Emlékalbum

Kőhalmi Ferenc (1941. december 10. – 2016. november 11.)

Kőhalmi Ferenc életútja

1941-ben születtem Budapesten, tanulmányaimat a Puskás Ferenc Távközlési Technikumban
1956-ban kezdtem meg, abban az évfolyamban, amely először tanult a telefon- és rádiótechnika
mellett televíziótechnikát is.
1960-ban felvettek az ELTE-re, ahol tanári pályára készültem magyar–történelem szakon.

Ötévi tanítás után, az NDK–magyar munkaerő-egyezmény keretében dolgozó magyar
fiatalokhoz kerültem. A nagykövetség munkatársaként dolgoztam azért, hogy a magyar
fiataloknak sikerüljön megőrizni magyar kulturális identitásukat. Ehhez kívánt hozzájárulni a
kihelyezett esti tagozatként működő magyar gimnáziumi oktatás is, ez segítette a hazához
kötődést, és hozzájárult a hazatérésük utáni beilleszkedésükhöz.

1974-ben Pozsgay Imre hívására hazajöttem szerkesztőként dolgozni a Társadalmi Szemlében.
Bihari Mihály, Héthy Lajos, Bőhm Antal és Hovanyecz László szellemi környezetében sok
tapasztalatra tettem szert.
1981-től egy jó évtizedig a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Filmfőigazgatóságát
irányítottam. Közben 1989–90-ben a magyar média történetének első felügyelő szervét, a
Magyar Rádió és Televízió Felügyelő Bizottságát vezettem.
1990–1990-ben a filmszakma reformtervének egyik kidolgozója voltam. A Magyar Mozgókép
Alapítvány létrejötte után a szakmai alapítók megválasztottak az alapítvány főtitkárává.

A 90-es évek elején kollégáimmal együtt előkészítettük Magyarország belépését olyan európai
médiaprogramokba, mint az Eurimages, az Audiovizuális Eureka, majd a Média 92.

1992-ben a Francia Köztársaság elnöke a Művészet és Irodalom Lovagrendjének tiszti
fokozatával tüntetett ki. 1995-ben Brüsszelben Európa Érdemrendet kaptam.

1992–93-ban egyik kezdeményezője és megvalósítója voltam az első magyar műholdas
televíziónak, a Duna TV-nek; 2002-ben a televízió születésének 10. évfordulóján munkámért
Pátria Díjat kaptam.
Az első diákcsoport tagjaival együtt kezdeményeztem a tehetségképzés új típusú otthonának
megteremtését, 2000 nyarán megszületett a Bolyai Önképző Műhely, amelyben mindvégig
tanítottam.

Párhuzamosan tanártársaimmal és diákjaimmal együtt kísérleteket folytattam az enciklopédikus
tudás elsajátításának módozatairól. Megkülönböztetett figyelmet fordítva az értékek
felismerésének és az új kommunikációs eszközök segítségével történő átadásának
lehetőségeire.
2013-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a Tehetségek Szolgálatért életműdíjban részesített.
Kőhalmi Ferenc
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A KŐ

A vonós hangszerek az emberi kézművesség legszebb termékei közé tartoznak. Az
emberi test íves formáira rímelő hangszertest, a logaritmikus spirálban tekeredő csiga, az érettmeleg sok árnyalatban ragyogó vadgesztenye színű lakk, az évszázadok alatt kifinomult míves
emberi alkotás csúcspontjai – s mindez mély harmóniában a természettel, természeti formákkal.
Van azonban e hangszercsoport hangszereinek egy alig észrevehető kis tartozéka is. Egy
igénytelennek tűnő hengeres fadarabka, amely a fedőlapot és a hátlapot feszíti szét az
állóhullámok egy csomópontjában. Ha egy milliméterrel arrébb csúsztatod, a hangszer már nem
él, nem énekel – csak zörög. Szépsége ellenére funkcióját veszti. E kis fadarab neve: lélek.

Kő (Kőhalmi Feri) is így munkálkodott. Nemcsak ötletadó-alapítója volt a Műhelynek,
de „lelke” is. Mellette, vele a dolgok, emberek, hallgatók új minőséget nyertek. Ha végigsétálsz
a bécsi Kunsthistorisches Museum termeiben, eltölt a szépség. Ám ha Kő mellett álltál, akkor,
amikor Vermeer – egyszerű polgári enteriőrnek tűnő – „A festőművészet” c. festményéről
vallott, a kép új értelmet nyert, átlényegült. Megelevenedett a történelem, a család, az apa
mestersége, a németalföldi polgár életmódja. A kép a kelmék apoteózisává, a munka
becsületévé, a művész alázatává válik. A festmény hátterében rejtőző térképből – amit magadtól
talán észre sem veszel, mint közönséges tárgyon, átsiklik rajta tekinteted – Németalföld
függetlenségének lenyomata lett, a tengeri hajózásé, a világ új tájainak felfedezéséé. S eközben
nemcsak lexikális tudást kaptál, de megtapintottad egy ember lelkét. Egy lelket, amely
körülöleli a tárgyat, szeret Téged, magába vonja, s összefüggéseiben láttatja a világot.
De ha tovább léptetek, és egy másik képnél álltatok meg, már Te voltál soron. A Tanár
Úr tőled kérte számon a kép ismertetését. Mert a múzeumlátogatás nem afféle vidám
kultúrbanzáj. A múzeumlátogatás szertartás, felemelkedés és elmélyülés, szertartás – amelynek
te magad vagy papja, s az áldozatbemutatás rákészülést, munkát, azonosulást feltételez.

A modern tömegbefolyásolás talán leghatékonyabb eszköze a film. A hatalmas, sokféle
hatást, megtisztító, és alantas üzeneteket egyaránt közvetítő, zavaros filmkorpuszból Kő keze
alatt az ember beavatásának 30 meghatározó lépcsőfoka (Jákob lajtorjája) alakul ki, amely
bevilágít az emberi lét alapkérdéseibe. S e füzérben ott találod azt is, amiért büszkén lehetsz
magyar: a végső jóságot hirdető „Valahol Európában”-t, vagy a szikár szolidaritás filmjét, az
„Emberek a havason”-t. Kő nemcsak nézni tanított meg, de látni is. S aki lát, annak célja lesz,
s akinek célja van, annak értelmet nyer az élete.

S mindezt úgy tette, ahogyan talán Platón tette az Akadémián. Nem deklarált. Nem
jelentett ki. Figyelmet orientált, bevont, kérdéseket tett fel, s válaszokat várt. És a válaszok
valóban érdekelték. Mert ahogy a Bűn és Bűnhődéssel kapcsolatban írta: „a polifonikus
szólamok nem lezárják a hőst, hanem nyitottak a többi iránt, folyton párbeszédbe kerülnek
egymással, amelyek során más-más megvilágításba helyezik egymást.” A hallgatók a felvételi
által nyertek és nyernek bebocsátást a Műhelybe. Kőnél a felvételi nem udvarias beszélgetés
volt, nem felszínes statisztika, nem családi intimpistáskodás. De mélyre ásott, a lélek zugaiba.
Mit látsz a világból? Nyitott vagy-e, kész vagy-e az igazság megismerésére? És hajlandó vagye ezért erőfeszítést is tenni? Az interjú Kőnél szellemi mélyutazás volt.
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Kő – a „lélek”. De nem csak lélek! Ő volt egyben az a hangszerészmester is, aki azt is
tudta, hogyan kell a lelket jól beállítani. Egy milliméter! Nem tudod kimérni, mert minden
hangszer más. Nem tudod gépekre bízni. Mert a lélek beállítása intuíción múlik, alkotás,
amelynek egyetlen titka van, a szeretettel végzett konok erőfeszítés: a tapasztalat.
Havass Miklós

Bohacsek Ede: Rákosligeti táj
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2000 – 2003 – A kezdetek

Az első csoport (2000-2003)

Sándor Péter, Somody Imre, Kőhalmi Ferenc
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Freund Tamás előadásán a Hild-villában

Székely Gábor és Kőhalmi tanár úr
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A filmlaborban

John Lukács is ellátogatott a műhelybe
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Emlékszel-e még?

Eleganciát is lehetett tőle tanulni
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Koccintás egy karácsonyi vacsora előtt

Kőhalmi Ferenc és Nagy Kálmán 2003-ban az évzárón
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2004 – Erdélyben

A Székelykőnél
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Sütő András házánál a tanár úr felolvas:'Anyám könnyű álmot ígér'

Mandics György és Kőhalmi Ferenc
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Merre tovább?

A torockói szálláson
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Éjszakai fények

Fénysugárban
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.. a székelyderzsi templomban

2004 – A balatonszemesi befogadótábor

Már három évfolyam hallgatja a megnyitót
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Koraőszi hangulat az „aszályos” Balatonnál

2005 – Pannonhalma

Bokros Balázs, Várszegi Asztrik, Benyhe István, Mandics György, Kőhalmi Ferenc
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2005 – A balatonszemesi befogadótábor

Kő – ahogy a diákok hívták – köztük érezte jól magát

Figyelmesen hallgatta a véleményeket
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Mandics György és Bendzsel Miklós között

Előadás közben
17

Magyar Balázs, Mandics György, Kőhalmi Ferenc, Bendzsel Miklós, Benyhe István

Vajon mivel lepték meg a hallgatók?
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2005 – Karácsony az Akadémián

Kőhalmi Ferenc és Bendzsel Miklós

A tanár úr hallgatói körében – a 2001-es évfolyam
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2006 – A balatonszemesi befogadótábor

Őszinte mosolya mindenkit magával ragadott

Bokros Balázsnak átnyújtja a végzésért járó oklevelet
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Egy csapat vagyunk!

2006 – Karácsony a Centrálban

Czene Mártával
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Ajándékozni öröm

2006 – Csingiz Torekulovics Ajtmatov látogatása

Érkezés a Hild-villába
22

Ajtmatov érkezése a Hild-villába

A tulipános terítő átadása
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2006 – Évzáró Egerben

Kőhalmi Ferenc, Bendzsel Miklós, Balázs Géza, Dede Éva és Benyhe István

Az egri polgármesteri hivatalban
24

Előadás közben

2007 – Foglalkozás a Hild-villában

Van mit jegyzetelni…
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... a tanár úrnak is!

Kritikus szemekkel
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2007 – Egerben a Káros médiatartalmak című konferencián

A festmények önmagukért beszélnek
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2007 – A zánkai befogadótábor

Egy újabb évfolyam végzett

Feszülten figyel a tanári kar
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Balázs Géza, Kőhalmi Ferenc, Czene Márta, Kövesdy Zsuzsa, Benyhe István, Juhász András,
Mandics György, Dede Éva

A tanári kar 2007-ben – Juhász András, Mandics György és felesége, Kövesdy Zsuzsanna,
Bendzsel Miklós, Balázs Géza és Kőhalmi Ferenc
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2007 – Erdélyben

Kőhalmi tanár úr Csucsán
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A Vereckei-hágónál
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2008 – A zempléni kirándulás

A karosi honfoglaláskori temető

Ember és természet találkozása
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Leskó István borásszal Mádon

Esti körkép
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2009 – A zánkai befogadótábor

Büszke volt végzett tanítványaira

Végzett hallgatók beszélgetnek
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Festményelemzés

Néha a tanár is pihenhet
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2011 – A zánkai befogadótábor

Tudomány és művészet

...és a festmény
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Na, azért mindent nem lehet!

2012 – A bakonybéli befogadótábor

Mindenről volt egy története…
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Bizony hideg volt!

2014 – A Bolyai Szalon

Rácz Márk kérdezett, s Kőhalmi Ferenc válaszolt
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2015 – A ceglédfürdői befogadótábor

A nagyteremben

Örömteli nevetés
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2015 – 15 éves a Bolyai Önképző Műhely

Kőhalmi Ferenc, a Bolyai Műhely lelke

...köszönti a hallgatóságot a Bolyai Műhely 15 éves évfordulóján
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2016 – A XX. sz.-i tudósok felelősségéről szóló élményút bemutatója

Az első és utolsó élményút bemutatója

Megtanított olvasni a sorok között
41

Az ebédlőasztalnál

Az utolsó BOM-os kép Kőhalmi Ferencről az Építész Pincében
42

2016 - A rákosligeti búcsúztató

43

Balázs Géza emlékbeszéde Kőhalmi Ferenc búcsúztatásán

Kőhalmi Ferenccel ez a táj, a Rákos-mente, Rákosmező, Rákosliget kapcsolt össze
mélységesen és végérvényesen. Feri 2002-ben a Duna Televízióban figyelt fel rám, elolvasta
egy „szerelmes földrajz” témakörében született írásomat a Rákosmezőről, ezek után
kinyomozta telefonszámomat, s elhívott a Bolyai Műhelybe. Sok feladatom volt akkoriban is,
ki akartam bújni a feladat és a felelősség alól, de Feri, mint mindig, hajthatatlan és kérlelhetetlen
volt, rám parancsolt, hogy szeptembertől legyek a BOM tanára. S az elmúlt 15 évben vált
szorossá a kapcsolatunk, Feri inspiráló közegében nagyon sok új szellemi élményben
részesültem. Ritka élmény az ember életében az, ha felnőttként meg tud újulni, új barátokat, új
közösségeket, új utakat, új érzéseket, új gondolatokat talál magában. Én ezt megköszöntem és
most is köszönöm Kőhalmi Ferencnek, és ezt kívánom mindenkinek, aki értelmes életet
szeretne élni.
A Bolyai Önképző Műhely (BOM) mint egyetemközi tehetségfejlesztő szakkollégium ötlete
Kőhalmi Ferenc fejéből pattant ki 2000-ben az első Bolyai-díj átadáskor. Ő volt ösztönzője a
Bolyai Műhely Alapítványnak. Tavaly, 2015-ben, éppen ezidőtájt, a Műhely 15. születésnapján
megható beszédet mondott a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Idén, 2016. február 6-án a Toldi
moziban a tudósok felelőssége, az atombomba feltalálása kapcsán tartott előadást és vezetett
foglalkozást az atombomba feltalálásáról, s az atomtudósok azt követő erkölcsi polémiáról.
Hallgatóinkat magával ragadta Feri sodró előadói stílusa. Sokszor és sokaktól hallottam, hogy
lenyűgözte őket a széleskörű tudás és retorikus előadásmód.
Kőhalmi tanár úr, mert a Bolyaiban csak így szólították, az elmúlt 15 évben sem pihent, évről
évre újabb és újabb ötletekkel, programokkal állt elő, s mindig talált hozzá társakat. Mégis azt
hiszem, hogy leginkább maradandó ötlete: a Bolyai Önképző Műhely volt. Egyetemi hallgatók
tucatjait babonázta meg tudásával és látásmódjával, lettek valóban a tanítványai, - ő egyébként
a szó klasszikus értelmében inkább a tanító kifejezést szorgalmazta, és figyelemmel is követte
tanítványai útját. Kőhalmi tanár úr, leveleiben és egymás között sokszor csak „a Kő”, mely igen
kifejező névrövidítése volt, „kőkeményen” állt ki ügyek mellett, harcolt ügyekért, például a
Bolyai Önképző Műhelyért, s magunk is mondogattuk egymás között: „a Kő marad”. Most úgy
látom, hogy talán az elmúlt 15 évben ez lett Kőhalmi tanár úr legsikeresebb vállalkozása. A
tudás átadása. A felelős értelmiségi magatartás példája. A tanítás…
Személy szerint sokat köszönhetek neki: egy filmművészeti magánegyetememet, mert a Bolyai
egyik talpköve a filmművészet. Számos világirodalmi mű fölfedezését. Képzőművészeti
magánórákat, mert Feri nagyon szerette és értékelte a képzőművészetet is. Találkozókat a
legjobb magyar filmrendezőkkel, személyes találkozást Csingiz Ajtmatovval, valamint a
Magyarország legkiválóbb művészeivel, tudósaival. Köszönhetem Ferinek Erdély
újrafölfedezését. Apáink világának, személyesen édesapám világának értékelését, mert Feri
nagyon sokszor emlegette édesapja mondásait, például ezt: „Apám mindig azt mondta, ha baj
van életedben, alkotásba menekülj”.
Róla keveset tudtunk, hiszen önmagáról ritkán és visszafogottan beszélt. Tudtam, hogy az
ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett, nekem sokszor emlegette Fábián Pál professzor
urat, akinek én is sokat köszönhetek. Tudtuk róla, hogy a Művelődési és Közoktatási
Minisztériumban dolgozott, a filmfőigazgatóság vezetője volt. Kezdeményezője a Duna
Televíziónak, de ezt mások nem nagyon tartották számon. (Három napja találkoztam a Duna
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Televízió második elnökével. Megerősítette, hogy így volt.) A későbbiekben egy nagyszabású
európai televíziót (Alfa TV) álmodott meg. 1992-ben a Francia Köztársaság elnöke a Művészet
és Irodalom Lovagrendjének tiszti fokozatával tüntette ki, 1995-ben Brüsszelben Európaérdemrendet kapott. 2011-ben 70. születésnapjára ajándékul „A Kő” címmel egyetlen
példányban fényképalbumot készítettünk számára. 2013-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
A Tehetségek szolgálatáért életműdíjjal tüntette ki. Ott voltam a díj átadását, a laudációt is én
mondtam, tapasztaltam, hogy mennyire örömmel fogadja a civilek elismerését. Később azt
mondta, hogy több évnyi új erőt jelent neki ez az elismerés.
Utoljára 2016 szeptemberben beszéltem vele telefonon, hangja érzelmes volt, úgy éreztem,
búcsúzik… Készült a Bolyai Műhely ceglédfürdői befogadó táborába, egy filmet is választott,
Gaál István Pályamunkások című alig 4 perces vizsgafilmjét, mely a Nagymaros–Zebegény
közötti vasútépítésen készült… A munkások csákánnyal igazítják a vasúti töltést, az szinte
zenévé összeálló egybehangolt krampácsolás a közösségi munka erejét, értelmét szemlélteti.
Jön a vonat, a munkások félreállnak, letörlik arcukról az izzadságot, majd folytatják a munkát.
Ecce homo. Ilyen volt Kőhalmi Ferenc is. Ez a néhány perc nagyon sokat elmond Kőhalmi
Ferenc ars poétikájából, a jövő magyar értelmiségének szánt üzenetéből. Mostantól valamennyi
Bolyai-évfolyamnak le fogjuk vetíteni, s felidézzük Feri egyéniségét, szellemét, és igyekszünk
megfelelni vágyainak, elvárásainak, egy jobb, közösségibb, emberibb ország megteremtésében,
Magyarország építésében.
Kedves Feri, nem feledjük lázadásaidat, felelősségtudatodat, szeretetedet, nyugtalanságaidat –
de azt kívánom, hogy nyugodj békében szülőföldeden, Rákosmezőn…

Balázs Géza társaságában Karoson
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A BOM alapítójától búcsúzik – Baranyai Katalin búcsúztatója a BONBOM-ban
„Nem dolgozik annak a jövő, aki nem dolgozik a jövőnek.” (Határ Győző)

Kőhalmi Ferenc puritán ember volt, de olyan nagy formátumú értékőrző és igazságkereső, hogy
nehéz róla pátoszmentesen szólni. Háború alatt született, egy baloldali hagyományú és
felvilágosodott szellemiségű családban; éppen jókor ahhoz, hogy 1956-ot már eszmélő fejjel
értelmezze. Életét egyik pólusán a családi és helyi kötődések, a következetesség, becsület,
elvhűség, a másikon a nagyobb közösségekért, a kultúráért és az alkotásért vállalt szolgálat
cövekelték ki. Ma már ritkán fellelhető emberfajta volt: következetes baloldaliságához és
ateizmusához a széleskörű műveltség mellett megértő érték- és embertisztelet tartozott.
Habitusában ízig-vérig konzervatív, akiből azonban társadalmi értelemben véve hiányzott
minden arisztokratizmus. A művelődést, az alkotást minden tehetség számára elérhető
demokratikus kötelességnek és kötelezettségnek tartotta. Nagy teherbírású ember lévén, sem
lehetetlent, sem akadályt nem ismert, igyekezett lebontani az akadályokat mások előtt is.
Egészen mélyről fakadóan tisztelte a munkát.
Életének utolsó tizenhat évét a Műhely adta gondok és gondolatok dúsították fel, a jövő iránt
érzett aggodalom emésztette utolsó hónapjait is. Szerteágazó filmigazgatói és tévéalapítói
kapcsolatait kultúraépítésre próbálta mozgósítani, mert célja a jelenkori hazai média kritikája
és korrekciója volt. Felfogásában a technikai fejlődés nem állt szemben az értékekkel: a bolyai
hallgatói számára kidolgozott élményutas munkaterve és programjai sok információt, komplex
és holisztikus tudást közvetítettek. Nagyszabású jövőterve azonban arra irányult, hogyan
lehetne szilárd minőség- és értéktudattal felruházni a mai fiatalokat, akik a médiavilág
legértékesebb befogadói. Ennek lett volna valamiféle módszertani központja a Bolyai Műhely.

Kőhalmi tanár úr összművelődési programja minden értelmiségi hivatást érzékenyen érintett.
Beszélt a tudósok felelősségéről, az európai művészeti alkotások gondolatiságáról Dantétól
Madáchig, a képzőművészet különleges lehetőségeiről vagy a magyar irodalom küldetéses
szerepéről, és komolyan vette a közelmúlt képzőművészeti és filmes alkotásainak a szellemi
véráramba kapcsolását. Mindezt a tudatosan és kritikusan gondolkodó, de önmagával mindig a
közösséget építő fiatal értelmiségiek megerősítésére szánta.
Nem állítom, hogy a körülötte zakatoló és mind jobban fájlalt hazai valóságkörnyezet ne ártott
volna neki, de az is lehet, hogy Tanár Úr régóta az erőtartalékait fogyasztotta már. Örökös
tervkovács volt, már csak az utolsó nagy vázlatra jutott ideje. A Bolyai Műhelyre, a hallgatókra
hagyta e tervek folytatását vagy újraindítását.
Emlékezzünk Rá ezeken a fennmaradó lapokon is tisztelettel, szeretettel és hálával:

Németh László-i értelemben vett enciklopédista tanító és példaember ment el közülünk
Kőhalmi Ferenc személyében.
Nyugodjék békében!
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Életképek

Foglalkozás a Hild-villában (Kiss Csaba, Székely Gábor és Kőhalmi Ferenc)
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Gyarmathy Lívia társaságában az Uránia Filmszínházban
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Emlékezik az alumni
Nem volt olyan beszélgetésem Kőhalmi tanár úrral, hogy ne került volna szóba, mi
foglalkoztatja épp napi több órában. A lelkesedés tárgya időnként változott, intenzitása és
őszintesége nem.
Elég szkeptikus vagyok, de engem is sokszor győzött meg. Többször, mint ahányszor az én
szkepszisem fogott rajta. A legtöbb álmából nem lett valóság, de volt néhány, amellyel sok
embernek adni tudott, és sok olyan, ami bizonyítja, hogy pontosan hallotta az idők szavát.
Bein Márton

Kőhalmi tanár úr kivételes műveltséggel rendelkezett, és a világról alkotott határozott
elképzelése ellenére mindig nyitott volt a konstruktív eszmecserére.
Rendkívüli módon hitt a tudomány és a művészet társadalomformáló erejében és a fiatalokban,
akiknek, dacolva betegséggel, idővel és energiával, igyekezett átadni tudása legjavát.
Mindig nagy skálán gondolkodott, egy-egy kiemelkedő tudományos eredmény vagy művészeti
alkotás számára ünnep volt, temperamentumos előadásai, szónoklatai élményszámba mentek.
A „százéves munka”, hangzott el tőle sokszor, mellyel – Kodályt idézve – felhívta figyelmünket
a világ feladatainak nagyságára, egyben türelemre és kitartásra intve fiatalos lendületünket.

Csak remélni merem, hogy idős koromra én is azzal a tisztelettel, nyitottsággal, megértéssel és
szeretettel tudok majd a fiatalok felé fordulni, ahogyan Kőhalmi tanár úr tette ezt a mi
esetünkben.
Remélem, hogy rászolgálunk a belénk vetett bizalmára.
Szentirmai Gergely

Hogy mennyi mindent indítottak el bennem a Bolyai Műhelyben a Kőhalmi Tanár Úrral
folytatott beszélgetések, nem sorolom. Mint ahogy a gyerekkor emlékei mélyen megmaradtak,
úgy emlékszem ezekre a pillanatokra is. Azóta tudom, hogy semmi sem teljes. De törekszem
rá, hogy azzá tegyem. És az egykori csoportunkból nem vagyok ezzel egyedül.
Sipos Eszter

„ Nincsen még oly bénító sorscsapás, még halál sincs, amelyből nem születhet örök igényű
alkotás, emberi válasz.” (Illyés)
Hálával gondolok Kőhalmi Tanár úrra a számtalan „kvintesszenciáért”, „unikális” gondolatért,
amit tőle kaptam. Tanár Úr jellegzetes mondatai most is itt csengenek a fülemben.

„Drága Kristóf, ilyet nem mondhat egy felelős értelmiségi” – dorgált nevetve. Emellett állandó
dicséretre, buzdításra, ideákra, iránymutatásra, „az élmények magasztossá tételére”, mosolyra,
stílusra, humorra, „unikális” házi ínyencségekre számíthatott, aki Vele dolgozott.
A közös találkozók végén (amelyeknél soha nem lehetett előre tudni, hogy egy vagy nyolc órán
át fognak-e tartani) minden alkalommal útravalóval gazdagodva távoztam, akár Bartók Béla, A
kis herceg, Teller Ede, a Balaton, a Tragédia, Giotto, a család, a Viharsarok, a
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növénytermesztés, Sütő András, a rákosligeti pék, Gaál István, a kisbolygók, vagy az Odüsszeia
volt a téma. Egy alkalommal egy vita kapcsán így zárta a levelét: „Legfontosabbnak tartom,
hogy érvényesüljön a szellemi szabadsága”.

Tanárként a csoportban a személyes érdeklődéshez igazította a feladatokat. Mindenki
véleményét komolyan vette. A találkozókat filmrendezőkkel, írókkal hosszú felkészülés előzte
meg. Egyszer ezt írta egy levelében: „Békét kívánok a tanulmányozáshoz”.
A „nagy szent munka” alól nem volt kibúvó, az időhiány fogalma számára nem létezett, hiszen
„arra van időnk, amire mi akarjuk” – mondta.
Kiemelkedően lényegesnek tartotta a nemzet jövője szempontjából a közösségi létet és alkotást,
a közös problémamegoldást. A tehetséggondozás, az ifjúság nevelése és kiművelése életének
egyik alapvető célja volt. A Közösség című Bolyai-s kötetünkben megjelent a Ferenczy
művészcsaládról szóló tanulmányának zárásaként ezt írta:
„Ennek a korszaknak számomra legnagyobb hatású alkotása az Aranykor c. kisplasztika. Az Ő
arca egy jövendő aranykor ígérete. Hiszen minden gyermekben ott van a kibontandó
lehetőség”.
Tanár úr! Űrt hagyott a halálával. Az élmények, értékek, gondolatok velem maradnak, tovább
kísérnek. Békét kívánok.
Tomcsányi Kristóf

Nehéz feladat röviden írni Kőhalmi Tanár Úrról. Életem fontos részét képezte a Vele töltött
időszak, és rendkívül szerencsésnek mondhatom magam, hogy részt vehettem a Bolyai
Önképző Műhely beszélgetéseiben és munkájában. Kőhalmi Ferenc életem egyik meghatározó
tanáregyénisége volt. Nemcsak a mozgóművészet területén mélyítette el ismereteimet, s mint
egy jó „filmsommelier” megmutatta, hogy mitől jó egy film, mire kell figyelnünk, milyen
„ízek”, milyen technikák azok, amelyek nagyszerűek. Azt is megtanította, hogyan vegyük
észre, ha manipulálnak minket, milyen befolyásolási technikák alakultak ki. Nagyszerű
könyvekről való beszélgetéseink is fontos élményei fiatal felnőttkoromnak. Ezek is mutatják,
hogy Kőhalmi Ferenc minden értelemben nagybetűs Tanár Úr volt. Nemcsak ismereteket
közvetített, hanem egyéniségének hatalmas kisugárzásával példát is mutatott
mindannyiunknak. Vitáink, beszélgetéseink során – ha pár dologban nem is értettünk egyet –
hiszem, hogy mindannyian gazdagabbak lettünk. Szintén tanáregyéniségének nagyszerűségét
mutatja, hogy integratív egyéniség volt: a Bolyai Önképző Műhely legfőbb értékei közé
tartozott az a megvalósult álom, hogy az élet legkülönbözőbb területein dolgozó (tanuló) fiatal
értelmiségieket hozott össze együttgondolkodásra s beszélgetésre. Ez azért is sikerülhetett neki,
mert épített közös értékeinkre, miközben el is mélyítette azokat. Műhelyt teremtett. A vele
együtt (is) megnézett, Tanítványok című filmben hangzott el, hogy „tanár az, akinek tanítványai
vannak.” Tanár Úrnak számos tanítványa volt, s örülök, hogy én - sok más bomossal együtt közéjük tartozhattam.
Hoffman István
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Egri kirándulás 2006-ban

51

