
hargitanépe2011. szeptember 16., péntek | 9. oldal 

zek a címül választott nevek rokoni kap-
csolatban vannak egymással. Rokonságuk 
bővíthető még például a Máté és Mátis ne-
vekkel is. A cím sugallta kérdésfelvetés idő-

szerűségét a felvilágosodás székelyföldi orvostudósának, 
kibédi Mátyus Istvánnak növekvő népszerűsége is indo-
kolja. Megérdemelten, hisz Mátyus István zászlóvivője 
volt a magyar nyelvű tudományos irodalom, a magyar 
orvosi szaknyelv kibontakoztatásának.

A Matyó a Mátyás kicsinyítő-becéző származéka. A 
Mátyás pedig a héber Mattitjahu név latin Matthias for-
májából alakult. A vele rokon Máté a héber Mattitjahu 
ugyancsak héber Mathai becézőjéből származik. Jelenté-
se névtani munkák szerint: ’Jahve ajándéka’. A Máté be-
cézése közt található a többi mellett a Matyó, a Mátyus 
és a Mátis is.

A Matyó tulajdonnévből köznév is alakult, a ma-
tyó, jelentése: ’Mezőkövesd és környékén élő népraj-
zi csoport tagja’. Ebben a jelentésben a matyó a kuta-
tás szerint eleinte falu-, illetőleg népcsoportcsúfoló 

szó volt. A csúfolás indítékát pontosan nem ismerik 
a kutatók, szerintük talán a Mezőkövesd környéki 
divattal van kapcsolatban. A matyók lakóhelyét Ma-
tyóföldnek is szokás nevezni. Viseletük Magyaror-
szág határain túl is ismert, hímzéskultúrájuk pedig 
nemzetközi hírű.

Mátyásföld Mátyás királyról kapta nevét 1887-ben 
mint nyaralótelep. 1950-ben Budapesthez csatolták. 
Ezzel a keresztnévvel számon tartunk szégyellni való 
elnevezést is. Ilyen például a Fejér megyei Mátyásdomb 

falu: nevét Rákosi Mátyás kommunista diktátorról kap-
ta 1952-ben.

Mátyusföld vagy Mátyusföldje ’felvidéki – csallóközi 
– táj’. A Magyar oklevél-szótárban Mathiusfewldy (ma: 
Mátyusföldje) formában fordul elő (1436). Ezt az or-
szágrészt az Anjou-kor egyik leghatalmasabb oligarchája 
(főura), a Trencsén megyei Csák nemzetségnek Máté (= 
Mátyus) nevű tagja birtokolta. Ezért Mátyusföld.

Bizonyos nyomdai munkákban olvasni lehet a ma-
gyar–ukrán határon fekvő Mátyusfaluról, illetve a szé-
kelyföldi Mátyusfalváról. Itt szükség van a pontosításra. 
A mai Szabolcs-Szatmár megyében, az említett határ 
közelében létezik Mátyus nevű település. Mándok, 
Tiszamogyorós, Lónya, Benk szomszédságában. Nevét 
egykori birtokosáról kapta. Mátyusfalváról sem tud a 
névtani szakirodalom, talán a Székelyudvarhely környéki 
Mátisfalva településnév elírásáról lehet szó. Ez a falunév 
a személynév + falva típusú helynevek csoportjába tarto-
zik. A Mátis családnévként is ismert, akárcsak a Mátyus 
és származásbeli kapcsolatban állnak egymással.

Matyó, Mátyás, 
Mátyus

                   helyesen n Komoróczy GyörgyE

indig két fontos tényező hatá-
rozta meg a történelmi Erdély 
kultúráját. Kelet és nyugat hatá-
rán helyezkedik el: kelet kapuja 

nyugatnak, a nyugat portikusza keletnek. 
Ez alapjaiban határozza meg történelmét és 
művészetét. Távol van a nagy nyugati és ke-
leti kulturális központoktól, de mindkettő 
hatása még idehallszik. A nagy központok 
idehalló kulturális visszhangját sajátos mó-
don összemossa, át dolgozza, újra megtöltve 
egy sajátosan erdélyi tartalommal. Egy új 
kultúrát teremt, az erdélyit, amely mindig 
nyitott az újra, a megújulásra, átalakítva 
minden külső hatást a saját ízére. A folyamat 
motorja a helyi ember végtelen kreativitása. 
Ennek jó példája a szárhegyi Lázár-kastély, 
festett pártázataival. 

A másik fontos tényező a természet. Er-
délynek mindig alapértéke és meghatározó 
tényezője volt gazdag természeti környeze-
te. A végtelen összefüggő erdőségek. Az ős-
vadonok. Ez az alap, amibe beleágyazódik 
az ember alkotta kultúra. A Lázár-kastély 
háttere is egy gyönyörű fenyőerdő. 

Ez a kastély ad 37 éve otthont az Erdély 
képzőművészeti életét nagyban meghatá-
rozó rendezvénynek, a Gyergyószárhegyi 
Művésztelepnek. 

Alkotó résztvevőként, ezen a rendezvé-
nyen igazi transzszilván hangulatban talál-

tam magam. A művésztelepen domináns a 
tájhoz, a faluhoz való kreatív viszonyulás. 
Jellemzi a folyamatosan megújuló művé-
szeti attitűd, ami a külső kortárs kulturális 
hatásokat sajátosan képes átértelmezni és 
magáévá tenni. 

Akadálymentes a kommunikáció a helyi 
falusi kultúrával, összecseng mind a keleti, 
mind a nyugati kortárs művészettel, létre-
hozva számukra egy találkozási pontot. 

37 éves múltjával, annak távlatával nem 
egy megkövesedett konzervatív táborban 
éreztem magam, hanem elhivatott, nagy-
részt a kortárs művészetek területén moz-
gó, magas szakmai színvonalat képviselő 
alkotók között. Név szerint: Colin Foster 
(Egyesült Királyság), Deli Ágnes (Ma-
gyarország), Dobribán Emil (Románia), 
Erőss István (Magyarország), Gaál Endre 
(Magyarország), Katsuki Hanjyo ( Japán), 
Koter Vilmos (Románia), Lai, Yun-Hsin 
(Tajván), Miklós Hajnal (Magyarország), 
Pál Péter (Románia), Siklódi Zsolt (Ro-
mánia), Sung, Hsi-Te (Tajvan), Szigeti 
Gábor Csongor (Románia), Tasnádi Jó-
zsef (Magyarország) és Verduzco Alvaro 
(Mexikó). No meg jómagam: Péter Alpár 
(Románia).

Az alkotótábor fontos sajátossága az 
egyre nagyobb hangsúlyt kapó természet-
művészet. Ennek az új kortárs művészeti 

mozgalomnak ideális táptalaja Székelyföld. 
Itt még megtalálható a hagyományos falu 
a maga mezőgazdasági és kézműves-hagyo-
mányaival, ami ugyanolyan fontos kiindulá-
si pont a természetművészet számára, mint a 
gazdag természeti környezet. 

Ennek fontosságát emelte ki a mű-
vésztelep zárókiállításának megnyitóján 
Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, aki 

egyben méltatta Erőss István Természet-
művészet című, szakmailag meghatározó 
fontosságú könyvét. A természetművé-
szeten keresztül kelet és nyugat kapuja 
egy új, nemzetközileg elismert művészeti 
központtá válhat, újraértékelve értékeit, 
a természettel együtt élő, lélek-ző erdélyi 
ember kultúráját. 
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