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EKOSZ
Az elõ ze tes hír -
adás nak meg fe le -
lõ en kép vi sel tet te
ma gát az EKOSZ
a jú li us 4-6. kö zött
meg ren de zett ve -
rõ cei er dé lyi fesz -

ti vá lon. Jú li us 5-én az er dé lyi szer ve ze tek
be mu tat ko zá sá nak mo de rá to ra Nagy Ár -
pád EKOSZ-el nök volt, ma gát a szer ve ze -
tet pe dig Dr. Kö ves dy Pál t.b. el nök mu -
tat ta be. Az ál ta la itt elõ ter jesz tett, az au to -
nó mia ügyé ben meg szö ve ge zett Nyi lat ko -
zat-hoz való csat la ko zás, az alá írá sok meg -
szer ve zé se a szer ve zõk ígé re te el le né re el -
ma radt. (A té má hoz kap cso ló dó szer kesz -
tõi kommentárt lásd a 8. ol da lon.)
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Az NCA mû kö dé si célú, ez év ta va szán be -
nyúj tott pá lyá za tán az EKOSZ 800.000 Ft.
tá mo ga tást nyert el, az össze get ké sõbb és
két rész let ben fog ják fo lyó sí ta ni. Az
összeg egy ré szét la punk költ sé ge i nek fe -
de zé sé re fog juk for dí ta ni. 
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A 2008. évre össze sen 315.047 Ft.-t tet tek
ki az SZJA 1%-s fel aján lá sai. Min den ado -
má nyo zó nak ez úton mon dunk kö szö ne tet. 
A tel jes össze get az ala pí tó ok irat ban meg -
ha tá ro zott cé lok tel je sí té sé re for dí tot tuk. 

Me zõ be rény
KÉT ÉVES A SZÉ KELY KA PU
A Me zõ be ré nyi Er dé lyi Kör, fenn ál lá sá nak 
15. éve al kal má ból, 2007. au gusz tus 20-án
ál lí tott  Szé kely ka put a vá ro si li get be já ra -
tá nál. Azó ta éven te meg em lé ke zünk a
kapu szü le tés nap já ról. Me zõ be rény ben
régi ha gyo mány au gusz tus 20. kö rül a Be -

ré nyi Na pok ren dez vény so ro zat, így az tán
e prog ram ke re té ben em lé kez tünk meg a
Szé kely ka pu fenn ál lá sá nak má so dik év -
for du ló já ról au gusz tus 22-én. Cser ve nák
Pál Mik lós pol gár mes ter mél tat ta a Me zõ -
be ré nyi Er dé lyi Kör 17 éves te vé keny sé -
gét, hang sú lyoz va, hogy a vá ros be fo gad ta
az Er dély bõl át te le pült csa lá do kat. Ki -
emel te Me zõ be rény la kos sá gá nak fe gyel -
me zett ma ga tar tá sát és tisz te le tét a kapu
iránt. Más vá ro sok kal szem ben ez a kapu
ere de ti pom pá já ban dí sze leg, sem mi lyen
ron gá lás nem tör tént! 
Kaj lik Pé ter, a Me zõ be ré nyi Er dé lyi Kör
el nö ke újra meg kö szön te mind azok se gít -
sé gét, akik ado má nya ik kal, mun ká juk kal
hoz zá já rul tak a Szé kely ka pu ál lí tá sá hoz,
mél tat ta a Pap Jenõ nyi kó ma lom fal vi fa -
fa ra gó mes ter al ko tá sát. Hang sú lyoz ta,
hogy az ál ta la ve ze tett egye sü let egyik cél -
ja tel je sült, hi szen az er dé lyi csa lá dok be il -
lesz ked tek a vá ros ba, ahol él nek és dol goz -
nak. A to váb bi ak ban a leg fon to sabb te en -
dõ a kul tu rá lis ér té kek meg õr zé se, a ha -
gyo mány ápo lás, csa lá don be lül pe dig a
pol gá ri ér ték rend sze rin ti ne ve lés, a nem -
ze ti össze tar to zás je gyé ben. Fe y ér Sán dor 
evan gé li kus lel kész meg ál dot ta a Szé kely -
ka put.
A ren dez vény fény pont ja a Bras só ból ér -
ke zett Bú za vi rág nép tánc együt tes fer ge te -
ges csár dá sa volt, õk a Be ré nyi Na pok
szín pad án is ha tal mas si kert arat tak.
A meg em lé ke zés a Szé kely Him nusz el -
ének lé sé vel zá rult.

Kaj lik Pé ter el nök

A Sop ro ni Er dé lyi Kör
prog ram jai 2009.
2009.02.10 – SEK – Kál vin Kör: Or bán
Ba lázs Em lé kest – köz re mû köd tek:
Pé ter Pál Ki adó, Lõ wey Lil la és Soós And -
rea
2009.02.14 XVII. Er dé lyi Bál
2009.02.15 – Far san gi Tár lat (fer tõ di Ár -
ká dia Ga lé ria) kép ki ál lí tás – köz re mû köd -
tek: Bors Ani kó és az Art Lyra együt tes
2009.03.15. Vá ro si ün nep sé gen és ko szo -
rú zá son való rész vé tel
2009.03.29. Tóth Zsom bor fo tó ki ál lí tás –
köz re mû kö dött Wé ber Ir éna
2009.04.26. Asszú pa ta ki Hasz nos Lász ló
ak va rell kép ki ál lí tá sa

2009.06.04. Tri a no ni meg em lé ke zés –
Sop ron Vá ros Ön kor mány za tá val kö zö sen
– szó nok: Prof. Dr. Papp La jos
2009.06.07. Inc ze Do mo kos fo tó ki ál lí tá sa
2009.06.12. Bõ sze Ba lázs köl tõi est je
2009.06.21. Der szib Eti kép ki ál lí tá sa
2009.08.05. Meg em lé ke zés és em lék pla -
kett el he lye zé se a sop ro ni Oj to zi Em lék mû 
fel ál lí tá sá nak 75. év for du ló ja al kal má ból – 
szó no kok: Firtl Má tyás – Sop ron-és kör -
nyé ke or szág gyû lé si kép vi se lõ je és ifj.
Sar ka dy Sán dor tör té nész
2009.08.06. Syl vesz ter La jos könyv be mu -
ta tó
2009.09.13. Pa u lo vics Lász ló kép ki ál lí tás
2009.09.hó:  Szép li ge ti Má tyás és Wé ber
Ir éna pó di u mest
2009.09.27. Do rozs mai Er zsé bet ki ál lí tá sa
(Stor nó fog lal koz ta tó könyv)
2009.10.14. Rét hy Ist ván könyv be mu ta tó
2009.11.01. Ha lot tak Nap ja – kö zös gyer -
tya gyúj tás az Er dé lyi ka pu nál
2009.11.15   Az Er dé lyi Kör meg ala ku lá -
sá nak 20. év for du ló ja
2009.12.04. Mi ku lá sest az er dé lyi gyer me -
kek nek
2009.12.19. Ó év zá ró

Gyõr
Au gusz tus 29-én Gyõr kert vá ro sá ban tar -
tot ta ba rá ti össze jö ve te lét a Gyõ ri Er dé lyi
Kör, Koncz Ma ri ka szer ve zé sé ben. Az
össze te võk: nagy kon dér „csor ba”, bog -
rács gú lyás, po gá csa, sü te mény és sok fé le
jóféle fo lyé kony anyag, meg per sze jó kedv 
és ba rá ti han gu lat. 

Le ány fa lu
Jú li us 29-én a le ány fa lui csa lá di HI TEL
mú ze um ban Szász Ist ván Tas tar tott elõ a -
dá so kat a Kár pát-me den cei re for má tus If -
jú sá gi hon is me re ti tá bor di ák ja i nak (reg -
gel) majd dél ben a ta ná rok nak és lel ki pász -
to rok nak a Hi tel rõl és a nem ze ti gyö ke rek
fon tos sá gá ról.

Bó dis Er zsé bet és lá nya, Ka to na Sza bó
Er zsé bet (A Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia
tag ja) ki ál lí tá sát aug. 19. én Szász Ist ván
Tas ju bi le u mi (20 éves a so ro zat) be ve ze -
tõ je (lásd 16. old.) után Tö rök Ka ta lin
nyi tot ta meg, majd Pé ter fy Lász ló szob -
rász mû vész mél tat ta. Hely: Le ány fa lu
Hely tör té ne ti Mú ze um. Lá to gat ha tó ok tó -
ber 15-ig.

Szer kesz tõ bi zott ság:
Dr. Kö ves dy Pál fõ szer kesz tõ,  B. Os vát Ág nes (iro da lom és gyer mek ol dal)

Ki ad ja az EKOSZ  el nök sé ge
Ala pí tó fõ szer kesz tõ: Or bán Lász ló

Le ve le zé si cím: Dr. Kö ves dy Pál, 7100 Szek szárd, Ott hon u. 2., tel./fax:(36)74/417-705
E-ma il: ekosz@t-on li ne.hu

A ki adá sért fe lel az EKOSZ el nö ke
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Ne gyed mil li ó an vet tek részt
a Ma gya rok Szö vet sé ge
Or szá gos Gyû lé sén
Bösz tör pusz tán
A mé dia-ér dek te len ség tel jes kö rû sza bo tá -
lá sa mel lett, ugyan ak kor rend kí vül nagy
tár sa dal mi ér dek lõ dés kö ze pet te szer vez te
meg az or szág leg na gyobb ta lál ko zó ját a
Ma gya rok Szö vet sé ge (MSZ) 2009. au -
gusz tus 21-23-án Kun szent mik lós-Bösz -
tör pusz tán. A szá mok ön ma gu kért be szél -
nek: mint egy ne gyed mil li ó an lá to gat tak ki
az el múlt hét vé gén az MSZ Or szá gos Gyû -
lé sé re az al föl di pusz tá ra. 
A Nem ze ti Ér dek Prog ram be mu ta tó ján
hat óri ás sá tor ban mu tat koz tak be a 13 ta -
go zat kép vi se lõi. A 850 ci vil szak ér tõ hét
hó na pos mun ká já nak ered mé nye képp a
Ma gya rok Szö vet sé ge Or szá gos Gyû lé se
Ki ált ványt tett köz zé:
A Ma gya rok Szö vet sé ge Or szá gos Gyû -
lé sé nek ki ált vá nya
Fel szó lít juk az Ál lam fõt, az Or szág gyû lést 
és a Kor mányt, hogy ok tó ber 23-ig kezd je
meg az al kot má nyos rend hely re ál lí tá sát! 
2 hó na pon be lül meg kell in dí ta ni az al kot -
má nyo zás fo lya ma tát az aláb bi ak sze rint: 
A Szent Ko ro na a ma gyar ál lam foly to nos -
sá gát és füg get len sé gét, a nem zet egy sé gét
meg tes te sí tõ jogi sze mély. Tes te a ma gyar
nem zet nek, az or szág tes té nek, a föld nek, a 
víz nek, a le ve gõ nek és az ener gi á nak is jel -
ké pes meg je le ní tõ je, ezért min den ha ta lom 
és jog for rá sa, a leg fõbb fel ség. A Szent
Ko ro na e mi nõ sé gé ben a te rem tett vi lág, a
ter mé szet tör vé nye i nek el sõd le ges sé gét,
fenn tart ha tó sá gát, és ez zel együtt az el jö -
ven dõ ma gyar nem ze dé kek lét fel té te le it
biz to sít ja. Az al kot mány a Szent Ko ro na
in téz mé nyé tõl sem mi lyen mó don el nem
vá laszt ha tó. 
Az al kot mány tör té nel mi kép zõd mény,
azon idõ szak ban is fej lõ dött, amíg a jog -
foly to nos ság csor bult, így ma ra dék ta la nul
ma gá ba fog lal ja min den er köl csi, kul tu rá -
lis és jogi fej lõ dé sün ket. 
A Ma gya rok Szö vet sé ge a ma gyar nem zet
ne vé ben az alap tör vény meg vi ta tá sá val és
el fo ga dá sá val hely re kí ván ja ál lí ta ni a tör -
té ne ti al kot mány jog foly to nos sá gát. 
Az új alap tör vény nek töb bek kö zött tar tal -
maz nia kell: 
1. Ki sebb, két ka ma rás or szág gyû lés fel ál -
lí tá sát 
2. A vá lasz tott kép vi se lõk vissza hív ha tó sá -
gát 
3. Az ön kor mány za tok és tár sa dal mi szer -
ve ze tek gaz da sá gi és po li ti kai füg get len sé -
gé nek biz to sí tá sát. 
4. Az el sza kí tott te rü le te ken élõ ma gyar ság 
ma gyar ál lam pol gár sá gá nak hely re ál lí tá -
sát 
5. Te gye le he tõ vé az al kot mány nyug vá sá -
nak idõ sza ka alatt a nemze ti ér dek sú lyos

sé rel mét oko zó szer zõ dé sek fe lül vizs gá la -
tát.

Amennyi ben a ha tal mon lé võk nem is -
me rik el a ma gyar al kot má nyos sá got, nem
in dít ják el a jog foly to nos ság hely re ál lí tá -
sá nak fo lya ma tát 2009. ok tó ber 23-ig, ak -
kor al kot mány jo gi jo gos vé de lem re, pol -
gá ri en ge det len ség re hí vunk min den kit! 
Ké rünk min den egyént és tár sa dal mi szer -
ve ze tet, aki ez zel egyet ért, hogy ezen kö -
ve te lé sünk ben csat la koz zon hoz zánk! 

A sze ge di
Szé kely Him nusz Em lék mû
A Füg get len Vá ro si Szö vet ség – Ma gyar
Egye sü let Szö ged, mint kez de mé nye zõ,
va la mint a Ma gya rok Szö vet sé ge, Ma gya -
rok Vi lág szö vet sé ge nem ze ti össze fo gá sá -
ban, az anya or szá gi és a ha tá ron túli ma -
gyar ság kö zös aka ra tá ból ke rül fel ál lí tás ra
a SZÉ KELY HIM NUSZ és a fi a ta lon el -
hunyt szer zõ i nek em lék mû ve.
A mû a szé kely esz me i sé get, mo tí vum kin -
cset igyek szik meg je le ní te ni. A kom po zí -
ció fõ mo tí vu ma a kop ja fa, mely szim bó lu -
ma i val a szé kely Vi lág egye tem al ko tó ele -
me it so rol ja: föld, víz, tûz, szé kely ke reszt,
a ho ri zon tá lis kop ja fa mo tí vum pe dig a
Nap, Hold, vi lá gos ság, sö tét ség, va la mint
a Bol dog asszony 12 csil la gát, köz tük a
kop ja fa csú csán az Est haj nal csil la got hor -
doz za, amely a ma gya rok Nagy bol dog -
asszony csil la ga, kör és kö röszt alak za tot
for mál va. 
Maga a kop ja fa a föl det szim bo li zá ló, koc -
ka kõ vel bur kolt kör alap raj zú gömb sze let
for má jú posz ta men sen áll. A geo met ri kus
mo tí vu mok fi gu rá lis áb rá zo lá sok kal egé -
sz ül nek ki. A mû két né ze tû, elsõ ol da la az
égi, há tul só a föl di szfé rát je le ní ti meg. 
Bol dog asszo nyunk, a szé kely Bab ba Má -
ria ál dó-te rem tõ moz du la ta ren de zi az égi -
tes te ket, te kin te te az Alsó Vi lág ra sze ge zõ -
dik. A mû hát ol da la a szé kely ség him nu -
szá ra em lé ke zik, mely nek vers sza kai a
kop ja fa eresz alat ti fel ira tos he lyén, vé sett
for má ban je len nek meg. A fel irat két ol da -
lán Csa ná dy György köl tõ és Mi ha lik Kál -
mán ze ne szer zõ élet nagy sá gú port ré szob ra 
lát ha tó, al ko tó, te rem tõ áhí tat ban, szé kely
ru há ban, mint „re gös és he ge dûs” meg je le -
nít ve. Az ala kok szin tén ke mény fá ból ke -
rül nek ki fa ra gás ra. 

A kom po zí ció a Nap és Hold mo tí vum nak
meg fe le lõ en Ke let-Nyu ga ti tá jo lá sú. Mé -
re tei: 370cm ma gas ság, 220 cm leg na -
gyobb szé les ség. 

Bar ta And rás, szob rász mû vész
Apró Ju hász Já nos,

kez de mé nye zõ fõ szer ve zõ

Az au to nó mi as ta tú tum az
 elsõ szé kely föl di ter mék 
A Csa pó Jó zsef ál tal ki dol go zott Szé kely -
föld au to nó mi as ta tú tu ma a Szé kely föl di
ter mék véd je gyet út nak in dí tó elsõ ter mék.
Izsák Ba lázs, a Szé kely Nem ze ti Ta nács
el nö ke és Tu lit At ti la, SZNT-al el nök jú li -
us 10-én Sep si szent györ gyön mu tat ta be a
há rom nyel vû ki ad ványt, mely nek cél ja,
hogy a szé le sebb kö zön ség is meg is mer je,
mi ként kép ze lik el a szé kely föl di au to nó -
mi át, a szé kely föl di jö võt, hi szen a sta tú tu -
mot ed dig jó részt csak a szer ve zet in ter ne -
tes ol da lán ta nul má nyoz hat ták az ér dek lõ -
dõk.
Mint Izsák Ba lázs mond ta, az SZNT leg -
fon to sabb do ku men tu mát ta nul má nyoz -
hat ják az ol va sók, a ki ad vány meg je len te -
tés ének cél ja, hogy mi nél töb ben meg is -
mer jék el kép ze lé se i ket Szé kely föl dön, az
or szág ban és kül föl dön egya ránt, ezért is
je len tet ték meg a sta tú tu mot ma gya rul, ro -
má nul és an go lul. So kat be szé lünk az au to -
nó mi á ról, de ke ve sen is me rik en nek konk -
rét in téz mény rend sze rét — a ki ad vány eb -
ben is se gít, ugyan ak kor ré sze an nak az in -
dít vány nak, hogy a sta tú tu mot ál lam pol gá -
ri kez de mé nye zés ként nyújt sák be a par la -
ment be — mond ta. Az eh hez szük sé ges tá -
mo ga tó alá írá sok gyûj té se elõtt azon ban
azt sze ret nék, ha mi nél töb ben meg is mer -
nék a do ku men tu mot, és egy faj ta köz vi ta
ala kul na ki róla, hi szen a nyil vá nos ság a
de mok rá cia esz kö ze. A könyv elõ sza vá ban 
egyéb ként Izsák Ba lázs ki fej ti: „a sta tú tum 
ki adá sá val is a köz vé le ményt kí ván juk
moz gó sí ta ni és ér zé kennyé ten ni a de mok -
rá cia el ve i nek és ér té ke i nek sé rü lé se i re, s
fel erõ sí te ni a moz gal mat, amely Szé kely -
föld au to nó mi á ját tûzi zász la já ra a je len
au to nó mi as ta tú tum nak meg fe le lõ en".
Tu lit At ti la, a köny vet ki adó T3 Ki adó
igaz ga tó ja el mond ta: egye lõ re 2100 pél -
dányt nyom tat tak, de ha si ke re lesz a kez -
de mé nye zés nek, töb bet is nyom tat nak. A
sta tú tu mot köny ves bol tok ban, va la mint az
SZNT szé ki iro dá i ban le het meg vá sá rol ni,
ára 5 lej. Azon is gon dol kod nak, hogy a ki -
ad ványt el kül dik a ve ze tõ ro má ni ai po li ti -
ku sok nak, az ál lam fõ nek is.
A könyv egyéb ként az elsõ „hi va ta los"
szé kely föl di ter mék (a logó és a sor szám is
sze re pel raj ta): be je gyez ték ugyan is a Szé -
kely föl di Ter mék Egye sü le tet, és hi va ta lo -
san is le véd ték a már ka ne vet a Nem zet kö zi 
Sza ba dal mi Hi va tal nál.

Far cá di Bo tond, Há rom szék
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Só lyom Lász ló köz tár sa sá gi el nök
be szé de Rév ko má rom ban, Szent Ist ván

szob rá nak fel ava tá sa al kal má ból,
2009. au gusz tus 21-én.

 (A be szé det az ün nep sé gen He i zer An tal, Ma gyar or szág po zso nyi nagy kö ve te ol vas ta fel.)

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!

Bol dog az a nép, amely nek olyan nagy és szent ki rály ala pí tott
or szá got, mint Szent Ist ván. Bol do gok va gyunk, mert Szent Ist ván
ezer éven át együtt ma radt né pé vel, mert a re mény ség for rá sa volt 
és pél da kép ként szol gált. Szent Ist ván hoz fo lya mod tak, õt ke res -
ték, hív ták ba ja ik kö ze pet te a ma gya rok, és õt ün ne pel ték örö mük -
ben. Ma is mély lel ki szük sé gét érez zük, hogy föl mu tas suk kö zös -
sé gün ket Szent Ist ván nal. Akik szob rot emel nek neki, mint most
Ko má rom vá ros kö zön sé ge, ez zel a tet tük kel Szent Ist ván tisz te le -
té ben meg erõ sí tik, hogy gaz dag örök sé gün ket együtt kí ván juk
foly tat ni. A nem zet lé nye ge ugyan is a jövõ vál la lá sa is, a kö zös
aka rat arra, hogy együtt akarjuk folytatni történelmünket.

De, tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség, Szent Ist ván nem csak a mi énk,
nem csak a mi egy sé günk szim bó lu ma. Ki rá lya volt min den nép -
nek, amely or szá gá ban élt.
Elin dí tó ja kö zös tör té nel -
münk nek; a szlo vák és a ma -
gyar nem zet oly szo ro san
össze fo nó dott tör té nel mé nek
is. Ha son ló an Ci rill hez és
Me tód hoz, azon ke vés szen tek 
közé tar to zik, aki ket a ke le ti
és a nyu ga ti egy ház egya ránt
ma gá é nak vall és tisz tel, és
akik Eu ró pa nagy alapító
atyái.

Szent Ist ván nagy sá gát
min dig öröm mel és ta nul ság -
gal gaz da gon idéz zük fel. Hi -
szen a ma gyar ki rály ság
meg ala pí tá sá val õ biz to sí tot -
ta meg ma ra dá sun kat. Szu ve -
rén mó don ha tá roz ta meg
Ma gyar or szág he lyét az ak -
ko ri Eu ró pá ban: az új ál la -
mok kö zül egye dül õ nem lett
sem a csá szár, sem a pápa hû -
bé re se. Be kap csol ta Ma gyar -
or szá got Eu ró pa gaz da sá gi
és kul tu rá lis vér ke rin gé sé be,
ami kor meg nyi tot ta az or szá -
gon át ve ze tõ je ru zsá le mi za -
rán dok utat. Ha tal mas egy -
ház szer ve zõ mun ká ja gyü -
möl csei máig te rem nek. Nem -
csak tör vé nye ket, de jog biz -
ton sá got is adott né pe i nek.
Vallásossága nem politikai
számítás volt, lelke mélyérõl
fakadt.

Mû vé nek az a ta nul sá ga azon ban, amely re ma a leg in kább
szük sé günk van, az, hogy Ist ván ki rály fel is mer te azt a pil la na tot,
ami kor nem volt sza bad töb bé a régi me der ben ma rad ni. Óri á si
vál to zást igé nyelt, óri á si át ala ku lást kö ve telt meg az em be rek tõl
Ist ván ter ve. Hosszú ural ko dá sá nak vé gén egy tel je sen más or -
szá got, más tár sa dal mat és más em be re ket hagyott maga után.

Ha fel mér jük a ma gyar nem zet ki lá tá sa it, ha meg aka runk ma -
rad ni min den ütt, ahol Szent Ist ván alatt már ott hon vol tunk, ak kor 
ké szen kell áll nunk a bel sõ, szem lé le ti vál to zás ra.

A ma gyar nem zet ma nyolc or szág te rü le tén él õs ho nos ként. A
ma gyar nem zet egy sé gét te hát csak is et ni kai, nyel vi, kul tu rá lis és
iden ti tás be li kö zös ség ként kell el kép zel nünk, vagy is úgy ne ve zett
kul tu rá lis nem zet ként. Ezért szük sé ges tisz táz nunk a nem zet és ál -
lam vi szo nyát. To váb bá, ha kö zös aka ra tunk, hogy kul tu rá lis
nem zet ként meg õriz zük és fenn tart suk kö zös sé gün ket, en nek ér de -

ké ben nem csak min den jogi
esz köz zel él nünk kell, ha nem
egy szers mind tö re ked nünk
kell a szom széd nem ze tek kel a 
jó in du la tú és fel sza ba dult
köl csö nös ség re, a nyi tott szí -
vû meg be csü lés re. Ugyan ez a
feladata az anyaországnak a
szomszéd államokkal való
viszonyában.

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön -
ség!

Ist ván az Ár pá dok vé ré bõl
való volt, a ma gya rok nak ala -
pí tott ál la mot, s Ma gyar or -
szág több mint ezer év után is
áll.

De ol vas hat juk Ist ván ki -
rály In tel me i ben, hogy nem
akar ta egy nem ze ti sé gû vé
ten ni or szá gát. Utó da i nak is
meg pa ran csol ta, hogy a ko -
ráb ban itt lakó né pe ket és a
be te lep ülõ ket hagy ják meg
nyel vük ben és szo ká sa ik ban.
„Mert az egy nyel vû és egy -
szo ká sú or szág gyen ge és
esen dõ” – idéz zük ma is oly
sok szor. Ma gyar or szág az õ
pél dá ja nyo mán ké sõbb is be -
fo ga dó ország maradt.

A ma gyar ál lam és ma -
gyar ság ha tá rai so sem es tek
egy be. A ma gyar ál lam nak
kez det tõl fog va más nem ze tek
is ré szei vol tak, és ré szei ma
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is. A ma gyar ság egy ré sze pe dig a tör té ne lem so rán nem egy szer a 
ma gyar ál lam ha tá ra in kí vül élt.

De mi köz ben a ha tá rok vál toz tak, a ma gya rok min dig meg ma -
rad tak ott, ahol Szent Ist ván ko rá ban már le te le ped tek. Ezt bi zo -
nyít ják a hely ne vek, ta nú sít ják a ré gé sze ti le le tek és nyelv em lé kek, 
és ezt mu tat ja tel jes tör té nel münk és a ma gyar ság mai el he lyez ke -
dé se is.

Nyel vünk, kul tú ránk, tör té nel mi tu da tunk és azo nos ság-ér zé -
sünk egy sé ge mind má ig fenn ma radt.

Eu ró pa nagy ré szén, de a mi ré gi -
ónk ban kü lö nö sen, et ni ka i lag és
nyel vi leg ho mo gén nem zet ál la mok
nem hoz ha tók lét re. Ma, Eu ró pa ál -
la ma i ban 40 nem ze ti nyelv van, ám
eb bõl 35-öt az or szág ha tá ra in kí vül
is anya nyelv ként be szél nek. A tisz ta
nem zet ál lam 19. szá za di esz mé je an -
nak ide jén Ma gyar or szág po li ti ká ját
is meg kí sér tet te, de drá gán meg fi zet -
tünk érte. Nap ja ink Eu ró pá já ban el -
kép zel he tet len a ki sebb sé gek jog fosz -
tá sa és ki ûzé se. A nem zet ál la mok ki -
ala kí tá sá nak ha gyo má nyos esz köz tá -
rá val pe dig – a ki sebb sé gi nyel vek ki -
til tá sá val a köz élet bõl és ok ta tás ból,
az et ni kai ará nyok meg vál toz ta tá sá -
val cél zott be te le pí té sek révén – ma
már szemben állnak az emberi jogi és 
a kisebbségvédelmi egyezmények.

Ter mé sze te sen az egyes ál la mok
szem pont já ból, sõt az Eu ró pai Unió
vo nat ko zá sá ban is tisz táz nunk kell,
mi vel jár a kul tu rá lis nem zet egy sé -
gé nek fenn tar tá sa. Min de nek elõtt, ez
a tö rek vés nem érin ti – és sem mi kép -
pen nem ve szé lyez tet he ti – azon ál la -
mok szu ve re ni tá sát, te rü le ti ép sé gé -
nek érint he tet len sé gét, ame lyek ben a 
kul tu rá lis nem zet egyes ré szei, ki -
sebb ség ként él nek. A Ma gyar Köz -
tár sa ság több szö rö sen, szom szé da i -
val pe dig kü lön-kü lön is meg erõ sí tet -
te nem zet kö zi szer zõ dé sek ben, hogy
a ha tá ro kat sért he tet len nek tart ja.
To váb bá ma gá tól ér te tõ dõ nek tart -
juk, ha a szom széd ál la mok bár me -
lyi ke anya ál lam ként vi sel ke dik a Ma -
gyar or szá gon élõ nemzetrészeivel
szemben – mint ahogy ezt mi is
megtesszük a más országokban élõ
magyarokkal.

Ha pe dig Eu ró pa meg akar ja ta -
lál ni idõ sze rû fel ada ta it és hi va tá sát, 
hogy az eu ró pai pol gá rok va la mennyi kö zös sé gé nek uni ó ja le -
gyen, ak kor az Eu ró pai Uni ó nak az ál la mok, a po li ti kai nem ze tek
mel lett, a ré gi ók és az et ni kai-nyel vi-kul tu rá lis kö zös sé gek, vagy is 
a kul tu rá lis nem ze tek uni ó já vá is kell válnia..

A jogi ga ran ci ák gya kor la ti ér vé nye sí té se és to váb bi ki épí té se
mel lett azon ban a meg ol dás va ló di kul csa a be lá tás: a tör té ne lem
és a je len hely zet, azaz a több sé gi nem zet mel lett más nem ze ti kö -
zös sé gek lé té nek és fenn ma ra dá sá nak tu do má sul vé te le. De nem
kény sze re det ten. Az zal a szem lé let tel szem ben, amely a ki sebb -
ség ben el len sé get, vagy leg alább is prob lé mát lát, lé te zik egy má -
sik lá tás mód is, amely ér ték nek és or szá ga gaz da go dá sá nak tart -
ja õket. Hiszen így gondolkodott már Szent István is.

Ezek ben az or szá gok ban sok száz, sõt még ezer éves nem ze ti sé -
gi töm bök is van nak, mély sé ges gyö ke rek kel, ha gyo mánnyal és
tel jes tár sa dal mat ké pez ve. Tör té nel münk is sok szo ro san össze fo -
nó dott, és sok kal in kább áll kö zös al ko tá sok ból, mint sé rel mek bõl. 
Mi ért ne le het ne eze ket az al ko tá so kat – ame lyek Eu ró pa ezen ré -
szé nek tör té nel mét és kul tú rá ját al kot ják – köl csö nös meg be csü -
lés sel és a ki zá ró la gos ság igé nye nél kül ma gun ké nak és egy ben
kö zös nek is tud ni? Meg ér tés sel tu do má sul ven ni, hogy ugya nan -
nak a tör té nel mi ese mény nek akár el len té tes ér tel me zé sei is le het -

nek? Ál lam pol gá ri lo ja li tás úgy is
le het sé ges, hogy egy ki sebb sé gi
nem zet rész nem oszt ja ilyen kér dé -
sek ben a több sé gi nem zet ér zé se it –
ha nem köl csö nö sen tu do má sul ve -
szik a má sik ol va sa tot. Ez zel nye ri
mind két fél a leg töb bet. Ugyan így
ál lunk a két nyel vû ség gel, amely
nagy ér ték – de csak is az anya nyelv
sé rel me nél kül. A ki sebb ség kí vá na -
tos in teg rá ci ó já nak a többségi
államba érzelmi feltételei is vannak
– amelyek az integrációt és az
asszimilációt érzékenyen
elválasztják..

Azok a szlo vák par la men ti kép vi -
se lõk, akik meg sza vaz ták a ko má ro -
mi Se lye Já nos Egye tem meg ala pí tá -
sát, mind két nem zet ér de ké ben na -
gyon so kat tet tek. Most, Szent Ist ván
szob ra mel lõl sze ret ném ki fe jez ni kü -
lön kö szö ne te met ne kik. Ez a szel lem
tet te nyu godt tá a ma gyar-szlo vák
kap cso la tok egyes idõ sza ka it. Jó
len ne vissza tér ni hoz zá! A sza va zat -
nye rést cél zó párt po li ti ka vi lá gán kí -
vül azon ban igen is él ez a szel lem;
fon tos ese mé nyei van nak a köl csö -
nös meg be csü lés nek és ki en gesz te lõ -
dés nek. Uta lok a szlo vák és a ma -
gyar ka to li kus püs pö ki kar pél da mu -
ta tó nyi lat ko za ta i ra. És szív bõl kö -
szö nöm, hogy bu da pes ti Szent Ist ván 
ba zi li ká ban tartott tegnapi ünnepi
misén Kassa és Nagyszombat érseke
is részt vett.

Az anya nyelv kor lát lan hasz ná la -
ta nem csak a ma gán-érint ke zés ben,
ha nem a nyil vá nos ság ban, az ok ta -
tás ban, a kö zös sé gi te re ken, sõt a hi -
va ta los érint ke zés ben is élet fon tos -
sá gú a ki sebb sé gi nem zet ré szek szá -
má ra. Köz is mert a leg jobb eu ró pai
gya kor lat – a svéd nyelv stá tu sza

Finn or szág ban, a né me té Bel gi um né me tek lak ta ré szén, vagy a
re gi o ná lis hi va ta los nyelv le he tõ sé ge. S van nak sze ré nyebb, vi -
szont kö te le zõ jogi ga ran ci ák. Én azon ban ismét a belátásra és
jóérzésre hivatkozom.

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!
Oh hol vagy ma gya rok tün dök lõ csil la ga – szól év szá za dok

óta, au gusz tus 20-án, Szent Ist ván ün ne pén az ének. Fel idéz zük,
és kí ván juk Ist ván ki rályt, erõt me rí tünk és út mu ta tást ka punk pél -
dá já ból. Szent Ist ván ha tal mas mûve a maga gaz dag sá gá ban
nem csak a ma gya rok ja vát szol gál ta. Mé lyen re mé lem, ez a szob -
ra, amel lett, amit Szent Ist ván szá munk ra je lent, ezt is hir det ni
fogja.

Ju hász Gyu la:

Tes ta men tom 
Sze ret nék néha vissza jön ni még 
Ha in nen majd a föld alá me gyek, 
Fe led ni nem könnyû a föld izét, 
A csil la got fönn és a fel le get. 

Fe led ni oly ne héz, hogy volt ha zánk, 
Könnyek vi zét és a Ti sza vi zét, 
Köl tõk da lát és es ték bá na tát: 
Sze ret nék néha vissza jön ni még. 

Ó, én sen kit se há bo rí ta nék, 
Sze líd kí sér tet vol nék én na gyon, 
Csak meg néz ném, hogy kék-e még az ég
És van-e még ma gyar dal Vá ra don? 

Csak meg hall gat nám, sír-e a sze gény, 
Vi lág ár vá ját sor sa veri még? 
Van-e még könny a ne fe lejcs sze mén? 
Sze ret nék néha vissza jön ni még! 

És néz ni fá jón, Lé ván, Szi ge ten, 
Sza kol cán és Ma kón a hold alatt, 
Vén hárs alatt az ifjú sze re lem 
Még min dig bol dog-e és bal ga tag? 

És néz ni: édes anya al szik-e 
S ál má ban meg csó kol ni a szí vét 
S érez ni, most is rám gon dol szí ve: 
Sze ret nék néha vissza jön ni még! 
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Szlo vá ki ai ál lat farm, il let ve mi is az a ket tõs mér ce 
Az is ko lá ban azt ta nul juk és ta nít juk, mert er köl csi szem pont -

ból is ez a he lyes (kul tú ránk több ezer éves fenn ma ra dá sa iga zol -
ja), hogy az igaz ság, a té nyek meg is me ré se és az em be ri ér té kek
vé del me létünk lényegéhez tartozik.

An ti go né a biz tos ha lált is vál lal va sze gült szem be a zsar nok
pa ran csá val, mely el len té tes nek bi zo nyult az õsök ha gyo má nya i -
val és az is te ni tör vé nyek kel. „Meg mu tat ha tod, ki vagy: di csõ
õsök höz méltó, avagy hitvány utód.”

Ham let apja ha lá lá nak okát és a gyil kos sze mé lyét ku tat ja,
mert tisz ta lel ki is me ret tel nem le het, nem sza bad el vi sel ni a nyil -
ván va ló hazugságot.

Zrí nyi és Dobó a „pa pír for ma” el le né re a sok szo ros túl erõ vel
is szem be száll, mert nem ze tünk lé tét, sza bad sá gát, a ke resz tény
kul tú rát, vagy is a jö võn ket fenyegette veszély.

Pe tõ fi mu la to zó le gé nyei a fa lu vé gi
kocs má ba ot rom bán be to la ko dó kül dön -
cöt kül dik ön ké nyu ruk kal egyetemben a
pokolba.

Ez mind tan anyag, amit il lik is mer ni!
És il lik ma ga tar tá sunk ban követni.

Ugyan ak kor más hely rõl olyan el vá rá -
so kat akar nak elénk ál lí ta ni, me lyek sze -
rint fáty lat kel le ne bo rí ta nunk erre a múlt -
ra, leg alább is azok ra a té nyek re, ame lyek
pél dát, ta nul sá got ál lí ta nak elénk, il let ve
el kel le ne fe led nünk azt, hogy az ide gen
be to la ko dók mi lyen bûn té nyek se géd le -
té vel ül tek a nya kunk ra (Tri a non, Be nes
dek ré tu mai), vi szont más né pek egy ko ri
sé rel me it kö te le zõ en kell em le get ni, mert
sze rin tük ezt a múl tat nem sza bad fe led -
nünk (pl. szlo vák nem ze ti kö ve te lé sek,
ho lo ka uszt stb.). Ket tõs mérce: a magyar
ügy említése nacionalizmus, de az idegen
né peké már demokrácia.

Kö te le zõ tan anyag a de mok rá cia tör té -
ne te, az em be ri sza bad ság jo gok egye te -
mes nyi lat ko za ta, az ön igaz ga tá si for mák
és ön kor mány za tok mû kö dé se, az ön ren -
del ke zé si jog gya kor lá sa, de újab ban nem 
csu pán til ta ni akar ják, ha nem bûn ténnyé
is akar ják mi nõ sí te ni a sza bad vé le mény -
nyil vá ní tást, az igaz ság nyil vá nos ság ra ho za ta lát és az ön ren del -
ke zés kö ve te lé sét, ha az a ma gyar nép re vo nat koz na. Ért he tõ már,
hogy mi ért csök ken tet ték a tör té ne lem oktatásának óraszámát?!
(Szakközépiskolákban heti 1 óra, és csak két éven át.)

Ál lí tó lag Cseh szlo vá kia a nem ze ti ön ren del ke zés jo gán ala kult 
meg (bár tud juk, hogy nagy ha tal mi dön tés sel, és er rõl nép sza va -
zást soha nem ír tak ki), és hogy Szlo vá kia a szlo vák nem zet ön -
ren del ke zé si jo gán jött lét re, vált ki Cseh szlo vá ki á ból (ezt is par -
la men ti sza va zás sal dönt öt ték el csu pán), de ilyen jo got az ál lam -
ha ta lom kép vi se lõi sze rint ma gyar nem zet nem kap hat. Hol van itt 
az egyen jo gú ság, egyen ran gú ság, de mok rá cia és eu ró pai ran gú
jog rend? S ha ezt így akar ják fe lül rõl ránk erõltetni, akkor miért
nem hívják ezt a rendszert diktatúrának?! 

Ün ne pel ni kell a szlo vák nem zet ön ál ló ál lam má for má ló dá sát
azok nak is, akik nem kis arány ban õs ho nos la kos ok ként nem eh -
hez a nem zet hez tar toz nak, de eb ben az ál lam ban él nek. Az ál lam -
ala pí tó kat és a szlo vák nem ze ti esz me kép vi se lõ it kö te le zõ en tisz -
tel ni kell, fal va kat, vá ro so kat, in téz mé nye ket, ut cá kat ne vez tek el
ró luk, de aki a ma gyar ság szá má ra ugyan ilyen jo go kat kér ne, az
már is fel for ga tó, köz ve szé lyes, el len ség meg bé lye ge zést kap.
Mert a ha ta lom sze mé ben az a jó ma gyar, aki el fo gad ja a meg ha -

mi sí tott tör té nel met, aki el fe lej ti édes anya nyel vét avagy leg -
alább is nem akar ja gya ko rol ni, aki meg bé kél az zal, hogy má sod -
ren dû vé deg ra dál nak szü lõ föl dün kön, és lo já li san an nak ör ven -
de zik, hogy mi lyen jó a hely zet, mert nem ver nek agyon azért, ha
ott hon a csa lád ban ma gya rul be szé lünk, és he lyes nek tart ja, hogy
ezt a jo got a köz élet ben nem kell erõl tet ni. Meg en ge dik, hogy tá -
jé koz ta tó szin ten ki ír hat juk te le pü lé se ink õsi ne vét, de a hi va ta los
hasz ná lat ban ez egye ne sen ti los! Az ilyen ha tal mi úton gya ko rolt
erõ szak kö vet kez mé nye és a be hó do ló talp nya lók, lo já li sak és
„komp ro misszum ra (va ló já ban meg al ku vás ra) kész” cse lé dek te -
vé keny sé gé nek ered mé nye, hogy a fel vi dé ki ma gyar ság lét szá ma
fe lé re csök kent, mi köz ben a meg szer zett ha ta lom jo gán ba sás ko -
dó úgy ne ve zett ál lam al ko tó nem zet há rom szo ro sá ra nõtt az el -
múlt ki lenc ven év fo lya mán. Van olyan te le pü lés, ahol alig van

olyan, aki ma gyar nak val lot ta vol na ma -
gát a nép szám lá lás kor, de a te me tõ ben a
sír kö ve ken alig van más nyel vû fel irat. Mi 
ez, ha nem zsar nok ság, szlo vák nem ze ti
im pe ri a liz mus?! Együtt mû kö dést kér nek,
de olyan áron, hogy ad juk fel ter mé sze tes
kö zös sé gi ér té ke in ket, jo ga in kat. Egyen -
ran gú ság ról be szél nek, de ki sebb ség nek
és ki sebb ren dû ek nek ne vez nek (mert va -
ló ban ke ve sebb jo gunk van). Lo ja li tást
kér nek, hogy fo gad juk el a né pünk meg -
alá zá sát ered mé nye zõ jog ren det. Va ló já -
ban be hó do lást, meg al ku vást, alá ve tett sé -
get, asszi mi lá ci ót vár nak el tõ lünk. Azt
hir de tik, hogy gaz da sá gi ér de künk és ér -
vé nye sü lé sünk cél já ból kell meg ta nul -
nunk szlo vá kul, de köz ben azt sze ret nék
csu pán, hogy fel ad juk a ma gyar nem zet -
hez, õse ink hez fû zõ dõ ter mé sze tes em be ri 
ér zé se in ket, hogy el fe lejt sük anya nyel -
vün ket, és a kom mu ni ká ci ós kész ség fej -
lesz té se he lyett azo kat a sze mé lye ket kell
kö te le zõ en tisz tel nünk, akik nek ta lán leg -
na gyobb ér de me csak az volt, hogy nem
sze ret ték avagy egye ne sen gyû löl ték a
ma gya ro kat. Olyan tör té nel met kell ta nul -
nunk, amely sa ját nem ze tün ket sem mi zi
ki õsi föld jén, mint ha bar bár be to la ko dók

let tünk vol na, és nem egy õsi kul túr kö zös ség tag jai és az em be ri -
ség kul túr kin csé nek köz ve tí tõi már leg alább 1600 éve itt a Kár -
pát-me den cé ben. Ele ve már õsi földrajzi neveinktõl is
megfosztanak, hogy a teljes kisemmizettség állapotában
megalázottan alávessük magunkat a végsõ megoldást jelentõ
önfeladás kilenc évtizede módszeresen szervezett programjának.
Ehhez egyéneket, csoportokat vá sárolnak meg, akik magukat
magyarnak hirdetve ennek a nemzet vesztõ programnak követõi
és propagandistái lesznek jó pénzért, pozícióért, elõnyökért,
avagy csak azért, mert zsa rolhatóak vala milyen tisztességtelen
ügyük kapcsán.

Fel kell is mer nünk ide jé ben a bûnt, és meg kell ne vez nünk a
bû nös sel egye tem ben, hogy ezek a szá munk ra elõ ké szí tett zsák ut -
cák és té vesz mék még csí rá juk ban meg ro had ja nak, táp ta laj já vál -
va hit vány pél dá juk nyo mán az igaz út szá má ra, mely nem akar
sem mi jog bé li több le tet, csak annyit, amennyi más nak is jár. Ha
pe dig ez nem en ged te tik meg szá munk ra, ak kor al kot má nyos jo -
gunk van az el len ál lás ra. Mert jobb be csü let tel ál do zat tá len ni,
mint sem tisz tes ség te len ség ben élni. Nem le szünk hitvány
vágómarhák, melyeket az asszimiláció vágóhídjára vihetnek !

                                                          Mi há lyi Mol nár Lász ló

Lap szá mun kat
Tor ro Vil mos Ex Lib ris-ei díszítik
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Két ar cú ság és fél re ve ze tés mes ter fo kon
A ro mán po li ti kai gon dol ko zás nem csak most, ha nem leg alább 

egy év szá za da gya ko rol ja a ké tar cú sá got, a ki dol go zott és meg -
font olt fél re ve ze tést. Lé te zik ez a po li ti kai esz köz tár ban más hol
is, de a ro má ni ai egé szen sa ját sá gos, el té rõ az eu ró pai gya kor lat -
tól, mert a „nem zet stra té gia” ál lan dó esz kö ze. Tör té nel mi és nem -
zet tu da tuk ban el sõd le ges, hogy nyil vá nos ság elõtt tet sze tõs ígé -
re te ket te gye nek, az idõ sze rû jog rend hez iga zo dó ké pet mu tas sa -
nak, mi köz ben gya kor lat ban en nek az el len ke zõ jét al kal maz zák.
Em lé ke ze tes: a szük sé ges al kal mak kor ma gya rul is meg szó la ló
Gro za mi nisz ter el nök nek, az 1945 évi és azu tá ni Ma gyar Népi
Szö vet sé gi Kong resszu so kon el hang zott ígé re tei s az ezt kö ve tõ
lát szat en ged mé nyek (az ön ál ló ma gyar egye tem és is ko la rend -
szer, a két nyel vû köz igaz ga tás, a ki sebb sé gi jo gok tisz te let ben
tar tá sa stb.), me lyek né hány év után fe le dés be me rül tek, s a ma -
gyar in téz mé nyek fel szá mo lá sa kö vet ke zett. Tel jes vissza ál lí tá -
suk még most is vá rat ma gá ra. Ilyen lát vá nyos po li ti kai ígé ret so -
ro zat mu tat ko zott most is az RMDSZ Kong resszu son Bã ses cu el -
nök és más ve ze tõ ro mán párt po li ti ku sok hang za tos meg nyi lat ko -
zá sa i ban. Mi köz ben ezek el hang zot tak, élet be lé pett az a sür gõs -
ég gel el fo ga dott kor mány ren de let, mely ér vény te le ní ti az ed di gi
tör vény alap ján ver seny vizs gá val be töl tött köz hi va ta li ve ze tõk
jog ál lá sát. Ezu tán párt po li ti kai alku alap ján töl tik be a kor mány -
hi va ta lo kat, még a ma gyar több sé gû me gyék ben, vá ro sok ban is.
Mint ha újra ér vé nye sül ne a ro mán vas gár da és más fa sisz ta szer -
ve ze tek ál tal meg hir de tett alap elv: Ro má nia a ro má no ké! Ki a zsi -
dók kal és ma gya rok kal Ro má ni á ból! Nagy ro má ni át aka runk zsi -
dók és ma gya rok nél kül! A két ko a lí ci ós párt (PD-L és PSD) ha ta -
lom ra ju tá sa óta meg egye zés sel oszt ja el egy más kö zött a kor -
mány hi va ta lo kat, nem szá mít a vég zett ség, a szak mai múlt és rá -
ter mett ség, leg ke vés bé a la kos ság et ni kai össze té te le. Ha a ve ze tõ
PSD-s, a he lyet te se PD-L-meg bí zott és for dít va. Az RMDSZ ed -
di gi ve ze tõ ká de re it, ma gyar ve ze tõk szá za it, sor ra tá vo lít ják el
még a Szé kely föl dön is a hi va ta lok élé rõl. Ezen köz ben az ál lam -
el nök kul tu rá lis au to nó mi át em le get a ki sebb ség és így a ma gya -
rok szá má ra. En nek a tar tal mát sen ki nem is me ri. Mert úgy is ér -
tel mez he tõ, hogy a ma gyar tu laj do nú (egy há zi, tár sa dal mi szer ve -
ze ti, ala pít vá nyi, gaz da sá gi stb.) in téz mé nyek mû köd het nek ma -
gyar ve ze tés sel. Az ál lam pe dig annyi tá mo ga tást ad, amennyit
ép pen akar, ha olyan ve ze tés van, mely szá má ra el fo gad ha tó.
Mert ez is hoz zá tar to zik az esz köz tár hoz: a ki sebb sé gek ve ze té sé -
nek meg osz tá sa. Te rü le ti au to nó mi á ról hal la ni sem akar nak, mert
az kor lá toz ná a köz pon ti kor mány zat ki zá ró la gos ural mát. Egyik
ne ves de mok ra ta po li ti kus, Adrian Severin, aki az EU Parlament
képviselõjelöltje, kimutatta, hogy a kulturális autonómia máris
megvalósult, felesleges tehát a kisebbségi törvény. Sõt még az
önálló etnikai politikai párt is szükségtelen, mert az ideológiai
alapon szervezõdõ pártok biztosítják a kisebbségek jogait, teret
adnak magyar képviselõknek is, ha megválasztják õket. Ilyen
tökéletes a román demokrácia. Emlékezetes ez a vélemény a
diktátor idejébõl, mely szerint a szocialista Romániában végleg
megoldódott a nemzetiségi kérdés.

Ér de mes még fel idéz ni né hány mo men tu mot a ro mán al kot -
mány tör té ne té bõl is. Nagy ro má nia ki rá lyi al kot má nya (1923)
nem is mert nem ze ti sé ge ket, „egy sé ges, osz tat lan ro mán nem zet -
ál lam nak” ne vez te ma gát, ahol min den ki egyen lõ en „ro mán”, aki
el nyer te a ro mán ál lam pol gár sá got. A bé ke szer zõ dés elõ írá sa el -
le né re nem csa tol ták a ki sebb ség vé del mi zá ra dé ko kat, még csak
nem is hi vat koz tak rá juk. Az „egy sé ges ro mán nem zet ál lam”
kon cep ci ó ja ér vé nye sült, an nak el le né re, hogy a la kos ság kö zel
30 %-a más nem zet hez vagy nem ze ti ség hez tar to zott. Ez az alap -
elv vé gig vo nult min den al kot má nyon, a ro mán nem zet stra té gia
szer ves ré sze ként. Azó ta a ki sebb sé gi kér dést „pél da sze rû en”
meg ol dó Ro má nia gon dos ko dott ar ról, hogy mi nél job ban meg -

kö ze lít sék ezt az „egy sé ges nem zet ál lam” ide át s ma már az egy -
ko ri 30 %-os ki sebb sé get 10 %-ra apaszt ot ták le (ki ván do rol tat va
zsi dó, szász-sváb és ma gyar la kos sá gá nak mint egy két mil li ós lét -
szá mát, csak úgy mel lé ke sen el ra bol va va gyo nu kat). De a fo lya -
mat nem állt le, most újabb „nagy ro mán” nem zet men tés van ké -
szü lõ ben a Mold vai Köz tár sa ság ban be kö vet ke zett za var gá sok
után (mely tõl a hi va ta los ro mán po li ti ka „el ha tá rol ta” ma gát, de a
ro mán saj tó nyíl tan a ro mán nem ze ti erõk jo gos fel lé pé sé nek ne -
ve zi). Ez a hely zet azt az „ere de ti” gon do la tot su gall ta a ro mán ál -
lam fõ nek, hogy leg alább egy mil lió mold vai ro mán nak ala nyi jo -
gon meg kell adni a ro mán ál lam pol gár sá got, hogy az EU or szá -
gok la kó i nak jo ga i val is él hes se nek. Ez zel min den ro mán ha za fi
egyet ért, párt ál lás ra való te kin tet nél kül. (Ar ról hall gat nak, hogy
a Mold vai Köz tár sa ság ban már lé te zik mil li ó nyi ket tõs (mold vai
és ro mán) ál lam pol gár sá gú sze mély, akik évek so rán ezt meg kap -
ták, míg a mold vai ál lam kor lá to zó in téz ke dést nem ho zott. Az
EU nem lel ke se dik az öt le tért, fél nek a tö me ges mold vai mun ka -
erõ be ván dor lás tól. De Ro má nia meg ad hat ja a ro mán ál lam pol -
gár sá got azon mold va i ak nak és utó da ik nak, akik nek elõ dei 3
felmenõig román állampolgárok voltak. Mert igaz, volt 22
esztendõ (l918-1940) amíg Besszarábia Romániához tartozott és
pluszban 3 év, 1941-tõl 1944 nyaráig, amíg Hitler oldalán román
csapatok uralták ezt a területet. Nem rendkívüli s talán jogos is,
egy állam annak adhat állampolgárságot, akinek akar. Csakhogy
emögött, amint kiderült, más is van.

A Mold vai Köz tár sa sá got el hagy ni aka ró ro má nok nem Eu ró -
pá ba igye kez nek. A ro mán ál lam arra dol go zott ki ter vet, hogy a
Szé kely föld re te le pít sen ál la mi se géd let tel mold va i a kat, az et ni -
kai ará nyok meg vál toz ta tá sá ra. Már meg is ke res tek he lyi ha tó sá -
go kat a be te le pe dés le he tõ sé gé nek fel mé ré sé re. Ez va ló já ban
foly ta tá sa a Ceauºes cu-fé le gya kor lat nak, mely az ipa ro sí tás fel -
hasz ná lá sá val vál toz tat ta meg gyö ke re sen az er dé lyi ma gyar vá -
ro sok la kos sá gá nak össze té te lét a „ho mo gén ro mán nem zet ál lam
meg te rem té se” je gyé ben. Bessza rá bi ai me ne kül tek 1944 után is
jöt tek tö me ge sen Er dély be, fõ leg ér tel mi sé gi ek – ma gam is is -
mer tem jó né há nyat Ma ros vá sár helyt). De most nem egyé ni me -
ne kü lés rõl, ha nem ter ve zett be te le pí tés rõl len ne szó, a már be vált
gya kor lat sze rint. Mert de cent ra li zá ció ide vagy oda, a he lyi ve ze -
tõk, élen a ro mán pre fek tu sok kal, rend õr fõ nö kök kel, meg te het -
nek min dent, hogy elõ se gít sék mold vai test vé re ik be te le pe dé sét.
In dok is van rá, amint ép pen jó né hány ro mán ve ze tõ ki fej tet te: a
szé ke lyek nek nincs le he tõ sé gük meg ta nul ni ro má nul, mert fa lu -
juk ban, vá ro sa ik ban nem hal la nak elég ro mán szót. Ezért nem le -
het nek egyen jo gú ak, nem ér vé nye sül het nek, mi vel nem tud nak
ro má nul. Meg kell te hát se gí te ni õket, hogy le gyen kör nye ze tük -
ben megfelelõ számú román lakosság, akitõl tanulhatnak. Ekkor
létre lehet hozni közös óvodákat, iskolákat, ahol gyermekkorban
tanulhatnak románul, az mellékes, ahogy szórványvidékeken ez
ma is történik, hogy közben elfelejtenek magyarul.

Nem mind egy te hát, hogy kik és há nyan kép vi se lik az er dé lyi
ma gyar sá got az EU Par la ment ben és ho gyan szó lal nak meg. Mert 
ne kik kell fel vet ni a ki sebb sé gek ügye it, jog sé rel me it, tár gyi la go -
san és a va ló ság nak meg fe le lõ en a tör té nel mi hát te rek is me re té -
ben. Le lep lez ve az olyan né ze te ket, hogy a ro má no sí tás az egyen -
jo gú ság ér de ké ben tör té nik. Az EU Par la ment ben, a ro mán kép vi -
se lõk cso port já ban min dig lesz nek olyan kép vi se lõk, akik a fél re -
tá jé koz ta tás és a té nyek meg ha mi sí tá sá nak esz kö zét hasz nál va,
el hi te tik a köz vé le ménnyel, hogy Ro má ni á ban a ki sebb sé gi kér -
dés vég le ges, meg nyug ta ta tó meg ol dást nyert s az „au to nó mia”
kö ve te lé se csak egye sek al kal mi jelszava, szavazatszerzõ
politikai frázis, mert a sérelmek alaptalanok, a magyar kisebbség
megmaradása, jövõje biztosítva van.

 Ka to na Sza bó Ist ván



Átalvetõ

8 Kár pát-me den ce 2009. EKOSZ–EMTE

Az Át al ve tõ szep tem be ri kom men tár ja

Nyár vé gi só haj a ma gyar
ön ren del ke zés rõl

A 2009. jú li us 3-5. kö zött a Pest me gyei Ve rõ ce mel let ti Csat -
to gó völgy ben össze gyûlt több ezer nyi, er dé lyi szár ma zá sú ma -
gyar ki nyil vá nít hat ta vol na fel há bo ro dá sát és til ta ko zá sát a ha tá -
ra in kon kí vül élõ ma gyar ság el le ni so ro za tos tá ma dá sok, a nem -
ze ti in to le ran cia, a több sé gi nem ze tek nek az eu ró pai uni ós nor -
mák kal össze egyez tet he tet len ki sebb sé gi po li ti ká ja mi att. Az
ilyen sze rû ren dez vé nyek leg na gyob bi ka az együtt lét örö me és az
egyéb ként szín vo na las elõ a dá sok, ke rek asz ta lok mel lett, me lye -
ken oly sok éve mond juk a ma gunk iga zát  ma gunk nak, al kal mat
je lent het ne egy kö zös fel ki ál tás ra, a kö zös igény ki fe je zé sé re. Kí -
sér let le he tett vol na ez a nem zet kö zi hall ga tás, töb bet mon dok: a
ma gyar mé dia hall ga tá sa fa lá nak át tö ré sé re, és az ott ho ni ak nak is
bá to rí tást, meg erõ sí tést je lent he tett vol na napi küz del me ik ben.
Az EKOSZ e tár gyú nyi lat ko za tá nak köz zé té te lét, a csat la ko zás,
az alá írá sok meg szer ve zé sét kér tük a ren de zõk tõl, saj nos egyéb
gond juk akadt, fi gyel mü ket más dol gok fog lal ták le, így min den -
ben ma rad tunk a fel té te les mód nál. 

Pe dig hát (az itt kö vet ke zõk ré szei a Nyi lat ko zat nak) idõ sze rû -
ek vol tak és ma rad tak a szer bi ai és uk raj nai ma gya rok el le ni so ro -
za tos tá ma dá sok, mû em lék gya lá zá sok, Szlo vá ki á ban ek ko ri ban
fo gad ták el a gya lá za tos nyelv tör vényt, és a meg elõ zõ hó na pok -
ban mind in kább Ro má nia bor zol ta a ma gyar ke dé lye ket. Hogy itt
csak a leg ki rí vóbb meg nyil vá nu lá so kat em lít sük: Ba ses cu el nök,
Ro má nia hi va ta los ál lás pont ját kép vi sel ve, ép pen Bu da pes ten je -
len tet te ki, hogy a Szé kely föl dön soha nem lesz au to nó mia, hogy
Ro má nia egy sé ges nem zet ál lam, és soha nem fog ja el is mer ni a
kol lek tív jo go kat. Ugyan csak õ a ro mán zász ló ün ne pét is pro vo -
ka tív mó don a Szé kely föld fõ vá ro sá ban, Csík sze re dá ban tar tot ta

meg, zász lót ado má nyoz va az ot ta ni ka to nai egy sé gek nek, hang -
sú lyoz va és szen te sít ve ez zel a Szé kely föld ka to nai meg szál lá sát.
A Szé kely föld köz in téz mé nye i nek ma gyar ve ze tõ it hi va ta luk ból
el tá vo lít ot ták, lé nye gé ben et ni kai tisz to ga tást vé gez ve. A ma ros -
vá sár he lyi Kul túr pa lo ta tü kör ter mé ben Csa ba böl csõ je és Réka
asszony kop ja fá ja tö vé ben avat ták a vá ros dísz pol gá rá vá azt a
ma gyar gyû lö lõ pub li cis tát, aki nek el fo gad ha tat lan, hogy a ro mán
nyelv ha tá rai ne es se nek egy be Ro má nia hát ára i val, ugyan ak kor a 
ma gyar ság szá má ra ez le gyen ter mé sze tes és el fo gad ha tó! (Nem
tud ja a ki vá ló és láng lel kû ha za fi, hogy a ma gyar ság szá má ra
Szent Ist ván óta ez természetes és elfogadható.)

Egy terv sze rû en vég re haj tott fo lya mat so ro za tos lé pé se it lát -
juk, amit nem le het más ként ér tel mez ni, mint a ma gyar ság vég le -
ges fel szá mo lá sá ra irá nyu ló gya kor la tot, az et ni kai tisz to ga tás
min den esz kö zét fel hasz nál va. A mö göt tes in do kok ra pe dig a ro -
mán po li ti kum tri a no ni pszi chó zi sa ad ma gya rá za tot. Esze rint a
meg szer zett or szág rész, Er dély nél kül el kép zel he tet len Ro má nia
léte, a te rü let ere de ti bir to ko sa, a ma gyar ság egy sze rû je len lé te vi -
szont meg kér dõ je le zi a bir tok lás jo gos sá gát. A szo mo rú va ló ság
az, hogy de mog rá fi ai vi szo nya ink tra gi kus ala ku lá sa, ér dek ér vé -
nye sí tõ ké pes sé günk vég ze tes meg gyen gü lé se im már ré gen in do -
ko lat lan ná tet te e fé lel me ket. En nek bi zo nyí té ka a szé les ro mán
tö me gek tel jes ér dek te len sé ge a „ma gyar kér dés” iránt (hacsak fel 
nem korbácsolják indulatait), a román politikai gyakorlat viszont
még ma sem vesz tudomást a valóságról, igazolva a lelki betegség 
meglétét. 

Min den al ka lom mal és esz köz zel élve ki kel le ne je len te nünk,
hogy ra gasz ko dunk ma gyar sá gunk hoz, em be ri lé tün ket ma gyar -

Nyi lat ko zat a ma gyar nyelv rõl
Mint egy tíz mil li ó nyi ma gya rul be szé lõ 

em ber él a Ma gyar Köz tár sa ság ban, és a
szom szé dos ál la mok ban több mil li ó an
ma gyar anya nyel vû ek. Ezen or szá gok kö -
zül több is tag ja az Eu ró pai Uni ó nak. A
ki sebb sé gi sors ban élõ ma gyar ság nak az
I. vi lág há bo rú be fe je zé se óta szá mos he -
lyen és szá mos al ka lom mal sú lyos sé rel -
me ket kel lett el szen ved nie magyar anya -
nyelvû, nem magyar állampolgárként. 

1990 után re mény ked tünk, hogy Eu ró -
pa ezen ré szé nek de mok ra ti zá ló dá sa, az
Eu ró pai Unió jog rend sze re a tér ség or szá -
ga i ban is jó té kony ha tá sú lesz, ám a 21.
szá zad ba át lép ve is szá mos ag gasz tó je -
len ség gel szem be sü lünk. Egyes ál la mok -
ban jog sza bá lyok kal kor lá toz zák a ma -
gyar ság nyelv hasz ná la ti le he tõ sé ge it, s
kü lö nö sen a ta nu ló if jú sá gét, aki ket így
gá tol nak anya nyel vük nek és az ah hoz kö -

tõ dõ kul tú rá juk nak az el sa já tí tá sá ban. El -
tor zít ják az egy ko ri Ma gyar Ki rály ság hi -
te les tör té nel mét, mû ve lõ dés tör té ne tét,
nyil vá nos he lye ken aka dá lyoz zák, kor lá -
toz zák a ma gyar nyel vû fel ira tok el he lye -
zé sét. Az egyik uni ós tag ál lam ban in do -
ko lat la nul vált ják le a ma gyar nem ze ti sé -
gû tiszt vi se lõ ket. Szél sõ sé ges pár tok ma -
gyar el le nes kam pá nyo kat foly tat nak, en -
nek kö vet kez té ben a megszédített em -
berek meggyalázzák a magyar kulturális
em lékeket, megvernek magyar nem -
zetiségûeket, s ezért még felelõsségre sem 
vonják õket.

A szom szé dos ál la mok eu ró pai uni ós
csat la ko zá si szán dé ka, il let ve uni ós tag sá -
ga nem ho zott tar tós és egy ér tel mû ja vu -
lást a Kár pát-me den cé ben, ki sebb sé gi
sor ban élõ ma gyar ság életlehetõségeit
ille tõen.

Fel szó lít juk a ve lünk szom szé dos or -
szá gok kor má nya it, párt ja it, ci vil szer ve -
ze te it, író szer ve ze te it, az Eu ró pai Unió
in téz mé nye it, jog vé dõ szer ve ze te it: kép -
vi sel jék és szor gal maz zák azt, hogy a de -
mok rá cia és az em be ri jo gok szel le mé ben
mi nél tel je seb ben va ló sul has son meg a
gya kor lat ban a ki sebb sé gi ma gya rok és
min den ki sebb ség jog egyen lõ sé ge nyel -
vé nek el sa já tí tá sá ban és szabad hasz -
nálatá ban, valamint kulturális iden ti tá sá -
nak meg õrzésében is.
Bu da pest, 2009. jú li us ele jén

Ma gyar Író szö vet ség
To ka ji Író tá bor

Írók Szak szer ve ze te 
Fi a tal Írók Szö vet sé ge

Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia
Ma gyar PEN Club

(Beny he Já nos fõ tit kár)
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ként tud juk és akar juk meg él ni, ami hez Is ten és az em ber tör vé -
nyei sze rint egya ránt jo gunk van. Ezért jo got for má lunk az Er -
dély ben ma gyar ként való meg ma ra dá sun kat biz to sí tó két esz köz,
a ket tõs ál lam pol gár ság és az önrendelkezés jogintézményeihez. 

A ket tõs ál lam pol gár ság az er dé lyi ma gyar szá má ra ma már el -
sõ sor ban meg ma ra dá sá nak alap ve tõ lel ki fel té te lét je len ti, biz to -
sí tá sa a rend szer vál tás kor má nyá -
nak elsõ in téz ke dé se kel lett
vol na, hogy le gyen. El ma ra -
dá sa is iga zol ja, hogy nem
volt iga zi rend szer vál to zás. 
Ma gyar or szág po li ti kai
éle té ben gyö ke res vál tás
le he tõ sé ge elõtt ál lunk,
ezért arra vá runk, hogy a
kö vet ke zõ par la men ti vá -
lasz tá sok után fel ál ló, re -
mé nye ink sze rint va ló ban
ma gyar ér de ke ket szol gá ló 
kor mány elsõ lé pé se i nek
egyi ke le gyen a ket tõs ál -
lam pol gár ság in téz mé nyé -
nek be ve ze té se. A po li ti kai 
erõ vi szo nyok jelenlegi
ala ku lá sa elõre vetíti an -
nak le hetõségét, hogy
meg lesz az ehhez szük sé -
ges parlamenti két har ma -
dos többség. 

A ma gyar ság ön ren del -
ke zé sé nek há rom lép csõs
(te rü le ti, kul tu rá lis és sze -
mé lyi) biz to sí tá sa Eu ró pá -
ban be vált és si ke res gya -
kor lat. A Kár pát-me den cei 
Ma gyar Au to nó mia Ta -
nács nyi lat ko za tá ban fog -
lal tak kal egyet ért ve vall -
juk, hogy „az eu ró pai gya -
kor la ton ala pu ló kö zös sé gi 
au to nó mi ák rend sze rét al -
kal mas esz köz nek tart juk a
ki sebb sé gi hely ze tû ma -
gyar kö zös sé gek prob lé -
má i nak meg ol dá sá ra”, és
hogy e kö zös sé gek „au to -
nóm in téz mény rend szer hi -
á nyá ban ki szol gál ta tot tak
ma rad nak a ma nap ság
egy re in kább fel erõ sö dõ
több sé gi na ci o na liz mu sok
ál tal táp lált asszi mi lá ci ós tö -
rek vé sek kel szem ben.” A ma -
gyar ság er dé lyi fenn ma ra dá sát,
egy ben a ro mán ság tény le ges ér de ke -
it is szol gá ló va ló di ma gyar-ro mán ki egye zés nek ezért el en ged -
he tet len fel té te le az ön ren del ke zés al kot má nyos biz to sí tá sa! 

A fen ti, axi ó má nak ren delt ki je len tés azért némi ma gya rá za tot
igé nyel. Jó száz éven át a ro mán ság alap ve tõ ér de ke volt a nem ze -
ti sé gek –szá szok, zsi dók és min de nek elõtt a ma gya rok - ki eb ru -
da lá sa vagy be ol vasz tá sa, ám egy olyan Eu ró pá ba in teg rá lód ni és
ott meg ma rad ni, ami nem a nem zet ál la mok, ha nem a kul tu rá lis
nem ze tek kö zös sé ge lesz, im már az ed di gi ek tõl tel je sen el té rõ, új -
faj ta nem zet po li ti kát fog igé nyel ni Ro má nia ré szé rõl is. A ma -
gunk ol da lá ról csu pán két kis bök ke nõ je van min den nek: egy

ilyen Eu ró pa még nem lé te zik, ilyet lét re kéne hoz ni, más részt pe -
dig meg is kéne érni egy ilyen Eu ró pa lét re jöt tét. Az ön ren del ke -
zés al kot má nyos joga nél kül ez aligha fog sikerülni, hiszen a régi
gyakorlatot gõzerõvel folytatja a román, a szlovák, az ukrán
állam. 

Ész nél kel le ne te hát len nünk és egyet akar nunk, erõt kel le ne
gyûj te nünk és azt fel mu tat nunk!

Csak hát Er dély ben egyet
mond az RMDSZ, mást az
Er dé lyi Ma gyar Nem ze ti
Ta nács, a Szé kely Nem ze ti
Ta nács, is mét mást a Ma -
gyar Pol gá ri Párt, a kí vül
álló csak kap kod ja a fe jét
ér tet le nül. Az anya or szág
párt jai ahá nyan van nak,
annyi fele húz nak, sze ren -
csé re a nem zet leg ádá zabb 
bel sõ el len sé gei (egye lõ re, 
úgy tû nik, ta lán) le tûn nek
a po li ti kai szín rõl. Or bán
Vik tor Tus ná don biz to sít,
hogy ön ren del ke zé sünk
meg adá sa nél kül nem fog -
ják tá mo gat ni Ro má nia
EU-s csa ta ko zá sát, né -
hány hét múl va még is tá -
mo gat ják, hi szen va la mi -
lyen, köz em ber ál tal nem
ért he tõ ma ga sabb szem -
pon tok ezt dik tál ták, és ez -
zel ki ad tuk ke zünk bõl az
egyet len ko moly kény sze -
rí tõ esz közt. Ma pe dig e
ma ga sabb, eu ró pai szem -
pon tok szel le mé ben aláz -
nak meg ál lam el nö köt és
köz ma gyart ro má nok és
szlo vá kok, kis an tan ti,
test vé ri mun ka meg osz tás -
ban. Te he tik, hi szen az
anya or szág anya gi lag és
er köl csi leg ro mok ban, az
egy sé ges ma gyar nem zet -
stra té gia mind má ig hi ány -
zik, alap ve tõ nem ze ti ér -
de ke in ket nem érezzük,
nem ismerjük fel, vagy ha
igen, képtelenek vagyunk
érvényesíteni, és leg fõ kép -

pen: hiányzik a minimális
karakánság, bátorság, hi ány -

zik az életerõ, a megmaradás
akarása.

 „A kö vet ke zõ, nem zet hû nek re -
mélt ma gyar or szág gyû lés és kor mány, az er dé lyi ma gyar ság po -
li ti kai ér dek kép vi se le ti szer vei, va la mint az Eu ró pai Par la ment be
be ju tott 27 ma gyar kép vi se lõ, össze han golt, egy sé ges stra té gi át
kö vet ve, iga zunk tu da tá ból és nem ze ti lé tünk fenn ma ra dá sá hoz
fû zõ dõ alap ve tõ jo gunk ból erõt me rít ve kell te vé keny ked je nek a
köz vet len cél, a ma gyar ön ren del ke zés el éré se ér de ké ben.” –
mond tuk vol na Ve rõ cén és só hajt juk most, 2009  nyár vég éj én.
Ma rad min den fel té te les mód ban? 

K.P.

Ma gyar Alíz 

Tör té nel mi lec ke
Eu ró pá nak

Em lé kezz, Eu ró pa, a déli ha rang szó ra!
Tu dod-e még: Mi ért szól a ha rang?
Mi ért, mi ért, mi ért, mi ért?
A nán do ri hõ sö kért …
Mi ért szólt a ha rang, azon a vé res haj na lon,
Az ara di tor nyo kon?
Tu dod-e még: mi ért, mi ért, mi ért?
A szét fosz lott ál mo kért, a ti zen hár ma kért …
Még most is sír a ha rang a tri a no ni tá ja kon …
Tu dod-e mi ért, mi ért, mi ért, mi ért?
A szét té pett ré sze kért, a ha tá ron túl re ked te kért …
A szét sza kadt csa lá do kért, a be nem gyó gyult se be kért…
Szí vek be foj tott ja jo kért …
Mi ért, mi ért, mi ért, mi ért?
Egy egész nem ze tért …
Em lék szel-e még Eu ró pa?
Az 56-os ágy úszó ra, s a lyu kas lo bo gó ra?
Mi ért szól a ha rang?
Mi ért, mi ért, mi ért, mi ért?
A tõ led ka pott re mé nye kért,
S egy cser ben ha gyott nem ze tért …
Hall gass a ha rang szó ra, te büsz ke Eu ró pa!
Tu dod-e még, hogy ki ért szól a ha rang?
Ki ért, ki ért, ki ért, ki ért?
A konc nak do bott né pe kért,
A fel ál do zott hõ sö kért
– és ér tünk ma gya ro kért …

/A ket tõs ál lam pol gár ság ér de ké ben kez de mé nye zett
nép sza va zás kam pány da lá nak szö ve ge./



A Sze ge di Dóm ban kö ve tel ték
a szlo vák nyelv tör vény vissza vo ná sát

 

Az an ti de mok ra ti kus szlo vák nyelv tör vény be ve ze té se el len tün -
tet tek és tar tot tak Kár pát-Me den cei Öku me ni kus Nagy ta lál ko -
zót a Sze ge di Dóm ban, 2009. szep tem ber 30-án. A Szlo vá ki á ban
szep tem ber 1-én ha tály ba lépõ nyelv tör vény el len pél da nél kü li
össze fo gás ra ke rült sor, a nem ze ti szo li da ri tás és a test vé ri kö -
zös ség vál la lás je gyé ben. Az öku me ni kus Nagy ta lál ko zót Tõ kés
Lász ló EP-kép vi se lõ és Kiss-Ri gó Lász ló sze ged-csa ná di me -
gyés-püs pök kez de mé nye zé sé re jött lét re, s azon a tör té nel mi
egy há zak püs pö kei, va la mint po li ti ku sok kép vi sel tet ték ma gu -
kat.  A Kár pát-Me den cei Öku me ni kus Nagy ta lál ko zó részt ve või
ál lás fog la lást ír tak alá, mely ben ké rik és kö ve te lik az il le té ke se -
ket: von ják vissza a szlo vák nyelv tör vényt, mely a Szlo vá ki á ban
élõ ma gya rok nyelv hasz ná la tát kor lá toz ná.

A mai ma gya rok nem te rü le tet
– ha nem te rü le tért jo go kat kö ve tel nek

A szent mi sét kö ve tõ en Tõ kés Lász ló EP-kép vi se lõ fel szó la lá -
sá ban Ja kab An tal er dé lyi ka to li kus püs pök gon do la ta it idéz te fel: 
– „A ke resz tény ség és a ma gyar ság egy és szét vá laszt ha tat lan. Ha
szét vá laszt juk, az olyan, mint ami kor a test a lé lek tõl vá lik el: az a
ha lál.” Majd hang sú lyoz ta: húsz év vel az ate is ta na ci o nál-kom -
mu niz mus bu ká sa nyo mán – még min dig ugya nott tar tunk. Pusz ta 
nyel vi jo ga in kért kell sík ra száll nunk, a tá vol ra to ló dó au to nó mi á -
ról, a kö zös sé gi ön ren -
del ke zés jo gá ról nem is
be szél ve. Tõ kés Lász ló
ki je len tet te: – Ma, a II.
Bé csi dön tés 69. év for -
du ló ján meg nyug tat ja
Ján Slo tát és a „ma gyar
kár tyát” ki ját szó esz -
me tár sa it, hogy a mai
ma gya rok nem te rü le tet 
– ha nem te rü le tért jo -
go kat kö ve tel nek. Em -
be ri és ki sebb sé gi jo go -
kat és kö zös sé gi ön ren -
del ke zést az Eu ró pai
Unió szö vet sé gi rend -
sze ré ben, mely tõl tel -
jes ség gel ide gen akár a
hír hedt Be nes-dek ré -
tum, akár a szlo vák ál -
lam nyelv tör vény, akár
Só lyom Lász ló ál lam fõ
bru tá lis ki uta sí tá sa
Szlovákiából.

Min den nép nek, nem zet nek és nem ze ti
kö zös ség nek el ide ge nít he tet len joga
sa ját anya nyel vé nek hasz ná la ta
ha zá já ban és szü lõ föld jén

A Nagy ta lál ko zó kez de mé nye zõ je, Tõ kés EP-kép vi se lõ rá mu -
ta tott: –Min den nép nek, nem zet nek és nem ze ti kö zös ség nek el -
ide ge nít he tet len joga sa ját anya nyel vé nek hasz ná la ta sa ját ha zá -
já ban és szü lõ föld jén. Az „egy ség a sok fé les ég ben” el vén ala pu ló 

egye sült Eu ró pá ban a nyel vi egyen jo gú ság és a sza bad nyelv -
hasz ná lat alap ve tõ ér té kek. En nek meg fe le lõ en kö ve tel jük a szlo -
vák nyelv tör vény fel té tel nél kü li vissza vo ná sát. AZ EP-kép vi se lõ 
ki tért az Eu ró pai Unió sze re pé re is. Mint mond ta, jog gal, vár juk
el, hogy az EU ne foly tas son strucc po li ti kát, ha nem a sa ját alap -
ve tõ nor má i val és ér té ke i vel el len té tes nyelv tör vényt uta sít sa
vissza. Ál ta lá nos vi szony lat ban pe dig ne a tag or szá gok bel ügyé -
nek, ha nem egye te mes eu ró pai ügy nek te kint se a ki sebb sé gi
kérdést.

Tõ kés Lász ló húsz éven át szol gá ló re for má tus püs pök ta lán
nem vé let le nül zár ta so ra it a ka to li kus II. Já nos Pál pápa gon do la -
ta i val, aki sür get te a ke le ti or szá gok ban év ti ze de ken át tom bo ló
kom mu niz mus meg buk ta tá sát. A nagy tisz te let nek ör ven dõ pápa
a kö vet ke zõ ket mond ta: – „Ne csüg ged je tek, ha nem kö ves sé tek
az igaz ság és a hit út ját! … Le gye tek olyan új vi lág épí tõi, amely
azok nak az ér té kek nek az alapjára támaszkodik, melyek Szent
István király tetteit ihlették.”

Sza bad sá gunk nem ir ri tál hat má so kat!
Csá ky Pál, a szlo vá ki ai Ma gyar Ko a lí ció Párt já nak el nö ke kér -

te a vi lág de mok ra tá it, tün tes se nek egy an ti de mok ra ti kus tör vény
el len, mi köz ben ki fej tet te, a Szlo vá ki á ban élõ ma gya rok ra gasz -
kod nak anya nyel vük höz, ér té ke ik hez. Rá mu ta tott: – Húsz éve

nem azért küzd öt tek a
rend szer vál to zá sá ért,
hogy 2009-ben egy na -
ci o na lis ta, dik ta tú ra ül -
jön a nya kuk ra! Mi sza -
bad em be rek voltunk,
vagyunk és maradunk, s 
szabadságunk nem
irritálhat másokat.

Schmitt Pál, az Eu ró -
pai Par la ment al el nö ke
hang sú lyoz ta: – Az Eu -
ró pai Unió ér té ke épp a
nyel vi, kul tu rá lis, val lá -
si sok szí nû ség ben rej -
lik. Egy ség a sok szí nû -
ség ben – hang sú lyoz ta,
ma gyar és szlovák
nyelven a politikus.

 Bernd Pos selt
EP-kép vi se lõ dísz ven -
dég ként tar tot ta meg
hoz zá szó lá sát, aki ki je -
len tet te, szlo vák és ba -
jor vér csör ge de zik ben -

ne. Ezért bár ki fel te het né neki a kér dést, mit ke res egy szlo vák-el -
le nes tün te té sen? Majd vá la szá ban ki fej tet te: –  Itt nem szlo -
vák-el le nes tün te tés zaj lik, ha nem össz-eu ró pai össze jö ve tel. A
ta lál ko zó meg mu tat ja a ma gyar nép- és az eu ró pai össze fo gás ere -
jét. Ki je len tet te: – Az Eu ró pai Unió nem lé tez het ke resz tény ség
nél kül. A ke resz tény né pek és szent je ink össze köt nek ben nün ket.
Bernd Pos selt sze rint a szlo vák nyelv tör vény kö tõ anya ga a szo ci -
a liz mus és a na ci o na liz mus. A ma gya rok pe dig, akik húsz éve épp 
a ber li ni fal le om lá sán fá ra doz tak, nem ér dem lik meg ezt a ne ga -

Átalvetõ
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tív meg kü lön böz te tést. Véleménye szerint az
EU nem tarthatja a szlovák nyelvtörvény
problémáját két nép belügyének. 

A szé les kö rû össze fo gást pél dáz za, hogy be -
szé det mon dott töb bek kö zött Bá bel Ba lázs Ka -
lo csa-kecs ke mé ti ér sek, Bo gár di Sza bó Ist ván, a 
Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let püs pö -
ke, Fa ze kas Lász ló, a Szlo vá ki ai Re for má tus
Ke resz tyén Egy ház püs pö ke, Gáncs Pé ter, a
Déli Evan gé li kus Egy ház ke rü let- és Bál int
Benczédi Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház
püspöke. 

Ami kor rá lõt tek a len gyel pá pá ra, 
anya nyel vén imád ko zott

Bá bel Ba lázs rá mu ta tott: – Az em ber leg cso -
dá la to sabb ké pes sé ge a be széd. Ezt pe dig ün ne -
pi vé te szi Is ten igé je. Ok tat ni le het ide gen nyel -
ven, de ta nít vánnyá ten ni em be re ket csak az
anya nyel ven le het, mely hez ér ze lem köt min -

den kit. Fel idéz te II. Já nos Pál pápa leg sú lyo sabb
bal ese tét, mely ha lál lal is vég zõd he tett vol na.
Ami kor rá lõt tek a len gyel pá pá ra, anya nyel vén
imád ko zott. Ha ezt a jo got meg von ják az em ber -
tõl, csa lá di gyö ke re i tõl és nem ze ti múlt já tól sza -
kít ják el. Bál int Benc zé di Fe renc ki fej tet te: –
Szlo vá ki á ban a ma gyar el le nes sé get tör vény szin -
ten ûzik, Dél vi dé ken ve rik a ma gya ro kat, Kár pá -
tal ján nél kü löz nek hon fi tár sa ink, s ez tart ha tat -
lan. Ne bántsd a ma gyart! – kér te az uni tá ri us
egy ház püs pö ke. A Kár pát-Me den cei Öku me ni -
kus Nagy ta lál ko zó vé gén el fo ga dott és alá írt ál -
lás fog la lást mint egy 40 egy há zi mél tó ság, köz -
éle ti sze mé lyi ség írta alá. A szent mi se és az öku -
me ni kus nagy ta lál ko zó ko szo rú zás sal ért vé get.
A részt ve võk tisz te leg tek Ka zinc zy Fe renc és
Vö rös marty Mi hály em lék táb lá já nál, va la mint
Köl csey Fe renc szob rá nál, a Dóm téren. 

Fri gye sy Ág nes

2009. szeptember
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Nyisz tor Ilon ka éne kel a
sze ge di dómban

A Kár pát-Me den cei Öku me ni kus Nagy ta lál ko zó

Á  L  L  Á  S  F  O  G  L  A  L  Á  S  A
A múlt szá zad ele jén Ady End re a Kár pát-me den cé ben ural ko -

dó, ko ra be li nem ze ti, nem ze ti sé gi és et ni kai vi szo nyok, va la mint
az oszt rák–ma gyar mo nar chia né pe it súj tó tár sa dal mi-po li ti kai
igaz ság ta lan ság és el nyo ma tás vo nat ko zá sá ban fo gal maz ta meg
vál to zá so kat sür ge tõ, bib li kus kér dé sét:

„Va jon föl éb red va la há ra / A szol ga né pek Báb ele?”
Kér dé se egye te mes ér vénnyel hang zott:
„Hi szen ma gyar, oláh, szláv bá nat / Min dig re egy bá nat ma -

rad”.
Húsz év vel eze lõtt a bu kott fa sisz ta to ta li tá ri us pa rancs ural mi

rend szert meg örök lõ kom mu nis ta dik ta tú ra bá be li épít mé nye
szin tén össze om lott. Is ten „össze za var ta azok nak a nyel vét”, akik
a bûn re, a jog ta lan ság ra és igaz ság ta lan ság ra épí tet ték tár sa dal -
muk „égig érõ”, is ten te len rend sze rét (1. Móz. 11).

Az ate is ta kom mu niz mus bu ká sa után az Eu ró pa sza bad kö -
zös sé gé be vissza té rõ „szol ga né pek re” – or szá gok ra és nem ze tek -
re – hí ven rá il lik az, amit 1996. szep tem be ri, ma gyar or szá gi lá to -
ga tá sa al kal má val, Bu da pes ten II. Já nos Pál pápa mon dott:

„Ma gyar or szág bi za lom mal te kint Eu ró pá ra, mint arra a nagy
kö zös ott hon ra, amely ben min den nép nek ki kell tud nia fe jez ni
azt a sa já tos gaz dag sá got, amely õt jel lem zi. En nek meg va ló su lá -
sa ér de ké ben arra van szük ség, hogy az egyes nem ze tek egy üt té -
lé se min dig a jog és az igaz sá gos ság, a szo li da ri tás és az együtt -
mû kö dés szi lárd alap ján nyu god jon.”

Az 1989-es rend szer vál to zás 20. év for du ló ján az egy há za ink
öku me ni kus kö zös sé gé ben, a Sze ge di Dóm ban össze gyü le ke zett
hívõ Gyü le ke zet ez rei,  Kár pát-me den cei ma gyar sá gunk ma gyar -
or szá gi és ha tá ron túli kö zös sé ge i nek tag jai és kép vi se lõi meg -
döb be nés sel és egy más irán ti test vé ri szo li da ri tás sal ál la pít ják
meg, hogy a volt szov jet tá bor azon or szá ga i nak leg töb bi ké ben,
ame lyek ben él nek, az egy ko ri nem ze ti-kom mu nis ta re zsi mek
szel le me kí sért, és azok el nyo mó, jog fosz tó, ma gyar-, il let ve ki -
sebb sé gel le nes, in to le ráns és disz kri mi na tív po li ti ká ja és mód sze -
rei to vább hat nak és ér vé nye sül nek.

A sze ge di Kár pát-Me den cei Öku me ni kus Nagy ta lál ko zó
részt ve või, egy há zi, pol gá ri és po li ti kai kép vi se le tei a mint egy
600 ez res lé lek szá mú, az or szág la kos sá gá nak több mint 10%-át
ki te võ fel vi dé ki ma gyar ság irán ti együtt ér zés sel eme lik fel sza vu -

kat és tár ják a nem zet kö zi de mok ra ti kus nyil vá nos ság elé a 2009.
szep tem ber 1-jé vel ha tály ba lépõ szlo vá ki ai ál lam nyelv tör vény
ügyét, an nak ha la dék ta lan fe lül vizs gá la tát, il let ve vissza vo ná sát
kö ve tel ve a poszt kom mu nis ta szlo vák kor mány tól. 

Ha tá ro zot tan vissza uta sít juk a Ján Slo ta ne vé vel fém jel zett
szlo vák „poszt kom mu nis ta-so vi nisz ta or szág lás ál tal el kö ve tett
dur va jog sza bályt”, mely sú lyo san diszk ri mi ná ló ren del ke zé se i -
vel a fel vi dé ki ma gyar ság nem ze ti iden ti tá sát ve szé lyez te ti, és ki -
me rí ti az „et ni kai to ta li ta riz mus”, a „nyel vi im pe ri a liz mus” és a
„kul tu rá lis fa siz mus” fo gal ma it.

Ért he tet len nek és el fo gad ha tat lan nak tart juk az Eu ró pai Bi -
zott ság hi va ta los ál lás pont ját, mely sze rint a szlo vák nyelv tör -
vény – sem Só lyom Lász ló ma gyar ál lam el nök Szlo vá ki á ból való
bot rá nyos ki uta sí tá sa – „nem tar to zik az Eu ró pai Unió il le ték es sé -
gi kö ré be”, ha nem a két uni ós tag or szág „bel ügyé nek” szá mít.

Jer zy Bu zek eu ró pai par la men ti el nök ál lás fog la lá sá val össz -
hang ban, az egye sült Eu ró pa szer ve ze te i hez és in téz mé nye i hez,
ha son ló kép pen test vér egy há za ink hoz, va la mint nem zet kö zi egy -
há zi és öku me ni kus szer ve ze te ink hez for du lunk se gít sé gért és tá -
mo ga tá sért.  Az EP el nö ke sze rint:

„Ez a tör vény nem csak a ma gya rok nak árt, ha nem az eu ró pai
in teg rá ció szel le mi sé gé nek és a de mok rá cia el ve i nek is. Ez már
nem csu pán szlo vák–ma gyar ügy. A kér dés az egész Eu ró pai
Unió ügyé vé vá lik, mellyel ne künk, az EP kép vi se lõ i nek is fog lal -
koz nunk kell.”

Kár pát-Me den cei Öku me ni kus Nagy gyû lé sünk to váb bá ugya -
neb ben az ér te lem ben utal ja az Eu ró pai Kö zös ség elé a má sik uni -
ós tag or szág, Ro má nia ma gyar sá gá nak em be ri és ki sebb sé gi jogi
sé rel me it, – töb bek kö zött – a csán gó ma gya rok erõl te tett asszi mi -
lá ci ó já nak és a ké szü lõ disz kri mi na tív tan ügyi tör vény nek a kér -
dé sét, ha son ló kép pen a szer bi ai ma gyar ve ré sek, va la mint az uk -
raj nai ki sebb sé gi ok ta tás mód sze res el sor vasz tá sá nak ügyét. Egy -
há za ink ki vált kép pen sú lyos nak tart ják fel vi dé ki hit test vé re ik,
va la mint a ro má ni ai – mold vai – csán gó ka to li ku sok ma gyar is -
ten tisz te le ti nyelv hasz ná la tá nak a kor lá to zá sát, il let ve ti lal mát.

Ma gyar egy há za ink ta valy tar tot ták a Bib lia Évét, mely nek
kap csán kü lön le ges hang súly esett arra, hogy: Szent Igé je ré vén



Is ten min den nép hez a maga nyel vén szól. A múlt év ben ugyan ezt
hir det te a Brüsszel ben meg ren de zett Nem zet kö zi Bib lia ki ál lí tás.

Az elsõ Pün kösd nap ján, mi ne ku tá na a Szent lé lek ki töl te tett,
az Apos to lok sza vát „min den ki a maga nyel vén hal lot ta szó la ni”
– tart ja az Írás (Csel. 2,6).

Mi egy olyan Eu ró pá ban re mény ke dünk, és azért emel jük fel
sza vun kat és imád ko zunk, mely ben ez az is te ni mél tó ság il let meg 
va la mennyi né pet és nyel vet, és mely ben em be ri mél tó sá gun kat
sem csor bít ja ki sebb sé ge ket jog fosz tó po li ti ka, tör vény vagy in -
téz ke dés.

A sok fé le ség ében egy sé ges Eu ró pá ban ke resz tény és nem ze ti
gyö ke re ink, ér té ke ink és örök sé günk szel le mé ben ra gasz ko dunk
ön azo nos sá gunk hoz és sza bad sá gunk hoz, an nak tu da tá ban,
hogy: „Hi té ben és nyel vé ben él a nem zet”. Eu ró pa Pün kösd jé nek
re mélt el jö ve te le ma gyar nak, szlo vák nak, ro mán nak, szerb nek,
uk rán nak, hor vát nak – Is ten Igé je és Szent lel ke ál tal – itt, a Kár -
pát-Me den cé ben ezt és ugyan ezt je len ti.
Sze ged, 2009. au gusz tus 30.
A Kár pát-Me den cei Öku me ni kus Nagy ta lál ko zó ne vé ben:
Kiss-Ri gó Lász ló, Sze ged-csa ná di püs pök
Tõ kés Lász ló, EP-kép vi se lõ
Bá bel Ba lázs, ér sek Ka lo csa-kecs ke mé ti Egy ház me gye
Spá nyi An tal, rk. me gyés püs pök Szé kes fe hér vá ri Egy ház me gye
Pá pai La jos, rk. me gyés püs pök Gyõ ri Egy ház me gye
Bo gár di Sza bó Ist ván, püs pök Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház -
ke rü let
Pap Géza, püs pök Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü let
Csû ry Ist ván, mb. püs pök Ki rály há gó mel lé ki Re for má tus Egy -
ház ke rü let
Fa ze kas Lász ló, püs pök Szlo vá ki ai Re for má tus Ker. Egy ház
Dr. Er dé lyi Géza, ny. püs pök a Ma gyar Re for má tus Egy há zak
Egye te mes Zsi na tá nak el nö ke
Gáncs Pé ter, püs pök Déli Evan gé li kus Egy ház ke rü let

Mó zes Ár pád, ny. püs pök Er dé lyi Evan gé li kus-Lut he rá nus Egy -
ház
Bál int Benc zé di Fe renc, püs pök Er dé lyi Uni tá ri us Egy ház
Ba lá zsi Lász ló, Fõ jegy zõ, püs pök-he lyet tes Ma gyar or szá gi Uni -
tá ri us Egy ház
Dr. Bóna Zol tán, fõ tit kár Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csa
Dr. Mé szá ros Kál mán, el nök Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház
Csá ky Pál, el nök Ma gyar Ko a lí ció Párt ja
Schmitt Pál, az Eu ró pai Par la ment al el nö ke
Berndt Pos selt, EP-kép vi se lõ
Szá jer Jó zsef, EP-kép vi se lõ
Sur ján Lász ló, EP-kép vi se lõ
De utsch Ta más, EP-kép vi se lõ
Ma gyar Anna, el nök Csong rád Me gyei Köz gyû lés
Be csey Zsolt, el nök Hét Ha tár Egye sü let
Ba log Zol tán, el nök Ma gyar Pol gá ri Együtt mû kö dés Egye sü le te
Dr. Hen de Csa ba, Szö vet ség a Nem ze tért Ala pít vány
Dr. Szû rös Má tyás, volt köz tár sa sá gi el nök
Le zsák Sán dor, or szág gyû lé si kép vi se lõ
Éhn Jó zsef, el nök Tár sa ság a Kár pát-Me den ce Ma gyar sá gá ért
We isz Pé ter, el nök Ba ran ko vics Iz ra e li ta Mû hely
Ka ma rás Ist ván, igaz ga tó Roma Szak ko lé gi um
Far kas Csa ba Lász ló, igaz ga tó Ci gány Tu do má nyos és Mû vé sze ti 
Tár sa ság Bé kés me gyei fõ vaj da
Orosz Il di kó, el nök Ma gyar Pe da gó gus Szö vet ség
Lász lóf fy Pál, el nök Ro má ni ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge
Ágos ton And rás, el nök Vaj da sá gi Ma gyar De mok ra ta Párt
Páll Sán dor, el nök Vaj da sá gi Ma gya rok De mok ra ti kus Kö zös sé -
ge
Ko vács Mik lós, el nök Kár pá tal jai Ma gyar Kul tu rá lis Szö vet ség
Ja kab Sán dor, el nök Hor vát or szá gi Ma gya rok De mok ra ti kus Kö -
zös sé ge
Dr. Szé chey Béla, Jé zus Test vé rei Öku me ni kus Di a kó ni ai Rend
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Kós Ká roly 1911-es le ve le
Kós Ká roly 1911-es írá sa meg döb ben tõ és fi gye lem re
mél tó, hi szen túl sá go san is sok kö zös vo nást fe dez he -
tünk fel a csak nem 100 év vel eze lõt ti és a je len le gi po -
li ti kai gya kor lat kö zött! Aki ezt a le ve let vé gig ol vas sa, 
an nak be kell lát nia, hogy a ma gyar po li ti ka, a nem -
ze ti et len gon dol ko dás mód dön tõ mó don hoz zá já rult
Tri a non nem ze ti tra gé di á já hoz. Az os to ba ma gyar
po li ti ku sok nak már 1911-ben lát ni uk kel lett vol na,
hogy azon na li cse lek vés re van szük ség, mert „ég a
ház!”  

Kós Ká roly
Le vél a ba lázs fal vi Ast ra-gyû lés rõl
Ka lo ta szeg, 1911. szep tem ber 4.

Mé lyen Tisz telt Szer kesz tõ Uram!
Ha én itt Er dély ben ma gyar pap vol nék, ak kor a teg na pi va sár -

na pon pré di ká ci óm tex tu sát Dá vid zsol tá ra i ból vá lasz tot tam vol -
na: „Uram, mily na gyon meg so ka sod tak az én el len sé ge im! Mily
so kan van nak az el le nem tá ma dók.” (3. zsol tár, 2. vers) Mert én
lát tam az Ast ra gyû lé sét, és er dé lyi ma gyar né pem nek sze ret tem
vol na be szél ni a ba lázs fal vi na pok ról.

Lát tam azt az ün ne pet és tu dom, hogy az ott Er dély oláh sá gá -
nak gyõz el me volt raj tunk. Be szél nek az el len sé ge ink rõl az én né -
pem nek, de nem szid nám õket, és nem ki csi nyel ném az õ mun ká -
ju kat. Mert lát tam Ba lázs fal ván se reg le ni hat ezer ro má ni ai ura kat
és asszo nyo kat, és or szá gunk min den szeg le té bõl fõ pa po kat, ta -
ná ro kat, bir to ko so kat, ügy vé de ket és kép vi se lõ ket, sze gény pré -
di ká to ro kat és dászkeleket, iparost, kiskereskedõt és pór né pet;
egy egész tár sa dal mat.

Ez a sok kü lön bö zõ em ber mind lel ke se dés bõl, sa ját jó szán tá -
ból jött oda, nem inni, nem mu lat ni, csak lel ke sed ni, csak ta nul ni,
ve zé re it meg hall gat ni, hogy sza vu kat szí vé be vés ve, újabb tíz
esz ten dõ re való mun ka ked vet, nem ze ti gon do la tot vihessen haza
az otthon maradtaknak.

Ezt mi ma gya rok nem tud juk utá nuk csi nál ni!!! Mi er dé lyi ek
már fá rad tak va gyunk; a ma gyar or szá gi köz vé le ményt pe dig
most nem ér dek li a ma gyar ság ter jeszt he ti-e sza ba don a mocs kot
a ma gyar nép kö zött a saj tó sza bad ság szent sé gé nek védelme alatt
vagy sem.

A saj tó a köz vé le mény nek hû tük re: a ba lázs fal vi na pok ide jén
a fõ vá ro si la pok kö zöl tek né hány cik ket az Ast ra gyû lés rõl (igaz,
hogy egy ré szü ké, még te kin té lyes na pi la po ké is, rop pant té ves és
fur csa volt), de ha mar vé gez tek vele, és ma már ví gan to vább csé -
pe lik az obst ruk ció ócs ka szal má ját. De mi nem tér he tünk oly
könnyen és oly ha mar na pi rend re; mert el vég re ez a já ték a mi bõ -
rünk re megy. Közvetlenül a miénkre, de végeredményben az
egész ma gyar sá gé ra.
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És mi ta nul ni is akar tunk ott Ba lázs fal ván, mert na gyon nagy
szük sé günk van im már erre, és le he tett is ott ta nul ni so kat az olá -
hok tól... Lát tunk egy ha tal mas nem zet gyû lést, hal lot tunk ha lá lo -
san ko moly be szé de ket. De nem lát tunk pó zo lást, nem hal lot tunk
frázisokat. Ez az egyik tanulság. 

Lát tunk ott egy had se re get: nem ze ti had se re get. Mert ez a gyü -
le ke zet nem Jan ku és Axen tye hor dá ja töb bé, ez nem tá mad el le -
nünk ka szá val és nfa á gyu val. És nem fog töb bé Bécs szol gá la tá ba 
áll ni. Ez itt már nem zet, mely ön tu da tos mun ká val, pénz zel és
kul tú rá val sze rel te föl magát. Ez a másik tanulság.

Lát tuk azt, hogy az oda se reg lett nép mi lyen áhí tat tal szív ta ma -
gá ba ve zé rei ta ní tá sát, mi lyen lel ke se dés sel hall gat ta a sok szor
unal mas be szé de ket, hogy meg volt elé ged ve min den nel, amit ka -
pott, nem kri ti zált sem mit, de fi zet te öröm mel fil lé re it az Ast rá -
nak. És nem volt ott ren det len ség, nem volt ott szó po li ti ká ról,
nem volt ott izgatás; száraz szám ada to -
kat hal lot tunk, szá raz té nye ket so rol tak
elõ a szó no kok nyu god tan, majd nem
unalmasan.

És az volt a be nyo má sunk, hogy ez
volt az utób bi esz ten dõk egyik leg na -
gyobb po li ti kai ese mé nye, ez volt a leg -
ve sze del me sebb nem ze ti sé gi po li ti kai
iz ga tás. Ez a harmadik tanulság.

Né hai nagy új ság írónk, ma gyar sá -
gunk ide ál ja i ért utol só le he le té ig har co -
ló Bek sics Gusz táv meg jö ven döl te egy -
ko ron - nem is olyan ré gen - hogy mi -
helyst az er dé lyi oláh ság kul tú ra i lag,
va gyo ni lag és tár sa dal mi lag kon szo li -
dá ló dik, ab ban a pil la nat ban kérdéssé
válik a magyar Erdély léte.

Ma, az Ast ra gyû lé se után tud hat juk
- ha csak el nem fed tük sze mün ket, be
nem dug tuk fü lün ket -, hogy a va gyo ni -
lag, tár sa dal mi lag, sõt kul tú ra i lag is
szer ve zett oláh tár sa da lom Er dély ben
ké szen van. Ez a tár sa da lom tisz tá ban
van ere jé vel, cél ja i val, ez a tár sa da lom
fe gyel me zett, fa na ti kus és idealista. Ez a társadalom: nemzet.

Ol va som a zsol tá ro kat: „A mi út ja ink ban most kö rül vet tek
min ket és csak azt fi gye lik, mi kor te per hes se nek a föld re.” „Ha -
son ló ak a pré da le sõ orosz lán hoz és a bar lang ban ülõ orosz lán -
köly kök höz.” (Dá vid 17. zsol tár 11-12. vers)

Ez az oláh tár sa da lom annyi ra ter mé sze tes el len sé günk, hogy
ezt sem szép szó val, sem erõ szak kal a ma gunk ré szé re nyer ni nem 
tud hat juk. Amit ál lam és tár sa da lom erre a cél ra ál doz, az tel je sen
ha szon ta lan mun ka és erõ po csé ko lás. Az er dé lyi oláh a maga jó -
szán tá ból ma gyar nem lesz soha. A ma gyar nyelv meg ta nu lá sá ra
sin csen szük sé ge - hi szen ne künk, er dé lyi ma gya rok nak sok kal
inkább szükségünk van az oláh nyelv tudására. In kább fran cia és
né met nyel vek re ta nít ják gyer me ke i ket. De a ma gyar ál lam esz me
ré szé re sem hó dít hat juk meg az oláh sá gun kat töb bé, ami ó ta tõ -
szom szé dunk a sza bad, nem ze ti és hatalmasan fejlõdõ Románia. 

Mai hely ze tünk az, hogy a zárt so rok ban, egy sé ges ve ze tés
alatt és ön tu da to san elõ re nyo mu ló oláh ság gal szem ben az er dé lyi
el sze gé nye dett, fá radt és re mény vesz tett ma gyar tár sa da lom lé -
pés rõl-lé pés re, las san de foly to no san kény te len vissza vo nul ni
min den té ren. Sor sun kat elõ re lát juk, és cso dá ra nem szá mít ha -
tunk. Mi magunk gyöngék vagyunk, és se gít sé günk re nem jön
sem a nagy ma gyar or szá gi tár sa da lom, sem az ál lam ha ta lom. 

A ma gyar or szá gi tár sa da lom ra so ha sem szá mít hat tunk. A
múlt ban is mi: Er dély vol tunk azok, akik, ha kel lett, se gít sé get
vit tünk Ma gyar or szág nak. Ju tal mat ezért so ha sem kér tünk és
sohasem vártunk. 

De az ál lam ha ta lom mal más kép pen va gyunk. An nak kö te les -
sé ge vol na min ket leg alább se gí te ni, ha már nem vál lal ja a tel jes
vé del met. Kö te les sé ge vol na min den esz közt, min den fegy vert a
mi ré szünk re szol gál tat ni és oláh ja ink tól min den esz közt és min -
den fegy vert el ven ni, mellyel ne künk árt hat. Ezt ne vez het jük jog -
ta lan ság nak, ne vez het jük em ber te len ség nek, jog ál lam ban nin -
csen is ez he lyén. De az or vos is meg öli a mag za tot, te hát gyil kol,
ami kor arról van szó, hogy vagy az anya vagy a gyermek
maradjon életben. És lás suk va jon a kül föld nem ze ti ál la mai mi -
lyen esz kö zök kel vé de kez nek nem ze ti sé ge ik el len, il le tõ leg ho -
gyan védelmezik nemzetüket:

1. Pó zen ben ti los a len gye lek nek né met bir to kot vá sá rol ni ok.
2. Ro má ni á ban ti los is ko lák ban (nyil vá nos is ko lák ban), sõt

temp lo mok ban más nyel ven, mint olá hul be szél ni és tanítani.
3. A sza bad Ame ri ka csak azt is me ri el ál la ma pol gá rá ul, aki

szó ban és írás ban bír ja az an gol nyel vet,
és tisz tá ban van az al kot mány fõbb el ve i -
vel: sza va za ti joga pe dig csak
állampolgárnak van.

Mi sok tör vényt, el vet vet tünk át ide -
gen bõl, sok szor ránk ká ro sat vagy leg -
alább is prob le ma ti ku sat; va jon mért nem 
vet tünk át ilyen for ma tör vé nye ket is? Pe -
dig ilyen tör vé nyek nek si ke rük van és
nem kerülnek pénzbe.

E he lyett éve kig tar tó vál sá gok ba
visszük or szá gun kat a prob le ma ti kus
egyen lõ, ál ta lá nos, tit kos vá lasz tó jo gért
való küz de lem mel és a nem ze ti had se re -
gért való harc cal (ez utób bi - el is me rem -
nagy do log, de ba jo sabb meg csi nál ni,
mint egy új nemzetiségi törvényt).

De nem ze ti sé ge ink kul tú rá ját mil li ók -
kal se gí ti a ma gyar ál lam - mél tá nyos ság
címén...

... E hé ten Ko lozs vá rott ün ne pi köz -
gyû lést tart az EMKE. Hat száz ven dég
je lent ke zett ed dig, és a vá ros ag gó dik,
hogy hol he lyez ze el ezt a sok em bert.

Ba lázs fal ván - a 2500 la ko sú fa lu ban - 6000 em bert lát tak szí ve -
sen ven dé gül há rom na pig - a ro mán kul tú ra ne vé ben. Ko lozs vá -
rott - a 60.000 ezer la ko sú vá ros ban - 600 ven dég gon dot okoz – a
ma gyar kul tú ra ne vé ben. Eh hez - úgy gondolom - nem kell
kommentárt fûznöm!!!

Majd nem min den év ben tar tunk Er dély ben szé kely-kong -
resszust; mely nek ered mé nye min den kor egy-egy me mo ran dum - 
de si ke re egyik nek sem volt. Azt hi szem, már meg is un ták a mi -
nisz té ri u mok az er dé lyi ma gya rok ügye it – el is ol vas ni. A szé ke -
lyek se gít sé gé re mi nisz te ri leg Sep si szent györgy re te le pí tett „Hi -
tel bank” akár be is csuk hat ja a bolt ját - sem mi dol ga sin csen. Ma
is ol csóbb a Tran sil va nia, az Al bi na meg a sze be ni bank pén ze,
mint a ma gyar pénz. És ép pen a múlt hé ten ár ve rez ték el a ko lozs -
vá ri Nem ze ti Szín ház ala pít vá nyi bir to kát; a ma gyar kul túr mi -
nisz ter asszisztenciája mellett, - az oláhok vették meg. Ehhez sem
kell kommentár.

Hát tes sék Ko lozs vár ra jön ni EMKE gyû lés re. De ne künk hi á -
ba be szél nek, hi á ba ígér nek már. Kez dünk nem hin ni sem mi ben,
ami Pest rõl jön, kez dünk nem hin ni mi nisz te ri nagy nemzetmentõ
terveknek.

Ha ma gyar pap vol nék, jövõ va sár nap a kö vet ke zõ tex tus ról
tar ta nék pré di ká ci ót: „A szí vem re meg, el ha gyott az erõm és az én
sze mem nek vi lá ga ki al szik” „Ba rá ta im és sze ret te im el for dul tak
tõ lem az én csa pá som ban, és az én ro ko na im is el hú zód nak tõ -
lem.” (Dá vid 38. zsol tár, 11-12. vers).

Ha za fi as tisz te let tel: Kós Ká roly



Tri a non ol dá sa az Uni ó ban
A népi de mok rá ci át, ugye tud juk, hogy kap tuk, a ka -
pi ta lis ta él õs kö dést meg ame ri kai bank had osz tá lyok
hoz ták ránk. Eu ró pa né pe i nek élet vi te li egye sí té se
két vi lág há bo rú el vesz té se után lét kér dés. Ak kor lesz
él he tõ Eu ró pai Unió, ha meg sza ba dul az ame ri kai
bá zi sú in ter na ci o na lis ta neo li be rá lis glo bá lis dik ta -
tú rá tól. Ma gyar or szág csak Eu ró pa pénz ügyi füg get -
le ne dé sé vel re mél he ti vissza kap ni gaz da sá gi ön ren -
del ke zé sét. 

Ma gyar or szág egy olyan fo lya mat tal ke rült ki a szov jet tá bor -
ból, ami egy út tal gaz da sá gi füg gés be kény sze rí tet te a ko ráb ban
fel vett nyu ga ti köl csö nök és to váb bi el adó sít ás ál tal, va la mint a
neo li be rá lis el ven ala pu ló pri va ti zá ció fel vál la lá sá val. A min den
ed di gi kor mány mel lett mû kö dõ ta ná cso sok és a tá jé koz ta tó ipar
bi zony gat ta, hogy ez a jó lét útja. Húsz év után ke se rû ta pasz ta la ta
az or szág nak, hogy nem le het piac nél kül pi ac gaz dál ko dás ra rá -
tér ni, tõke nél kül tõ kés gaz da sá got épí te ni – sa ját erõ bõl. De akik
Ma gyar or szág nak pi a cot és tõ két hoz nak, azok a ma gyar gaz da sá -
got sa ját ma guk nak épí tik meg. És ez nem ma gyar spe ci a li tás. Eu -
ró pá nak együtt kell fel emel ked ni és füg get len né erõ söd ni. Erre
kell az országnak felkészülni. Elsõ feladat: kitakarítani a ki szol -
gál ta tott ság ügynökeit a hatalmi pozíciókból.

Or bán Vik tor fo gal maz ta meg, hogy „Négy év vel uni ós csat la -
ko zá sun kat kö ve tõ en Ma gyar or szá gon is hó dít a Nyu ga ton im már 
örök zöld nek ható vita: va jon fe nye ge ti-e nem ze ti szu ve re ni tá sun -
kat az eu ró pai in teg rá ció? A nem zet ál la mok Eu ró pá já ban bol do -
gu lunk job ban, vagy egy eu ró pai szu per ál lam ban?”  

Ami kor egy or szág szö vet ség re lép, szu ve re ni tá sá ból csak ke -
ve seb bet sza bad na le ad nia, mint az érte ka pott elõny. Ahol ez az
egyen let meg for dul, ott hó dí tók és vesz te sek van nak. Ne héz eb -
ben a kér dés ben mér le get ké szí te ni, Ma gyar or szág vesz te se is és
nyer te se is a szö vet ség nek. Amit még meg te het: tö rek vés a vesz -
te ség mér sék lé sé re. Or bán Vik tor ne ga tí vum ként em lí tet te, hogy
„a le gyen gí tett és az ár fo lyam-spe ku lán sok ké nye-ked vé nek ki tett
Ma gyar or szá got lát ha tó an sok kal in kább meg té páz za a vi har,
mint az eu ró- öve zet spe ku lá ci ó tól vé dett tag ál la ma it”.  Sar ko -
sab ban is le het fo gal maz ni, hi szen Ma gyar or szág a tönk szé lén
áll. Ugyan ak kor, amit po zi ti vum ként em lí tett, azt el kell fo gad ni:
„A csak nem ki lenc ven évig ma gyar és ma gyar közé vas füg göny -
ként éke lõ dõ tri a no ni ha tá rok a schen ge ni nyi tás ré vén im már vir -
tu á lis sá vál nak. Sõt, az EU ál tal ki e mel ten fi nan szí ro zott ha tár -
men ti együtt mû kö dés ré vén új já éled het nek az egy kor szer ves gaz -
da sá gi és inf ra struk tu rál is kap cso la tok, mond juk, a kis al föl di és
csal ló kö zi, vagy haj dú-bi ha ri és ér mel lé ki ma gyar kö zös sé gek
közt.”  A Kár pát-me den cén be lü li ha tá rok meg nyi tá sa nagy él mé -
nye volt a tér ség la kó i nak, kü lö nö sen a ha tá rok men tén élõk érez -
ték a tör té nel mi for du ló je len tõ sé gét, hi szen ko ráb ban kor osz tá -
lyok nõt tek fel úgy, hogy egyik ég táj felé min den út meg sza kadt.
Fal va kat, szom széd fal va kat vá gott szét a ha tár, vá ro so kat sza kí -
tott el ter mé sze tes kör nye ze té tõl. Ro ko nok nem lá to gat hat ták
egy mást, mert az Eu ró pá ra rá sza kadt ha tár zá ró po li ti ka az egy kor
vi rág zó, egy sé ges ülõ Eu ró pá ból zárt na ci o na lis ta tá bo ro kat ho -
zott lét re, és a ha tá rok men tén sé rel met és gyû lö le tet ger jesz tett,
gyõz tes–vesz tes ala pon. 

A ha tár nyi tás ugyan ilyen gyõz tes–vesz tes ala pon érin tet te az
or szá gok né pét és fõ leg po li ti ká ját. Ne künk, ma gya rok nak meg -
hoz ta nem zet test vé re ink sza bad lá to ga tá sát. Már ez is meg za var ta 

a szom széd ál la mok po li ti kai lég kö rét, asszi mi lá ci ós me net rend -
jét, amit a zárt ren dû ha tá rok kö zött fej lesz tet tek ki. A tri a no ni
zsák mány te rü le tek meg tar tá sá nak, nem ze ti meg emész té sé nek
(ho mo ge ni zá lá sá nak) na gyon ked ve zõ le he tõ sé get adott a zárt ha -
tá rok rend je. Az új hely zet ben e té ren egyes po li ti kai kö rök
riadalomba estek, szélsõséges nacionalista pártokat hoztak létre,
magyarveszedelemmel riogatnak. 

A leg ide ge seb bek a szlo vá kok let tek. Az eu ró pai uni ós tag ság
sem ked ve zett az exk lu zív nem zet ál la mi po li ti ká nak. Min den erõ -
vel be akar ják vin ni az uni ó ba a ko ráb bi ál la po tu kat, a her ren folk
má ni át, a sza bad já ra en ge dett, meg szo kott ma gyar el le nes ki szo rí -
tós dit. Nem ke vés si ker rel, hi szen a Be nes-dek ré tu mo kat le nye -
let ték a brüssze li jog rend del, elég könnyen, mert nyu ga ton nem
tud nak fe lül emel ked ni az un con di ti o nal sur ren der (fel té tel nél kü li 
meg adás - a szerk.) szel le mé ben lét re jött nem zet kö zi jog rend
igaz ság ta lan sá ga in, azon, hogy ma gyar te rü let tel fi zet ték ki ko -
ráb bi kis an tant-szö vet sé ge se i ket. 

Észa ki szom szé da ink most ép pen nagy bot rányt kel tet tek. Föl -
akad tak egy szón: Kár pát-me den ce. Lás suk csak:

„Or bán és Csá ky urak a Kár pát-me den cét egy kép ze let be li te -
rü le ti egy ség szint jé re emel ték, ame lyet az Eu ró pai Par la ment ben 
mi nél több ma gyar nem ze ti sé gû kép vi se lõ nek kel le ne kép vi sel nie.
Ez ab szurd, és fe nye ge tést je lent Szlo vá kia szá má ra” – je len tet te
ki Ro bert Fico. A szlo vák kor mány fô kas sai saj tó ér te kez le tén el -
mond ta: dip lo má cia úton fel ké ri Or bán Vik tort, hogy hagy ja abba
az in du la tok szí tá sát és ne ve szé lyez tes se Szlo vá kia te rü le ti ép sé -
gét. Hoz zá tet te, hogy a ta lál ko zó leg in kább azért há bo rí tot ta fel,
mert Csá ky és Or bán azt vár ják, hogy a szlo vá ki ai ma gyar kép vi -
se lõk a Kár pát-me den cét kép vi se lik majd, és nem Szlo vá ki át.
„Nem fo gad hat juk el és tart hat juk tisz te let ben, hogy va la ki elõ ír ja 
a szlo vá ki ai kép vi se lõk nek, kit kép vi sel je nek. Dip lo má ci ai úton
fo gunk til ta koz ni ez el len, mert ezt Szlo vá ki á nak és az or szág te rü -
le ti egy sé ge sú lyos ve szé lyez te té sé nek tart juk” – mondta Fico, aki
tá mo gat ta a kez de mé nye zést, hogy a szlo vák par la ment tart son
rend kí vü li ülést, ame lyen egy ér tel mû ál lás pon tot fo gal maz ná nak
meg a te rü le ti egy ség ügyé ben.

Néz zük csak a fel há bo ro dás ér tel mét. Az Eu ró pai Par la ment
nem or szá gok (ál la mok) ta nács ko zó gyü le ke ze te. Kö zös eu ró pai
ügyek meg tár gya lá sá ra al kot ták, párt ala pon szer vez ve. A pár tok
nem a tag ál la mok po li ti kai pát ja i nak összes sé ge, ha nem kü lön
Eu ró pa-po li ti kai, ide o ló gi ai szem pon tok alap ján lét re jött po li ti kai 
cso por to su lá sok. Az Eu ró pai Szo ci a lis ták Párt já ban együtt ül nek
a ma gyar MSZP és a szlo vák SMER (most ve ze tõ kor mány párt)
kép vi se lõi, míg a Fi desz-kép vi se lõk az Eu ró pai Nép párt ban a
szlo vá ki ai ma gyar párt mel lett a szlo vák ke resz tény de mok ra ták -
kal van nak egy tá bor ban. Ez nem gá tol ja meg sem a ma gya ro kat,
sem a szlo vá ko kat ab ban, hogy or szá guk ér de ke it, avagy ál ta lá -
no san ma gyar vagy szlovák érdekeket támogassanak. Ettõl még
nem valósul meg bármelyik „ország területi egységének súlyos
veszélyeztetése”. 

Ro bert Fico „szlo vá ki ai kép vi se lõk”-rõl szól, Or bán és Csá ky
a szlo vá ki ai vá lasz tá sok so rán az EU Par la ment be ke rü lõ szlo vá -
ki ai ma gyar kép vi se lõk re utal tak, aki ket szlo vá ki ai ma gya rok vá -
lasz tot tak meg, sa ját ma guk kép vi se le té re. Te hát a szlo vák kon -
tin gens ben a szlo vák ál lam ban élõ ma gyar nemzetiségû választók 
képviseletérõl beszélünk.

A Kár pát-me den ce fo gal má nak el til tá sa? A Kár pát-me den ce
egyál ta lán nem kép ze let be li te rü le ti egy ség. Eu ró pa leg job ban le -
ha tá rol ha tó és leg in kább egy sé ges nagy tá ja. A Pan nón ten ger
nyo mán ki ala kult me den ce tíz mil lió éves tör té net, nem a ma gyar
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ir re den ta ta lál má nya. Ter mé szet al kot ta föld raj zi egy ség, amely -
nek bel sõ erõi és ér té kei ak kor bon ta koz nak ki, ami kor az ott élõk
összes sé gé nek ter me lõi és fo gyasz tói gaz dál ko dá sa is egy sé ges
fel té te le ket kap. Le het kö zös nyel ve, ha a tör té nel me úgy ala kít ja,
de nem a nyel vi kul tú ra a táj egy ség (ré gió) egye dü li meg ha tá ro -
zó ja, ha nem in kább a gaz dál ko dás ala kít ja ki a po li ti kai egy sé get.
Ez va ló sult meg a ma gyar ál lam ala pí tás sal, és bo rult fel a tö rök és
Habs burg idõk ben, majd állt hely re a XIX. szá zad ban és sza kadt
da ra bok ra Tri a non nal. Hely re áll tá nak gyen ge pa lán tá ja most bon -
ta ko zik, il let ve egye lõ re csak an nak fel té te lei. A Kár pát-me den ce
leg né pe sebb et ni ku ma a ma gyar, köz pon ti hely ze te és tör té nel mi
tra dí ci ói alap ján al kal mas a me den ce egy sé ges ré gi ó vá ala kí tá sá -
ra. (Ro má nia soha nem fog ja je len le gi or szá gát egyet len ré gi ó vá
ala kí ta ni.) A ma gya ron kí vül a Kár pá to kon be lü li szlo vák nép az,
amely nek alap ve tõ ér de ké ben áll egy Kár pát-me den cei kon cep ci -
ó ban meg fo gal ma zott jö võ po li ti ka – nem le het bent rõl kí vül len -
ni. En nek meg ér té sét, fel fo gá sát gá tol ja a ho mo gén szlo vák nem -
zet ál lam-elv és a Tri a non-gyö ke rû gyû lö let. Ahogy az Át al ve tõ
jú ni u si szá má ban is ol vas hat tuk, Szé kely föld népe tu dat ta min -
den ki vel, akit il let, hogy igényt tart nem ze ti lé té nek tu do má sul
vé te lé re. Ki ál lá sá val üzenetet küld a román állam vezetõihez,
figyelmeztetve a nemzetállam-elmélet tarthatatlanságára, üzeni a
Magyar Köztársaság illetékeseinek, hogy elszánt lépésükhöz
teljes kiállást igényelnek, továbbá üzeni az Európai Uniónak,
hogy nem hajlandó lemondani a területi és kulturális au to nó mi á -
ról. 

Wass Al bert is üzent 1986-ban, ak kor még csak az emig rá ci ót
buz dít va helyt ál lás ra: „Kö zép-Eu ró pa bé kés jö ven dõ jé nek és jó -
lé té nek tit ka a Kár pát-me den ce egy sé gé nek hely re ál lí tá sá ban rej -
lik, ezt meg kell ér tes sük a vi lág gal. De ugyan ak kor meg kell ten -
nünk min den le he tõt, sõt a le he tet lent is, hogy meg õriz zük az el -
sza kí tott ré szek ma gyar ja it az élet nek, mert hol tak szá má ra nincs
or szág a föl dön.” (Lásd Át al ve tõ 2009. jú ni us 7. ol dal)

A szé kely föl di nyi lat ko zat lét re jöt te, ami ben be je len tet ték má -
jus 22-én az au to nó mia kö ve te lé sét (Lásd Át al ve tõ 2009 jú ni us
7.), ugyan csak az Eu ró pai Unió ha tá ro kat fel ol dó jel le gé nek kö -
szön he tõ. A Kár pát-me den cei ma gyar ság egye sü lé sé nek fel té te lei 
meg va ló sul tak, et tõl kezd ve a ma gya ro kon mú lik an nak si ke re és
mi nõ sé ge. Az egy sé ges ülés re összes sé gé ben a Szé kely föld népe a 
leg fel ké szül tebb, amit nem ze ti kö te les sé günk tá mo gat ni. Jó fej le -
mény nek te kint he tõ Ro má ni á ban, hogy a Nagy-Ro má nia Párt el -
vesz tet te par la men ti kép vi se le tét. Ez in kább csak a párt ve zé re,
Tu dor nép sze rû sé ge ha nyat lá sá nak tu laj do nít ha tó, mint a ma -
gyar el le nes na ci o na liz mus bu ká sá nak. Párt já nak kép vi se lõi más
pár tok hoz csat la koz tak, ami csak annyit je lent, hogy hang juk nem 
olyan egy sé ges. Alap ve tõ szem lé let vál tás nem ment végbe a
romániai politikában. A nacionalista, nemzetállamban való
gondolkodás továbbra is központi eleme a romániai párt prog ra -
mok nak. 

Ro má nia is a ho mo gén nem zet ál lam alap ján áll al kot má nyá -
ban és köz fel fo gá sá ban is. Is mé tel ten tá mad ták Mar kó Bé lát, aki
utalt arra, hogy Ro má ni á ban a nem ze ti ki sebb sé gek szám ará nya
meg ha lad ja az össz la kos ság 10 szá za lé kát, így a nem zet ál la mi
meg ha tá ro zás nem fe lel meg a va ló ság nak. A Ro má ni ai Ma gyar
De mok ra ta Szö vet ség egyéb ként is már 1991 óta fo lya ma to san
szor gal maz za a nem zet ál lam ki fe je zés tör lé sét az Al kot mány ból,
ami ro mán fü lek nek szent ség tö rés. Meg té vesz tõ volt a ro má nok
kö zel múlt be li tü rel mes vi sel ke dé se a ma gya rok iránt, amíg az Eu -
ró pai Unió elõ szo bá já ban vá ra koz tak, de a be fo ga dás sal vissza -
állt a „rend”. Ez mu tat ko zott meg bár do lat lan vi sel ke dé sük ben,
ami kor Só lyom Lász ló köz tár sa sá gi el nök már ci us 15-i er dé lyi lá -
to ga tá sát, sze rep lé sét igye kez tek meg aka dá lyoz ni. Re pü lõ vel
érkezett volna, de visszavonták leszállási engedélyét, majd a
határnál alkalmazott közúti ellenõrzésen alaposan átvizsgálták,
mint valami gyanús utast. 

A ro mán dip lo má cia rop pant gyor san re a gál, egyet len elve a
prak ti kus ság, míg má sok elem ez nek, õk dön te nek és lép nek. Ta -
más Gás pár Mik lós elem zi mos ta ni kül po li ti kai helyezkedését:

„A ro mán ál lam, mi u tán rész ben le küz döt te a Nyu gat tar tós bi -
zal mat lan sá gát, a tér ség ben (Len gyel or szág mel lett) az Egye sült
Ál la mok elsõ szá mú szö vet sé ge se lett, ami re tör té ne ti okok ból na -
gyon mély orosz el le nes sé ge is pre desz ti nál ta. (Az orosz el le nes ség 
rend sze re ken át hú zó dó adott ság, így Ce a u ses cu re zsim jét is jel le -
mez te.) A ki sebb szom szé da i hoz ké pest ka to na i lag meg le põ en
erõs ro mán ál lam az isz lám fe nye ge tés és az újra ak ti vi zá ló dott
orosz mi li ta riz mus mi att stra té gi a i lag föl ér ték elõ dött Fe ke te-ten -
ge ri ré gi ó ban kulcs sze re pet ját szik, s amint ezt Tö rök or szág pár -
hu za mos pél dá ja szé pen mu tat ja, ez fon to sabb nak mi nõ sül, mint a 
ro má ni ai de mok rá cia mi nõ sé ge. Te hát a Nyu gat bí rá la ta, gya núi
mi att ke vés bé kell ag gód ni Bu ka rest ben, mint ko ráb ban. Eh hez
adó dik, hogy – is mét csak szem ben Ma gyar or szág gal – a köz vé le -
mény so ká ig po zi tí van ítél te meg a NA TO-tag sá got és az eu ró pai
in teg rá ci ót. A ro mán eli tek ha gyo má nyos ki sebb ren dû sé gi ér zé se -
i re gyógy ír volt a szí ves fo gad ta tás. A nyu ga ti meg fi gye lõ ket és a
nyu ga ti saj tót ag gasz tó szél sõ jobb old alt ki szo rít ot ták a nagy po li -
ti ká ból, a gaz da ság pe dig – ál lí tó lag – fej lõ dött. Há rom–négy mil -
lió ro mán ál lam pol gár sá gú ven dég mun kás dol go zott nyu gat-eu -
ró pai or szá gok ban, s min den prob lé ma (ro má nok kal és ro má ni ai
ci gá nyok kal szem be ni olasz, spa nyol stb. ide gen gyû lö let) el le né re 
ez is szo ro sabb ra fûz te Ro má nia kap cso la ta it a kül vi lág gal. A ro -
mán kul tú ra (kü lö nö sen a film és a kép zõ mû vé szet) ex port ja hi he -
tet le nül si ke res nek bi zo nyult, s a bu ka res ti eli tek (szem ben a pes ti -
ek kel) tisz tá ban vannak ennek a politikai jelentõségével.”

Ro má nia EU-csat la ko zá sát kö ve tõ en meg szûnt az or szág mo -
ni to ri zá lá sa ki sebb sé gü gyi szem pont ból. Az zal, hogy a Nagy-Ro -
má nia Párt (NRP) ki ke rült a par la ment bõl, még ne he zebb lesz be -
bi zo nyí ta ni az Uni ó nak, hogy a ro mán po li ti ka ki sebb sé gel le nes.
Most leg utóbb olyan in téz ke dés be fo gott, ami arra utal, hogy egy
újabb, ezút tal nyíl tan len dü le tes ma gyar el le nes kam pány ba kez -
de nek. A ro mán kor mány a 37/2009-es sür gõs sé gi kor mány ren -
de let tel meg szün tet te a köz pon ti köz igaz ga tás me gyei in téz mé -
nye i ben ve ze tõ tiszt sé get be töl tõ szak em be rek köz tiszt vi se lõi stá -
tu sát és el kezd te tö me ges le vál tá su kat. A jö võ ben eze ket a tiszt sé -
ge ket leg több négy évre szó ló szer zõ dés sel al kal ma zott sze mé -
lyek kel fog ják be töl te ni. En nek az in téz ke dés nek a cél ja azon nal
lát ha tó an au to nó mia el le nes lé pés volt, a köz igaz ga tás ma gyar
ele me i nek meg szün te té se. A le vál tott ma gyar in téz mény ve ze tõk
he lyét ugyan is ro mán nem ze ti sé gû ek ve szik át, ami kü lö nö sen a
85 szá za lék ban ma gya rok lak ta Har gi ta me gyé ben és a 75 szá za -
lé kos ma gyar több sé gû Ko vász na me gyé ben idéz elõ tart ha tat lan
és el fo gad ha tat lan hely ze tet. Csak eb ben a két me gyé ben 73, a
kor mány-ren de let meg je le né sé ig köz tiszt vi se lõi stá tus ban, ve ze -
tõ be osz tás ban dol go zó ma gyar szak em ber kö zül ed dig 41-et bo -
csá tot tak el vagy he lyez tek át ala cso nyabb po zí ci ó ba, ho lott ed dig 
sem ha lad ták meg az 50 szá za lé kot. 

A 40 szá za lék ban ma gyar la kos sá gú Ma ros me gyé ben szin tén
meg fe le zõ dik az ed di gi arány, 17 in téz mény ve ze tõ le vál tá sá val
kevesebb, mint 10 százalék körülire szorították le a magyar
vezetõk arányát. Erdélyszerte 125 magyar nemzetiségû vezetõt
váltott le a kormány a 222-bõl, így a kormányrendelet életbe
lépésével a magyar közigazgatási szakemberek kevesebb, mint
fele tarthatta meg állását – egyelõre.

A ro mán po li ti ka ra vasz sá gá ra utal, hogy a le vál tá sok okát a
vá lasz tá sok ered mé nyé vel ma gya ráz zák, a kor mány ko a lí ci ó ból
ki e sett RMDSZ-es tiszt vi se lõ ket cse rél ték fel a kor mány ra ju tott
pár tok em be re i vel. Ro má ni á ban a köz igaz ga tá si po zí ci ók párt hû -
ség hez kö tõd nek. Ez pe dig kor szel lem, többé-kevésbé másutt is
így van, ez a pártokrácia átka.

Csa pó End re
(Ma gyar élet)



20 éves Az Er dé lyi
Mû vé szek Le ány fa lun so ro zat

Ked ves Egy be gyûl tek
Mi e lõtt ki ál lí tá sunk meg nyi tói mind nyá jun kat be avat ná nak gon -
do la ta ik ba, hogy az tán át ad has suk ma gun kat az értõ él ve zet nek,
mint egy be ve ze tõ ként sze ret nék né hány gon do lat ere jé ig lá bat -
lan kod ni a mû vé szet nek e kis he lyi ká pol ná já ban.
- Min de nek elõtt a hála, a sze re tet és a vesz te ség okoz ta, soha nem
múló bá nat hang ján sze ret ném fel em le get ni Önök nek a kö zel egy
év ti ze den át volt ál do zat kész és nagy sze rû szel le mi tár sunk, a re -
mek be sza bott meg nyi tó kat tar tó Lász lóf fy Al ad ár em lé két.
Õ is egy 19.-i na pon, ez év áp ri li sá ban ha gyott itt min ket, s öt nap -
pal ko ráb ban, Er dély be in du lá som elõtt pár órá val, szin te bú csú -
nak szánt hosszú be szél ge tés re hí vott fel te le fo non. Fe lejt he tet len
be szél ge tés volt s ma rad. Eb bõl is meg gyõ zõd het tem ar ról, hogy
Ali szol gá la ta ugya nar ról a tõ rõl fa kadt, mint a so ro zat lét re ho zá -
sá nak gon do la ta. Õ ezt tud ta, ér tet te, érez te és a leg na gyob bak
szint jén mû vel te. 

Úgy ér zem, nem egy per ces csend del kell em lé ké nek adóz -
nunk, ha nem örök em lé ke zés sel és az zal, hogy élet mû vét meg -
pró bál juk még job ban meg is mer ni. Ha an nak ide jén az elõ zõ év ti -
zed meg nyi tó it tar tó Pás kán dy Géza ba rá tunk elsõ em lék est je Le -
ány fa lu ne vé hez fû zõ dött, re mé lem, hogy Lász lóf fy Al ad ár
számára is képesek leszünk ezt megszervezni.

- A má sik gon do lat ma gá tól ér te tõ dõ. Hi szen ma 20 éve áll tam
elõ ször e kö zön ség elõtt az ak kor meg szü le tett Er dé lyi Mû vé szek
Le ány fa lun So ro zat in du lá sa kor s re mény ked tem, hogy ak kor
me rész nek hitt öt le tem nyo mán ha gyo mány szü le tik. So kan ké tel -
ked tek, de Is ten nek hála té ved tek. Hi szen a húsz év meganyi
sikeres és emlékezetes találkozást hozott.

So kan kér dez get ték, mire való ez?
Ta lán ez a be tel je sült re mény, el len tét ben azok kal az egyéb és

annyi fé le re mé nyek kel, me lyek eb ben a két év ti zed ben zá tony ra
fu tot tak, elég fe le le tet ad a kérdezõknek.

Mert mire vár tak ak kor so kan? Azt hit ték, eljõ a Ká na án. Azt
re mél ték, hogy Eu ró pa fe led te ti Tri a nont. Arra vár tak, hogy a
Kár pát-me den cei ma gyar ság egye sü lé se szel lem ben és a lé gi es
ha tá rok kö zött meg tör té nik. Ehe lyett, bár Eu ró pa meg ér ke zett,
még is ki re kesz tet tek ma rad tunk, s Tri a non se bei ott vér ez nek
szin te min den szom széd utód ál lam magyar beszédük miatt
megvert fiataljaiban is.

A vi lág nem se gí tett, a vi lág más cé lo kat kö vet, más ér de kek
moz gat ják. Ma gunk ra ma rad tunk, s ma gunk ra utalt sá gun kat tu -
do má sul kell vennünk.

Ha en nek el le né re a meg ma ra dás óha ja ve zet, ha nem káp ráz tat 
el a hát só szán dé kok ál tal mé goly nagy sze rû nek áb rá zolt ha lá lunk 
von zó an ké nyel mes sé masz kí ro zott képe sem, ak kor min den
egyes tag ja en nek a la kos ság gá le mi nõ sí tett nem zet nek meg kell
te gye a ma gá ét. Min den ki élõ pél da, élõ re mény ség hor do zó és
erõt felmutató, cselekvõ magyar kell legyen. 

Nem sza vak kal, nem vag dal koz va, nem má sok el len, ha nem
min den na pi apró, de pél dás cse lek vés sel.

Ilyen apró cse le ke det az is, ha egy kor volt egy sé günk re em lé -
kez ve és re mélt jö võ be li egy sé gün ket hir det ve a re ánk erõl te tett
go nosz ha tá ro kon túl szü le tett ma gyar kul tú rát fel mu tat juk. El ûz -
zük a ki csiny ség gon do la tát, az ide gen sé gét, a gya nak vá sét, a san -
da irigy sé gét, és együtt tesszük értékeinket a nagyvilág elé. 

Ezek va gyunk, ezt kap tá tok tõ lünk.

Ezt meg elõ zõ en azon ban ne künk ma gunk nak kell egy mást
iga zán meg is mer nünk és fel is mer nünk, és egy más mes ter sé ge sen
lét re ho zott el len ség ké pé bõl egy test té, egy szel lem mé, egy lé lek -
ké vál nunk. Úgy, aho gyan Bocs kai Ist ván egykor már fi gyel mez -
te tett. 

Ha en nek a gon do lat nak a zsa rát no kát va la mennyi re meg pró -
bál ta õriz get ni e so ro zat, ha eb ben olyan na gyok se gí tet tek ne -
künk mint az em lí tett el tá vo zot tak, ak kor an nak e ma itt fel mu ta -
tott szikrája is fontos.

Fon tos, mert a mi énk, és mert szép.
S hogy en nek mély sé ge it még job ban meg is mer jük, át adom a

szót meg nyi tó ink nak.
Le ány fa lu 2009. au gusz tus 19. 
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Lász lóf fy Al ad ár 

A re pü lés a
zu ha nás ban

Mi ó ta fél álom ba esve
fél szár nya tol la it ke res ve
szí vem he lyén be teg ma dár van
szál lok e pul zus-fél ha lál ban
lük tet a fül ben az ígé ret
hogy ma gas kort nem igen érek
hogy túl sok lük te tést nem lát ok
lük tet a lá tás és a lá tott
kü lön a fe hé rek és a ké kek
lük tet a kék ég mint az ének
most üte me sen zeng alá ja 
épp Mo zart rin gó mu zsi ká ja
lük tet egy nyi tány el me nõ ben
mint in du lók a dob-er dõ ben
lük tet a karszt a Kár pát-szür ke
em lék-grá nit tá egye sül ve
a jó s a rossz ha együtt rob ban
szál lok e lük te tõ ha bok ban
lük tet ve ér tem hol nem ér tem
mit ke re sek e jaj-fe hér ben
a fáj-fe ke te fel le gek ben
lük te tõ észa ki fény let tem
lük tet az esz ki mó alat tam
s az esz ki mó ban fõ a kat lan
lük tet ve lük tet nek egy más ban 
a re pü lés a zu ha nás ban
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Nyi tó be széd az
Er dé lyi Or vo sok Vi lág ta lál ko zó ján

Ve rõ ce-Csat to gó völgy, 2009. jú li us 4. 
Tisz telt Ba rá ta im!
Drá ga kö zös gyö ke rû kol lé gá im és ked ves ve -
lünk szim pa ti zá ló ven dé ge ink!
Va la mi kor nem is olyan ré gen, ta lán vagy hat év ti zed del eze lõtt, a
fe les le ges ség gyer mek ként is meg élt ér zé sét fe jez te ki egy bu tus -
ká nak tûnõ kis mon dat: „Azért gyûl tünk össze, hogy ne le gyünk
szer te-szét.” Még ma is lá tom osz tály tár sam ke rek ké pet és mo so -
lyát, ami kor e sza va kat is mé tel ge ti. Õ azó ta már össze gyûlt a még
ré geb bi ek kel va la hol, és biz to san nin csen szer te-szét.

El röp pent ez a hat van esz ten dõ, ta lán még öre ged ni is kez -
dünk, annyi sok igaz sá got és gaz sá got is mer tünk meg, és uram
fia, azt lát juk, hogy a bu tus ka mon dat is ve lünk öre ge dett. Ta pasz -
ta la ta ink tá rá nak gaz da go dá sá val pár hu za mo san nyert egyre
mélyebb igazságtartalmat. 

Igen. Mi most itt ezért gyûl tünk össze.
Mert ha szer te-szét va gyunk is test ben, lé lek ben együtt kell

ma rad nunk, s ezt az idõn ként le he tõ vé váló tes ti együtt lét to vább
erõsíti.

Ko runk alap ve tõ té ve dé se és ve sze del me az ato mi zá ló dás.
San da szán dé kú, mond hat ni be te ges ide o ló gi ák tûz ték ki ezt a rej -
tett célt. Egye dül hagy ni, ma gá nyos te he tet len egyed dé si lá nyí ta -
ni az em bert s így ki szol gál ta tot tá ten ni, céljaikhoz fel hasz nál ha -
tó vá puhítani.

A mód szer, mely ezt el ér ni szü le tett, a le he tõ leg sö té tebb volt.
Ép pen a gyar ló sá gunk nyi tot ta ka pu kon tört be a go nosz, el bam -
bult én je ink be. Meg kí sér tett az is te ni ma gas sá gok ba eme lé sünk
ha mis ígé re té vel. Az ön meg va ló sí tás önzõ és ép pen el len ke zõ
irány ba ve ze tõ dé li báb já val. Kö zös sé gi lé nyün ket, mely mil li ó nyi 
év las sú fej lõ dé sé nek ered mé nye, egy év szá zad alatt pró bál ta
önzõ, táv irá nyít ha tó, ma gá nyos egyed dé si lá nyí ta ni. Mint ha
ennyi idõ alatt akart volna kétlábon járó emlõsbõl madárrá, de
inkább csúszómászóvá visszafejleszteni.

A fel gyor sult idõ vel azon ban nem tud az em ber ilyen mér ték -
ben lé pést tar ta ni és sú lyos lel ki, sõt tes ti sé rü lé sek tõl szen ved ve
áll a min den ség szé lén s a rend NAGY ÕRE után ki ált. Az pe dig
alá pil lant és a mel let tünk álló felé fordítja tekintetünket. 

A fe le ba rát, a fe le ség, a hoz zánk tar to zó má sik em ber fon tos sá -
ga íme még nyel vünk bõl is vissza fe le sel.

Szük sé günk van egy más ra. Kell a szo li da ri tás. Kell a csa lád, a
ba rát, a kis kö zös ség és ama nagy, a mód sze re sen tá ma dott s gya -
nú ba kevert: a nemzet!

Hát ezért van az, hogy össze kell gyûl nünk, hogy ne le gyünk
szer te-szét. Így kap a buta kis mon dat egy em ber öl tõ alatt más és
sú lyos ér tel met. 

Min ket össze köt a kö zös gyö kér, a kö zös hi va tás, a rész ben
vagy egész ben ha son ló kö rül mé nyek közt meg élt éle tünk és pá -
lyánk, a kö zös küz del mek, a kö zös öröm és bá nat. A nagy, közös
remény!

Mi nem le he tünk szer te szét. Akar va-aka rat la nul, tud va vagy
ész re sem véve azt, itt-ott és így vagy úgy, mi egy ügyet szol gál -
tunk erõnk és ké pes sé ge ink sze rint. Ez az ügy ma tá ma dá sok cél -
pont ja, egyi ke azok nak a pil lé rek nek, me lyek egy össz ma gyar
nem zet stra té gia alap ja it ké pez vén a megmaradást kellene
szolgálják. 

Ezt rág ja, pusz tít ja, emész ti a pusz tu lás ba ro ha nó vi lág s an nak 
lát ha tat lan ura, a Bi ro da lom ural ko dó eli tjé nek hár tya vé kony
rétege.

Mi, akik itt össze gyûl tünk, egy szük sé ges rossz va gyunk eb -
ben a vesz té be ro ha nó vi lág ban, a leg jobb eset ben is csak mint
egy, szin tén a pro fi tot nö ve lõ egész ség ipar el ke rül he tet le nül
szük sé ges fo gas ke re kei jövünk számításba.

Az öt szá za lék nyi ér ték bõl szü le tett pénz ott le beg a 95 szá za -
lék nyi vir tu á lis pénz ten ge ré ben, mely nek így nem tud ni me lyik
csepp je va ló di s me lyik ha mis. És ezen a ví zen hajózik az
emberiség. 

De mi ként ha lad hat ha jónk egy nem lé te zõ ví zen? A süllye dés,
ha nem éb red ide jé ben a vi lág, el ke rül he tet len. 

Kér dez he ti tek, mi köze le het min den nek ah hoz, hogy mi itt
össze gyûl tünk sze mé lyes, fi zi kai va ló sá gunk ban, egy más lá tá sá -
ra, hallására?

Azt hi szem, hogy a re mélt és elv árt, sõt el ke rül he tet len nagy
for du lat után az em be ri ség ha jó ja, ez az új Noé-bár ká ja már nem
vir tu á lis – könnyû – vi ze ken fog ha józ ni, ha nem a mil li ó nyi kis -
kö zös ség és az ezt al ko tó csa lá dok szé le sen höm pöly gõ vi ze in s e
vi zek al kot ta ten ge rek majd a megmaradt nemzetek neveit fogják
viselni.

Ha so kan lesz nek ma gyar kö zös sé gek, ame lyek idõn ként
össze gyûl nek, és lé lek ben fo lya ma to san fog ják egy más ke zét, ak -
kor majd lesz egy kis ma gyar ten ger is. Ten ger nyi ma gyar saj nos
még nem, de eh hez esetleg idõt nyerünk.

Mint hogy az anya or szág egész ség ügye az egész Kár pát-me -
den cei ma gyar ság sor sá ra is ki hat, ta valy is be szá mol tam nek tek
azok ról a har cok ról, me lye ket a ma gyar egész ség ügy túl élé se ér -
de ké ben foly tat tunk. Most rö vi den néhány szó az elmúlt
esztendõrõl.

Már a vi zit díj több sé günk ál tal óhaj tott el tör lé sé vel kap cso la -
tos, mes ter sé ge sen kel tett hi ány el le ni har cunk si ke ré vel el kez dõ -
dött az új, küz del mes esz ten dõ. Hi á ba kö tõ dött az ese mény mun -
kánk hoz és fe le lõs ség vál la lá sunk hoz, az egyez sé get olya nok is
alá ír ták, akik nyíl tan har col tak el le nünk vagy hall gat tak. Min ket
meg sem hív tak. A mód szer jól ha tott, hi szen a kö zö nyö sek nem is 
hal lot tak róla, s így ar ról sem, amit tet tünk. Az egy ség, az
összefogás tovább erodálódott. Ahogy azt központilag is
óhajtják.

Az tán lát sza tin téz ke dé sek sora kö vet ke zett, az ilyen kor kö te le -
zõ csap da hely ze tek kel. Ha vé le ményt nyil vá ní ta nál, ak kor ki pi -
pál hat ják, hogy egyez tet tek, ha nem ve szel részt ben ne, ak kor
nem vagy konst ruk tív, ak kor nem él tél a nagyvonalúan felkínált
lehetõséggel.

Hát mi úgy dön töt tünk, hogy élünk vele.
Az év fo lya mán há rom nagy kér dés ben dol goz tuk ki és küld -

tünk be vé le ményt, il let ve a meg be szé lé se ken meg is véd tük a FA -
KO OSZ-AO OSZ ál lás pont ját. Az úgy ne ve zett Part ner ség és biz -
ton ság prog ram ban, a Mi nõ ség biz to sí tá si prog ram ban és a Lel ki
egész ség or szá gos prog ram já ban. Mind há rom eset ben szak em -
ber gár da dol go zott a köz pon ti prog ra mon, és mi is egyez te tett vé -
le ményt ad tunk le. Sok eset ben az össze sí tés ben fel is buk kan tak
vé le mé nyünk egyes ele mei, sõt oly kor egész el kép ze lé sek. Csak -
hogy egyik mö gött sem áll ott a meg va ló sí tás hoz szük sé ges anya -
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gi hát tér, vagy nem tart ott az ága zat, hogy be fo gad has sa, más kor
pe dig nem old ha tó meg csu pán csak az egész ség ügy erõ fe szí té se -
i vel. Vagy is a sok szak em ber be csü le tes mun ká ja csak dísz let ma -
rad. Mint tud juk, a ha tal mas for rás hi ány ban levõ egész ség ügy bõl
ki vont pénz „ha lá los adag ját” most újabb 30 milliárddal fejelik
meg. És úgy tûnik, még ez sem a végállomás. Túljutottunk hát a
látszat megõrzésének lehetséges határain is.

Ez a bé kés és to le ráns hoz zá ál lá sunk is egy faj ta le lep le zõ cse -
lek mény sor rá vál to zott, a tör tén tek fé nyé ben. De ha son ló tör té ne -
te ket tud ná nak me sél ni más or vos-szer ve ze tek is, el sõ sor ban a
Magyar Orvosi Kamara.

Ennyit csak rö vi den és ma dár táv lat ban egy árul ko dó rész tör té -
net rõl és an nak hátterérõl.

A lé nyeg, a nagy szem lé let be li át tö rés to vább ra is vá rat ma gá -
ra. Nem szü le tett meg a ma gyar nem zet stra té gia, mely ben mél tó
he lyen kell len nie a ma gyar nem zet egész sé gé nek, mint egyik fõ
tar tó pil lér nek, s me lyet nem te kint he tünk izo lált egész ség ügyi
kér dés nek, ha nem szin te min den ága zat tal össze füg gõ bo nyo lult,
meghatározó és mindenre kiható kérdésnek.

Sok fe lõl jöt te tek össze most, de gon do lom, a haza egész ség -
ügye nem le het szá mo tok ra kö zöm bös téma, ezért bá tor kod tam
el mon da ni ezt a néhány bekezdést.

Ha azon ban si ke rült így össze jön nünk, ar ról is szót kell ej te -
nünk, hogy túl szép hi va tá sunk ha tá ra in s rész ben azon be lül is,
van egy má sik nagy fel ada tunk, egy olyan, amely alól nem ment

fel sem a hely ahol élünk, sem ko runk, sem fel fo gá sunk. És ez az
ér tel mi ség felelõssége.

An nál is in kább fon tos ez, mert az a hely zet, mely ben je len leg
ful dok lunk, nagy rész ben az ér tel mi ség áru lá sá nak is be tud ha tó.
Hi szen a több sé get a glo ba li zá ció könnye dén ká bí tot ta el. Az ér -
tel mi ség rõl, leg alább is azok ról, akik igényt tar ta nak e cím re, el -
vár hat tuk vol na, hogy nem esik könnyû pré dá já ul e ra vasz va dá -
szat nak. Ha tu nya ság, kö zöny mi att tet te, még csak-csak ma gya -
ráz ha tó, de ha tet tét ér dek, vagyis árulás indokolta, akkor igazán
szégyenkezhetünk.

Van te hát mit jó vá ten nünk, van mit bi zo nyí ta nunk.
Sze ret ném hin ni, hogy a lel ke in ket meg újí tó ba rá ti ta lál ko zá -

sok fel töl tõ ere je mel lett mu ní ci ót gyûj tünk itt arra is, hogy fel ve -
hes sük a fe le lõs ség ke reszt jét, és amíg élet erõnk bõl fut ja, nyi to -
gas suk a sze me ket egy dur va és ál sá gos vi lág fel is me ré sé re és a
megmaradás technikáinak megismerésére.

Õriz zük meg a ba rát sá go kat, ápol juk em lé ke in ket õri zõ gyö ke -
re in ket, ka pasz kod junk egy más ba, és ne ijed jünk meg a sors ál tal
ne künk szánt fel ada tok tól. Ha tisz ta szív vel vál lal juk, meg kap juk
hoz zá azt a se gít sé get is, me lyet az örök és meg má sít ha tat lan rend
leg fel sõ ura ad azoknak, akik vele együtt akarnak lépni.

Most pe dig ör vend jünk egy más nak, be szél ges sünk és tölt sük
fel szí vün ket a leg fon to sabb üzem anyag gal - a szeretettel.

Is ten ho zott Ben ne te ket a Csat to gó völgy be, ebbe a jel ké pes
kis ha zá ba. Érez zé tek ma ga to kat jól.

Nap ló jegy zetek
2009. ju ni us 14.

Vá lasz tá sok után
Avagy: „Nyer gelj, in dulj?”

Már hó na pok, sõt évek óta nem gyõz tünk ször nyül köd ni azon,
ami ve lünk tör tént. A tár sa da lom min den ré te ge érez te va la mi lyen 
mó don, va la mi lyen szin ten a ve sze del met. Érez te az érin tett vagy
tar ta lé ka i ból egye lõ re még fölé emel ked ni képes, sõt maga az
„érintõ” is.

Eb ben az ál la pot ban ér kez tünk meg az Eu ró pa Par la ment kép -
vi se lõ i nek vá lasz tá sá hoz.

Az or szág va ló ság gal fe szült az ér zel mek tõl és in du la tok tól, a
gon dok tól és re mé nyek tõl. Meg a ha zug ság fog sá gá ban szü le tett
kér dõ je lek sokaságától. 

Az tán min den har ma dik sza va zó el ment és be ik szel te azt, amit
jó nak tar tott. Min den har ma dik! Itt és ha tá ro kon túl nagy já ból
hasonló arányban.

Mi lyen hely zet be kell ke rül nie a Kár pát-me den ce ma gyar sá gá -
nak ah hoz, hogy egy em ber ként men jünk vé le ményt nyil vá ní ta ni,
ma gun kért, egy má sért, múlt ra em lé kez ve, jö võt re mél ve? Vagyis
a megmaradásért.

Ha en nek in dí té kai mennyi sé gi ek, ak kor olyan mély ség be zu -
ha nás le het en nek a meg moz du lás nak a fel té te le, ahon nan már ta -
lán nem is lehet talpra állni.

De va jon az élet mi nõ ség rom lá sá nak mennyi sé gi mu ta tói ha tá -
roz zák-e meg a sza va zó ked vet? Va jon nem ar ról van-e szó, hogy
a sza va zó tö me gek mi nõ sé gi mu ta tó it si ke rült idá ig rom bol ni
azok nak, akik ellen ikszelnünk kellene? 

Újra meg újra az ele ink rõl szó ló – uno ká im nak mon dott – pél -
da be szé dem jut eszem be. Õk sok ezer éven át a ván dor lá sok alatt
s majd a Kár pát-me den cé ben, szál lás he lye ik-ha zá juk, te hát a
nem zet vé del mét a leg ter mé sze te sebb oda adás sal szol gál va lóra
kap tak, va la hány szor ve szélyt je lez tek az õr sze mek. Csa lá di asz -
tal tól, hit ve si ágy ból ug rot tak talp ra szó és ma gya ráz ko dás nél kül. 
Hon nan volt ez a fe le lõs ség ér ze tük? Mit tud tak õk olyat, amit ma

az ik szel ni lus ta, a sze mer ké lõ esõ tõl meg ri a dó, a napi TV so ro za -
tot min den áron lát ni aka ró utód már nem tud?

Az em be ri mi nõ sé get önös cél ja i hoz si lá nyí tó mun ka volt az
utób bi év ti ze dek leg na gyobb és leg sö té tebb, egy ben pe dig szá -
má ra leg ered mé nye sebb glo ba li zá ci ós rom bo ló mun ká ja. Ez a tö -
meg ké pes biz to sí ta ni a ki szol gá ló, komp rá dor eli tek hi he tet len
túl élõ ké pes sé gét. Va jon mi lyen és mek ko ra s meddig tartó
erõfeszítés kell ennek visszafordítására?

Hogy az idõ ki nek dol go zik, azt is a fé lig telt po hár pél dá za ta
sze rint ma gya ráz hat juk. Így is, meg úgy is.

Mert bo rú lá tó for ga tó könyv sze rint bi zony az ex po nen ci á lis
se bes ség gel rom ló vál sá ga ink nem fog ják meg en ged ni túl élé sün -
ket a glo ba li zá ció már fel is mert, de még távlati összeomlásáig.

De rû lá tást pa ran csol va ma gunk ra azon ban el mond hat juk,
hogy ez a vi lág rend biz to san a vé gét jár ja, és kell lé tez nie va la -
mely lap pan gó ké pes sé gek nek a fel tö rek võ ma gyar (és nem zet kö -
zi) po li ti kai osz tály ban, ame lyik oko san és nem fej jel a fal nak
rohanva, átevezhet velünk a túlpartra.

Hogy a vi lág ban az ed di gi pénz ügyi rend szer re konst ruk ci ó ja
fog meg tör tén ni és meg int csak el evic ké lünk egy kö vet ke zõ vál -
sá gig, vagy fel erõ sö dik a jó zan ész és új ala pok ra he lyez nek min -
dent, - még nem látszik világosan.

Hogy a sa ját ma ra dék szál lás he lyünk meg õr zé sé re, a ma gunk
meg ma ra dá sá ra fe les kü dött erõk ho gyan fog nak szót ér te ni egy -
más sal – a köz ben rá juk zú du ló rá ga lom kül sõ nyo mást is szü lõ
jég esõ jé ben –, hogy a va la mi ért min dig „sa já tos” ma gyar hely zet,
me lyet már ne vez he tünk akár sa já tos ki szol gál ta tott ság nak is, mit
enged majd meg nekünk, azt sem tudhatjuk elõre.

Az út ame lyen el kell in dul ni azon ban vi lá gos. Nincs más le he -
tõ ség. És az ezen való el in du lás nak a leg fõbb kö ve tel mé nye az er -
köl csi meg tisz tu lás. De nem ke vés bé fon tos a jó zan ság, az egy -
ség, a szo li da ri tás, te hát az egy más iránt ér zett és tet tek ben is
megnyilvánuló felelõsség.

Va la ha csak ennyit mond tak: „Ora et la bo ra”. S ami kor kel -
lett, ak kor fel hang zott a „Lóra” is.
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Ba la to ni nyár
fran ci ás öt let tel
Az idei vál to zé kony ba la to ni nyár

szép sé ge it pró bá lom rög zí te ni em lé ke -
ze tem egy re zsú fol tabb tá rá ban. Fogy
az idõ, nõ nek a koc ká za tok. Lát ni kell
ezt és emlékezni rá, amíg lehet.

A ma ra dék haza cso dá ját je len tõ ba -
la to ni táj ki tá rul ko zik, s a hul lá mok fe -
lett em ber lép té kû ma gas la ta i val nyúj -
tóz ko dik Áb ra hám hegy, Cso bánc s Ba -
da csony ba zalt ja. A táj tör té ne lem elõt -
ti idõk óta vál to zat lan szép sé ge it kí nál -
ja a napi tör té né sek látványának kö ve -
té sé tõl megfáradt szemnek.

Haza és em lé ke zet? A ma gyar szá -
má ra ma gá tól ér te tõ dõ en ve zet el a fo -
lyam ként höm pöly gõ nagy ma gyar tör -
té ne lem tor ko lat vi dé ké hez – Tri a non -
hoz.

Ép pen ami kor erre gon do lok, jön
ve lem szem be a par ton egy ha son ló
gon dol ko dá sú, kor társ is me rõs. Med -
dig bír juk még? Kér de zi. És a rom bo lást lel tár ba véve rög tön az
er kölcs és a szel lem pusz tu lá sá nak szem pont ja it kezd jük em le get -
ni. Szem és fül ta nú ja volt õ an nak, ami kor egy év vel eze lõtt, ve ze -
tõ ér tel mi sé gi tár sa ság el nö ke kért fel Tri a non elõ a dá som „de po li -
ti zá lá sá ra”. Még az nap este egy má sik or szá gos hírû kol lé ga
vádolt szélsõségességgel december 5. puszta megemlítése miatt. 

To vább lé pek, s má sik is me rõs kö szönt. Véle er dé lyi gyö ke re -
im mi att te re lõ dik a szó is mét csak Tri a non ra. Azok a fran cos
fran ci ák, mond ja szo mo rú an. De tár sa sá ga sür get ve in te get s így

me gússza ma gya rá za tom nél kül. Már
csak magamban füstölgök tovább.

Né hány hete egy ut cai in ter jú ban
Tri a non túl ne héz kér dés nek bi zo nyult. 
Nem szü le tett rá bár egyet len egy, leg -
alább mi ni má lis tá jé ko zott sá got el áru -
ló válasz sem.

Azt an nál gyak rab ban hall hat juk,
hogy ne si rán koz zunk, hagy juk be gyó -
gyul ni a se bet, fe lejt sük el, stb.

Gyó gyí tó-e a fe lej tés? S fõ leg le -
het-e vé de lem újabb Tri a no nok el len?
Mert ilyen fo lya ma to san fe nye get min -
ket több fe lõl és több fé le is. De ma e
cson ka ha zá ban is tabu e téma. Az ural -
ko dó szel lem nem fo gad ja el. Szán dé -
ko san össze mos sa Tri a non fel dol go zá -
sá nak szük sé ges sé gét a fo ci hu li gá nok
fe le lõt len or dí to zá sá val. Sza lon kép te -
len kérdés, akárcsak eredetünk titkai.

Ez utób bit mint ha kez de nék meg ol -
da ni kül ho ni tu dó sok. Nagy sze ren cse
ez és nagy csa pás a be gye pe se det tek re,
meg a szán dé kos tu dat mér ge zõk re
egyaránt.

No de Tri a non?
Mi len ne, ha el in dul na egy olyan va ló ban dip lo ma ti kus ma -

gyar kül po li ti ka, mely pél dá ul szí vós mun ká já val ép pen a Sarko -
zy-érá ban pró bál ná meg el ér ni a fran cia kül kap cso la tot és meg -
gyõz ni ar ról, hogy sa ját kez de mé nye zés bõl, gaz da sá gi és po li ti kai 
ér dek bõl tisz táz za a jó részt el túl zott fran cia sze re pet Tri a non
ügyé ben. Pró bál ják meg õk ma guk fel ku tat ni az igaz sá got, erre
hoz za nak lét re ösz tön dí ja kat te het sé ges – Tri a non ku ta tás ra vál -
lal ko zó – kül föl di tör té né szek nek. Pró bál ják meg õk ma guk tisz -
táz ni a le egy sze rû sí tett és a „grand na ti on”-t be ár nyé ko ló tév hi te -
ket, szim pa ti ku sab bá ten ni ma gu kat egy má sik eu ró pai tag ál lam
számára. Talán képesek lehetnek õk is komolyan venni egy, a két
nép viszonyát messze valódi súlyán felül terhelõ kérdést. 

Egy ilyen irá nyú kül föl di ku ta tás nagy meg le pe té se ket sze rez -
het ne a kon ti nens e té ma kör ben be gye pe se dett történészeinek.

Ha ez si ke rül ne, ak kor szá mos gya kor la ti kér dés ben is más
ala pok ról in dul hat ná nak a tár gyi la gos, va ló ban XXI. szá za di
szel le mû tár gya lá sok egy va ló di meg bé ké lés és nyug vó pont el -
éré se cél já ból. Ez eset ben nem len ne ak ko ra gond, ami kor akar -
va-aka rat la nul, bár mi hez nyú lunk, Tri a non fel fog ha tat lan
tévedésébe ütközve akadnak el ügyeink.

A Ba la ton-part ról ha za tér vén gyor san ve tet tem pa pír ra e so ro -
kat. Nem sej tet tem, hogy még egy tri a no no zó is me rõs sel ta lál ko -
zom ezen a na pon. Az tán ki nyi tot tam a szom ba ti Ma gyar Nem ze -
tet s ott állt ben ne Cso ó ri Sán dor cik ke. Hi he tet len nek tûnt a
gondolatok egymásba kapcsolódása.

Cso ó ri ugyan is egy tör té nel mi pil la nat ra em lé ke zik írá sá ban,
ami kor is Fran co is Mit ter rand Bu da pest re ér kez vén elõ ször Illyés 
Gyu lá val óhaj tott ta lál koz ni. A ven dég lá tó már más nap be szá -
molt él mé nyé rõl Cso ó ri nak. Ezt mond ta: Ha hi szed, ha nem, már
öt perc múl va Tri a non ról be szél get tünk. Azt mond ta az el nök,
hogy Trianon mocskos dolog volt. Mocskos ügy!

Az tán Cso ó ri le ír ja, hogy Mit ter rand ezt né hány hó nap után
ott hon is meg is mé tel te így: Tri a non mocs kos ügy volt, amely
meg szül te a má so dik vi lág há bo rút, az em be ri ség tör té ne té nek
legszörnyûbb botrányát.

Le het, hogy a „grand na ti on” lel ki is me re té nek kor rekt és in do -
kolt éb reszt ge té se nem is olyan el kép zel he tet len ötlet részemrõl?

Le ány fa lu

Ju hász Gyu la

Az élet szo nett je
…És min den al kony opá lo san éled,
És min den haj nal szõ kén rám ka cag,
És min dig forr nak vá gyak és nya rak,
Be cso dás vagy, csó kok szü löt te, élet!

És min dig kül desz új bá na to kat
És új re ményt is, ami dal ra mél tó,
És sze me ket, ame lyek, mint a mély tó,
Bal zsa mot ad nak né kem s tit ko kat.

És nem fá ra dok el té ged sze ret ni,
S té ged gyû löl ni, lá zas, cso da, élet,
Na pon ta vággyal já ru lok elé bed,

S bár min dig kö ze lebb a szür ke sem mi,
Te egy re szé pülsz, mé lyülsz, s én sze gény,
Úgy ér zem, gaz dag vol tam ben ned én.



Mi tart ja össze Ma gyar or szá got?
(2009. au gusz tu sá ban)

Vé tet tél min ket szi dal mas sá gá ra a mi szom szé da ink nak, 
meg csú fo lá sá ra és ne vet sé gé re a mi kö rü lünk va lók nak.
Vé tet tél  min ket ... fõ csó vá lá sá ra min den nem zet ség nek.

Dá vid Ki rály (i.e. kb. 1000), Sol tá rok Köny ve, 44.14/15
Ká ro li Gás pár (1530-1591), Szent Bib lia. Pest, 1865.
Sza bó [T.] La jos (sz. 1831.03.12., Or das) örök sé gé bõl

Össze fog la ló
Egyé ni, or szá gos és eu ró pai ese mé nyek ere dõ jé ben szü le tett ez az 
írás. Szán dék nél kül, ön ma gá tól.

Eu ró pai ese mény az, hogy egyik Uni ós or szág mi nisz te re nem -
kí vá na tos sze méllyé vált egy má sik olyan Uni ós or szág ban, mely -
nek a füg get len sé gé be és EU-tag sá gá ba maga is be se gí tett. Egy
olyan or szág ban, mellyel ál la mi jel ké pei (ket tõs ke reszt, hár mas
ha lom) lé nye gé ben azo no sak.  És amely ben az ál lam pol gá rok kö -
zel 10 szá za lé ka (ha nem több) vele azo nos gyö ke rû, vagy ép pen
azo nos nem ze ti sé gû nek vall ja ma gát. Tör té nik mind ez hir te -
len-vá rat lan (?) az 1000 évig közös állam alapításának nemzeti
ünnepén. 

Or szá gos ese mény az, hogy a nem ze ti ün nep emel ke dett sé gét
új fent si ke rült a rend leg fõbb õre i nek ga lád mó don idõ zí tett le tar -
tóz ta tá sok kal meg gya láz ni, össze ke ver ve is mét az al jas gyil ko sok 
sö tét ügyeit egy ünnep szentségével.

Az egyé ni ese mé nyek va ló já ban em lí tést se ér de mel né nek.
Ezek csak kis örö mök, kis bá na tok. Gon dol ko dó mor go ló dás.
Mor go ló dó gon dol ko dás. Tör té ne lem – alulnézetben. 

Meg jegy zés: A cím ben fel tett kér dés re ez az írás szán dé ko san
nem ad vá laszt.

Au gusz tus 18.
Haj nal ban le ke re kez tem a Ba la ton-part ra. Cso dás a reg gel, a „ten -
ger” nyu godt. 

Le lán co lom a ke rék párt, le ra kom a ru hám egy pad ra, be úszom
jó messze a part tól. Bent ha nyat fek szem, moz du lat la nul él ve zem
a lan gyos vi zet, a ma ku lát lan kék eget …az örök ké va ló sá got.
Amit most lát ok, ugyan azt lát hat ták az eb ben a víz ben für dõ zõk
…sok ezer éven át. És re mél he tõ leg ezt fogják látni ezer év multán 
is. 

Ki fe lé jö vet egy fi lig rán, kor ta lan hölgy sze de ge ti a fod ro kon
rin gó hattyú pi hé ket. Ru há ját oda rak ta az enyém mel lé. Oda rak ja
a zsák má nyát is, egy szé pen össze vá lo ga tott hattyú pi he-ko szo rút. 
Szo ba dísz nek …mond ja. Mert hisz az égi je lek ben: ezek a hattyú -
pi hék ma neki ih le tet ad nak. Nem vé let len ke rül tek ide …transz -
cen dens erõk, fel sõbb ha tal mak küld öt ték neki. És a fel sõbb ha -
tal mak min dig mel let te áll tak éle te ne héz per ce i ben. A leg ne he -
zeb bek ben is. Mert õ festõ, képeit a világhálón is láthatom. 

Me sél ne még, de en gem ott hon vár egy ta nul mány az em be ri -
ség egyik leg ré geb bi táp lá lék nö vé nyé rõl, a ló bab ról. Még lel kem -
re köti, néz zem meg a ké pe it a ki ber tér ben. Nem kell cím: csak a
ne vét je gyez zem meg …könnyû. Vi rág Évá nak hív ják, mint azt
ott a fû ben. Az Éva ...az adott. 

Va ló ban könnyû meg je gyez ni. Amúgy is re ti nám ra fény ké pe -
zõ dött a hattyú pi he-csok ra. Fog lal koz tat nak a té nyek vi lá gá tól
ide gen gon do la tai. Az a lé lek ván do rol ta tó, transz cen dens gon dol -
ko dás, ami vel szin te ki zá ró lag a nõk ese té ben ta lál koz tam az
utób bi idõ ben. Va jon, ez ennyi re ál ta lá nos a ma gyar tár sa da lom -
ban? Eset leg ne kem volt eh hez hal moz ot tan szerencsém? Vagy ez 
másutt is van, csak nem ismertem fel eddig?

Ott hon meg né zem a ké pe it. Elsõ gon do la tom: min den ki nek
meg kell élni va la mi bõl. Az tán meg lá tom egy friss él mé nye met: a
hold mel lett ra gyo gó est haj nal csil la got az éj ben lo pa ko dó szür ke
macs ká val. A fü re di móló fris sen el ké szült új ró zsa kert jét. Majd a
Ti ha nyi Apát ság nak a múlt bar lang já ból je le nünk be be ra gyo gó
tor nya it. A res ta u rált múl tat. A re tu sált je lent. Ezek re a ké pek re fi -
gyel ni kell.

Au gusz tus 19.
Este van. A fü re di ek szá má ra in gye nes Kis fa lu dy Par ton ma az
utol só für dõ zõ vol tam …a tö meg ilyen kor már a sé tá nyon hul lám -
zik. Haj tok ha za fe lé, már ki vi lá gí tott ke rék pár ral,  a ba la ton fü re di 
egy ko ri Deák Fe renc sé tá nyon. Ez ma Ra bin Dra nat Ta go re sé -
tány …a könnyebb ej tés vé gett …ta lán? De ák nak már csak egy
far kin ca ju tott be lõ le.

Ta lá lom ra meg kér dek né hány em bert: mond ják már, ki volt ez
a Ta go re. Ér tet le nül vo no gat ják a vál lu kat. Deák Fe renc vagy
Kis fa lu dy Sán dor iránt eszem be sincs kér de zõs köd ni; nem aka rok 
kel le met len hely zet be ke rül ni. Csak azon me di tá lok, hogy Kis fa -
lu dy Strand ból is le he tett vol na, mond juk Pat ri ce Eme ry Lu mum -
ba strand …nem is értem, miért nem lett az? 

Hul lám zik a tö meg. Fi gye lem õket. Ez a né pem.
Ha gyom ma gam so dor ni …a Kis fa lu dy szín pad felé. Ez nem

le he tett vol na Lu mum ba, lé vén hogy csak nem rég ké szült el. Már
EU-pén zen. Évek kel azu tán, hogy ná lunk le ál do zott a gyar ma to -
sí tás el le ni osz tály harc nap ja. Most ép pen a glo ba liz mus van di -
vat ban. Mi lyen kép te len ez a múlt-kép: ak kor is te ní tet tük a gyar -
ma to sí tás el len sé ge it, ami kor ma gunk is a leg sö té tebb gyar ma tok
egyike voltunk. Szellemi értelemben mindenképpen. 

A szín pa don va la mi sza kadt ze ne kar ját szik …amo lyan „he a vy 
me tal” az én fo gal ma im sze rint … bár eze ket a mû fa jok kal már
nem va gyok tisz tá ban. Va la mi Fi re Fink, vagy ilyes mi. Hí res le -
het, mert so kan hall gat ják. Ha tal mas a hang erõ, ar ti ku lá lat la nul
böm böl az an gol szö veg az élet vi zé rõl (té ve dé sek el ke rü lé se vé -
gett a szó lis ta ma gya rul is tisz táz za: ez a wish ky!) és a hul la me rev
tetsz ha lot tak ról. Kö rös kö rül szépszámú szépnem …de néhány
hímnemû is …zajosan rajong a blõdliért. 

Va la hogy rög tön az in téz mé nyek kö rü li do hány zó he lyek jut -
nak eszem be: ott is ke ve sebb a fér fi. Meg a csán gók, ahol a ma -
gyar csak a kony ha, az anyák nyelve már. 

Va jon ezek itt kö rü löt tem a kony há ban is an go lul be szél nek? 
Vál to zó idõk, vál to zó em be rek. Itt „ge ne ti ka i lag” élet igen lõ,

utód(ér ték)õrzõ nõk ad ják fel el sõk ként ha gyo má nyos ér té ke in -
ket …ze nén ket, nyel vün ket, egészségü(n)ket? 

Köz ben vá rom, csak vá rom, hogy a ze ne kar rá zen dít sen va la -
mi szá mom ra is fo gyaszt ha tó ze né re. Hi á ba. A szín pa don vo nag -
lik egy tar ka sö ré nyû kan ca csi kó …még csak csaj nak se igen le -
het ne ne vez ni. Az egész olyan, mint egy …haláltánc.

Ha za fe lé te ker ve a sö tét ben a ma gyar kul tu rá lis evo lú ció ele mi 
ese mé nye in töprengek. 

Au gusz tus 20. 
Dél elõtt. Ki men tem a leg na gyobb ma gyar ál la mi ün nep ség (az ál -
lam ala pí tás ün ne pe) ba la ton fü re di vá ro si ren dez vé nyé re. A mû -
sor 10.30-kor kez dõ dik, de el fe lej tet tem át ál lí ta ni az órá mat a lég -
nyo más mé rés rõl az idõ mé ré sé re, és elõbb hosszan 1024-et, majd
vég leg csak 1025-öt mu ta tott … ter mé sze te sen mil li bár ban. Amit
nap szem üveg gel nyil ván órá nak néz tem. Kés tem hát né hány per -
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cet. Ép pen meg szó lalt a him nusz, ami kor a (rend õr ség ál tal le zárt
ut cán) a tö meg kö ze lé be ér tem. Min den já ró ke lõ vi gyázz-ban állt, 
csak egy rend õr au tó gu rult az ün nep lõk felé si et ve. A ben nü lõk is
ész re ve het tek va la mit. Meg áll tak. És csak ak kor száll tak ki, ami -
kor vé get ért a Him nusz. Kö zel áll tam; gon dol tam meg di csé rem
õket a fi gyel mes sé gü kért. Annyit bánt ják sze gé nye ket. Hár man
vol tak: két fi a tal fiú, meg egy lány. Néz tek
rám …szó nél kül és bam bán. Mint ha nem
is ven né nek em ber szám ba.

 Nem volt kel le met len, csak fura.
Ezek az em be rek nem tud nak ked ve sek
is lenni?

v v v

Az ál la mi ün nep szó no ka ná lam jó -
val fi a ta labb, evan gé li kus em ber, volt
ber li ni kö vet, ér tel mes be szé det mond,
az ál lam ve ze tõi fe le lõs ség rõl és aka rat -
ról, pár hu zam ba ál lít va a két Ist vánt, az
or szág ala pí tót és az aka dé mia-ala pí tót – 
ki mond va-ki mon dat lan a ma i ak kal is.
Erre szin te rí mel a vá ro si ki tün te té sek
át adá sa a Szé che nyi Tár sa ság he lyi el -
nö ké nek és a he lyi szív kór ház je les or -
vo sa i nak …va la mint egy dísz kard a ci -
vi lek tõl a vá rost az utób bi év ti zed ben
nö vek võ pá lyá ra ál lí tó va ló ban mes te ri
pol gár nak: a pol gár mes ter nek. Han gu -
la tos népi mû sor…a vé gén csán gó ru há -
kat vi se lõ le ány tán co sok éneklik a
„…minden madár társat választ”-ot …
és választanak is társat …egymás közül. 
Korszellem? Kórszellem?

A vé gén el tán col ják a ro má nok nem -
ze ti tán cát, a „pe ri ni cát”. A kö zön ség
(ve lem mel együtt) lel ke sen tap sol. Ami
rend ben is lenne. 

Csak ne gon dol nék is mét az „ele mi
ma gyar kul tu rá lis evo lú ci ós ese mé -
nyek”-re. 

Ha za fe lé me net az idén is meg szá -
mo lom, hány la kás, hány ház gaz dá ja
tet te ki ma, au gusz tus 20-án, a ma gyar
ál lam ala pí tás ün ne pén az ál lam leg fõbb
jel ké pét, a ma gyar nem ze ti zász lót. Ha már 
az ép pen zaj ló ber li ni at lé ti kai vi lág baj nok -
sá gon amúgy sem lát hat ják egy szer sem – tán elõ ször nem a ha -
son ló versenyek történetében. Ép testben ép lélek?

Pon to sab ban: arra len nék kí ván csi, há nyan te kin tik a ma guk
sze mé lyes ün ne pé nek is a leg na gyobb ma gyar ál la mi ün ne pet. A
ma gyar ál lam ala pí tás ün ne pét. Itt Ba la ton fü re den, a pol gár vá ros -
ban. A Ti ha nyi Apát ság tõ szom széd sá gá ban. Ott, ahol az elsõ
össze füg gõ ma gyar mon da tot ír ták egy hi va ta los ok mány ba. Egy
ma is álló in téz mény ala pí tó le ve lé be, kö zel 1000 esz ten de je. Az
ered mény rosszabb, mint ta valy. Ak kor hár mat szá mol tam…négy 
ut cá ban. Az idén? Egyet len há zon, pon to sab ban egyet len er ké -
lyen lát ok egy zász lót. Mert a há zon …se zász ló tar tó, se zász ló.
Pe dig nem va gyok egy „ko kár dás” em ber. Soha se tûztem
ilyesmit magamra, csak belül viselem. Nagyon nem szeretem a
nemzeti hivalkodást. 

Egy kö zös ség ün ne pe, az egé szen más.  
Az ud va ron ép pen a ház gond no ka nyír ja az amúgy is gyér fü -

vet.  Szól jak neki? Ne szól jak? Nem szó lok. Õ vi szont szól. Arra
kér, hogy vág jam ki a tel kün kön fel cse pe re dõ eper fát, mert az
eper fa lomb nem il lik az (egyéb ként ki et len) kis ker tek össz ké pé -
be. És tün tes sük el a fris sen ül te tett fü ge fá kat, pon to sab ban azt,

ame lyi ket én már ta valy kí ván sá gá ra ki ás tam, de új ra sar jadt.
Odanézek: le is van már nyírva, kegyetlenül.

Arra gon do lok: ma van az ál lam ala pí tás ün ne pe. Ha ez nem lett 
vol na, ezt sem mond hat ná ne kem ma gya rul. E nél kül ma itt sen ki
sem be szél ne magyarul. 

Rá mo soly gok. Meg nyug ta tom. Nem mo so lyog vissza. 
Újabb ele mi ese mé nyei a kul tu rá lis evo lú -

ci ó nak? Zász ló komp le xu mok? Sáv val és
sáv nél kül? Mo soly ta lan sá gok? A „ha ne -
kem nincs, ne ked se legyen” világa?

Olyan je len sé gek, ame lyek ma alig -
ha nem egyet len kör nye zõ nép re sem jel -
lem zõk.

Vagy csak én lát ok ré me ket? 

Au gusz tus 20. 
Este. Nyolc óra táj ban is mét a Kis fa lu -
dy-par ton va gyok. A nap már le ment, a
le ve gõ hû vö sö dik, de a víz lan gyos.
Mint ha Hév ízen lu bic kol nék. A part tól
tá vol szo kás sze rint moz du lat la nul ha -
nyatt fek szem a ví zen és él ve zem a mély 
lé leg zet vé te lek nyo mán emel ke -
dõ-süllye dõ tes tem súly ta lan rit mu sát.
Kö röt tem – a part tól sok száz mé ter re –
bó dí tó, me leg par füm il lat …mint ha
csak egy ide gen ágy ban vol nék. Ér zék -
csa ló dás? Ál mo dok? Vagy ez csak a víz
fel szí nén le be gõ nap olaj ke ve ré kek idá -
ig ható ér zé ki illata?

Mi kor ra ki jö vök a víz bõl, a part már
majd nem üres …csak egy csa lád ké szül
itt „par ti-par ti ra”. Pes ti ek. In nen sze ret -
nék néz ni az éj sza kai tû zi já té ko kat
…Si ó fo kot, Fü re det, Ti hanyt. Szûk sza -
vú ak, bi zal mat la nok …pe dig az este
igazán varázslatos. Valóban …ünnepi.

A Ta go re-sé tá nyon em ber-em ber sar -
ká ban. A bi cik li úton is csak gya log le -
het, úgy-ahogy ha lad ni. Tö mény test -
szag, át ha tó em be ri „fe ro mon-ke ve rék”
min den ütt. Nem olyan kel le met len,

mint ha zárt tér ben vol na …csak za va ró.
Mert a tö meg ben min den fé le em ber; fér fi -

ak és nõk, ve gye sen. Szin te fel friss ülést
hoz, ami kor a pe cse nye sü tõk kö ze lé be érek.

Ezek az il la tok leg alább egy ér tel mû ek. Sok em ber, asszony ké zé -
ben tal pas po hár …a szõ lõ és a bor vá ro sá ban va gyunk. A ha tal -
mas tö meg el le né re min den ki vi szony lag csen des és fe gyel me -
zett. Se hangos szó, se káromkodás. Hát ilyen a népem. Nem is
olyan rossz. 

Car nem, pa nem et vi num. Cir cen ses? Az is lesz mind járt.
A Kis fa lu dy-szin pa don már szól a fü re di népi tánc együt tes

mû so ra. Jó for mán sem mi fel ve ze tés, sem mi „gon do lat ve ze tõ
kon fe ran szié” (et tõl az át öl tö zé sek szü ne tei mi att kis sé von ta tott
az egész). De a szín pad kö rül ezer nyi em ber szo rong, min den „be -
lá tó pont” fog lalt. A kis gyer me kek a porondon önfeledten
utánozzák a táncosokat. 

A fer ge te ges zá ró ké pek után: vas taps. És több szö rös új rá zás. 
Hát … ez is a né pem. Nem is olyan rossz. 
Tíz perc múl va kez dõ dik a tû zi já ték. Min den ki a mó ló ra tó dul

…ha gyom ma gam so dor ni: kö zel het ven év alatt most elõ ször né -
zek kö zel rõl és ön szán tam ból tû zi já té kot. Nem az én mû fa jom.
Most azon ban meg né zem. Meg né zem kö zel rõl, azért mert itt lát -
ha tó leg vi lá go sab ban a kü lönb ség si ker és ered mény kö zött. Itt
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Pé terf fy Gyön gyi

Év for du ló
Ra kod nak-hul la nak
mint le ve lek
az évek
csu pa szodsz - csu pa szodsz
míg ér nek az át él tek
va la hol ott mé lyen
akár az óce án rej te ge tett
  tit ka
fel éb redsz egy szer
mi mi ért volt
vagy lett vol na
  ha
a sza bad ság ke gyes
il lu zi ó ja
el nem száll a
meg fog ha tat lan fan tom ba
  és
hull nak-hull nak
  az évek
míg sej te ni kez ded
még is van sza bad ság
  a
vég te len ho ri zont ban



lát ha tó tisz tán, hogy a ket tõ mennyi re kü lön bö zõ, bár a „mai ma -
gyar ban” – kü lö nö sen a po li ti kai szö ve gek ben, de má sutt is – so -
kan azo nos értelmû szavakként használják a kettõt. Pedig
micsoda különbség!

A si ker itt: az ámu ló tö meg.
Az ered mény itt: gyor san ki hu nyó szí nek és fé nyek, sok üres

dur ra nás, szál ló füst és tö mén te len el füs tölt pénz …egy vál ság
kel lõs kö ze pén. Vagy még csak az ele jén? Hát ez at tól függ, hogy
ép pen az adós vagy-e, vagy köl csön zõ, az ügy fél, vagy a ban kár
sze mé vel néz zük. De a pénz az min den kép pen ott dur rant el, fent
a sötét ég alatt.  

Csak az biz tos, hogy  si ke re sen. Hi szen „ámul a tö meg”.
Az is biz tos, hogy ered mé nye sen. Hi szen: volt pénz, nincs

pénz. 
Rá adá sul 65 év tá vo lá ból is jól em lék szem a Szta lin-gyer tyák

vi lá gá ra, de az 1956-os és a 2006-os pus ka ro po gá sok ra is. Ez nem 
volt cir kusz. Ott ha lot tak vol tak, és se be sül tek. De a vil la nás, dör -
re nés, ropogás – az hasonló.

A ke rék párt egy fa fe dez éké be to lom és ha gyom ma gam tö -
meg gé vál ni. Gon dol ko dás – és min den más ma ga sabb ren dû agy -
mû kö dés – tö röl ve. En ged jük át ma gun kat a ve ge ta tív él mé nyek -
nek. Egy szer élünk …és már az sem biz tos ...az új, virtuális
világban. 

Cso dá lom a cir kuszt a tö meg gel. Az tán gyor san haza. Ott hon
az er kély rõl to vább fi gye lem a még éj fél kö rül is fo lyó dur ro gást.
Hull nak a csil la gok, száll a füst a tó fe lett, utol já ra a szántódi rév
felõl. 

Cir kusz – hi tel bõl. Hi szen ne kem is, mint min den ma gyar ál -
lam pol gár nak már vagy 2.5 mil lió fo rint nyi tar to zás ré szem van
an nak az ál lam nak a tar to zá sá ból, mely nek ala pí tá sát ép pen most
ün ne pel jük. A ház tar tá sunk nak már öt mil lió. A lá nyo mék né gyen
van nak…ne kik már 10. A fiam egye dül ma radt: még õ járt
közülünk a legjobban. Valóban?

Vége a dur rog ta tás nak…lás suk,
mi van az or szág ban. A kincs tá ri
TV-ben egy 2003-as „ün ne pi
pro duk ció” vég koc kái pe reg -
nek: a hon fog la ló tör zsek ve -
zé rei né zik a pest-bu dai tû zi já -
té kot a Lánc híd ról… õs ma -
gya rosch masch ka rá ban, cso -
da-szar-vas-ag gan csal a bi zarr
kal pa go kon, ügye fo gyott zsí -
ros pofával. Lovaiknak jóval
okosabb arca van. 

Zá ró kép: a hét ve zér ép pen
ug rik a Lánc-híd ról(!)…a
sem mi be. Te li ta lá lat.

Szo ká som sze rint a sza bad
ég alatt al szom: fe let tem a Ha -
dak útja …amint azt a hon fog -
la ló ele ink is lát hat ták már.
Mert bi ro dal mak pusz tul nak,
de az em be rek maradnak. 

Hol van már Bi zánc? És hol 
a Szov jet unió?  Né pe ik vi -
szont jó részt meg ma rad tak. 

Szép az éj sza ka. Ün ne pi.

Au gusz tus 21. 
Nap kel te után is mét le gu rul -
tam a Ba la ton-part ra. 
A tó tük re ezüs tös. Moz du lat -
la nul ra gyog a me le ge dõ nap
alatt. Mint a hi gany. Egyet len

em ber van a víz ben. Ma gam ko ra be li le het, vagy va la mi vel idõ -
sebb. Teg nap elõtt már ta lál koz tunk ha son ló hely zet ben és vál tot -
tunk né hány szót. Te hát már „is me rõ sök” va gyunk. 

Az évek so rán meg ta nul tam, mi ként le het két cso port ba osz ta -
ni né hány szó után az em be re ket. Ba rát sá go sak ra és ba rát ság ta la -
nok ra. Az erre való in for má ció nem a sza vak ban, ha nem a sza vak
dal la má ban van. Mint a ze né ben. Azt is a dal lam te szi. Für dõ tár -
sam a múlt kor a „ba rát sá gos” cso port ba ke rült. Most is „il lik a
szó”. Az is ki de rül gyor san, hogy mi ért. Õ ép pen Ukrajnából
került a Balatonba. Én meg Romániából. 

Õ elõ ször ti zen hét éve lett „uk rán”, vagy ép pen ség gel „orosz”,
ami kor át lép te a ma gyar ha tárt és le te le pe dett Esz ter gom ban.
Aze lõtt min dig ma gyar volt, bár „ál lam pol gá ri lag” volt cseh/szlo -
vák, ma gyar, szov jet, sõt (egy-két évig) va ló ban uk rán is , mi u tán
az Uk rán ál lam is lét re jött. Ki csit úgy, mint Kohn bá csi, aki úgy
volt hét ál lam pol gá ra, hogy soha el se hagy ta Mun ká csot. Én már
húsz éve va gyok „ro mán” (ha son ló ok ból mint õ), bár elõt te gyer -
mek ként vol tam három évig magyar-magyar is. De ez egy más
történet. 

Ülünk nya kig a víz ben és be szél ge tünk, mint a régi ba rá tok.
Fél sza vak ból is ért jük egy mást. Nem kell egy más nak el ma gya -
ráz ni, hogy ru szin, ro mán, uk rán szom szé da ink több nyi re ba rát -
sá gos és jó aka ra tú em be rek: ba rát sá go sak és jót akar nak …fõ ként 
egy más nak. Mind ket ten tud juk: õk össze fo góz va tán col ják a hó -
rát, gor kát (vagy va la mi ha son lót). Mind ket ten ta nár em be rek vol -
tunk, mind ket ten tud juk, mi lyen fon tos együtt éne kel ni sa ját ze nei 
anyanyelvünkön beszélni a tábortüzek körül …már ahol le -
het/sza bad. 

Mind ket ten tud juk, ho gyan kel lett be lül vi sel ni az ál lam ala pí -
tás ün ne pén is a nem ze ti szí ne ket – az ab lak me gett, a hom lok me -
gett. Mert ez össze tar tott, mert ez összetart. 

Mi tar tot ta össze teg nap Fü re den a tö me get?
A la ká sok ab la ká ban len gõ zász lók? Hát olyat a teg nap õ sem

lá tott.
Ta lán a tû zi já ték? Mennyi ért?

És: med dig?

v v v

Mi u tán fel fe dez zük, hogy
van nak kö zös is me rõ se ink, ba -
rá ta ink is Ki ev ben – mint Szi -
ku ra Jó zsef (Öcsi, ma az MTA
kül tag ja), be mu tat ko zunk egy -
más nak Bo go tai Ákos sal … ha
jól ér tet tem meg a ne vét. Õt
vár ta a szív kór há zi be teg prog -
ram, en gem meg a mai nap ra is
be ter ve zett ott ho ni „(ló)ba bo -
zás”. Az zal búcsúztunk:
holnap, ugyanekkor, ugyanitt.

Ami kor még – a Balatontól
bú csúzva – be lé pek a víz be, ak -
kor lép be Virág Éva is. 

Ar ról a kép rõl be szél, amin
ép pen dol go zik. A 21. szá zad
tör té ne tét akar ja meg fes te ni
egy nagy kom po zí ci ó ban. Az
alsó sáv ban a bar na 19. szá za -
dot. A kö zép sõ ben, egy dur -
ván-ri kí tó ban a gaz da sá -
got-sze gény sé get és me ne kü -
lést szü lõ 20.-at. A fel sõ ben a
tö meg va kí tó tû zi já ték hul ló
csil la ga it, me lyek, mire az ámu -

ló tö meg, a sze gé nyek tá nyér já -
ba hul la ná nak, már el is enyész -

Átalvetõ

22 Pil la nat fel vé tel EKOSZ–EMTE

Be csap ták
Per ce kig csak bá mult rám a kis lány, az tán meg is szó lí tott.

„Mi ért ol va sol?”- kér dez te. Még mi e lõtt vá laszt ad hat tam
vol na, az anyu ka ke mé nyen rá szólt gyer me ké re: „Ne za vard a 
bá csit!” Hár man ül tünk egy pa don, a kis lány olyan két és fél
év kö rü li le he tett, mor cos ma má ja bõ har min cas. „Hagy ja
csak – igye kez tem vé get vet ni a konf lik tus nak -, szí ve sen be -
szél ge tek vele, ne kem is van egy uno kám, igaz, már na gyob -
bacs ka. Azért ol va sok, mert ez egy ér de kes könyv” A gye rek -
bõl erre öm le ni kez dett a szó. El mond ta, hogy Ber na dett nek
hív ják, és a na gyi ék tól jön, mert apá nál és anyá nál csak hét -
vé gén szo kott alud ni. Az tán az ál lat kert rõl be szél get tünk meg 
a ját szó tér rõl, aho vá a nagy ap já val gyak ran jár. Él vez tem a
tár sal gást az okos kis lánnyal, de fe szé lye zett az anyu ka me -
rev el kü lö nü lé se – a hölgy szó ra sem mél tat ta cse me té jé nek
kis elõ a dá sát. Pró bál tam hát õt is be von ni, di csér tem a gye re -
ket, hogy mi lyen szé pen be szél, és biz tos si ke res lesz az ovi -
ban, majd az is ko lá ban. Az asszony vég re ki nyi tot ta a szá ját,
de a fe szült ség az ar cán egyál ta lán nem ol dó dott. „Hát nem az 
én ér de mem, alig tu dok fog lal koz ni vele. Egész hé ten csak a
mun ka. Pe dig két vagy há rom gye re ket sze ret tünk vol na, de a
mai vi lág ban egy is sok.” Ber na dett hír te len felkapta a fejét,
pár másodpercig nagy szemekkel anyukájára bámult, aztán
sírva fakadt: „Hazudott a nagyi! Azt ígérte, hogy egyszer
nekem is lesz kistestvérem!” (NO)

(Ma gyar Hír lap)



tek. Csak azt nem tud ja, ho gyan kom bi nál ja be ebbe azt, ami az
egé szet össze tart ja. Hova fes se meg Jézust? Hova fesse a
szeretetet?  A mindent átfogó közös-séget?

Aján lom, ol vas sa a Bib li át. Kü lö nö sen a nagy kö zös ség te rem -
tõ, Dá vid zsoltárait.

Dá vid 3000 év vel eze lõtt pon to san tud ta, ki, mi kor, mit és
hogy szól jon a tö meg hez.

v v v

Ami kor vég re ha za ér tem, rög tön le ül tem a kép er nyõ elé „ba -
boz ni”. A kép er nyõn egy na gyon régi és na gyon új ki ber-ba rát,
éle té nek 80-as éve i ben járó régi szat má ri ut ca szom széd, Li ge ti
Zsu zsi E-ve le zé se várt.  Õ is (sváb)ma gyar volt vagy hat van évig
… amíg Ro má ni á ban élt. Az tán ro mán lett …Né met or szág ban.
Most pedig itt? Hát – nem is tudom.

Azon há bor gott, hogy a ma gyar ál lam ala pí tás ün ne pén Pes ten,
a ma gyar Par la ment elõtt az ál la mi zász ló fel vo ná sá ra az idén se
me he tett be sza ba don a nép.
A zász lót kor don, rend õr ség 
és de tek to ros be lép te tõk
véd ték a „csõ cse lék” … a
„birkák”, a  „....”  ellen.

Mit te het tem?  Hagy tam
a ba bot …meg ír tam Neki az 
el múlt há rom nap né hány
él mé nyét. Ezt az írást.

v v v

Este hét kor új ra ol vas -
tam, amit a dél elõtt ír tam.
Csak azért, mert van egy
újabb fej le mény: Ma gyar or -
szág ál lam el nö ke – dip lo -
má ci a li ag elõ re egyez te tett
mó don – Szent Ist ván szob -
rot sze re tett vol na ma avat ni 
Rév ko má rom ba. A szlo vák
kor mány til ta ko zik. A szlo -
vák ál lam el nök is til ta ko zik. 
A ket tõs ke reszt és hár mas
ha lom el len? Mely az õ, alig 
két év ti ze de füg get len ál la -
muk cí me re is. Mert a kö zös
ál lam ban az volt 1000 évig?
An nak az ál lam nak a ne vé -
ben, mely nek füg get len sé -
gé ért itt va la mennyi en szo -
rí tot tunk? Az ellen, hogy
egy magyar ember
találkozzon néhány másik
magyar emberrel? 

Mi ért nem kér di meg tõ -
lük sen ki: el tud nák ezt kép -
zel ni for dít va? 

Mond juk, egy szlo vák el nök kel, ha az akar a ma gyar-szlo vá -
kok hoz jönni?

A ma gyar ál lam el nö ke pe dig ép pen a ko má ro mi hí don csü -
csül. Rend õrök gyû rû jé ben. Akár csak teg nap Pes ten, a Kos -
suth-té ren. Csak ezek ott most …szlo vák rendõrök. 

Mi is tart ja ma össze Ma gyar or szá got? 
A ke nyér? A cir kusz? Vagy a já ték a tûz zel?
Hát az Eu ró pai Uni ót? 

 v v v

Is mét este van. Ma sem írom meg a „bab”-ot. In kább in du lok a
Csó ka-part ra.

Utó hang
Au gusz tus 22.
Azt hit tem, hogy vég re ma meg sza ba du lok az im már me net rend -
sze rû „ün ne pi han gu la tok tól”. De nem.  Reg gel  a por szí vó mi att
fel kap cso ló dik a rá dió is (egy du gasz ban van nak .. ez itt amo lyan
„Sza bad-Eu ró pa-nosz tal gia” ... csak ak kor hall ga tunk már rá di ót,
ha za var ják.). Kez dõd nek a hí rek az EME RE GYEN ...

Na hall juk, mi fon to sat mond a teg na pi nap ról a „sza vak ere -
je”?

Rész le tes be szá mo ló, hosszan, hogy az ál lam ala pí tás ün ne pén
el fog ták a deb re ce ni ma gyar (?) rassz is ta gyil ko so kat. Nem elõt te. 
Nem utá na. Pont az ün nep re. Micsoda véletlen!

Nem két sé ges, a gyil ko sok (bár kik le gye nek) tény leg akasz ta -
ni való gaz em be rek. Vagy azért, mert gyû lö let bõl gyil kol nak em -
bert, asszonyt, gyer me ke ket. Vagy mert meg bí zás ból te szik ...
eset leg pén zért? Mi nek ide bí ró sá gi el já rás? Hogy vé gül fel ment -

sék õket? A rend õr ség
ugyan is biz to san tud ja. A bí -
ró ság hát pos táz hat ja is az
élet fogy tig la nit. Kü lö nös te -
kin tet tel arra, hogy még az
el fo ga tá suk napjával is
szégyent hoztak erre az
államra. 

Ist ván ki rá lyunk 1000 éve 
ott rög tön akasz ta tott vol na. 

De hall juk, mi tör tént teg -
nap este. Ko má rom ban?  De -
hogy …Ko re á ban! Ta lál ko -
zik (majd) egy más sal az
észak-ko re ai és dél-ko re ai
el nök. Fon tos hír ez az egy -
ko ri Hun és Han bi ro dal mak
ha tá rá ról, ép pen sok ezer év -
vel eze lõt ti szomszédságunk
okán ... . 

Az tán rész le tes hír ar ról,
mit mû vel nek a ta li bok Af -
ga nisz tán ban. Ez is lét kér dés 
szám un ka. Ott le het az egész
harc ké pes had se re günk
(mind a 100-an?) ... 

A töb bi rö vid hír is ha son -
ló an fon tos in for má ció-ér té -
kû.

Vá rom a Szent-ist vá ni ün -
ne pet és ál la mot érin tõ só -
lyom-szár nyú fej le mé nye -
ket. 

Leg alább egy mon da tot.
De egy szó nem sok, annyit

se en ged tud ni a min ket tá jé koz ta tó köz szol gá la ti. Csak annyit tu -
dok még meg, hogy hány fo kos ma a Ba la ton vize. Ezt vé let le nül
pon to san tu dom: egy fok kal ke ve sebb. Ma reggel mértem.

Meg tu dok vi szont va la mi na gyon fon to sat: MER RE MEGY
AZ EME REGY?

Meg tu dom, hogy a sza vak fala = a hall ga tás ere je. 
Vagy té ve dek?

v v v

Hát min den ki for dult vol na már a sar ká ból eb ben az or szág -
ban? 

Sza bó T. At ti la 
Dr.biol.

2009. szeptember
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Aki nek a szí ve Má ra ma rosszi ge tért do bo gott
In me mo ri am dr Ko vás sy Zol tán

Dr. Ko vás sy Zol tán Oros há zán szü le tett 1921. szept. 24-én. Szü -
lei: dr. Ko vás sy Al bert és Ber tók Jo lán Szi ge ten szü let tek, Tri a -
non után köl töz tek át Ma gyar or szág ra. Az édes apa kí ván sá gá ra
Ko vás sy Zol tán jogi egye te met vég zett, de az ügy vé di mun ká nál
job ban ér de kel te õt a tör té ne lem. Éle te so rán szám ta lan írá sa je -
lent meg, min dig va la mi lyen ke vés bé köz is mert tör té nel mi ese -
ményt dol go zott fel. Több írá sá ban fog lal ko zik Szi get tel, ahol
még a nyolc va nas évek kö ze pén ro ko nai él tek. 
E so rok író ja egy, a Ma gyar Nem zet ben meg je lent írá sa kap -
csán, mely a szi ge ti 1848-as em lék mû vek rõl szólt, fi gyelt fel a
ne vé re. A szer zõ nek írt le vél ben sze mé lyes szi ge ti ta pasz ta la tok -
kal egé szí tet tem ki a re for má tus temp lom elõtt álló obe liszk fel -
ira tá nak meg sem mi sí té sét. A kap cso lat né hány le vél vál tás ra
ter jedt ki, Ko vás sy Zol tán több írá sát küld te el ne kem. Ezek nek
rö vid be mu ta tá sá val tisz tel gek em lé ke elõtt, aki bár Bu da pes ten
élt, soha nem szûnt meg a szü lõ föld jé nek te kin tett Szi get iránt
ér dek lõd ni.

Egyik írá sá ban (Ma gyar Nem zet, 1984. aug. 1.) fel idéz egy
régi em lé ket: 1900. nov. 3-án a szí né szi ju bi le u mát ün nep lõ Bla ha 
Luj za ab la ka alatt a tisz tel gõ pes ti if jú ság so ra i ban ott volt egyik
fi a tal jo gász ro ko na is. Az ün nep lést a mû vész nõ sze mé lyes han -
gú le vél ben kö szön te meg, a le ve let a cikk írá sá nak ide jén is õriz te 
Ko vás sy Zol tán ro kon sá ga Má ra ma rosszi ge ten. Ko vás sy meg em -
lé ke zik nagy nén jé rõl, aki 1981-ben a hoz zá írott le ve lé ben így
idé zi fel Bar tók Béla gyûj tõ út ját Má ra ma ros ban: „Bar tók
1913-ban volt elõ ször 13 na pig a me gyé ben, mi a latt 11 hely ség -
ben több száz  dal la mot gyûj tött. Má sod szor 1922. XI. 22-én tar -
tott Szi ge ten kon cer tet.” Majd a cikk így foly ta tó dik: „Nagy né -
ném Fel sõ vi són és Má ra ma rosszi ge ten élt fi a tal ko rá ban, s itt élt
a Gá bor- csa lád is, akik kel ba rá ti kap cso la tot tar tott. En nek fel -
ele ve ní té se so rán dr. Gá bor Lász ló, a Bu da pes ti Fõ vá ro si Bí ró ság 
nyu gal ma zott ta nács ve ze tõ bí rá ja ( Gá bor Áron öccsé nek, Im ré -
nek a dé du no ká ja) ki egé szí tet te és ér de kes ada tok kal pon to sí tot ta
Bar tók Béla má so dik má ra ma ro si út ját. Mi vel a ze ne szer zõ a Gá -
bor-csa lád nál szállt meg, a ki egé szí tés hi te les: Bar tók 1922-ben
Má ra ma rosszi ge ten a Szél utca 2-ben (az egy ko ri szín ház mel let ti
ház) gya ko rolt édes anyám zon go rá ján. Ott la kott, ku ta tott. Édes -
anyám együtt gya ko rolt Bar tók kal, aki a Vi ga dó ban (ma is áll az
épü let, rész ben mozi, rész ben mú ze um) 1922. nov. 22-én adott
kon cer tet.Ez al ka lom mal dr. Gá bor Lász ló édes ap ja kon fe rált, és
a gyer mek Gá bor Lász ló is fel lé pett he ge dû szó ló já val.”

Egy má sik írá sá ban (Ma gyar Nem zet, 1983. dec. 28. ) 1848-as
szi ge ti vo nat ko zá sú ese ményt ele ve nít fel: „1848. de cem ber
20-án Bem tá bor nok gyõ ze lem mel fe jez te be Zsibón a csá szá ri ak -
kal ví vott csa tá ját. A hon véd had se reg után pót lá sát rész ben már
biz to sí tot ta a Má ra ma ros ban meg in dult ha di anyag-ter me lés, de
téli fel sze re lés ben még hi ány mu tat ko zott. Az ágyú-és lõ por gyá -
rak lá zas szer ve zé se köz ben ér ke zett meg a for ra dal mi kor mány -
biz tos hoz Bem tá bor nok le ve le, mely ben – a nagy tél re fi gye lem -
mel- tíz ezer pár kesz tyût kért a me gyé tõl. Le ve lét – a ren del ke zés -
re álló ada tok sze rint – egyik had se gé de, Szíj ár tó An tal (aki nek fél 
év vel ké sõbb Pe tõ fi Sán dor volt há zas sá gi ta nú ja) hoz ta ma gá val
Má ra ma rosszi get re. Ép pen ka rá csony volt. Egy szó ra meg moz -
dult az egész vá ros. A vé del mi bi zott mány le fog lalt min den ru há -
nak való posz tót, és meg in dult a lel kes mun ka. Nem volt kü lönb -
ség nem ze ti sé gek és fe le ke ze tek kö zött. Az ipa ro sok az ün ne pek
alatt együtt szab ták a kesz tyû ket, s a ki sza bott da ra bo kat há zak -
hoz ad ták össze var rá suk vé gett. A vá ros csa lád ja i nak höl gyei 48
óra alatt 4000 pár posz tó kesz tyût varr tak Bem ka to nái ré szé re
dec. 23. és 24-én. Nyolc nap alatt a kért tíz ezer pár mind el ké szült. 

Eb ben kö ve ten dõ pél da mu tat ko zott meg, olyan tett, mely nek elõ -
nyét az el kö vet ke zen dõ hó na pok so rán él vez te az egész vi dék, és
hasz nát lát ta az erdélyi hadsereg is.” 

Ko vás sy Zol tán a sza bad ság harc moz za na ta it szen ve dé lye sen
ku tat ta, kü lö nö sen a Má ra ma ros sal kap cso la tos ese mé nye ket.
Hosszabb ta nul má nya je lent meg az In terp ress Ma ga zin 1984.
aug.-i szá má ban a Len key-hu szá rok má ra ma ro si ha za té ré sé rõl. A
48-as múlt ba vissza nyú ló ha gyo má nyo kat õr zött a kol tói som fá -
ról, Pe tõ fi rõl és azok ról, akik a köl tõ vel kap cso lat ba ke rül tek. A
le gen dás som fá ról a kol tó i ak azt tart ot ták, hogy an nak cse me té jét
még II. Rá kóc zi Fe renc ide jé ben ül tet ték. A fe je de lem egyik fi a tal 
ge ne rá li sa, ifj. Te le ki Mi hály nap ló já ban meg örö kí ti a zsi bói csa -
tát kö ve tõ na po kat (1705. no vem ber 19-24.), ami kor a ku ruc had -
erõ a Kol tó szom széd sá gá ban levõ Ko vás fa lu ban tá bo ro zott, a fe -
je de lem pe dig a vá rá ból, Kõ vár vá rá ból na pon ta „hál ni Ko vás ra
me gyen”. (Kõ vár, me lyet a nép ma is Rá kóc zi vá rá nak ne vez,
mára már csak szin te fel lel he tet len rom hal maz, a Lá pos men tén
csak az ta lál ja meg az erdõ rej te ké ben a ro mo kat, aki tud ja, mit
ke res sen.) En nek em lé ké re ül tet ték a kol tó i ak a ké sõbb új le gen -
dá kat te rem tõ som fát. Ko vás sy Zol tán idé zi Pe tõ fi ba rát já nak, Te -
le ki Sán dor gróf nak a vissza em lé ke zé se i bõl „…van még egy som -
fám, ker tem ékes sé ge, a ró mai szent bi ro dal mi idõk bõl, mely nek
ár nyé ka alatt Pe tõ fi dél utá ni ál ma it húz ta…” A Ko vás sy csa lád
két tag já nak is sze mé lyes kap cso la ta volt a köl tõ vel. Az egyik Ko -
vás sy Zol tán déd ap já nak öccse, Ko vás sy Sán dor, aki kö ve ti ír nok
volt az 1843-ki or szág gyû lé sen, és együtt má sol ta az ak kor még
szin te is me ret len köl tõ vel az Or szág gyû lé si Tu dó sí tá so kat, ké -
sõbb kö zös kol tói él mé nyek is össze hoz ták õket. Pe tõ fi 1846
õszén lá to ga tott elõ ször Kol tó ra, mi u tán Nagy ká roly ban meg is -
mer te Te le ki Sán dort, az egyet len arisz tok ra tát, akit ba rát sá gá ba
fo ga dott. Azon az õszön a Te le ki kas tély ven dé ge it a messze föl -
dön hí res Pó csi Laci ci gány ze ne ka ra szó ra koz tat ta. Ami kor no -
vem ber ben új ven dég ér ke zett, maga Liszt Fe renc, és meg akar ta
hall gat ni Er dély leg hí re sebb prí má sát, Te le ki ké ré sé re Ko vás sy
Sán dor hoz ta el Má ra ma rosszi get rõl sze kér rel a Gu tin ma gas sá -
ga it át sze lõ úton Kol tó ra a prí mást és ze ne ka rát. Ezek bõl a ze nei
él mé nyek bõl szü le tett Liszt XIV. ma gyar rap szó di á ja, a Ma ga san
re pül a daru, a Kol tói csár dás dal la ma it meg örö kí tõ ze ne da rab.
Pe tõ fi ké szült Má ra ma ros ba is mét el lá to gat ni, de ez a Szend rey
Jú lia meg is me ré sét kö ve tõ en már el ma radt. A köl tõ em lé két azon -
ban õrzi Má ra ma rosszi get köz pont já ban az Iza par ti  Ma lom ker tig 
ve ze tõ Emi nes cu utca ele jén a ze ne is ko la fa lán el he lye zett bronz
re li ef. De õr zik em lé két még más, ba rá ta i val kap cso la tos tör té ne -
tek is. Ko vás sy Zol tán el me sé li, hogy déd ap ja, Ko vás sy Al bert (A 
Buda ost ro má ban részt ve võ deb re ce ni 10. zász ló alj pa rancs no ka)
és Szíj ár tó An tal hon véd õr nagy, a Pis ki csa ta egyik hõse élet re
szó ló ba rát sá got köt öt tek a csa ták he vé ben. Az õr na gyot Vi lá gos
után Má ra ma rosszi ge ten a Ko vás sy csa lád buj tat ta, ott élt Sán dor
La jos ál né ven 1861-ig. Szi jár tó An tal 1849. jú ni us 5-én vet te fe -
le sé gül a mó cok ál tal el kö ve tett za lat nai mé szár lás elõl el me ne -
kült Tég lás sy Luj zát, az es kü või ta nú ja Pe tõ fi Sán dor volt. Ko -
vás sy Zol tán nagy ap ja, (Szin tén Ko vás sy Zol tán) a má ra ma ros -
szi ge ti ál la mi ta ní tó kép zõ igaz ga tó ja, az ipa ros mun ká sok va sár -
na pi ok ta tá sá ra ala kí tott Sza bad Lí ce um tit ká ra is volt, lel ke sen
ápol ta a köl tõ kul tu szát, Pe tõ fi „nép da la it” ta ní tot ta a da lár dá -
nak, maga is köz re mû kö dött he ge dû jén.

A má ra ma ro si éj sza kák vir rasz tó ja címû írá sá ban em lé ket ál lít
Si mons hicz Ince Pi a ris ta-ren di szer ze tes ta nár nak, aki pá lyá ját
Má ra ma rosszi ge ten kezd te 1778-ban a pi a ris ta gim ná zi um ta ná -
ra ként, majd 1801-tõl igaz ga tó ja is volt en nek az in téz mény nek
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egé szen 1807-ben be kö vet ke zett ha lá lá ig. A mû velt szer ze tes
egész éle te Má ra ma ros tör té ne té nek ku ta tá sá val for rott egy be, az
õ ér de me a me gye tör té ne ti, föld raj zi, ter mé szet raj zi fel dol go zá -
sa. Má ra ma ros tör té ne tét két nap ló-kö tet ben írta meg (Noc ti um
Mar ma ti ca rum Vi gi li ae) rész ben la ti nul, rész ben ma gya rul.
Mind má ig nem for dít ot ták le ma gyar ra, és nem pub li kál ták la tin
nyel ven írt nap ló ját, me lyet 1803-ban gr. Szé che nyi Ferenc
számára küldött el, felajánlva a gróf gazdag gyûjteményének, ami 
késõbb a ma is róla elnevezett könyvtár alapját képezte. 

A ki egye zés után a Má ra ma ro si Mú ze u mi Egy let el nö ke, Vá ra -
dy Gá bor kér te el a Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó já tól, Pulsz ky Fe -
renc tõl Si mon chicz mun ká ját a hí res pro fesszor, Szi lá gyi Ist ván
szá má ra. A jegy zet elés, ta nul má nyo zás után a két kö te tes mû
vissza ke rült Pest re, a jegy ze tek azon ban Szi ge ten ma rad tak. Ké -
sõbb ezek nek nyo ma ve szett, az ere de ti mû sze ren csé re megvan,
maga Kovássy Zoltán fordított le belõle részleteket.

Si mon chicz mun ká já ban Má ra ma ros ne vé nek ere de tét fej te -
get te, le má solt ere de ti kö zép ko ri ok le ve le ket, me lyek a mû meg -
írá sá nak ide jén még lé tez tek, ma már azon ban nem, de Si mon -
chicz nak kö szön he tõ en mû vé ben meg ma rad tak. A mun ka kép -
mel lék le te ket is tar tal maz: ma gá nak az író nak az arc ké pét, a szi -
ge ti Pi a ris ta- rend ház és ró mai ka to li kus temp lom ké pét (ma is
vál to zat lan) a me gye já rás ok ként szí ne zett ko ra be li tér ké pét, az öt 
ko ro na vá ros pe csét jét, Huszt vá rá nak ké pét. Ez utób bi azért is je -
len tõs, mert ere de ti alak já ban, tel jes ép sé gé ben örö kí tet te meg a
vá rat, mi e lõtt vil lám csa pás kö vet kez té ben le égett vol na. A szer zõ
fel so rol ja a me gye hely sé ge it 1349-tõl, a me gye fõ is pán ja it, a
só-ka ma ra gró fo kat, vár na gyo kat, fog lal ko zik a husz ti plé bá nia és 

is ko la tör té ne té vel, fel so rol ja a lel ké sze ket, ta ná ro kat, is mer te ti a
má ra ma ro si gö rög rí tu sú püs pök ség tör té ne tét. Kü lön fe je zet fog -
lal ko zik a má ra ma ro si ke néz ség in téz mé nye i vel, fel so rol ja a „vla -
chok” jo ga it és kö te le zett sé ge it I. La jos ki rály ok má nya alap ján.
(Ugyan hol le het ez az ok mány, mely Si mon chicz ide jé ben még
meg volt?) Si mon chicz le má sol ta az öt ko ro na vá ros (Visk, Huszt,
Té csõ, Hosszú me zõ, Má ra ma rosszi get) pri vi lé gi u ma it, me lye ket
1329-tõl kezd ve Ká roly Ró bert, Nagy La jos és Zsig mond ki rály
adott. A mun ka fog lal ko zik a má ra ma ro si só bá nyák kal és a bá -
nyá szok éle té vel is. Meg örö kí ti (e mun ka el sõ ként) Kö zép-Eu ró -
pa elsõ só vá gó sztrájk ját 1551-bõl. Az er rõl szó ló ko ra be li ok -
mány, mely még Si mon chicz ren del ke zé sé re állt mun ká ja írá sa -
kor, szin tén nem lel he tõ ma már fel. E mun ká ban meg ta lál juk az
1548-ban kelt Szi ge ti Sta tu tu mot, mely jog tör té ne ti ér de kes ség,
de ezen fe lül a hoz zá fû zött Ap pen dix pon to san fel so rol ja a szi ge -
ti ipa ro sok (var gák, mé szá ro sok, bun da ké szí tõk stb. ) ál tal vég zett 
mun kák és áruk el len ér té két, pél dá ul: „Fér fi unak való könt hös
su bát apro bö rök bül, mellyet a Szüts Mes ter em be rek tsi nál nak
125.- pénz, Asszon Em ber nek való men te Suba de nár 40.”

Ko vás sy cik ke Si mon chicz-ról az zal zá rul, hogy aki ilyen köl -
tõi sza vak kal tud ja ma gya ráz ni a tör té nel met, az me gér dem li az
em lé ke zést. De me gér dem li az em lé ke zést az a Ko vás sy Zol tán is, 
aki szü lei szü lõ föld jét a ma gá é nak is te kin tet te, és írá sa i ban igye -
ke zett meg is mer tet ni a vi lág gal Má ra ma ro szi ge tet. A Sá ros pa ta ki
Re for má tus kol lé gi um di ák ja, a Bu da pes ti Ügy vé di Kamara
Tudományos Tanácsának tagja, dr Kovássy Zoltán 2003-ban halt
meg.

Ser dült Ben ke Éva

2009. szeptember

EKOSZ–EMTE In me mo ri am 25

M
eg le het-e a tár sa da lom pél da ké pek nél kül? Igen, meg le -
het, de az a kö zös ség már nem tár sa da lom töb bé, ha nem
csor da, nyáj. Dr. Csí ky Mik lós se bész fõ or vos, az or vos -

tu do mányok kan di dá tu sa or vo si és em be ri pél da kép volt, aki
nyug dí jas éve it a Pest me gyei Pi lis jász fa lun töl töt te, de on nét is
vissza tért Sal gó tar ján ba, hogy gyó gyí tó mun ká ját já ró be teg-el lá -
tó or vos ként vé gez hes se. 

Ho gyan vált pél da kép pé dr. Csí ky Mik lós? Az ifjú Csí ky Mik -
lós Ma ros vá sár he lyen szer zett or vo si ok le ve let. Ki vá ló ta nul má -
nyi elõ me ne te le alap ján ké sõbb az Ana tó mi ai In té zet ben, majd a
Se bé sze ti Kli ni kán dol go zott. Szak or vos ként is ki tûnt ala pos ana -
tó mia fel ké szült sé ge, biz tos ma nu a li tá sa, pá rat lan lel ki is me re tes -
sé ge és hu má nus em be ri ma ga tar tá sa alap ján.
Tu dott ro má nul (és más nyu ga ti nyel ve ket is), 
és ro mán be te ge it ugyan olyan ala pos ság gal
lát ta el, mint a ma gya ro kat. En nek el le né re
még is ki kezd te a rossz hi sze mû, ki csi nyes és
so vi nisz ta po li ti ka. Meg bün tet ték, mert ma -
gyar anya nyel vû be te ge i vel ma gya rul „me ré -
szelt” be szél ni. Meg öl ték a kí sér le ti ál la ta it,
hogy nem zet kö zi szin tû ku ta tó mun ká já val ne
tud jon a ro mán át lag fölé ke rül ni. Fe le sé ge is
or vos, hat gyer me ket ne vel tek nagy ön fel ál do zás sal és sze re tet tel. 
A csa lád jö võ je iránt ér zett fe le lõs sé ge kész tet te arra, hogy el -
hagy ja Ro má ni át, és Ma gyar or szág ra te le pül jön. Iszo nyú lel ki is -
me ret-fur da lás gyö tör te amiatt, hogy magyar testvéreit és betegeit 
cserben kellett hagynia, de értelmes emberként belátta, hogy a
kisebbségi sorban sem õ maga, se családja nem tud igaz
emberként élni. Belátása igazolódott!

Szom bat he lyen lett se bész fõ or vos, majd Sal gó tar ján ban osz -
tály ve ze tõ me gyei fõ or vos. A bá nyász vá ros ban, ahol a be te gek
nagy há nya da a bá nyá szok kö zül ke rül ki, nem fo ga dott el há la -
pénzt. Be te gei is ten ként tisz tel ték és sze ret ték. Nem cso da. Mert
nem csak jó or vos volt, ha nem igaz ke resz tény hívõ is. Vé let le nül
is mer tem meg a Sza bolcs ut cai Or vos to vább kép zõ In té zet ben,
ahol egy hó na pos ta nul mány utat töl tött el, és en gem is fel ke re sett

az elekt ron mik rosz kó pos laborban. Életre szóló barátság lett az
ismeretségbõl. 

Se bé szi tu dá sa, is ko la te rem tõ ké pes sé ge Sal gó tar ján ban bon -
ta ko zott ki. Nem csak gyó gyí tott, ha nem ki vá ló fi a tal se bész gár -
dát ne velt ki, akik kel or szá go san el is mert, mi nõ sé gi gyó gyí tó
mun kát tu dott vé gez ni. Az ál ta la ve ze tett se bé sze ti osz tály mor bi -
di tá si és mor ta li tá si rá tá ja messze az or szá gos át lag alatt volt.
Alacsony volt a mûtéti szövõdmények kialakulásának száma is. 

Csí ky Mi kós dok tor mun kás sá gát szá mos díj jal - ki vá ló or vos,
mun ka ér dem rend, Nóg rád me gye dísz pol gá ra, Pro Ur be-díj - is -
mer ték el. Mun kás sá gát a nem zet kö zi szak mai élet is el is mer te:
Rot ter dam ban, Lon don ban, Ho us ton ban tar tott elõ a dá so kat nem -

zet kö zi se bész kong resszu so kon. Fej lett szo -
ci á lis ér zék rõl tet tek ta nú bi zony sá got, ami kor 
fe le sé gé vel együtt ala pít ványt hoz tak lét re a
haj lék ta lan em be rek szá má ra. Ma gyar or szá gi 
le te le pe dé sük után még egy gyer me kük szü -
le tett, így a Csí ky csa lád hét gyer me ket ne velt 
az or szág nak, akik orvosi, gyógyszerészi,
gyógypedagógusi és tudós biológiai pályán
szolgálják ma már hazájukat.

Az em ber fe let ti kór há zi mun ka, a nagy
csa lád ne ve lé se, a gyer me kek ta nít ta tá sa fel õröl te a szü lõk min -
den ener gi á ját. A sok mû tét elõbb a lá tá sát kezd te ki Csí ky fõ or -
vos úr nak, több mû tét re volt szük sé ge, hogy lá tá sát vég leg el ne
ve szít se. A ma xi má li san ki hasz nált szer ve ze tet Par kin son-kór tá -
mad ta meg, és ez okozta korai halálát (2007 június).

Ez a meg em lé ke zés azt cé loz za, hogy köz hír ré te gyük: ma is
van nak ki vá ló szak em be rek és ál do zat kész ha za fi ak, akik azt
vall ják, amit a hí res ko lozs vá ri pro fesszor, Apát hy Ist ván: „A
nagy nem ze tek eme lik az õ fi a i kat, a kis nem ze te ket pe dig a fi a ik -
nak kell emel ni.”. Csí ky fõ or vos há lás ta nít vá nyai dom bor mû vet
ál lí tot tak a mes ter rõl és pél da kép rõl a sal gó tar já ni kór ház fa lá ra,
bi zo nyít va a régi, igaz el vet: pél da ké pek nél kül nincs hu má nus
tár sa da lom.

Prof. Be ne decz ky Ist ván

A pél da kép

Dr. Csí ky Miklós



A Bo lyai Tu do mány egye tem pere

A Tör té ne lem–Nyelv tu do má nyi kar 1956. ok tó be ri Ha tá ro za ti
ja vas la ta az er dé lyi 1956-os er dé lyi szer vez ke dé si kí sér le tek nyi -
tá nya

  A ro má ni ai ma gyar ság tör té ne té ben 1958-1959 a vé res re tor -
zi ók éve. Min der re az ürü gyet az 1956-os ma gyar for ra da lom és
sza bad ság harc le ve ré se je len tet te. 1958. szep tem ber 1-jén – éj -
sza ka 23 és 24 óra kö zött - a Sze ku ri tá té te mes vá ri bör tö né ben ki -
vé gez ték a Szo bosz lai Al ad ár ró mai ka -
to li kus plé bá nos ne vé vel fém jel zett per
tíz ha lál ra í télt jét. Név sze rint: Szo bosz -
lai Al ad ár és Áb ra hám Ár pád ró mai ka -
to li kus plé bá nost, báró Hu szár Jó zsef és
Or bán Ká roly föld bir to kost, dr. Fin ti na -
ru Ale xand ru ara di, dr. Kó nya Bé la-Ist -
ván kéz di vá sár he lyi ügy vé det, Lu kács
Ist ván ma gyar pécs kai ke res ke dõt, Ta -
más Imre ta ní tót és Ta más De zsõ tiszt vi -
se lõt (fél test vé rek vol tak), Or bán Ist ván
tiszt vi se lõt és föld mû vest. 1958. de cem -
ber 2-án a sza mo súj vá ri bör tön ben ki vé -
gez ték Sass Kál mán ér mi hály fal vi re -
for má tus lel készt és dr. Hol lós Ist ván
volt had bí ró szá za dost, ma gyar-la -
tin-fran cia sza kos ta nárt. 1959. áp ri lis
20-án – mind össze ne gyed óra le for gá sa
alatt – ki vé gez ték, pon to sab ban fo gal -
maz va: hátulról agyonlõtték Szígyártó
Domokos ozsdolai molnárt, akinek az
volt a bûne, hogy kétszer rálõtt Boros Lajos helyi párttitkár,
néptanács elnök házára.

1959 el sõ sor ban azál tal ma rad „em lé ke ze tes” a ro má ni ai ma -
gyar ság köz tu da tá ban, hogy ek kor – azaz pon to san 50 év vel eze -
lõtt – szá mol ták fel a Bo lyai Tu do mány egye te met, a ro má ni ai ma -
gyar ér tel mi sé gi képzés legfontosabb fellegvárát.

1959-ben hoz tak vég sõ íté le tet a leg na gyobb lét szá mú er dé lyi
pe rek ben: ek kor ítél ték az Er dé lyi Ma gyar If jak Szö vet sé ge 77
vád lott ját, a nagy vár adi Sza bad ság ra Vá gyó If jak Szer ve ze te 59
vád lott ját, a csík sze re dai ró mai ka to li kus fõ gim ná zi um 11 di ák ját
és ta ná rát, a Ko lozs vá ri Pro tes táns Te o ló gi ai In té zet több di ák ját,
ta ná rát, va ló já ban le fe jez ték az er dé lyi uni tá ri us és ma gyar evan -
gé li kus egy há zat. 1959-ben hoz tak íté le tet a sep si szent györ gyi
Szé kely If jak Tár sa sá ga, a SZVIT pe ré ben. Õk vol tak azok, akik
meg ko szo rúz ták a sep si szent györ gyi 1848-1849-es em lék mû vet.
Egy ré szü ket kis ko rú ként ítél ték el, és akárcsak Magyarországon, 
megvárták, amíg betöltik a 18. életévüket és utána vitték át a
felnõttek börtönébe.

Ke ve sen tud ják, hogy az 1956-hoz kap cso ló dó er dé lyi szer -
vez ke dé sek, szer vez ke dé si kí sér le tek nyi tá nyát a Bo lyai Tu do -
mány egye tem Tör té ne lem és Nyelv tu do má nyi ka rá nak 1956. ok -
tó ber végi „ha tá ro za ti ja vas la ta” je len tet te. A do ku men tum – ame -
lyet az Át al ve tõ ol va sói elõ ször is mer nek meg – mind má ig a ro -
má ni ai ma gyar anya nyel vû egye te mi ok ta tás le gát fo góbb re form -
ja. A Vár he gyi Ist ván ak kor III. éves tör té nész hall ga tó ál tal

össze ál lí tott ter ve zet elõ ször fo gal maz ta 
meg a vi lág min den ré szén élõ ma gyar
anya nyel vû egyetemi és fõiskolai hall -
ga tók találkozójának, kap cso lat tar tá sá -
nak szükségszerûségét.

1956 ok tó be ré nek, no vem be ré nek a
ma gyar for ra da lom ál tal ge ne rált han gu -
la tát hí ven tük rö zi Nagy Be ne dek III.
éves tör té nész hall ga tó 1956. ok tó ber
23-án este fél nyolc kor a szü le i nek, va -
la mint né hány nap pal ké sõbb Páll La jos
fes tõ mû vész hall ga tó Nyil ka Ró bert
ma ros vá sár he lyi fes tõ mû vész nek írt le -
ve le. Re mél he tõ leg, mind ket tõt ere de ti -
ben ismerhetik meg az Átalvetõ címû
folyóirat olvasói.

A Bo lyai Egye tem vég sõ fel szá mo lá -
sá hoz az ürü gyet ép pen az 1956 ok tó ber
végi, no vem ber ele ji ese mé nyek je len -
tet ték. E so rok író já nak si ke rült rá buk -
kan nia arra az al só só fal vi szár ma zá sú

Ka csó Mag dá ra, aki a leg fel sõbb párt ve ze tés su gal la tá ra, fel szó lí -
tá sá ra el sõ ként ja va sol ta a Bo lyai és Ba bes Egye tem egye sí té sét.
Ké sõbb döb bent rá tettének súlyosságára, és idegileg teljesen
összeroppant.

Ide je tu da to sí ta ni az egye te mes ma gyar köz be széd ben, hogy
az er dé lyi, ro má ni ai ma gyar ár vák meg men tõ jé nek, Böjt he Csa ba
Fe renc-ren di szer ze tes nek a „pá lya vá lasz tá sát” dön tõ mér ték ben
meg ha tá roz ta édes ap ja, Böjt he Sán dor 1956-os sze rep vál la lá sa. A 
tel jes per irat bir to ká ban és Böjt he Csa ba vissza em lé ke zé se alap -
ján is ál lít ha tom: Böjt he Sán dor an nak az 1959. évi per nek volt a
har mad ren dû vád lott ja, amely ben Fü löp G. Dé nes ma ros vá sár he -
lyi vár temp lo mi lel készt és Soós Fe renc te o ló gust ítél ték el. Böjt -
he Sán dor a bör tön ben olyan sú lyos has nyál mi rigy gyulladást
kapott, hogy a fájdalomtól a hüvelykujjával benyomta a hasfalát.
Ebbe halt bele.

A Bo lyai Egye tem Tör té ne lem és Nyelv tu do má nyi Kara 1956
ok tó be ri ha tá ro za ti ja vas la tá nak köz re adá sá val so ro za tot sze ret -
nénk el in dí ta ni: 1956 már tír ja i nak, elí télt je i nek ez zel sze ret nénk
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50 év vel eze lõtt szá mol ták

fel a Bo lyai

Tu do mány egye te met, a

ro má ni ai ma gyar

ér tel mi sé gi kép zés

leg fon to sabb fel leg vá rát.

1959-ben hoz tak vég sõ

íté le tet a leg na gyobb

lét szá mú

er dé lyi pe rek ben…

Tó fal vi Zol tán ma ros vá sár he lyi tör té nész, té vé szer kesz tõ, író tíz kö te tes, egyen ként 750-780 ol da las kö tet ben ter ve zi be -
mu tat ni az er dé lyi 56 tör té ne tét. Ed dig meg je lent há rom kö tet, meg je le nés elõtt áll a ne gye dik, elõ ké szü let ben az ötö dik
kö tet. Az elsõ öt kö tet az er dé lyi ún. „ha za áru lá si pe rek”-rõl szól. A ha to dik kö tet a ko lozs vá ri Bo lyai Tu do mány egye -
tem meg szün te té sét mu tat ja be. Eb ben a per ben ítél ték el Vár he gyi Ist ván, Nagy Be ne dek, Kocz ka György, Ke le men
Kál mán, Pé terf fy Irén, Vas tag La jos, Bar tis Fe renc, Páll La jos egy ko ri di á ko kat, ké sõb bi ne ves köl tõ ket, köz éle ti sze -
mé lyi sé ge ket, Pás kán di Géza ké sõb bi Kos suth-dí jas köl tõt, írót, Dá vid Gyu la iro da lom tör té nészt, Var ró Já nos, Lakó
Ele mér egye te mi ad junk tust, il let ve Szi lá gyi Ár pád föld rajz-ge o ló gia sza kos hall ga tót. A há rom cso port ban le bo nyo lí -
tott per-so ro zat va ló já ban a Bo lyai Tu do mány egye tem fel szá mo lá sát ké szí tet te elõ. Az egye tem meg szün te té se el len ön -
gyil kos sá gá val til ta ko zott Sza bé di Lász ló köl tõ, egye te mi ta nár, Csen des Zol tán egye te mi ta nár és fe le sé ge, va la mint
Mol nár Mik lós egye te mi ta nár. A foly ta tá sok ban ol vas ha tó ta nul mány en nek az 1956-tól 1959-ig tar tó drá má nak a
kez de tét mu tat ja be.



mél tó em lé ket ál lí ta ni. A ta nul mány rész let az 1000 ol dal ra ter ve -
zett A Bolyai Tudományegyetem pere címet viselõ kötetnek.

Ke vés olyan er dé lyi, ro má ni ai 1956-os do ku men tum van,
amely nek már az el ne ve zé sé vel kap cso la to san is annyi fél re ér tés,
egé szen pon to san fo gal maz va: fél re for dí tás lá tott nap vi lá got,
mint a Bo lyai Tu do mány egye tem Vár he gyi Ist ván III. éves tör té -
nész hall ga tó ál tal össze ál lí tott di ák szö vet sé gi határozati ja vas la -
tá val kapcsolatosan.

A most ol vas ha tó Ha tá ro za ti ja vas lat tal a maga hi te les sé gé ben
elõ ször ta lál ko zik az ol va só. A fél re ér tés on nan szár ma zik, hogy
ta nul mány írók, vissza em lé ke zõk, mél ta tók a pro i ect de prog ram
fo gal mát kö te le zõ en szó sze rin ti for dí tás ban prog ram ter ve -
zet-ként kö zöl ték, ho lott a ko ra be li párt- és if jú mun kás „szak zsar -
gon ban” min den meg vi ta tás ra, elfogadásra váró tervezetet ha tá -
ro za ti javaslatként definiáltak.

Vi ták van nak a szer zõ ség kér dé sét il le tõ en is. Nagy kár, hogy
az Át al ve tõ nem tud ja az ere de ti vál to za tot tel jes egé szé ben kö -
zöl ni, mert ak kor min den ki szá má ra vi lá gos sá vál na, hogy a Sze -
ku ri tá té Irat tá rát Vizs gá ló Or szá gos Ta nács bu ka res ti Le vél tá rá -
ban P.2034. szá mú jel zet alatt õr zött per irat (az új ra szá mo zás sal –
bi zo nyá ra -  már ez a jel zet is meg vál to zik!) I. kö te té nek 140. lap -
já tól kez dõ dõ Ha tá ro za ti ja vas lat – a ja ví tá sok kal, be tol dá sok kal
együtt egyet len em ber, Vár he gyi Ist ván mûve! Ez egyál ta lán nem
je len ti, hogy a per má sik há rom vád lott ja és elí télt je, Nagy Be ne -
dek, Ke le men Kál mán és Kocz ka György sem mit nem tett, az õ
sze re pük ke vés bé je len tõs, vagy má sod ren dû! El len ke zõ leg. Az
eset le ges utó la gos fél re ér té sek, fél re ma gya rá zá sok el ke rü lé se vé -
gett ezért dön töt tem úgy, hogy a je len ta nul mány ban ki zá ró lag a
ki hall ga tá si jegy zõ köny vek re, fel leb be zé si ké ré sek re, s leg fõ kép -
pen a per dön tõ bi zo nyí té kok ra, a Ha tá ro za ti ja vas lat ra szo rít ko -
zom. Te szem ezt an nál is in kább, mert az omi nó zus do ku men tum
a tri a no ni bé ke szer zõ dés óta meg fo gal ma zott, a ro má ni ai ma gyar
egye te mi ok ta tás re form já val kap cso la tos le gát fo góbb prog ram.
Össze ha son lí tot tam a ma gyar or szá gi 1956 ok tó be ré ben, no vem -
ber ele jén szü le tett min den egye te mis ta és fõ is ko lás prog ram mal.
Dr. Sza bó Ró bert tör té nész ku ta tó a Múl tunk címû fo lyó irat 2003.
évi 4. szá má ban az egyik le gát fo góbb ta nul mányt kö zöl te a for ra -
da lom és sza bad ság harc elõ es té jén, ide jén szü le tett prog ra mok -
ról, kö ve te lé sek rõl. Kiss Ta más a Ma gyar Egye te mis ták és Fõ is -
ko lá sok Szö vet sé ge 1956 – Sze ged címû ta nul mány kö te te rend kí -
vül fon tos el iga zí tó an nak evi den ci a ként val ló el fo ga dá sá hoz,
hogy az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc elõ tör té ne té nek,
le fo lyá sá nak egyik leg fon to sabb ese mé nye az ele men tá ris erõ vel
ki bon ta ko zó di ák moz ga lom meg je le né se volt a ma gyar or szá gi
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek je len tõs ré szé ben. Ezek kel a prog ra -
mok kal össze ha son lít va, a ko lozs vá ri Bo lyai Tu do mány egye tem
Tör té ne lem–Nyelv tu do má nyi Kara di ák szö vet sé gi Ha tá ro za ti ja -
vas la ta nem ra di ka liz mu sá val, ha nem el sõ sor ban el mé le ti és tu -
do má nyos meg ala po zott sá gá val ma gas lik ki  va la mennyi kö zött.
Ezt a Kolozsvári Katonai Törvényszék Cameniþã Ioan hadbíró
alezredes vezette tanácsa is az 1957. április 22-én hozott 722.
számú másodfokú ítéletében külön kihangsúlyozta: „Ennek a
határozati javaslatnak az alapját a budapesti, debreceni, szegedi
egyetemeknek a kormányhoz intézett 15 pontos követelése
képezte. Mely szerint, ha két héten belül nem teljesítik a
kéréseiket, tüntetések hatására kénytelenek lesznek teljesíteni.”

Az er dé lyi ma gyar if jú ság 1956-ban a pri mér és ala po sabb in -
for má ci ó kat egy részt a Ma gyar or szá gon meg je le nõ és Ro má ni á -
ban is meg ren del he tõ új sá gok ból, fo lyó ira tok ból – töb ben ál lít -
ják, hogy az er je dé si fo lya ma tok ról be szá mo ló Iro dal mi Új ság
elõ fi ze té sét Ro má ni á ban azért en ge dé lyez ték, hogy ké sõbb be -
bör tö nöz hes sék, meg fi gyel hes sék azo kat, akik na i van a le vél ti tok 
sért he tet len sé gé ben és a vé le mény sza bad sá gá ban bíz va, le ve le -
ket, er dé lyi be szá mo ló kat küld tek az it te ni hely zet rõl, nem is gya -
nít va, hogy le ve le ik a Sze ku ri tá té ke zé be jut nak –, más részt az

1956 elsõ fe lé tõl gya ko rib bá váló ma gyar or szá gi–er dé lyi di ák ta -
lál ko zók ré vén ki ala kult meg hitt ba rá ti kap cso la tok so rán sze rez -
ték be. A ko ra be li ro má ni ai saj tó elõ sze re tet tel kür töl te vi lág gá,
hogy a „pro le tár in ter na ci o na liz mus”, a „meg dönt he tet len ro -
mán–ma gyar ba rát ság” megnyilvánulásaként „1956. április 21-én 
150 egyetemi hallgatóból és néhány tanárból álló küldöttség
érkezett Kolozsvárra a debreceni Kossuth Lajos Tu do mány egye -
tem rõl”.

Jor dá ky La jos egye te mi ta nár, aki 1956-ban elõ a dá sa i ban már
nyíl tan ki állt az új, sza ba dabb esz mék mel lett és ezál tal kri ti kai ál -
lás fog la lás ra kész tet te a hall ga tó it, nap ló já ban – amely bõl Mol nár 
Gusz táv a Med ve tánc címû fo lyó irat 1988. 2–3. szá má ban kö zölt
rész le te ket – be szá mol er rõl a lá to ga tás ról: „Ta lán nem is az a fon -
tos, hogy egye te mek kö zöt ti kö ze le dés nek más útja is le het sé ges
vol na, ha nem a tény a fon tos. Vég re egy ma gyar vá ros ból em be -
rek jö het nek ide. A fo ga dás igaz, hogy „jól szer ve zett”, de még is
itt van nak a ma gya rok ré szé rõl, Bartók és Kodály dalaival és
magyar táncokkal, erõsítés ez az erdélyi magyaroknak.”

A Jor dá ky-nap ló ból az már ki ma radt, hogy 1956 má ju sá ban
csak úgy tud ták vi szo noz ni a deb re ce ni egye te mi hall ga tók, ta ná -
rok lá to ga tá sát, ha mind a tu do má nyos, mind a mû vé sze ti prog ra -
mok ban fele–fele arány ban részt vesz a ko lozs vá ri ro mán tan -
nyel vû „Babeº” Tu do mány egye tem kül dött sé ge is. A deb re ce ni
Arany bi ka ven dég lõ nagy ter mé ben tar tott mû so ros elõ a dá son a
dákó–ro mán kon ti nu i tás ko ri fe u sa, Constantin Daicoviciu tartott
magyar nyelvû ünnepi beszédet.

A ko lozs vá ri ma gyar egye te mi hall ga tók ezt kö ve tõ dísz elõ a -
dá sa tün te tés szám ba ment. A Ko ron di la ko dal mas fer ge te ges si -
ke re, a vissza hí vás kor a szín pa dot va ló ság gal el le põ pi ros–fe -
hér–zöld vi rág csok rok már je lez ték, hogy ti zen két évi her me ti kus 
ha tár zár lat el le né re (dr. Pet ru Gro za 1945 feb ru ár já ban ép pen Ko -
lozs vá ron hir det te meg a „ha tá rok lé gi e sí té sét”, hogy né hány nap -
ra rá tel je sen le zár ják a ro mán–ma gyar ha tárt) él, egy sé ges és
mély re ha tó re for mo kat akar a ma gyar nem zet. Az álom sze rû nek
tûnõ deb re ce ni, bu da pes ti lá to ga tás után a Ko lozs vár ra ha za té rõ
di á kok – a deb re ce ni ek 1956 szep tem be ré ben új ból fel ke res ték
õket – szem be sül tek a Bo lyai Tu do mány egye tem moz du lat lan,
me rev szer ve ze ti struk tú rá já val. Az egye te men – akár csak Ro má -
nia min den fel sõ ok ta tá si in téz mé nyé ben – egy re na gyobb mé re te -
ket öl tött és sok-sok ál do za tot sze dett a „ki é le zõ dõ osz tály harc”.
A Bo lyai po li ti kai–ide o ló gi ai irány vo na lát a mar xis ta–le ni nis ta
esz mék ha tá roz ták meg. A nagy te kin té lyû, nem zet kö zi leg is mert
és el is mert pro fesszo ro kat ki rak ták az egye tem rõl, he lyük be olya -
nok ke rül tek, akik nek a mun kás moz gal mi múlt ju kon kí vül sem -
mi lyen tu do má nyos ered mé nyük nem volt. A min den ka ron ok ta -
tott mar xis ta ta ní tás nak meg fe le lõ en az egye tem kari könyv tá ra it
„meg tisz tít ot ták” az ide o ló gi a i lag „ve sze del mes” ki ad vá nyok tól.
A nyu ga ti ku ta tá si és tu do má nyos ered mé nyek alig vagy egyál ta -
lán nem ju tot tak el a Bo lyai Tu do mány egye tem re. A fel vé te li
vizs gá kon az osz tály szem pon tok vol tak a meghatározóak. A
diákság zöme, akárcsak Magyarországon, munkás vagy sze gény -
pa rasz ti származású, esetleg kollektivista volt. Az egyetemen a
hangadók a „mozgalmi múlttal” – Ifjúmunkás Szövetségi múlttal
– induló, így minden különösebb erõfeszítés nélkül egye te mis tá -
vá avanzsált fiatalok voltak.

A ko lozs vá ri Bo lyai Egye tem hall ga tói Deb re cen ben, il let ve
rö vid bu da pes ti ki té rõ jük so rán lát hat ták azt, hogy a ma gyar or -
szá gi sors tár sa i kat mennyi re ir ri tál ja a hall ga tók ta nul má nyi túl -
ter he lé se, az, hogy 1953 õszén meg szün tet ték, majd 1956-ban
újra vissza ál lít ot ták az orosz nyelv kö te le zõ ok ta tá sát. A kol lé gi u -
mok itt is, ott is a fé rõ he lyek hi á nya mi att túl zsú fol tak, az
ösztöndíjak alacsonyak, a menzán a közétkeztetés katasztrofális.

Eb ben az „éb re dé si” kor szak ban, 1956. jú ni us 23-án kö zöl ték
a ro má ni ai la pok a Ro mán Mun kás párt Köz pon ti Ve ze tõ sé ge Po -
lit bü ró já nak ha tá ro za tát „a fõ is ko lai hall ga tók kö ré ben fo lyó po li -
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ti kai ne ve lõ mun ka meg ja ví tá sá ról”. A ha tá ro zat ér tel mé ben, vagy 
in té ze ten ként di ák szö vet sé ge ket kell lét re hoz ni. Ezek te vé keny -
sé gét a párt szer vek ve ze tik, irá nyí tá suk az If jú mun kás Szö vet ség
ha tás kö ré be tar to zik. A di ák szö vet sé gek valójában a régebbi
szakszervezetek örökébe lépõ szakmai szervezetek lettek.

Ro má nia új- és je len ko ri tör té ne te pél dák so ka sá gá val iga zol -
ja, hogy tá ja in kon min den re form, újí tó kez de mé nye zés kül sõ
nyo más ra szü le tik. Ez tör tént a di ák szö vet sé gek ese té ben is. Ro -
má nia csak úgy le he tett tag ja a nem zet kö zi di ák szö vet ség nek, ha
lét re hoz za sa ját egye te mi és fõ is ko lás di ák szö vet sé ge it. A Po lit -
bü ró ha tá ro za ta ér tel mé ben 1956 szep tem be ré ben–ok tó be ré ben
or szág szer te ide ig le nes di ák szö vet sé ge ket hoz tak lét re, meg ala -
kul tak az ide ig le nes or szá gos szer ve zõ bi zott sá gok, és sor ke rült a 
di ák szö vet sé gi ta ná csok meg vá lasz tá sá ra. 
Amíg el ké szül a vég le ges alap sza bály zat,
ad dig a ka ron ként, in té ze ten ként lét re jött
di ák szö vet sé ge ket az zal bíz zák meg,
hogy dol goz zák ki a sa ját alap sza bály-ter -
ve ze tü ket és ké szít sék el a ha tá ro za ti ja -
vas la tot. A fe lül rõl, a Ro mán Mun kás párt
ré szé rõl ér ke zõ kez de mé nye zés nyo mán a 
Bo lyai Tu do mány egye te men öt di ák szö -
vet ség ala kult. Kö zü lük csak a Tör té nel -
mi-Nyelv tu do má nyi kar ha tá ro zat ja vas la -
ta von ta ma gá ra a Sze ku ri tá té, a Ko lozs
tar to má nyi párt szer vek és az IMSz „élénk
ér dek lõ dé sét” (saj nos a „ref lek tor fény” el
is ho má lyo sí tot ta a más ka ro kon is el in -
dult re form el kép ze lés eket. A föld rajz–ge -
o ló gi ai szakos Szilágyi Árpádot két
perben – mert az Irodalmi Újságnak
elküldte a maga „ellenforradalmi be szá -
mo ló ját” és részt vett a gyer gyó szár he gyi
„Fekete Kéz” nevû rend szer el le nes
szervezkedésben – 47 évi szigorított
fegyházbüntetésre ítélték.)

En nek az „ér dek lõ dés nek” az oka a
Vár he gyi Ist ván ál tal össze ál lí tott Ha tá ro -
za ti ja vas lat volt. Vár he gyi Ist vánt, aki re -
for má tus ból lett ka to li kus sá – ál lí tá sa sze rint Vá sár he lyi Já nos er -
dé lyi re for má tus püs pök „szí ne vál to zá sai” mi att – 1949-tõl kö -
vet te a Sze ku ri tá té. Min den lé pé sé rõl tud tak. Nyo mon kö vet he tõ,
aho gyan a mó csi mi lí cia-õrs pa rancs nok em be rei, ügy nö kei ré vén
ke rék pár ral, gya lo go son a „rend szer el le nes” te vé keny ség ben
sán ti ká ló diák után ér dek lõ dik. Vár he gyit 1952-ben ki zár ták a
Bo lyai Egye tem rõl és az IMSZ-bõl, mert Erõss La jos ko lozs vá ri
ró mai ka to li kus ka no nok ha tá sa alatt állt. 1956. ok tó ber 1-jén újra 
vissza vet ték az egye tem re, a Tör té ne lem–Nyelv tu do má nyi kar
III. éves hall ga tó ja lett. Jó val éret tebb, fel ké szül tebb volt a tár sa i -
nál. A di ák szö vet sé gek lét re ho zá sá ra vo nat ko zó párt ha tá ro zat
szel le mé ben át ta nul má nyoz ta az ide vá gó iro dal mat, el sõ sor ban a
Li tye ra tur na ja Ga ze ta 1956. au gusz tus 2-i szá má ban az egye te mi
au to nó mi á ról meg je lent ter je del mes P. Bo rodsz kij-ta nul mányt,
Sõt ér Ist ván és a kor társ ma gyar egye te mi ta ná rok ok ta tá si re -
form ról szó ló dol go za ta it. Bo rodsz kij ar ról ér te ke zett, hogy az
egye te mi ok ta tás nak, élet nek meg kell sza ba dul nia a dog ma ti kus
kö tött sé gek tõl, re for mo kat kell vég re haj ta ni, hogy az egye tem va -
ló ban a kul tú ra, a tu do mány fel leg vá ra le hes sen. Ami kor 1956.
ok tó ber 24-én sor ke rült a kari di ák szö vet sé gi vezetõtanács
választására, Várhelyi István már teljes fegyverzetben állt a
diáktársai elõtt. Az már csak a véletlen egybeesés mûve volt, hogy 
éppen Nagy Benedek javasolta a hattagú, a határozati javaslatot
megfogalmazó bizottság titkári tisztségébe.

En nek a fe lül rõl jövõ di ák szö vet sé gi kez de mé nye zés nek nyúj -
tott ki vé te les „tör té nel mi hát sze let” a ma gyar öt ven hat, a deb re ce -

ni, bu da pes ti, sze ge di 1956. ok tó ber 23-i di ák tün te tés. A Bo lyai
Tu do mány egye te men 1956. ok tó ber 23-án este ural ko dó han gu -
lat ról Nagy Be ne dek azon me le gé ben meg fo gal ma zott, szü le i nek
kül dött le ve lé bõl – ame lyet a Szekuritáté „természetesen” ki ha lá -
szott – alkothatunk képet.

„A len gyel or szá gi ese mé nye ket tet sze nek tud ni?? A pes ti hí re -
ket tes se nek hall gat ni, fõ leg este 9-kor. Hát a pes ti, sze ge di, deb -
rec ze ni egye te mek 15 pon tos me mo ran du mát, me lyet 2 he tes ter -
mi nus ra, ha nem tel je sít a kor mány, tün te tés sel fog ják kény sze rí -
te ni. Olyan em be rek kel be szél tem, akik teg nap Deb rec zen ben, ill. 
Pes tem vol tak. Irtó a han gu lat. Le se le het írni. Mennyi ben tet sze -
nek tud ni róla? Hogy tud jam, mit ír jak. A Bo lyai di ák sá ga „for -
rong” csak nem kezd het jük tu nya test vé re ink elõtt, mert ránk sü tik 

a bé lye get. Tör té nel mi idõ ket élünk, és
nagy ese mé nyek(et) érünk meg a kö zel -
jö võ ben.  Bo lyai – Te o ló gia – Ag ro nó -
mia, stb. egy fron ton dol go zunk. Rö hej:
Bá nyai el uta zott az USA-ba, hogy
„tanulmányozza” az amerikai
választásokat, hogy mennyiben
demokratikusak (?!!)

Meg in dul tak a sza bad vi ta kö rök, tör -
té né szek ve ze tünk, él csa pat és las san
hát só irá nyí tói le szünk az egye te mek
ma gyar if jú sá gá nak. A Jor dá ky ve zet te
sza bad vi ta kö rök nek ma hol nap az Aula
se lesz elég nagy, mert nem csak
Bolyaisták vesznek részt rajta.”

A Ha tá ro za ti ja vas lat meg írá sá val,
meg szer kesz té sé vel kap cso la to san Vár -
he gyi Ist ván (1932. már ci us 23-án szü le -
tett Ko lozs vá ron) 1956. no vem ber 18-i
ki hall ga tá si jegy zõ köny ve a
legbiztosabb támpont.

„A ná lam ta lált írás sal kap cso la to san a
kö vet ke zõ ket nyi lat ko zom.
1956. ok tó ber 24-én a Bo lyai Tu do -
mány egye tem tör té ne lem-nyel vé sze ti

ka rán köz gyû lést tar tot tak, ame lyen Gáll Ernõ pro rek tor el nök ölt
és a szer ve zõ bi zott ság ve ze té sé vel meg ala kult a 16 tagú ko lozs -
vá ri di ák szö vet sé gi ta nács.
1956. ok tó ber 27-re a di ák szö vet sé gek szer ve zõ bi zott sá ga össze -
hív ta a di ák szö vet sé gi ta nács elsõ ülé sét. Ezen a gyû lé sen Ba ró ti
(Ba ró ti Pál - T. Z.) el nök ölt, aki a szer ve zõ bi zott ság tag ja és a Ro -
mán Nép köz tár sa ság di ák szö vet sé gé nek or szá gos al el nö ke.
Ezen al ka lom mal a di ák szö vet ség tag ja i ból meg vá lasz tot tak egy
hat ta gú bi zott sá got, hogy meg szer kessze a ha tá ro za ti ja vas la tot:
Ezek a kö vet ke zõk vol tak: Gyön gyö si Gá bor el nök, IV. éves tör -
té nész hall ga tó, Vár he gyi Ist ván, a di ák szö vet ség tit ká ra, III. éves 
tör té nész hall ga tó, Ele kes Fe renc, II. éves orosz sza kos hall ga tó,
Nagy Be ne dek, III. éves tör té nész hall ga tó, Ke le men Kál mán, II.
éves ma gyar sza kos, Kocz ka György, III. éves ma gyar sza kos
hall ga tó. Az utol só négy a di ák szö vet sé gi ta nács tag ja.
A Ta nács fent em lí tett min den tag ja az ál ta lunk meg vi ta tott kér dé -
sek va la me lyi két fel vál lal ta, hogy azt fel tün tes sük a ha tá ro za ti ja -
vas lat ban. Ezt a ha tá ro za ti ja vas la tot ta lál ták meg ná lam.
Mi u tán a bi zott ság tag jai vál lal ták az egyes kér dé se ket, én tit kár -
ként azt a fel ada tot kap tam, hogy meg szer vez zem a Ta nács ha tá -
ro za ti ja vas la tát. Ezt a fel ada tot tel je sí tet tem.
Fo lyó év no vem ber 12-én a kö vet ke zõ na pi rend del össze hív tuk a
di ák szö vet sé gek ple ná ris ülé sét.
1. A ha tá ro za ti ja vas lat elõ ter jesz té se
2. A ha tá ro za ti ja vas lat meg vi ta tá sa és a Ta nács ál ta li el fo ga dá sa.

Átalvetõ
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Erre a gyû lés re meg hív ták Ban ner Zol tánt (a ro mán szö veg ben
„Bon ner Zol tan”), a tör té ne lem kar mû vé szet tör té ne ti ad junk tu -
sát, az egye tem di ák szö vet sé gi szer ve zõ bizottságának tagját.

A fent ne ve zett nem vett részt a ha tá ro za ti ja vas lat ta ná csi meg -
tár gya lá sán, mert ugya nab ban az idõ ben más el fog lalt sá ga volt.

A gyû lé sen a ha tá ro za ti ja vas la tot meg vi tat ták és el fo gad ták.
A ta nács úgy dön tött, hogy a ha tá ro za ti ja vas la tot vé le mé nye -

zés cél já ból az IMSZ (If jú mun kás Szö vet ség) és az egye tem ve ze -
tõ sé gé nek továbbítjuk.

Ilyen ér te lem ben a ha tá ro za ti ja vas la tot Gyön gyö si Gá bor, a
di ák szö vet sé gi ta nács el nö ke át ad ta ne ve zett Kiss La jos nak, a Bo -
lyai kari IMSZ tit ká rá nak. A ha tá ro za ti ja vas lat az én
birtokomban maradt.

Gyön gyö si azt mond ta, hogy a ha tá ro za ti ja vas la tot fo lyó év
no vem ber 13-án át ad ta Kiss Lajosnak.

Aho gyan Gyön gyö si Gá bor be szá molt ne kem, Kiss La jos a
kö vet ke zõ ket mondta:

A ja vas lat lé nye gé ben olyan pon to kat tar tal maz, ame lye ket –
mint jó ja vas la to kat - fi gye lem be kell ven ni, de a meg fo gal ma zá sa 
sok kí ván ni va lót hagy maga után. Ugyan ak kor kö zöl te, hogy a di -
ák szö vet ség köz gyû lé se a jövõ hét fo lya mán lesz, azon a na pon,
ami kor a Ro mán Nép köz tár sa ság di ák szö vet sé gi szer ve zõ bi zott -
sá gá tól meg kap juk a prog ram ter ve ze tet, a ha tá ro za ti ja vas lat
össze ál lí tá sá hoz, ame lyet a mi ja vas la tunk kal együtt az egye te mi
hall ga tók elé tá runk. No vem ber 14-én, 11 óra kor ta lál koz tam
Kiss Lajossal, aki nekem ugyanazt mondta el a határozati
javaslatról, mint Gyöngyösinek.

Ugya naz nap 13 óra kor ér te sí tet tek, hogy az egye tem ve ze tõ sé -
ge 17 órá ra össze hív ta a tel jes ta nács ülé sét. 17 óra kor a di ák szö -
vet sé gi ta nács és a dé ká ni hi va tal ve ze tõ sé gé nek ülé sén a kö vet -
ke zõ sze mé lyek vet tek részt: Már ton Gyu la, a kar dé kán ja, Bo dor
Pál (And rás – T. Z.), dé kán he lyet tes, Cse hi Gyu la egye te mi ta nár
és Tóth Sán dor egye te mi tanársegéd, valamint Balogh Edgár
egyetemi tanár.

A fen ti ek kel együtt meg vi tat tuk a ha tá ro za ti ja vas la tot, s en nek 
so rán két vé le mény ala kult ki. Az egye tem ve ze tõ sé ge a kö vet ke -
zõ fenn tar tá sok kal (meg jegy zé sek kel) összes sé gé ben el fo gad ha -
tó nak találta a javaslatot.

Je len le gi for má já ban át kell ala kí ta ni, amely bõl ki de rül jön: a
be ve ze tõ rész ben az IMSZ ve ze tõ sze re pé nek el is me ré se mel lett
ki kell hang sú lyoz ni a párt ve ze tõ sze re pét a diákszövetségek
tevékenységében.

Ami az egye te mi re for mot il le ti, ez csak ab ban az idõ pont ban
le het sé ges, ami kor az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um kijelöli.

Ki emel ték: bár a ha tá ro za ti ja vas lat tük rö zi az egye te mis ták re -
á lis kér dé se it, még is fi gye lem be véve a han gu la tát, az egye te mi
if jú ság sa já tos hely ze tét, a ja vas la tot ilyen szem pont ból is át kell
néz ni. A ta nács a fen ti ész re vé te lek kel kap cso la to san a következõ
állpontra helyezkedett:

1. A di ák szö vet sé gi ta nács jó né ven ve szi azt a dé ká ni kez de -
mé nye zést, hogy min ket a ha tá ro za ti ja vas lat ügyé ben
megkérdezzenek.

A Di ák szö vet sé gi Ta nács ugyan ak kor azt kér te a ve ze tõ ség tõl,
hogy ha a ha tá ro za ti ja vas lat meg fo gal ma zá sá ban hi bás, ne ma -
gya ráz zák ne ga tív ér te lem ben, vagy is a ha tá ro za ti ja vas lat fe de -
ze te a Ta nács nak, amely azt sze ret né, hogy min den kér dést meg -
old ja nak, az zal a cél lal, hogy to vább erõ sít sék az egye te mi élet
de mok ra ti zá ló dá sát, s arra kéri a ve zet õs éget, hogy segítse õt a
megfelelõ megfogalmazás kidolgozásában.

A gyû lés a kö vet ke zõ ha tá ro zat tal ért vé get: az egye tem ve ze -
tõ sé ge szük sé ges nek tart ja, hogy ezt a ha tá ro za ti ja vas la tot - az
ész re vé te lek ér tel mé ben - újra áttekintsük.

Még azt is mond tam, hogy ha la dék ta la nul át néz zük a ha tá ro za -
ti ja vas la tot, s le szö gez zük, hogy a no vem ber 18-i gyû lé sen erre
sor kerül.

Kér dés: Önön kí vül még ki szer kesz tet te a ha tá ro za ti ja vas la -
tot?

Vá lasz: Egyál ta lán sen ki nem se gí tett sem mi vel a szer kesz tés -
ben.

Kér dés: Ki és hány pél dány ban gé pel te le az író gé pen?
Vá lasz: Én gé pel tem le két pél dány ban az Utunk szer kesz tõ sé -

gé nek író gé pén. Ott kor rek tor ként dolgozom.”
Né hány rész let a Ha tá ro za ti ja vas lat ból:
„Bo lyai Tu do mány egye tem Ko lozs vár
Tör té ne lem – Nyelv tu do má nyi kar
DI ÁK SZÖ VET SÉ GI TA NÁCS
Ha tá ro za ti ja vas lat
A Bo lyai Tu do mány egye tem Tör té ne lem-Nyelv tu do má nyi

Ka rá nak Di ák szö vet sé gi Ta ná csa a kö vet ke zõ kér dé sek ben ki dol -
go zott irány el ve it, a kari di ák szö vet sé ge köz gyû lé se elé ter jesz ti
megvitatás és jóváhagyás végett.

Elsõ kér dés: A kari di ák szö vet ség mû kö dé sé nek alap el vei
Má so dik kér dés: a Kari Di ák szö vet sé gi ta nács prog ram ja.
Az elsõ tárgy kör be a kö vet ke zõ kér dé sek tar toz nak: a di ák szö -

vet ség ön kor mány za ti ve ze té se, a kari di ák szö vet ség mû kö dé si
sza bály za ta és a kari di ák szö vet ség szer ve ze ti fel épí té se. Hang sú -
lyoz zuk, hogy a fen ti kér dé sek ben ki dol go zott alap el ve in ket a
kari di ák szö vet ség gel kap cso lat ban fejt jük ki- és sem mi kép pen
sem vo nat koz tat juk az egye tem többi diákszövetségére, még
kevésbbé az országos diákszövetségre.

I. Fe je zet. A di ák szö vet sé gi ön kor mány zat.
Be ve ze tõ: A RNK egye te me in és fõ is ko lá in az 1956 évi jú li u si

ha tá ro zat alap ján az egye te mi if jú ság ta nul má nyi, szo ci á lis és kul -
tu rá lis ér dek vé del mi szer ve ze te i ként Di ák szö vet sé gek ala kul nak. 
A di ák szö vet sé gek fel ada ta: az egye te mi if jú ság ta nul má nyi, szo -
ci á lis és kul tu rá lis élet fel té te le i nek a meg ja ví tá sá val és az egye te -
mi hall ga tók elõtt álló sa já tos fel ada tok tel je sí té sé vel a szo ci a lis ta
tár sa da lom és kul tú ra építésén munkálkodni. Az egyetemi ifjúság
feladata egy és ugyanaz a dolgozó nép célkitûzéseivel.

A párt ha tá ro zat sze rint a di ák szö vet sé gek po li ti kai ve ze té se az
IMSz szer ve ze te ket illeti meg.

Úgy vél jük, hogy a Di ák szö vet ség és az IMSz fel ada ta és cél -
ki tû zé se kö zös: a dol go zó nép a szo ci a liz mus ügyé nek szol gá la ta.
Ami a di ák szö vet ség po li ti kai ve ze té sét il le ti, ezt úgy ér tel mez -
zük, hogy az IMSz a fen ti cél ki tû zés egy sé gé nek biz to sí tá sát és a
po li ti kai ve ze tést, a di ák szö vet ség be tö mö rült IMSz ta go kon ke -
resz tül va ló sít ja meg. A po li ti kai ve ze tés nek ez a de mok ra ti kus
mód ja össze egyez tet he tõ a Diákszövetség szervezeti
szabadságával és egymást kölcsönösen kiegészítik.”

(…) „II. Fe je zet:
A kari Di ák szö vet ség szer ve ze ti fel épí té se
1. – A kari Di ák szö vet ség leg fõbb ön kor mány za ti ve ze tõ szer ve: a
kari Di ák szö vet ség Köz gyû lé se. (A Köz gyû lés nem a küld öt tek,
ha nem az összes di ák szö vet sé gi ta gok tel jes, köz vet len rész vé te -
lé vel ül össze).
2. – A Köz gyû lés a di ák szö vet sé gi ügyek ve ze té sét a Di ák szö vet -
sé gi Ta nács ra bíz za.
3. A kari Di ák szö vet sé gi Ta nács össze té te le:
a.) El nök
b.) 3 tit kár (ügy ve ze tõ tit kár, klub ve ze tõ tit kár, di ák új ság szer -
kesz té sé ben rész ve võ tit kár).
c.) Di ák szö vet sé gi ügy ve ze tõ – (szer ve zõ)
d.) 5 ügy ve ze tõ il let ve he lyet te sek: (ta nul má nyi, szo ci á lis, kul tu -
rá lis, pénz ügyi és sport ü. o.)
e.) 3 pénz ügyi el len õr.
4. – Szak fe le lõ sük: (tör té ne lem, ma gyar, ro mán, orosz, pe da gó gia 
szak.)
5. – Év fo lyam meg bí zot tak, il let ve he lyet te sek (kb. 5.)
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Be szél ge tõ kö tet a Kos suth-dí jas Szer vá ti usz Ti bor ral
„Az egyik igen nagy fáj dal mam, hogy az anya or szág ban is ki -
sebb ség ben él szel le mi leg és lel ki leg a ma gyar ság, s ma in kább,
mint bár mi kor. Ha ez az anya or szág egy va ló di nem ze ti ál lam
len ne, könnyebb len ne a vé ge ken élõ ma gya rok sor sa, re mé nye
is, mint arra né hány évig volt is pél da. Sze rin tem ma gyar po li ti -
kus soha nem mond hat le az el sza kí tott te rü le tek rõl, la kó i nak
jo ga i ról" — vall ja Szer vá ti usz Ti bor Kos suth-dí jas szob rász mû -
vész a ta vasszal meg je lent Mind örök ké, Er dély címû be szél ge tõ -
kö tet ben. A Ka i rosz Ki adó gon do zá sá ban, a Ma gyar nak len ni
nép sze ru so ro zat ban Szer vá ti usz Klá ra, a mû vész fe le sé ge, értõ
tár sa kér de zi a ne ves al ko tó mu vészt, aki az utób bi évek ben
vissza hú zód va, csönd ben al kot…

A mû vész éle té nek fon to sabb for du ló pont ja it érin tõ kö tet ben
ol vas ha tunk a pá lya in du lá sa i nak ne héz sé ge i rõl, a küz del mes me -
ne kü lés rõl Er dély bõl, Bab ba Má ria sze re pé rõl, az er dé lyi és a ma -
gyar or szá gi ki sebb sé gi lét rõl, va la mint szem be sül he tünk Szer vá -
ti usz Ti bor tisz ta, kö vet ke ze tes gon do la ta i val: „Az egész ben az a
leg tra gi ku sabb, hogy ez a kis Cson ka-Ma gyar or szág tele van bel -
sõ el len ség gel. Ez az, ami ért he tet len. Ugyan is, ha ez az or szág
nem áll talp ra, nem erõ sö dik meg min den te rü le ten, ak kor az el -
sza kadt te rü le tek ma gyar sá ga szá má ra is re mény te len né vá lik a
hely zet, a sors. Ezt a be teg or szá got kel le ne meg gyó gyí ta ni, talp ra 
ál lí ta ni, s in nen meg szer vez ni a vi lág ban szét szó ró dott ma gyar sá -
got. Ehe lyett most bel sõ el len ség, ve ze tés irt ja és pusz tít ja mind -
azt, ami ma gyar, ami tisz tes ség és be csü let."

Szer vá ti usz Ti bor Er dély ben, Ko lozs vá ron szü le tett, ott töl töt -
te gyer mek éve it, s meg ha tó él mé nye ket õriz a 40-es évek tör té nel -
mi idõ sza ká ból, a leg em lé ke ze te sebb szá má ra Er dély vissza csa -
to lá sa: „A kor mány zó Hort hy Mik lós és fe le sé ge 12-én ér kez tek.
Az elõ zõ na pon töb bek kö zött Ta má si Áron, Te le ki mi nisz ter el nök
be szélt. Ta má si sza va it so sem fe lej tem. Azt mond ta: az igaz sá got
is meg le het szok ni. Már mint a ro má nok nak. Hort hy pe dig bé kés
éle tet, egyen ran gú sá got ígért min den ki szá má ra… A ka to nák a
fõ té ren tér dig jár tak az elé jük szórt vi rág ban, az em be rek sír tak és 
ne vet tek, csó kol gat ták a ka to ná kat, szo ron gat ták a ke zü ket, egy -
más nya ká ba is bo rul tak fel sza ba dult bol dog sá guk ban. Hi szen
annyi meg al áz ta tás, nyo mo rú ság volt a meg elõ zõ évek ben az osz -
tály ré szünk… Egyéb ként még a dön tés elõtt… lát tam, amint a
pap lan ból elõ vesz nek, áhí ta tos moz du la tok kal ki cso ma gol nak
egy nem ze ti szí nû zász lót, s meg csó kol ják. Ez volt az én ne ve lõ is -
ko lám.”

E cikk szer zõ je, ha Ko lozs vá ron jár, min den al ka lom mal be tér
a ko lozs vá ri Szent Mi hály-temp lom ba, ahol a bal ol da li hajó ká -
pol ná já ban meg te kint he ti Szer vá ti usz Ti bor cso dá la tos, fe hér
mész kõ bõl ké szült Pi e tá ját. A mû vész így vall er rõl a szob rá ról:
„A Szent Mi hály-temp lo mot ép pen ak kor res ta u rál ták, 1957-ben,
s eb bõl az al ka lom ból kér tek fel a Pi e ta el ké szí té sé re. Ma gyar vis -
tá ról hoz tak ne kem gyö nyö rû en épí tett bi valy sze ke rek kel kö vet…
Há rom alak áll a ke reszt alatt, bal ról a Szûz anya, jobb ról ari ma -
te ai Jó zsef tart ja Jé zus tes tét…Ott van a to rony alat ti ká pol na fa -
lá ban, az em be rek na gyon sze ret ték, fé nyes re si mo gat ták Jé zus lá -
ba it. Egy idõ ben, a dü hön gõ Ceauºes cu-dik ta tú ra ide jén ugyan
el ke rí tet ték, ne hogy baja es sék. De im már más fél év ti ze de hoz zá -
fér he tõ meg int, leg alább is a szem nek.”

A mû vész a meg bí zást Már ton Áron püs pök tõl, Er dély le gen -
dás hírû fõ pap já tól kap ta, igaz, csak köz vet ve, mert ak kor már
szo ba fog ság ban volt Gyu la fe hér várt. Ál dá sát küld te a terv re, azt
üzen vén: nagyon tetszik neki.

Szer vá ti usz Ti bor dip lo ma mun ká ját, a két mé te res ülõ
Ady-szob rot el ke se re dé sé ben szét ver te, mert a Bu ka rest bõl ér ke -
zõ fõ mû vész ta nár nak a ma gyar szár ma zá sú ta nár azt mond ta: ez
egy szi fi li ti kus, al ko hol is ta ma gyar köl tõ, s le gyin tett. Ké sõbb

azon ban meg al kot ta is mét Adyt, mel let te Mó ricz Zsig mon dot,
Bar tók Bé lát, Sza bó Dez sõt és Né meth Lász lót, mert erõ sí tést ad -
tak a mû vész nek a ki sebb sé gi sors ban… Mel lõ zé se ide jén édes -
ap ja állt mel let te, mert egyéb ként éhen is hal ha tott vol na… Ne héz 
kö rül mé nyek kö zött al ko tott, a hí res Dó zsa-szob rá ba be le sû rí tet te 
bu ká sa in kat, tra gé di á in kat, a ké sõb bi tü zes trón ja in kat. „Ben ne
van nak te hát a ké sõb bi for ra dal mi bu ká sa ink, de ben ne van Tri a -
non is. Tu laj don kép pen Tri a non tel jes ki fe je zé se, mi vel a vég tag -
jai hi á nyoz nak, le vág ták, le éget ték. Meg ma radt a törzs, amely ke -
gyet le nül ver gõ dik, szen ved, kín ló dik az éle tért, a meg ma ra dá -
sért…”

E tra gi ku san fáj dal mas, ám még is min dig gyõ ze del mes ke dõ
sors hoz tar to zik né hány el nem ké szült al ko tás is. Az egyik a
Szent Ko ro na Em lék mû a Ha dak Út já val, mely a Du nán ívelt vol -
na át, mely a fo lyó két part ján egy szkí ta szar vas ból szö kött vol na
a ma gas ba. „Ezt csil lo gó, rozs da men tes acél ból szer kesz tet tem
vol na, sza bály ta lan csil la gok özö ne egy vas tag szer ke ze ten. Alat -
ta, a víz bõl egy ha tal mas szik la emel ke dett vol na a fo lyó kö ze pén,
s raj ta mint egy tíz mé te res nagy ság ban állt vol na Bol dog asszony
bronz ból ké szí tett alak ja. A Tej út fö lött a Szent Ko ro na hû mása
ra gyo gott vol na egy su gár ké vé ben. Azt sze ret tem vol na, hogy le -

gyen egy olyan szim bó lu ma a fõ vá ros nak, mint Pá rizs nak… Nem
va ló sul ha tott meg, sem aka rat, sem pénz nem volt hoz zá” —
mond ja a mû vész. Ám, mint tud juk, a til tá sok ide je is le jár egy -
szer, Szer vá ti usz Ti bor pe dig még él… Szûz Má ria sze re te te min -
dig vele volt, és nem hagy ta el õt. Erre így em lé ke zik: „..ami kor a
Me nas ágon nya ral tam, gya log, me zít láb za rán do kol tam a fel nõt -
tek kel együtt Csík som lyó ra, több bú csún is részt vet tem. Cso dá la -
tos él mé nyek ben volt ré szem… Ré sze lett éle tem nek a Ma gya rok
Nagy asszo nya gyer mek ko rom tól kezd ve. Sõt, mond hat nám, szü -
le té sem pil la na tá tól fog va, hi szen édes anyám az õ olt al má ba
aján lott en gem. Ez kí sért az tán vé gig egész éle te men, az õ szol gá -
la ta és sze re te te. Éle tem ben ren ge teg szer for dul tam hoz zá fo há -
sza im mal, hi szen na gyon-na gyon ve szé lyes pil la na to kat él tem
át.”

Szer vá ti usz Ti bor két szer élet ve szé lyes hely zet ben ma radt
élet ben, il let ve „egy rossz há zas ság ban ver gõd ve, ma gá nyom ban
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is hoz zá fo hász kod tam, hogy ad jon ne kem egy va ló di tár sat, egy
ve lem együtt érzõ lel ket, aki vel sze ret jük egy mást, és bol do gan él -
he tünk együtt. Aki vel egy for mán gon dol ko dunk nem zet rõl, hit rõl,
mû vé szet rõl. És cso dá val ha tá ros mó don há rom nap múl va meg -
ta lál ta lak té ged, aki éle tem nek tár sa, szeb bé te võ je, nap su ga ra
vagy. Bol dog va gyok ve led” — ol vas hat juk lí rai val lo má sát pár já -
hoz, aki ér zé ke nyen, hoz zá ér tõ mó don, szin te ész re vét le nül ve ze -
ti a be szél ge tés szá lát.

S hogy vé gül is mi ért kel lett el hagy nia szü lõ föld jét az er dé lyi
mû vész nek, arra is vá laszt ka punk: „Ha édes apám nem se gít ben -
nün ket, akár éhen is hal hat tunk vol na a csa lá dom mal. A tit kos -
rend õr ség ál lan dó an zak la tott, szám ta lan meg fi gye lõ les te min -
den moz du la tun kat. Arra csak ké sõbb jöt tem rá, már itt, hogy igen 
kö zel rõl is fi gyel tek a Secu szá má ra. Ál lan dó an kö vet tek, fe nye -
get tek, le hall gat tak, ház ku ta tást is tar tot tak. Olyan lel ki ter ror nak 
ve tet tek alá, hogy már nem bír tam. Ott ló gott a fe jem fö lött a ve -
szély, hogy le fog nak, be csuk nak, ko holt vá dak alap ján el ítél nek,
avagy mond juk, ki e sem egy eme le ti ab lak ból, mint ez sok eset ben
meg tör tént. Úgy hogy sok ví vó dás után be ad tam az át te le pe dé si
ké rel me met.” 

Mely re négy évet kel lett vár nia Szer vá ti usz Ti bor nak. 
A ki sebb sé gi lét bõl me ne kü lõ mû vész 1977. szep tem ber 12-én

ér ke zett Ma gyar or szág ra. Idõ köz ben fe le sé gé vel lét re hoz ták a
Szer vá ti usz Ala pít ványt, va la mint a Szer vá ti usz Je nõ-dí jat, mert
sze ret né el ér ni, hogy újabb kö ve tõi le gye nek, akik vál lal ják a
nem ze ti kul tú ra gyö ke re i nek fel mu ta tá sát mû vé sze tük ben. „Leg -
fon to sabb dol gunk hely re ál lí ta ni az igaz ér té kek rend jét… A glo -
ba liz mus sal el len tét ben úgy gon do lom, csak az az Eu ró pa ma rad
fenn, amely nek min den nem ze te meg õr zi ha gyo má nyát, iden ti tá -
sát, s ezt adja a kö zös be… Ma gyar or szág szel le mi nagy ha ta lom.
A mi kul tú ránk Eu ró pá ban, de a vi lág ban is kü lön szín folt. Szé pen 
öt vö zi ke le ti örök sé gün ket a nyu ga ti tö rek vé sek kel, ha tá sok kal.
Ezt kell meg õriz nünk, fel mu tat nunk. Ez a mi iga zi erõnk" – hiszi a
Kos suth- és Ma gyar Örök ség-dí jas Szer vá ti usz Ti bor, aki e kis
kö tet tel adott élet je let ma gá ról. Re mél jük, meg ál mo dott, de el
nem ké szült mo nu men tá lis al ko tá sa i nak el ké szí té sé hez a Jó is ten
és a Szûz anya ad neki erõt a meg va ló sí tás hoz és a to váb bi al ko tó -
mun ká hoz!
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Ami a fe jed ben van, azt soha sen ki el nem ve he ti tõ led!

Jó ta nu lást kí vá nok min den tan tárgy ból
Szep tem ber ben kez dõ dik az is ko la. Nem mond tam újat. Fel -

nõt tek és gye re kek egy szer re va gyunk szo mor ká sak. A jó fel nõtt
azért, mert an nak ide jén õ sem sze re tett is ko lá ba jár ni, késõ bá nat, 
ak kor most mit mond jon gyer me ké nek? A jó ta nu ló is ko lás kis sé
el ke se re dett, hogy olyan gyor san el szállt e nyár, nem lett bol do -
gabb, fel sza ba dul tabb. A ha tár ta lan és értelmes játszadozás ideje
is letelt.

A rossz szü lõk rõl, ta nu lók ról és kö rül mé nye ik rõl mi ért pont a
We ker le lap, nagy hely szû ke el le né re ír jak hosszú esz me fut ta tást?

Aki vi lá go san akar lát ni, ne bam bul jon nap hosszat a tévé elõtt,
az ta nul jon. Ma már In ter ne ten is le het, de ott is fon tos az éber ség. 
Ha a bab – a web lap – nem ehe tõ, nem kell le nyel ni, ki kell köp ni
– nem a mo ni tor ra! A ta nu lás a mun ká nál is job ban ne me sít, mert
meg is mer jük múl tun kat a je len ben, elõ re áb rán doz ha tunk, hogy
mennyi min dent le het ne még fel épí te ni egy szebb és jobb jövõ
érdekében…

A Vir ra dat címû lap egyik 1921-ben meg je lent szá má ból, Sza -
bó De zsõ tol lá ból ol lóz tam az aláb bi a kat – nem az In ter net rõl má -
sol tam. Az el múlt 90 év alatt sem mi sem vál to zott a ma gyar ok ta -
tás ban, a nagy sza va kat és tech ni kai bravúrokat leszámítva. 

„Min den áron ja ví ta ni kell a ta nár ság anya gi hely ze tén. A ta nár
ép pen olyan fon tos, mint az ágyú és az ae rop lán, pe dig ne künk
élet szük ség le tünk az ágyú. Em ber ré kell men te ni a ta nárt, mun kás 
erõ vé az elcsigázott rabszolgát.” 

Ugya nott: „Meg kell te rem te ni az is ko lai ne ve lés pszi chi kai
egy sé gét.” 

Az tán: „A tanárok nak, ha csak egy kis ag gó dá suk van a ma -
gyar jövõ iránt, ki kell csi kar ni uk a ta ní tás ban azt a jo got a ma -
gyar nyelv szá má ra, mely meg il le ti. Az egy vé rû, egy nyel vû fran -
cia a két alsó osz tály ban he ten ként tíz, tíz és fél órát szen tel az
anya nyelv nek, s a töb bi osz tá lyok ban öt-hat órát. Ná lunk, ahol
annyi ide gen idi ó ma fe nye ge ti a ma gyar nyelv tisz ta fej lõ dé sét,
õrült lel ki is me ret tel tûr ték meg, hogy a ma gyar nyelv há rom sze -
rény órá val ku po rod jék a bol dog ide gen nyel vek mel lett. Min den -
nap le gyen ma gya ró ra min den osz tály ban. Tu dom, hogy túl zás -
nak fog ják mi nõ sí te ni a kö vet ke zõ kí ván sá go mat, pe dig min den
szak is me ret a gyer mek lel ki gé pe ze té nek is me re te mel lett szól: tel -
je sen fe les le ges, hogy a re ál is ko la és gim ná zi um alsó négy osz tá -
lyá ban ide gen nyelv vel „ter hel jük” a gyer me kek lel két. Ahol a ta -

ní tás jó, a re ál is ko la négy fel sõ évé ben a la tin ta ní tás te rén pom -
pá san el érik azt az ered ményt, ame lyet a gim ná zi um nyolc év alatt 
ér el. Hagy juk te hát az ide gen nyel vek ta ní tá sát a négy fel sõ évre.
Kép te len ség, hogy a gyer mek még fej let len nyelv ér zé ké be egy -
szer re né met, fran cia, la tin csiz mák kal rug dos sunk bele. Nem
kép ze lik, hogy ez a bá be li ka lim pá lás hogy ki hat az egész lel ki
élet re. A ne gye dik osz tály ból el tá vo zó ta nu ló, ha olyan kör nye zet -
be jut, ahol ide gen nyelv re van szük sé ge, a gyer mek mohó maj mo -
lá sá val úgy is ha mar meg ta nul ja. Ha pe dig kör nye ze té ben nem ta -
lál ko zik ide gen nyelv vel, két hét alatt el fe lej ti, amit négy év alatt
ta nult. De az tán, ez az is ko lai ma gyar ta ní tás le gyen iga zán a faji
pszi ché, a faj szel le mi szép sé ge i nek föl szí vá sa.”.

E régi re cep tet ma is al kal maz ni le het ne, a ma gyar pszi ché
gyó gyí tá sá nál. 

Én a sza mo súj vá ri re ál gim ná zi um ban érett sé giz tem 1978-ban.
Az orosz nyel vet nyolc éven ke resz tül kény sze rít tet ték ránk, nem
ment, a ro mán ál lam nyel vet sem sze ret tük! A la tin holt nyel vet
csak egy évig ta nít ot ták, az an golt négy éven át, az utób bi val én
áll tam ha di lá bon. Glo ba li zált vi lá gunk ban a szép ma gyar nyelv
mel lett an go lul muszáj megtanulni, kínaiul ajánlatos.

Jó ta nu lást kí vá nok min den tan tárgy ból. 
Ket tõs el nyo más ban meg ta nul tam, hogy a ma gyar tól min dent

el ve het nek, va gyo ná ból is ki foszt hat ják, de amit meg ta nult, ami a
fe jé ben van, azt soha sen ki el nem veheti tõle! 

Bics ka nyi to ga tó s szív re pesz tõ ér zés, hogy mi az év szá za dok
alatt hány szor de hány szor szlo vá kot, szer bet, ro mánt sa já tos élet -
kö zös sé ge ik kel együtt öle lõ kar ja ink kal ol tal maz tunk, kard ja ink -
kal vé del mez tünk, de ma ga sabb osz tá lyok ba, ren dek be még is oly
ke ve sen ju tot tak! Ki, hány szor bu kott meg, azt nem szá mol tuk, a
vi lá gért sem akar tuk meg sér te ni ér zé keny sé gü ket, csak to vább
pum pál tuk be lé jük a ma gyar ál lam val lá si-és köz ok ta tás ügyi mi -
nisz té ri u má nak pén ze it, hogy egy szebb jövõ le gyen osz tály ré -
szük ma gunk mel lett. Sõt, az utób bi év ti zed ben meg va ló sult a po -
zí tív disz kri mi ná ció. Pél dá ul egy ci gány gyer mek 3-as ta nul má -
nyi átlaggal ösztöndíjat kap, egy magyar gyermek csak 4-es
átlaggal kaphatja meg ugyanazt az összeget.

Há lá juk ból és kö szö ne tük bõl sem mi test ré szünk se kér! Rá -
adá sul az egész vi lá got el le nünk her ge lik. Ennyit az is ko lá ba já -
rás ról.                      Ju hos-Kiss Já nos
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Ma gyar mû vész kop ja fá já nak 
ava tá sa a Vir gi ni ai Tech ni kai
Egye te men Blacks burg ben.
       Ta lán em lé kez nek még az ol va sók a vi lá got bej árt ret te -

ne tes hír re: 2007. áp ri lis 16-án tö meg gyil kos ság tör tént a Vir -
gi ni ai Tech ni kai Egye te men, ami vi lág szer te nagy meg döb be -
nést kel tett. A cse lek mény 33 sze mély éle té be ke rült, köz tük
kül föl di di á kok és a tan tes tü let tag jai is. Az ál do za tok em lé ké re 
em lék mû-so ro za tot he lyez tek el az egye tem kö ze pén. Egye te -
mün kön ed dig több tu cat ma gyar diák is dip lo mát szer zett, így
szin te ter mé sze tes mó don ke rült sor 2009. jú ni us 29-én a szé -
kely szár ma zá sú Dr. Dé nes Le ven te ta nár mû vé nek fel ava tá sá -
ra. Õ a Nyu gat-Vir gi ni ai Egye te men ta ní tott a tra gé dia ide jén.
El ha tá roz ta, hogy kop ja fát fa rag a halottak emlékére, amit
majd a Virginiai Technikai Egyetemnek ajándékoz, ezzel
akarta kifejezni együttérzését.  

        A mint egy 300 kg-os kop ja fa 4 és fél mé ter ma gas, it te ni
fe hér tölgy bõl 200 órás mun ká val készült.

        Nem volt vé let len, hogy ez így tör tént, u.i. a fa tech no ló -
gi á nak né hány ma gyar szár ma zá sú tu dó sa a kö ze lünk ben itt ta -
ní tott. Dr. Ifjú Géza volt a tan szék ve ze tõ, nála dok to rált a Nyu -
gat-Vir gi ni ai Egye tem ta ná ra, Dr. Láng Ele mér, aki nél az tán
Dr. Dé nes Levente szerezte doktorátusát. 

Öröm mel lát tam, hogy az ava tá si meg hí vó ban meg em lé kez -
tek a ro má ni ai szé kely magyar ki sebb ség rõl, mely bõl Dé nes
Le ven te is szár ma zik. 

Meg jegy zem még, hogy ha son ló kop ja fát és szé kely ka put
fa ra gott és aján dé ko zott az er dé lyi szár ma zá sú Jó zsa Lász ló a
Ka na dai Van co u ver ben mû kö dõ Bri tish Co lum bi ai Egyetem
Erdészeti Tanszékének.

Fen ti hír adás hoz kap cso lód nak az aláb bi em lé ke im. Szé kely
nagy anyám és anyám már gye rek ko rom ban meg ta ní tott a kop -
ja fák je len tõ sé gé re. Cseh ét fal ván nagy tisz te let ben tart ot ták
eze ket, a ha lált és az új ra szü le tést szim bo li zál ták. Így azu tán
di ák ko rom ban a Ker té sze ti Egye te men a po li ti kai tár gyak unal -
mas órá in az éles ol tás ra hasz nált bics kám mal kis kop ja fá kat
fa rag tam társ nõ im nek. Egy ilyent meg tar tot tam és ma is ez dí -
szí ti üveg szek ré nyün ket. Ta valy nyá ron pe dig a cse hét fal vi uni -
tá ri us lel kész se gít sé gé vel egy kop ja fás em lé ket ál lí tot tunk
nagy anyám sír já ra.

Mi cha el Koszt arab,
Prof.Eme ri tus of En to mo logy, Blacks burg, Vir gi nia.

Jég ko rong Csík sze re dá ban
A vissza te kin tés és a

jö võ be ve tett hit ün ne pe
Eb ben az év ben meg ala ku lá sá nak 80. év for du ló ját ün nep li

Csík sze re da me gyei jogú vá ros jég ko rong sport ja. A ju bi le u mi év
meg nyi tó ját ju a nu ár 24-én a kö zös ma gyar-ro mán baj nok ság, a
MOL-li ga elõd ön tõ je tet te ün ne pé lyes sé és azok a si ke rek, ame -
lye ket a csík sze re dai fel nõtt és ifjúsági jégkorongcsapatok az
elmúlt évben elértek. 

Nyolc év ti zed után a sport ba rá tok és szur ko lók mél tán büsz -
kék elõ de ik kez de ti jég re lé pé sé re és arra, hogy a ké sõb bi ho kis -
nem ze dé kek a min den ko ri po li ti kai szo ron ga tá sok kö ze pet te cél -
tu da to san és ki tar tó an te vé keny ked tek a jégkoronghagyomány
fenntartásáért.

A csí ki hoki tör té ne te 1929. ja nu ár 6-al kez dõ dik, ak kor ját -
szot ta elsõ mér kõ zé sét a vá ros csa pa ta. Csík sze re da, az egy ko ri
pol gá ri kis vá ros min den nap jai kez det tõl össze fo nód tak a jég ko -
rong gal, és azó ta is tart a ho ki imá dat. Be széd té ma volt Tri a non
után épp úgy, mint a má so dik bé csi dön tés vé gén és ma radt a má -
so dik vi lág há bo rú utá ni is mé telt im pé ri um vál tás sal 1989-ig, majd 
„demokratikusabb” keretek között napjainkig. 

Az 1929 utá ni év ti ze dek ben a sok meg al áz ta tás mel lett ki állt,
sport sze rû en küz dött és a gya ko ri gaz da sá gi ne héz sé gek el le né re
fenn ma radt a csa pat. Já té ká val a Ce a u ses cu-dik ta tú ra sö tét éve i -
ben örö möt szer zett lel kes szur ko ló i nak, a vá ros és a kör nyék la -
kos sá gá nak. A Vá kár La jos Mû jég pá lya kez det tõl (1971) kis ma -
gyar „szi get ként” szol gál ta a nem ze ti sé gi össze fo gást és je len tet te 
az össze tar to zást. A jég csar nok a ma gyar szó, a ma gyar be széd
nyil vá nos szen té lyé vé vált, ahol a biztatás, buzdítás és éneklés
„imaként” szolgált kicsinek, nagynak egyaránt. 

Saj nos az 1989-es for du lat után sem sima a jég fe lü let a já té ko -
sok kor cso lyá ja alatt. Dur ván fel erõ söd tek a na ci o na lis ta, so vi -
nisz ta fel han gok a ro mán jég ko rong ban, akár az élet szá mos te rü -
le tén, ami nek el ke rül he tet len és egye dü li cél pont ja a nagy múl tú,
a min dig csak ma gyar já té ko so kat felvonultató csíki jég ko rong -
csa pat. 

1990 után las san ja vul tak a kö rül mé nyek a vá ros jég ko rong -
sport já ban. He lyi üz let em be rek lép tek a tá mo ga tók kö ré be. A
Csík sze re dai Hoc key Club (HC) meg je le né sé vel új fe je zet kez dõ -
dött a vá ros ho ki-tör té ne té ben. A fi a ta lok ból álló együt tes ha mar a 
csúcs ra ért és újabb di csõ ség gel gazdagította a csíki hoki tör té ne -
tét.

A sport klub, a vá ros elsõ csa pa ta a ti zen egy baj no ki cím bõl ha -
tot az utób bi év ti zed ben szer zett, köz ben több szö rös ro mán ku pa -
gyõz tes is volt. 

A 2007/2008-as idény ben a ma gyar baj nok ság ban, a Bor so di
Li gá ban a HC Csík sze re da  szol gál tat ta a meg le pe tést. A Szé kes -
fe hér vá ri Alba Vo lán mö gött ezüst ér met har colt ki. A Sport klub is 
a pó di u mon fe jez te be az éva dot az UTE, az FTC, a du na új vá ro si -
ak és a miskolciak elõtt. 

A si ker foly ta tó dott. 2008-ban a MOL-Li ga elsõ két he lyét a
HC Csík sze re da és a Sport klub sze rez te meg, le kö röz ték a me -
zõny va la mennyi ma gyar és ro mán jég ko rong csa pa tát. Köz ben
szár nyat bon tot tak a fi a ta lok. A Sport klub-ISK (Is ko lás Sport -
klub) di ák csa pa to kat be ne vez ték a ma gyar ifi-baj nok ság ba. Az
U14-es kor osz tá lyú együt tes szen zá ci ós tel je sít mé nyé vel ki har -
col ta a ma gyar bajnoki címet, az U16-os korosztály az él cso port -
ban végzett. 

A vissza te kin tés és a jö võ be ve tett hit kész tet te Csík sze re da
ön kor mány za tát arra, hogy 2009-et a csí ki hoki ju bi le u mi évé nek
nyil vá nít sa. Ezt ün ne pel jük egész évben…

Fü löp Zol tán
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XIX. Haj nal Akar Len ni nép dal ének lé si ver seny
A szer ve zõ bi zott ság fel hí vá sa

A Szent-Györ gyi Al bert Tár sa ság, a Dinu Li pat ti Fil -
har mó nia, a Ro má ni ai Ma gyar Da los szö vet ség, a Szat -
már né me ti MA DISZ, a szat már né me ti Szent lé lek Plé -
bá nia, a Szat már né me ti – Né me ti Re for má tus Egy ház -
köz ség, az Ady End re Tár sa ság, a KÓTA, Ma gyar Kó -
ru sok Ze ne ka rok és Nép ze nei Együt te sek Szö vet sé ge
szak mai tá mo ga tá sá val

2009. ok tó ber 23 – 25 kö zött Szat már né me ti ben
ren de zi meg a XIX. Haj nal Akar Len ni nép dal ének lé si
ver senyt, (HAL)  a vi lá gon bár hol élõ ma gyar, nem hi -
va tá sos nép dal ének esek szá má ra.

A ver se nyen fel lé põk a KÓTA XV. Or szá gos Nép ze nei Mi nõ sí té -
sét is meg kap ják a szak mai bí rá lók tól. A mi nõ sí té sek az elõ dön tõ -
sök nek tér sé gi szin tû (azaz Meg fe lelt, Di csé re tes, Ki vá ló) a dön -
tõ be ju tott éne ke sek nek or szá gos szin tû (Bronz, Ezüst, Arany,
Arany Páva). A zsû ri hasz nos szak mai ta ná csok kal lát ja el a fel lé -
põ ket. Az Arany Páva mi nõ sí tést elé rõ ket a KÓTA meg hív ja az
Or szá gos Arany Pá vás Nép ze nei Gá lá ra, ahol a leg job bak Arany
Páva nagy díj ban ré sze sül nek!

Rész vé te li tud ni va lók.
Részt ve het bár ki, aki be töl töt te 12. élet évét. Fel sõ kor ha tár nincs. 
A ver seny zõk küld jék el a Szent-Györ gyi Al bert Tár sa ság cí mé re
(440030 Satu Mare, Mi hai Vi te a zul 10. e-ma il cím: csi -
rak@sm.rdsnet.ro):
1. Je lent ke zé si lap ju kat, me lyen a kö vet ke zõ ada to kat kell fel tün -
tet ni; név, szü le té si ada tok, lak cím, te le fon szám, e-ma il cím, fog -
lal ko zás, fel ké szí tõ, se gí tõ neve, a ver se nyen in du ló két dal cso kor 
és a csok ro kat al ko tó da lok címe, és a csok ro kat al ko tó da lok szö -
ve gé nek kez dõ so rai, az ed dig elért ered mé nyek, és a ko ráb bi
KÓTA mi nõ sí té sek fel so ro lá sa (év, fo ko zat, hol kap ta), tech ni kai
igény a fel lé pés hez (pl. asz tal…). Je lent ke zé si ha tár idõ 2009. ok -
tó ber 15.

2. A ver seny szer ve zõi ja va sol ják, hogy min den me gyé ben ren -
dez zék meg a ver seny me gyei sza ka szát, ahol el dõl, kik kép vi se -
lik a me gyét, az ok tó be ri ve tél ke dõn.

Az ének ver seny ze nei anya ga.
Min den ver seny zõ nek két dal cso kor ral kell je lent kez nie, vagy le -
het egy bal la da és egy dal cso kor is. Tö re ked je nek régi stí lu sú da -
lok ból me rí te ni. Egy dal cso kor elõ a dá si idõ tar ta ma nem le het
több 4 perc nél. Né pi es mû da lo kat és fel dol go zá so kat nem fo ga -
dunk el. A ver seny zõk szó ló ban, vagy hang sze res kí sé ret tel is
éne kel het nek. Ajánl juk, hogy ver se nyen nép vi se let ben vagy sti li -
zált nép vi se let ben sze re pel je nek.

A XIX. Haj nal Akar Len ni nép dal ének lé si ver seny hez tánc ház
kap cso ló dik, zá rás kép pen pe dig gála, ame lyen fel lép nek a ver -
seny leg jobb jai va la mint meg hí vott mû vé szek. 

Dí ja zás
Szak mai dí jak: (a szak mai zsû ri ál tal oda ítélt dí jak, he lye zé sek)
1. A XIX. HAL fõ dí ja: A zsû ri ál tal oda ítélt há rom „Arany HAL”
szak mai kü lön díj bir to ko sa részt ve het té rí tés men te sen a Tra dí ció
Ala pít vány jó vol tá ból, a XXV. Csu to rás Nem zet kö zi Nép ze nei és
Nép tánc Tá bor ban, La jos mi zsén 2010. au gusz tus 8-15-ig.
2. A ver seny elsõ há rom he lye zett je pénz ju ta lom ban ré sze sül.
3. A KÓTA or szá gos nép ze nei mi nõ sí té sé nek fo ko za tai

Te le fon: 06-1-411-0038 Te le fon/fax: 06-1-411-0039  Min den je -
lent ke zõt sze re tet tel vá runk és sok si kert kí vá nunk a fel lé pé sek -
hez, a meg mé ret te tés hez, ha gyo má nya ink él mény sze rû elõ a dá sá -
hoz, ápo lá sá hoz!

A XVI II. Haj nal akar len ni nép dal ének lé si ver seny mé di a tá mo ga -
tói: Duna Te le ví zió, Ka to li kus Rá dió, Va sár nap, City Rá dió, Ke -
resz tény Szó, Szat má ri Ma gyar Hír lap, Ze ne Szó, Ha rang szó,
www.kota.hu a www.tra di cio.hu, www.ger za nics.hu, www.csu -
to ras ta bor.hu hon la pok.

A  Ca za Hun Uta zá si &Va dá szat szer ve zõ Iro da
be mu tat ko zá sa

A  Ca za Hun Uta zá si&Va dá szat szer -
ve zõ Iro da több éves ta pasz ta lat tal ren -
del ke zõ ki- és be utaz ta tó uta zá si iro da.
2009 au gusz tus 1-én a szi get mo nos to ri
fõ iro dánk után meg nyi tot tuk bu da pes ti
iro dán kat a 8. ke rü let Bró dy Sán dor u.
17–ben (kö zel a Ma gyar Rá dió szék há -
zá hoz).

Iro dánk fõ te vé keny sé ge : kör uta zá -
sok, nya ra lá sok, hor gász- és va dász utak 
szer ve zé se Er dély be.

1991 óta szer vez zük az er dé lyi  kör -
uta zá so kat. Ta pasz talt ide gen ve ze tõk -
kel és na gyon jó szál lás he lyek kel ren del -
ke zünk. Sze ret nénk egy re több ma gyar
em ber nek meg mu tat ni Er dély szép sé ge -

it, meg is mer tet ni az er dé lyi em be rek
éle tét, szo ká sa i kat és éte le i ket.  

Emel lett más uta kat is szer ve zünk:
du nai  és ten ge ri  ha jós uta kat, va dász te -
vé keny sé günk pe dig ki ter jed  az  egész
vi lág ra  Af ri ká tól  Új-Zé lan dig.

Er dély ben gye rek tá bo ro kat, jó ga tá -
bo ro kat, nép tánc tá bo ro kat szer ve zünk
min den kor osz tály nak kis is ko lás tól a
nyug dí ja so kig. Iro dánk ban 6 er dé lyi
vagy par ti u mi szár ma zá sú  mun ka társ
dol go zik. 2 kol lé gánk nak sa ját  pan zi ó ja 
is van  Er dély ben (Ge len cén ) és a Par ti -
um ban (Ma gyar re me tén)   

Cso por tos uta kat  szer ve zünk 2009
Ka ra cso nyá ra és Szil vesz te ré re Er dély -

be Ze te la ká ra, Szé kely ud var hely re,
Csík sze re dá ba, Ge len cé re és a Par ti -
um ba Nagy vá rad ra és Ma gyar re me -
té re. 

Vár juk az Er délyt ked ve lõ, is me rõ
vagy meg is mer ni vá gyó em be rek je -
lent ke zé sét!

Sza bó Jo lán iro da ve ze tõ
1088  Bu da pest,
Bró dy Sán dor u. 17. 
Tel: 30/5499-583,  1/9515-456
E-mai: tra vel@ca za hun.eu ,
www.ca za hun.eu



Dr. Szõcs Ká roly írá sai

A Ró mai Klub 1972-ben a hí res-hír hedt „Die Gren zen des
Wachs tums“ (A gaz da sá gi nö ve ke dés ha tá rai) c. opus-ban meg ál -
la pí tot ta, hogy elõ ször for dul elõ a vi lág ban, hogy maga a gya ra -
po dás/nö ve ke dés  prob lé má vá avan zsált, és azt jó sol ta 1993-ra,
hogy el fog fogy ni: az arany, hi gany, acél, zink, (kõ)olaj, réz,
ólom és föld gáz. Ha be kö vet ke zett vol na, ak kor az ipar aszt más
lég zé si za var ral küsz köd ne ma is. Már pe dig olaj, gáz van bõ ven,
sõt, a leg ha té ko nyabb fegy ver ré avan zsált a gáz ve ze ték és a gáz -
csap. Ami azon ban ve sze del me sen fo gyat ko zott és to vább fogy,
az zal a Ró mai Klub egyál ta lán nem fog la ko zott: az egy re csök ke -
nõ gyermeklétszám. Igy pedig elkerültek egy további, biztos
tévedést. 

Hát ennyit ér nek a tu dós szak em be rek elõ re jel zé sei? Eszem be
jut Pe ter Us ti nov 1, aki va la mi lyen ok ból nem volt el ra gad tat va a
szak em be rek tõl, mond ván: „Az utol só hang, amit ak kor fo gunk
hal la ni, mi e lõtt a vi lág fel rob ban, egy szak ér tõ hang ja lesz, aki azt 
fog ja mon da ni, hogy az tel je sen le he tet len.“

A de mog rá fia csúsz dá ján csú szott el Er dély is, amennyi ben jól
utá na gon dol va la ki. Az elsõ ál do zat a szá szok vol tak, akik jó lé -
tük és fej lett kul tú rá juk okán egy kéz tek, és már az 1700-as évek -
ben be kö vet ke zett azon ál la pot, hogy mar ha pász tor nak a szász
falu ro mán „ven dég mun ká so kat“ kel lett fel fo gad jon, akik már az
1. vh. elõ es té jén több ség be kerültek a legtöbb ilyen szász faluban.

De Szé kely-Szál do bos ese te is ha son ló, ahol jól do ku men tált
egy be te le pí tett pat kó-ko vács csa lád ja, amely mára 500 lel ket
szám lá ló or to dox kö zös ség gé gya ra po dott. A Me zõ ség
1650-1750 kö zött állt a fe jé re. A pél da tár azon ban ki me rít he tet -
len. Egyéb kép pen az a Lud wig Roth, akit Csá nyi fõbe lõ ve tett
Ko lozs vá ron, a szá szo kat fe nye ge tõ ve szélyt nem a ma gya rok fe -
lõl, ha nem a lét szám ban erõ sen so ka so dó ro má nok ban je lõl te
meg. Roth másfél évszázada halott, így nem tudhatja, hogy igaza
beteljesedett.

v v v

A Nyu gat ko rum pá ló dott a jó lét ben – hang zott és hang zik
gyak ran – és pe dig ami att, hogy fél év szá za da nem vi selt egy ”ren -
des” há bo rút. Na, tes sék ké rem alá’ san, kel le ne te hát egy fáj in tos
há bo rú, s ak kor rend be is jön nénk, leg alább is azok, akik nem csak
túl élik, ha nem ab ból meg is gaz da god nak. Nem elõ ször tör tén ne.
Ma gya rá zat ra szo rul ná nak a ”ren des” há bo rú fo gal má ról a kb.
1940 után szü le tet tek, ha öt éve sen nem vol tak annyi ra ko ra -
vén-oko sak, hogy fel fog ták vol na a há bo rú té nyét egy részt, s
más részt, ha máig nem kottyant meg az eszük annyi ra, hogy azt
hin nék, mi sze rint a há bo rús ta pasz ta la tok pót lá sá ra tö ké le te sen
meg fe lel nek Holly wo od gyárt má nyai; nos, a di rekt ta pasz ta lat -
szer zés ma nap ság ugyan csak le het sé ges, mond juk Irak ban vagy
Af ga nisz tán ban, az zal a meg ha gyás sal, hogy ott meg is le het hal -

ni. Vi gasz ta lás a hoz zá tar to zók nak, hogy ezek a ha lot tak itt hon
katonai tiszteletadással kerülnek a föld alá, eltérõen a keleti
fronton és szibériai fogságban elesettek-meghaltak temetéseitõl. 

v v v

Nem sza bad meg sér te ni mil lió föld höz ra gadt sze gényt az zal,
hogy az egyet len ment sé gét és vi ga szát je len tõ pró fé tát kö zön sé -
ges bû nö zõ nek ál lít ják be. Ez volt a ref le xió arra a bi zo nyos, a
pró fé tát áb rá zo ló dá ni ai ka ri ka tú rá ra. Hát ez ke mény ki je len tés,
be lát ha tó. Elsõ rá lá tás sal, a sze gé nyek vi ga szá úl szol gá ló hit kér -
dé sé ben iga zat is ad min den el lá gyult fejû nyu ga ti pol gár. Csak -
hogy itt nem a ne ve ze tes ló láb, ha nem le rá gott disz nó csü lök búj -
kál, amit mar ha láb szár ként cím kéz ve etet tek fel az éh ha lál szé lén
tán tor gók kal, akik sa ját ma guk napi be te vö fa la ta it sem ké pe sek
meg ter mel ni, he lyet te napi öt al ka lom mal le tér del nek és ké rik a
pa ra di cso mi fõ ker tészt, hogy a föl di jám bor sá guk je le ként Mek ka 
felé ki fo gás ta la nul vég zett le bo ru lá sok fe jé ben biz to sít son szá -
muk ra egy ké nyel mes ülõ he lyet az Pa ra dit som ban, ahol nem csak
gyö nyör köd het nek, ha nem ré sze sül nek is azokban az aranyszõke
hajú lányokban is, akiket a földön csak titokban nézeget(het)tek
fényképeken, vagy tisztes távolságból, nyugat-európai városok
utcáin. NB: Szó val ekép pen néz ki a nyo mor gók ön vi ga sza, az
õket ”meg ér tõ” nyu ga ti ka ri ta tiv moz ga lom se ge del me. Ed di ge lé
egyet len al ka lom mal hal lot tam egy mu zul mán hitû fi lo zó fus szá -
já ból, hogy a mu zul mán val lás leg sú lyo sabb ter he a meg re for má -
lás hiányában nevezhetõ meg. 

v v v

Okos em be rek, leg fõbb kép pen an go lok – bi zo nyá ra a volt
gyar mat tar tás okán – már 15 év vel eze lõtt fog lal koz tak a nyu ga ti
vi lág és a kö zép ke le ti mo ha me dán or szá gok vi szo nyá val. Egyik -
nél2  ol vas tam  mi sze rint a vé let len mûve, hogy õk ül nek az ola jon, 
és a Nyu gat ren del ke zik a hoz zá szük sé ges tu dás sal. Eb bõl csak
annyi igaz, hogy tény leg vé let le nül ül nek õk az ola jon, azon ban
nem vé let len, hogy a tu dás Nyu ga ton van ott hon! Ezt pe dig, bár -
ho gyan is van, de nem igen lát ja vi lá go san sen ki. Õk azon ban tud -
ják, de a tu dás meg szer zé sé re már csak azért sem tö re ked nek, mi -
vel ké sõ re ka ma to zik, ehe lyett az olaj árá ból meg vá sá rol nak min -
dent ké szen. Amit pe dig len a vi lág szá má ra el kép zel he tet len
pénz be vé tel bõl épí tet tek és épí te nek, ha néha a szku ril lis, vagy
akár esz te len jel zõ vel jel le mez nénk, le het, hogy pár év ti zed mul -
va akár túl eny hé nek fog tün ni.

v v v

Ami kor azon a bi zo nyos szep tem ber 11-én a tv egye nes adás -
ban köz ve tí tet te a vi lág ke res ke del mi bank két fel hõ kar co ló já nak
kár tya vár sze rû össze om lá sát, amit ma, a nagy tõ ke ar ro gan ci á já -
nak meg fe le lõ for má tu mú és ta lá ló ro baj jal ki sért, mél tó mó don
meg ren de zett és ki vi te le zett spek tá ku lum nak ne vez he tünk, nem -
so ká ra egy né met evan gé li kus lel kész ki fej tet te vé le mé nyét a :
Schluß mit lus tig (:Vége a mu lat ság nak) c. köny vé ben – és ki -
mon dot ta, hogy a ba jok kút for rá sa ab ban ne vez he tõ meg, hogy a
tár sa da lom ból el tü nõ fél ben van az ér ték rend szer és a mo rál,
mely nek okán jo gos a kö vet kez te tés: most az anya gi ak el ve szí té -
se kö vet kez het. Nem ne héz be lát ni a tör té né sek di a lek ti ká ját: a
fel la zult ér ték rend szer tet te le he tõ vé azo kat az aber ráns gya kor la -
to kat, ame lyek nyíl egye ne sen ve zet tek a sú lyos gaz da sá gi vál ság -
hoz. Nem kell evan gé li kus lel kész nek len ni ah hoz, hogy ki je lent -
hes sük, mi sze rint a meg ol dás csak az ér ték rend szer és tár sa dal mi
nor mák új bó li meg fo gal ma zá sa,  pol gár jog ra való eme lé se és
szigorú betartása lehet. 

A dol gok esze rin ti ál lá sa után ese dé kes volt im má ron a Szent -
szék ál lás fog la lá sa is, már csak azért is, mi vel sza pa ro dik a dög ke -
se lyük csa pa ta a tán tor gók és tetsz ha lot tak kö rü li fá kon. A Szent -
szék azon ban nem ren del ke zik va dász en ge déllyel, be kell érje –
mint min dig – bárgyú, jószándéku szónoklatokkal. 

Átalvetõ
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A gyer me kek ha ma rabb el fogy nak, 

mint az olaj!

avagy gon do la tok né mely

szo ron ga tó téma okán

Ez volt a té má ja Mark Ste yn US-amer. szer zõ nagy vissz han got ki vál tó írá sá nak,
2006-ban;

1 Pe ter Us ti nov - 1990 óta Sir (1921 – †2004) tkp. Pet rus Ale xan der von Us ti now,
orosz-fran cia szár ma zá su an gol író,  szí nész és ren de zõ, két sze res Os car-dí jas, rend ki -
vül szí nes kul túr ál is egyé ni ség, egyéb kép pen né me tül (is) jól be szélt;

2 Bry an App le y ard: Der hal bir te Mensch. Die Na tur wis sens chaf ten und die Se e le des
mo der nen Mens chen. Mün chen, 1992,   121 old. (orig. engl.: Un dert san ding the Pre -
sent, Sci en ce and the Soul of Mo dern Man)



Én még gyer mek ko rom ban hal lot tam egy igaz tör té ne tet
Olasz te le ken: 1914-ben az elsõ, a fa lunk ban meg je lent gép jár mû
egy te her au tó volt, Bras só ból jött és meg állt a Ger gõ La ji ék háza
elõtt. És ak kor az öreg Ger gõ egy poly va hor dó ko sár szé nát ho -
zott a csür bõl és az autó elé tet te. Nem tud ta el kép zel ni, hogy a
jár mû nem egy olyan fé le va la mi, ami nek ne kel le ne enni adni. Bi -
zo nyá ra jobb fé le ta kar mánnyal ki nál ta meg az au tót. 

Ez zel egy idõ ben, a Tá vol-Ke le ten is meg je lent egyik he gyi fa -
lu ban egy Ford gyárt má nyú autó. Hogy a falu idõs la kói ho gyan
él ték meg az autó lát vá nyát, nem tud ha tom, de egy ak kor 8 éves
kis fiú is meg cso dál ta a jár gányt, amit majd idõs ko rá ban így írt le
sa ját ke zü leg: »Elõ ször lát tam au tót. Mi lyen iz gal mas! Olaj cse -
pe gett be lõ le, ami kor meg állt. Or rom mal a föl dön szag lász tam,
mint egy ku tya. Be ken tem a kezeimet olajjal és magamba szívtam 
a szagát« 

A kis fiú szor gal ma san dol go zott apja bi cik li fol to zó mû he lyé -
ben, majd inas lett egy au tó ja ví tó nál, de ... foly ton ar ról ál mo do -
zott, hogy egy szer majd sa ját maga fog autót csinálni. 

És aho gyan tud juk, az ál mok néha va ló ra is vál nak: Hon da ne -
vét vi se li az ál ta la ala pí tott au tó gyár, ma egy világkonszern.

Min da zo nál tal, nem min den ki tud ja, hogy a Hon da már ka mi -
lyen rend ki vü li fér fi ne vét viseli.

*  Süd de uts che Ze i tung, 6. Aug. 1991, S. 27; (orig. jap. in: Ni hon Ke i zai Shim -
bun, Hon da sa ját írá sa)

Az elsõ eset a tör té ne lem ben  a hí res an tik fes tõ, Ze u xis-é He rak -
le ia-ban, aki egy csú nya asszonyt raj zolt és olyan ka ca gó görcs
vett erõt raj ta, hogy be le halt. Ezt a té mát meg fes tet te Remb randt
(1606-1669) is: a kép „Ön arc kép Ze u xis ként“, de „Ön arc kép,
öreg ként ka cag va“ cí men is is mert;

Pi et ro Are ti no (1492-1556) olasz író és nyom dász, olyan erõ sen
ka ca gott a húga ál tal mon dott vic cen, hogy a szé ken ül té ben hát -
ra esett és nyom ban meg halt; /bi zo nyá ra nya ki ge rinc sé rü lést
szen ved(het)ett/;

Egy bi zo nyos Mrs. Fitz her bert 1782-ben ka cag ta ha lál ra ma gát a
szín ház ban, ami kor a Kol dus ope rá ban Char les Ban nis ter
(1741-1804) Polly-kosz tüm jé ben szín re lé pett és a kö zön ség fel -
ka ca gott. Mrs. F. olyan ka ca gó gör csöt ka pott, hogy el kel lett
hagy ja a szín há zat. Ott hon azon ban nem tud ta ab ba hagy ni, és pár
nap múl va be le halt;

Alex Mit chell (1925-1975) an gol kõ mû ves, 50 éves volt, ami kor
a tv-ben ko mé di át né zett és olyan ka ca gás vett erõt raj ta, hogy 25
perc múl va bele is halt. A Ti mes je len té se sze rint fe le sé ge  arra
gon dolt, meg kö szö ni a tv-nek, hogy fér jé nek ilyen kel le mes sé tet -
ték a vi lág ból való tá vo zá sát;
A dán Ole Bent zen 1989-ben be le halt a ka ca gás ba egy ko mé dia
né zõ je ként;

A taj lán di Dam no en Sa e num éj sza ka, ál má ban kez dett ka cag ni,
fe le sé gé nek nem si ke rült fel ráz ni, és nem so ká ra meg halt;

Mell es leg: Pá pua-Új gu i ne á ban a kuru nevû be teg ség ben szen ve -
dõk jel leg ze tes tü ne te az izom-re me gés (maga a szó is ezt je len ti)
és egy ter mé szet el le nes kény szer- ka ca gás, és– lé vén a be teg ség
gyó gyít ha tat lan – 10-12 hó nap múl va meg is hal nak; oka, aho -
gyan ki de rült: en do-kan ni ba liz mus, a törzs el halt tag jai agy ve le -
jé nek el fo gyasz tá sa; mi ne ku tá na szi go rú an meg tilt ot ták a ka ni ba -
liz must, a szá zad vé gé re el tünt a kuru is;

For rás: Chris ti an Sar to ri us: Wenn der letz te La chen im Hal se
stec ken ble ibt, in: Die Rhe inp falz, Nr. 24, 2008)

Egy ke rék ab ron csát a kül lõk össze tart ják, de a kö zöt tük lévõ üres 
tér te szi le he tõ vé a ke rék hasz ná la tát.
Agyag ból edé nye ket gyúr nak, de ben ne az üres tér ad he lyet a
kor só ban min den fé le ital nak.
Aj tót és ab la kot ácsol nak fá ból, de bennt az üres tér ál tal lesz a ház 
lak ha tó. 
Így, ami lát ha tó hasz nos ugyan, még is a lé nyeg in kább ma rad lát -
ha tat lan.

(Egy al ka lom mal az er dõ ben egy han gya boly ra tett egy ma rék nyit 
egy má sik ha gya boly ból, le ült mel lé je és néz te, néz te, aho gyan a
han gyák egy mást öl dö sik, majd csak annyit mon dott: ... „íme, a
hol na pi vi lág“. Utol só re pü lõ út ja elõtt azt mon dot ta, nem fél,
hogy le lõ nék, s ... „ne saj nál jon sen ki, ha le zu han nék; a ter me -
szek domb ján kü lön ben sem sze ret nék élni.“)
1. Sze ret ni nem azt je len ti, egy mást néz ni, ha nem együtt néz ni va -
la ho vá. 
2. A tö ké le tes sé get nem ak kor ér jük el, ami kor már nincs mit hoz -
zá ten nünk egy szer ke zet hez,  ha nem ak kor, ami kor már sem mit
sem ve he tünk el be lõ le. 
 3. Egy ha lom kõ meg szü nik egy sze rû kõ ra kás nak len ni, mi helyt
egy olyan va la ki kez di néz ni, aki ma gá ban hor doz za egy ka ted rá -
lis ké pét. 
 4. Ha csak pén zért és nye re sé gért dol go zunk, bör tönt épí tünk ma -
gunk nak. 
5. Jól lát ni csak a szív vel le het. A lé nye ges dol gok a szem mel nem 
lát ha tók. 
 6. A tisz tán lá tás hoz gyak ran elég a szem lé let irá nyán vál toz tat ni.
7. Leg na gyobb örö me ink min dig ott ér nek, ahol a leg ke vés bé szá -
mí tot tunk rá. 
8. Az em ber csak azt a vi lá got ész le li, ame lyi ket ma gá ban hor doz -
za.
 9. A va ló di sze re lem csak ak kor kez dõ dik, ami kor a sze re lem vi -
szon zá sá ra nem szá mít ha tunk. 
10. Ha meg aka rod az em be re ket ér te ni, nem sza bad be szé dük re
hall gat ni. 
11. Hu ma ni tás a há bo rú ban nem több, mint egy po hár víz az er dõ -
tûz re. 

  /Gyüj töt te és né met bõl for dí tot ta drSzK/

2009. szeptember
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Bi cik li fol to zás sal kezd te...,
neve ma egy au tó már ka

So i chi ro Hon da (1906, nov. 17 – 1991, aug. 5)

An to i ne de Sa int-Exu pe ry
gondolatai

(tkp.: Ma rie Ro ger Com te de Sa int-Exu pé ry, 
1900. 06. 29, Lyon – †1944. 07. 31,
Sa int-Rap ha ël, fr. re pü lõ és író)

Lao-Ce gon do la tai
(Kr. e. 6 sz.)

Ha lál ra ka cag ta ma gát?
Igen, ré gen volt ilyen, és van ma is!



El mé le ti bo lyon gás az Ér mel lék múlt já ban 2.
Cso kaj
Ma gyar falu az Ér vize két part ján, ter mé keny sík sá gon, 1138 la -
kos sal, kik ke vés ki vé tel lel re for má tu sok, akik szép tor nyos temp -
lom mal és több csi nos úri lakk al ren del kez nek. Ha tá ra egé szen fe -
ke te agyag, s ott ahol eze lõtt erdõ ál lott, trá gya nél kül is gaz da gon
te rem. Fõ leg bú zát, ten ge rit ter mesz te nek, za bot, ár pát rit kán. Ka -
szá ló ja nem sok és nem igen jó. Er de jét ki vág ták, bora is Ká gya és 
Kóly ha tá rá ban te rem. El len ben 104 hol das nád ló rét je sok és
szép ná dat te rem. Szán tó, ka szá ló és rét te rü le te 1960 hold. Leg -
na gyobb bir to ko sok a Fé nyes csa lád tag jai. /F.E./

A te le pü lés szü löt tei:
– Fé nyes Jó zsef cso ka ji bir to kos, vár me gyei táb la bí ró. Fia:
– Fé nyes Lász ló, cso ka ji, õr mes ter, 1849-tõl had nagy a 48. hon -

véd zász ló alj ban, majd fõ had nagy, ké sõbb szá za dos az 52. hon -
véd zász ló alj nál. A ko má ro mi vár õr ség gel te szi le a fegy vert.
1861-ben Bi har me gye al jegy zõ jé vé vá laszt ják. A ki egye zés
ide jén a Haj dú-ke rü let hon véd egy le té nek tag ja. 1890-tõl föld -
bir to kos Zemp lén me gyé ben. 1893-ban részt vesz a bu dai hon -
véd em lék mû fel ava tá sá ban. /B.G./

– Fé nyes Elek /Cso kaj, 1807. júl. 7.- Új pest, 1876. júl. 23./ sta -
tisz ti kus, az MTA le ve le zõ tag ja. Böl csé sze ti ta nul má nyo kat
Nagy vá ra don, jo got Po zsony ban vég zett. 1828-ban Pes ten te -
le pe dett le és sta tisz ti kai mun kás sá got foly ta tott. Mun kái a
nem zet anya gi és szel le mi erõ for rá sa i nak szám ba vé te lén túl,
fej lõ dé sé ben áb rá zol ták anya gi vi szo nya in kat, össze ha son lít ot -
ták a kül föl di vi szo nyok kal, hogy el ma ra dott sá guk még job ban 
szem be tûn jék. Fé nyes Elek a vám- és ke res ke del mi rend szer,
az ál lam ha tal mi szer vek le írá sá val és a dol go zók nö vek võ el -
nyo mo ro dá sá nak sta tisz ti kai áb rá zo lá sá val ipar ko dott hí ve ket
sze rez ni a re form po li ti ká nak. 1843-47 kö zött az Or szá gos Ma -
gyar Gaz da sá gi Egye sü let elõ adó ja, a Ma gyar Ipar egye sü let
vá laszt má nyi tag ja, majd 1847-tõl al igaz ga tó ja, az el len zé ki
Nem ze ti Kör al el nö ke. 1848-ban Sze me re Ber ta lan bel ügy mi -

nisz ter osz tály ta ná csos sá ne vez te ki és az Or szá gos Sta tisz ti kai
Hi va tal meg szer ve zé sé vel és ve ze té sé vel bíz ta meg.
1848-49-ben a for ra da lom és sza bad ság harc alatt a for ra dal mi
vész bí ró ság tag ja. (Sen kit nem ítélt ha lál ra.) A sza bad ság harc
után fog ság ba ke rült. Sza ba du lá sa után foly tat ta sta tisz ti kai
mun kás sá gát. 1851-ben Pes ten je len tet te meg négy kö te tes fõ -
mû vét „Ma gyar or szág ge og rap hi ai szó tá ra, melly ben min den
vá ros, falu és pusz ta, be tû rend ben kö rül mé nye sen le íra tik”
cím mel. 1857-ben az Elsõ Ma gyar Ál ta lá nos Biz to sí tó Tár sa -
ság élet biz to sí tá si ügy osz tá lyá nak fõ nö ke. Az 1860-as évek ben 
a kor mány la pok nál dol go zott, s ezért ké sõbb ál lan dó jö ve de -
lem nél kül ma radt. Ké sõbb az ál ta la ala pí tott Sta tisz ti kai Hi va -
tal díj no ka ként, majd kegy díj ból élve fe jez te be ér té kes éle tét.
Több for rás ér té kû mun ká ja je lent meg, il let ve több ér té kes
mun ká ja ki adat lan ma radt. /MÉL I. köt./
Egyik szak író tár sa mun ká ja elõ sza vát Fé nyes Elek írta, mely -
nek egyik mon da ta a kö vet ke zõ kép pen hang zik: „Nincs szebb,
ma gasz to sabb és tün dök lõbb erény a hon sze re tet nél.”

– Bár Fé nyes Imre /Köt egyán, 1917. júl. 29.- Bu da pest, 1977.
nov. 13./ nem az Ér mel lék szü löt te, de Fé nyes Elek egye nes
ágú le szár ma zott ja, ezért e he lyen, és igen rö vi den em lé ke zem
meg róla, már csak azért is, mert 1946-ban a ko lozs vá ri Bo lyai
Tu do mány egye te men ta ná rom volt.
Egye te mi ta nul má nya it Bu da pes ten, Deb re cen ben és Ko lozs -
vá ron vé gez te, ahol 1943-ban dok to rált. 1945-50-ig a Bo lyai
Tu do mány egye tem El mé le ti Fi zi kai In té zet ve ze tõ je, 1950-53
kö zött a Deb re ce ni El mé le ti Fi zi kai Tan szék ve ze tõ je, majd ha -
lá lá ig a Bu da pes ti Eöt vös Lo ránt Tu do mány egye te men egye te -
mi ta nár ként dol go zott. Az el mé le ti fi zi ka or szá go san és nem -
zet kö zi leg is el is mert tu dó sa volt, aki olyan el mé le ti fi zi kai fel -
fe de zé sek kel állt elõ, me lyek kel ko rát messze meg elõz te. Írás -
be li ha gya té kai vi lág szin tû ek, me lyek kel né pé nek is be csü le tet
szer zett. /MÉL III. köt./

Szé kely híd
Ma gyar me zõ vá ros, mely nek egyik ré sze dom bon, má sik ré sze a
domb alat ti la pály ban fek szik. Ha tá ra össze sen 13072 hold, mely -
bõl 496 hold bel sõ te lek, 15 hold ut cák, 3917 hold szán tó, 2772
hold ka szá ló, 1292 hold le ge lõ, 2114 hold erdõ, 947 hold nád ló
rét, 1357 hold szõ lõ, 15 hold te me tõ, 30 hold kül sõ ma jo rok.
Föld je fe ke te agyag, mely trá gyáz va jól te rem ne, de nem trá gyáz -
zák. Leg in kább ten ge rit te rem. Dom bon levõ szõ lõ he gye hí res fe -
hér bort ad. Er de je ala csony hegy so ron fek szik, több nyi re tölgy.
A vá ros nyu ga ti ré szén fo lyik észak ról dél irány ban az Ér vize.
Né pes sé ge: 2239 re for má tus, 1079 ró mai ka to li kus, 46 gö rög ka -
to li kus, 41 zsi dó, 25 ágos tai, 11 ó hi tû, akik nek temp lo ma ik és
ima há za ik van nak. He ti vá sár min den pén te ken, or szá gos vá sá ra
éven te 5 al ka lom mal és a há rom nagy ün nep elõtt van. Ba rom vá -
sár éven te 2 al ka lom mal. /F.E./

A te le pü lés szü löt tei:
– To fe us Mi hály (Do bos) /Szé kely híd, 1624. szept. 29.- Gyu la -

fe hér vár, 1684. okt. 23./ re for má tus pe da gó gus, püs pök, egy -
há zi író. 1646-47-ben a fra ne ke ri, 1647-48-ban az ut rech ti,
1648-ban a har der wij ki, 1648-tól a le ide ni egye te men ta nult.
1649-ben a le ide ni egye te men te o ló gi ai dok to ri ok le ve let szer -
zett. 1649-tõl Nagy vá ra don, 1651 vé gé tõl Sá ros pa ta kon ta ní -
tott. 1653-tól Bod rog ke resz tú ron, 1656-tól Bi har di ó sze gen,
1658-tól Szat má ron lel kész. 1663-tól I. Apa fi Mi hály ud va ri
pap ja. 1679-tõl Er dély re for má tus püs pö ke volt. E mi nõ sé gé -
ben a re for má tus egy ház szá má ra meg sze rez te a ve szély be ke -
rült te kin té lyes Gi lá nyi Ger gely-fé le ha gya té kot. He ves vi tát
foly ta tott Hor váth And rás lut he rá nus te o ló gus sal. Gyász ver set
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is írt. Több mûve kéz irat ban ma radt, má so kat ki ad tak. /Új MÉL 
VI. köt./ 

– Pas kó Kris tóf, szé kely hí di /Szé kely híd, 1634.- Sá ros pa tak,
1685./ er dé lyi dip lo ma ta, köl tõ. 1650-68 kö zött az er dé lyi fe je -
del mek ud va rá ban több tiszt sé get vi selt. 1664-75 kö zött Apa fi
fe je de lem több szö rös por tai kö ve te. Apa fi tól a tö rök kel szem -
be ni eré lye sebb fel lé pést kö ve telt. 1668-ban a fe je de lem mel
való konf lik tu sa mi att a kõ vá ri bör tön be ke rült, ahon nan
1672-ben sza ba dult. Is mét el nyer te a fe je de lem ke gyét, aki újra 
kö vet ként küld te Isz tam bul ba. 1676-ban be le ke ve re dett a Bél -
di Pál-fé le össze es kü vés be, emi att Bél di vel együtt Isz tam bul ba 
szö kött, ahol két évig a Hét to rony fog lya volt. Er dély ben, mint
lá za dót el ítél ték és bir to ka it el ko boz ták. Ezu tán Thö köly Im ré -
hez csat la ko zott. 1683-ban el hagy ta Tö rök or szá got és ti tok ban
Sá ros pa tak ra ment és ott élt ha lá lá ig. Ver ses kró ni kák ban meg -
ír ta Er dély 1658-60-i tö rök-ta tár pusz tí tá sa it, a fe je del mi szé -
kért le zaj lott küz del me ket. Por tai vissza em lé ke zé se és sok le -
ve le is fenn ma radt. /MÉL II. köt. és Új MÉL V. köt./

– Ré csei Já nos /Deb re cen, 1754. aug. 2.- Ér bo gyosz ló, 1836.
ápr. 15./ re for má tus lel kész. 1769-tõl a deb re ce ni re for má tus
kol lé gi um ban tó gá tus, majd 1782-ig Ér mi hály fal ván rek tor
volt.  1782-87-ben az ut rech ti egye te men te o ló gi át ta nult.
1787-tõl Ti sza der zsen, 1792-tõl Szé kely hí don, 1814-tõl ha lá -
lá ig Ér bo gyosz lón lel kész, emel lett 1826-tól az ér mel lé ki re for -
má tus egy ház me gye es pe re se volt. Tel jes va gyo nát, 864 kö te -
tes könyv tá rát a deb re ce ni kol lé gi um ra hagy ta ma gyar iro da -
lom tan szék fel ál lí tá sá ra és a ma gyar nem ze ti mû ve lõ dés tá mo -
ga tá sá ra. /Új MÉL V. köt./

– Pé chy Er zsi, báró Ga ri bál di Le óné /Szé kely híd, 1888. v. 1890.
ápr. 26.- Bu da pest, 1933. júl. 19./ szí nész nõ, ope rett pri ma don -
na. Is ko lá it Nagy vá ra don és Ko lozs vá rott vé gez te, majd Bu da -
pest re köl tö zött, ahol to vább ta nult. 1911-30 kö zött kü lön bö zõ
szín há zak ban ját szott. Fény ko ra az 1910-es évek vé gé re esett.
Bécs ben, Lon don ban, Ber lin ben, Pá rizs ban is ven dég sze re pelt. 
Ala kí tá sa it len dü le tes ének mód, stí lu sos já ték és tisz ta szö veg -
ej tés jel le mez te. Mû vé sze te, ere je tel jé ben, vá rat la nul halt meg. 
/MÉL II. köt. és Új MÉL V. köt./

– Bél te ky Lász ló /Szé kely híd, 1909. ápr. 2./ köl tõ, szer kesz tõ.
Kö zép is ko lá it Nagy vá ra don vé gez te. 1929-31-ig a ko lozs vá ri
Ke res ke del mi Aka dé mia hall ga tó ja. Új sá gí rói pá lyá ját az El -
len zék nél kezd te, majd dol go zott az Er dé lyi La pok, az Er dé lyi
Nép lap, az Es ti lap szer kesz tõ sé ge i ben. 1943-tól a Ma gyar
Nem zet bel sõ mun ka tár sa Bu da pes ten. Elsõ ver sét az Er dé lyi
He li kon kö zöl te. 1941-ben a Szig li ge ti Tár sa ság adta ki Jel szó
nél kül c. vers kö te tét, mely az õsz, a cél ta lan ér mel lé ki bo lyon -
gá sok, s a nö vek võ ér te lem el le nes ség le ve rõ han gu la tá ból egy
né pi-pa rasz ti vi lág vágy ál ma felé ke res ki utat. Új sá gí rói mû kö -
dé sét 1945 után is foly tat ta Bu da pes ten, a Ma gyar Rá dió
1957-58-ban rá dió ko mé di á it mu tat ta be. /RMIL I. köt./

– Mé szá ros Jó zsef /Szé kely híd, 1928. aug. 1./ bib li og rá fus, iro -
da lom tör té nész. Nagy vá ra don érett sé gi zett, a Bo lyai Tu do -
mány egye te men elõbb fi lo zó fi át hall ga tott, majd ma gyar nyelv 
és iro da lom sza kos dip lo mát szer zett. A ma ros vá sár he lyi Vö rös 
Zász ló nál az iro da lom és mû ve lõ dé si ol dalt szer kesz tet te, majd
a ma gyar or szá gi for ra da lom mal való ro kon szen ve mi att ál lá sá -
ból me nesz tet ték. A Ma ros me gyei könyv tár hoz ke rült, és ott
dol go zott nyug dí ja zá sá ig (1989). A me gye ké zi-könyv tár há ló -
za tá nak irá nyí tó ja, az or szá gos könyv tá ros kép zõ tan fo lya mok
lek to ra. Ku ta tá si te rü le te a könyv tár tu do mány, mû ve lõ dés tör -
té net és folk lór. /RMIL III. köt./

Kis ke re ki
Ma gyar falu, szép ró na sá gon, az Ér vize mel lett. Lak ja 1000 re -
for má tus, anya temp lom mal. Van igen jó szán tó föld je, szõ lõ he -
gye, sok szé ná ja és nád ja. /F.E./

Ér ke se rû
Ma gyar falu az Ér vize mel let ti ró na sá gon. La kos sá ga 2300, akik
kö zül 200 ró mai ka to li kust és 50 zsi dót ki vé ve mind re for má tu -
sok, re for má tus és ró mai ka to li kus temp lom mal. Ha tá ra 8000
hold, mely bõl 5000 hold szán tó, 1500 hold ka szá ló, 1000 hold le -
ge lõ, 100 hold erdõ, 110 hold ker ti szõ lõ, 300 hold mo csár és víz -
ál lás (de két szer ennyi is le het). Föld je gaz dag fe ke te ho mo kos
agyag, mely bú zá tól kezd ve min dent meg te rem, a do hányt is. Sok
ser tést te nyész te nek. Egy dom bon haj da ni klast rom he lye „Püs -
pök domb” né ven is mert, és egy szi get re szo ru ló kas tély ma rad vá -
nya is van. /F.E./

A te le pü lés szü löt tei:
– Ke se rûi Daj ka Já nos /Ér ke se rû, 1580-as évek- Gyu la fe hér -

vár, 1633. máj. 18./ re for má tus püs pök. Is ko lá it Deb re cen ben,
az egye te met Wit ten berg ben, Mar burg ban és He i del berg ben
vé gez te. Ha za tér ve, 1611-ben vár adi pré di ká tor lett. 1615-ben
Beth len Gá bor meg hív ta gyu la fe hér vá ri pap nak, egy ben ud va ri 
pré di ká to rá nak. 1618. nov. 18-tól ha lá lá ig az er dé lyi egy ház ke -
rü let püs pö ke. Az or to dox kál vi nis ta irány híve volt. 1617-ben
a fe je de lem je len lé té ben az uni tá ri u sok kal nyil vá nos hit vi tát
foly ta tott. Egy há zi mun kái kö zül leg ne ve ze te sebb az Öreg
Gra du ál né ven is mert re for má tus éne kes könyv, me lyet ha lá la
után Ge le ji Ka to na Ist ván adott ki Gyu la fe hér vá ron 1636-ban.
/MÉL I. köt./

– Frá ter Pál /?-?, 1658(?)/ haj dú ka pi tány, vers szer zõ. Frá ter Ist -
ván al ka pi tány apja. Bi har vár me gyei ne me si csa lád ból szár -
ma zott. I. Rá kóc zi György híve volt. Az zal vá dol ták, hogy
Beth len Ist ván nal ért egyet, ezért Rá kóc zi 1634-ben el fo gat ta,
de meg szö kött a vár adi vár bör tön bõl és a Fel vi dék re me ne kült.
Si ke rült tisz táz nia ma gát. A své dek szö vet sé gé ben vi selt há bo -
rú ban együtt har colt Ke mény Já nos sal. II. Rá kóc zi György tõl
1654-ben vissza kap ta bir to ka i nak egy ré szét. Haj dú ka pi tány -
ként részt vett a len gyel or szá gi had já rat ban, majd Rá kóc zi ol -
da lán har col Bar csay Ákos el len. 1659-ben Rá kóc zi se re ge i nek 
egyik ve zé re volt. Ké sõbb Ke mény Já nos mel lé állt, ezért el
kel lett hagy nia Er délyt. Szám ûze té sét egyes ada tok sze rint a
Fel vi dé ken töl töt te. Egy ver ses le ve le ma radt fenn, ame lyet fe -
le sé gé hez írt egy aján dék ba kül dött arany lánc mel lé. /Új MÉL
II. köt./

– Frá ter Ist ván /Ér ke se rû, 1630 kö rül- ?, 1703/ al ka pi tány, vers -
szer zõ. Frá ter Pál haj dú ka pi tány fia. 1660-ban bir to ka it a tö rök
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el fog lal ta, a Fel vi dé ken buj do sott, egy ide ig Aba új ban élt. Az
1670-es évek ele jén Apa fi Mi hály szol gá la tá ba állt. 1675-tõl a
husz ti vár al ka pi tá nya. 1685-ben az zal gya nú sít ják, hogy
vissza akar ja jut tat ni Thö köly Im ré nek a vá rat, amit ko ráb ban
Apa fi el fog lalt. Frá ter Ist ván igye ke zett tisz táz ni ma gát, ver ses
fü ze tét Te le ki Mi hály nak, Huszt fõ ka pi tá nyá nak aján lot ta.
1688-ban a csá szá ri ak át vet ték a vá rat, ez ve tett vé get Frá ter al -
ka pi tány sá gá nak. Köz mon dá so kat, szál ló igé ket ver selt meg
Ba las si-stró fák ban. Fenn ma radt né hány le ve le is. /Új MÉL II.
köt./

– Ra dics An tal /Ér ke se rû, 1726. nov. 12.- Csek lész vagy Nagy -
szom bat, 1773. szept. 15./ fi zi kai író, je zsu i ta szer ze tes. Nagy -
szom bat ban ma te ma ti kát, Bu dán fi lo zó fi át, is mét Nagy szom -
bat ban egy ház- és vi lág tör té nel met ta ní tott. 1769-ben ki lé pett a 
je zsu i ta rend bõl és Csek lé szen plé bá nos lett. Makó Pál lal
együtt a new to ni, il let ve a Bos co vich-fé le fi zi ka egyik, a kor
szín vo na lán álló ko rai ha zai kép vi se lõ je. Je len tõs tan könyv -
szer zõ. /MÉL II. köt. és Új MÉL V. köt./

– Er csei Dá ni el /Ér ke se rû, 1744.- Me zõ túr, 1809. febr. 5./ re for -
má tus lel kész. A deb re ce ni re for má tus kol lé gi um ban és a bá ze li 
egye te men vé gez te te o ló gi ai ta nul má nya it. 1777-tõl ha lá lá ig
me zõ tú ri pap. 1804-tõl he ves-nagy kún sá gi es pe res is. Lel ké szi
te en dõi mel lett a ke le ti nyel vek kel fog lal ko zott. A me zõ tú ri re -
for má tus gim ná zi um nak új já ala pí tó ja és könyv tá rá nak meg ala -
pí tó ja. A nép ok ta tás meg szer ve zé se te rén szer zett ér de me ket.
/MÉL. I. köt./

– Fia: Er csei Dá ni el /Me zõ túr, 1781. júl. 24.- Deb re cen, 1836.
febr. 23./ fi lo zó fi ai író, az MTA le ve le zõ tag ja (1831). Deb re -
cen ben és a göt tin ge ni egye te men ta nult, majd 1805-tõl Deb re -
cen ben ta ní tott fi lo zó fi át. 1825-tõl vá ro si ta ná csos. Az elsõ sta -
tisz ti kai mû szer zõ je. /MÉL I. köt./ 

– Csé csi Nagy Imre /Ér ke se rû, 1804. nov. 28.- Deb re cen, 1847.
júl. 23./ or vos, kol lé gi u mi ta nár, az MTA le ve le zõ tag ja (1844).
1831-36 kö zött or vos tu do mányt hall ga tott Pes ten és Bécs ben,
1837-ben or vo si dip lo mát szer zett. 1839-ben meg vá lasz tot ták
a deb re ce ni kol lé gi um ter mé szet tu do má nyi tan szé ké re. A szer -
tá rat és az ás vány gyûj te ményt gya ra pí tot ta. /MÉL I. köt./

– Bo ron kay Fe renc, bo ron kai és ne ze ti /Ér ke se rû, 1821.- Rozs -
nyó, 1874./ 1842-tõl ön kén tes, majd õr mes ter a 37. Má ri ás sy
gya log ez red ben. 1848 nya rá tól ez re de 3. zász ló al já val a dél vi -
dé ki ma gyar se reg ben szol gál. Ké sõbb had nagy a 30. hon véd -
zász ló alj ban. 1849-tõl fõ had nagy az 58. zász ló alj nál, majd szá -
za dos és a zász ló alj 5. szá za dá nak pa rancs no ka a bán sá gi had -
test ben. A ki egye zés után a Bi har me gyei hon véd egy let nek tag -
ja, ké sõbb adó hi va ta li pénz tár nok. /B.G./

– Bö ször mé nyi Jenõ (aze lõtt Gold ham mer) /Ér ke se rû, 1872.
ápr. 23.- Bu da pest, 1957. aug. 8./ gé pész mér nök, a ha zai Di e -
sel-mo tor gyár tás és au tó gyár tás egyik út tö rõ je. Fõ is ko lai ta nul -

má nya it Zü rich ben vé gez te 1893-ban. Gya kor la ti mû kö dé sét a
Ganz-gyár ban kezd te, majd a Fegy ver-és Gép gyár Di e sel-mo -
tor- szer kesz té si osz tá lyá nak ve ze tõ je lett, s itt gyár tot ta
1899-ben az elsõ ma gyar Di e sel-mo tort. 1903-tól a Wes ting ho -
u se au tó gyár Le Hav re-i, majd lon do ni te le pe in dol go zott mint
fõ mér nök, s részt vett a gyár au to mo bil tí pu sa i nak ki fej lesz té -
sé ben. Ké sõbb a gyár ara di fi ók üze mé hez ke rült, ahol ben -
zin-elekt ro mos mo tor vo na tok szer kesz té sé nek és üze mel te té -
sé nek kér dé se i vel fog lal ko zott. 1924-tõl 1931-ig a Ma gyar Ál -
ta lá nos Gép gyár au to mo bil gyár tá sát ve zet te mint mû sza ki
igaz ga tó. Ta nul má nyai, cik kei kü lön bö zõ szak la pok ban je len -
tek meg. /MÉL I. köt./

– Már ton B. Se ke reszt ne vét, se szü le té si he lyét – saj nos – nem
is me rem, de le xi ko nok ban sem ta lá lom. Ve ze ték ne vét és „B”
ke reszt ne vét az Ér mel lék re vo nat ko zó szak iro da lom ból is me -
rem, s úgy em lék szem, hogy 1966-78 kö zött Ér ke se rû ben mint -
ha em lí tet ték vol na, hogy ott év ti ze dek kel ko ráb ban lé te zett a
Már ton csa lád. Mi vel Már ton B.-nek 1942-ben Az Ér mel lék
köz le ke dé si vi szo nyai, il let ve 1943-ban Ér ke se rû le írá sa c.
mun kái a deb re ce ni Kos suth La jos Tu do mány egye tem Föld raj -
zi In té ze te ki ad vá nyá ban, va la mint 1943-ban Az Ér csa tor na
föld jén, 1944-ben Az Ér sík sá ga c. ta nul má nyai a Föld gömb -
ben je len tek meg, ezért fel té te le zem, hogy Már ton B. szá má ra
az Ér mel lék és Ér ke se rû nem csak ku ta tá si te rü le tet, ha nem a
szü lõ föl det is je len tet te.

– Szám adó Ernõ /Bu da pest, 1907. dec. 11./ köl tõ. Kö zép is ko lá -
ba Bé ké sen, Bé kés csa bán, Me zõ be rény ben járt. Al kal mi mun -
kás, ván dor szí nész lett, majd Bu da pest ut cá in áru sí tot ta raj za it.
A népi irány zat tal ro kon sá got tar tó, a szo ci á lis igaz ság ta lan sá -
go kat bát ran tá ma dó ver sek kel in dult, ké sõbb a jobb ol dal felé
sod ró dott. A II. vi lág há bo rú vé gén Ér ke se rû be vo nult vissza.
Több ver ses kö te te je lent meg. (Pé ter Lász ló szerk.: Új Ma gyar
Iro dal mi Le xi kon III. köt., Bu da pest,1994.)
Mi vel Szám adó Ernõ jó ba rá tom volt, a ne kem dik tált ver se it
ma is õr zöm. Fe le sé gét és le á nyát is is mer tem, akik ta lán Ér ke -

se rû ben szü let tek (él tek). Szám adó Ernõ te hát nõ sü lés ré vén
ke rült az ér ke se rûi Nagy szi get re. Ma gyar or szág ra te le pe dé sem 
(1978) semmit sem tudok róla.

Dr. Ko váts La jos
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Cser mely-utam var ga be tûi
Sze mel vé nyek Ba lá zsi Dé nes, szé kely szent lé le ki nyug. ta nár

ön élet raj zi jel le gû vissza em lé ke zé se i bõl (III. rész)

Égi ta li ga
Há rom ló ko di le ány ki ment az er dõ be,
Meg lát tak egy re pü lõt fent a le ve gõ ben.
– Nézd, Mar csa, mi cso da, égi ta li ga?
Hogy az Is ten cso dá já ba ke rült fel oda?
      (Ho mo ród men ti gúny dal)

Ro mán Vik tor szob rász mû vész egyik ult ra mo dern al ko tá sá -
ban, ame lyet Fran cia or szág ban ké szí tett, a leg õsibb ke nyér- és
élet te rem tõ esz közt, az elõ hán tós szán tó ekét, ame lyet az édes ap ja
em lé ké nek aján lott fel, is mer jük fel. Va jon vé let len, hogy a sze kér 
mo tí vu ma so kat fog lal koz tat ja? Mi egy ko ri osz tály tár sai meg erõ -
sít jük test vér báty ja, Ele mér, val lo má sát, hogy elsõ fi gye lem re
mél tó gyer me ki mun ká ja, a ló ko di lo vas sze kér (lo vas tól, csi kó i -
val és a gyep lõt tar tó gaz dá já val, aki nek
arc vo ná sai fel is mer he tõ ek) volt, s az
utol só re mek mû ve is At ti la sze ke re lett.
Az vi szont nem vé let len, hogy Fran cia -
or szág ban, Sa ron-sur-Au be te le pü lé sen
vá sá rolt há zacs kát ma gá nak, ott, ahol
haj da ná ban az At ti la hun nyí la sai csa -
táz tak a ró ma i ak kal. Az ekét és a kul tú -
rá ját is õk, a bar bá rok hoz ták
Európának, hogy aztán eltûnjenek a
Hadak útján, amelyet szintén e névre
keresztelt, monumentális al ko tás ban
örökített meg a kései utód.

 Hogy nem fe lej tet te el Heki (Ro mán
Vik tor.-nak az osz tály tár sak tól ka pott
ra gad vány ne ve) az egy sze rû fa lu si éle -
tet, az biz tos. Va jon a ho mo ród men ti
csú fon dá ros sá gunk ad ta-e az öt le tet
neki a gyer mek ko rá ból em lék ként ho -
zott eke égre rö pí té sé hez és bom bá zó vá
tor zí tá sá hoz? Egyik Pá rizs ba lá to ga tó
föl di je az eke- mo tí vum ilyen vál to za tá -
ra is em lé ke zett, mert Vik tor ren ge teg va ri áns sal dol go zott, hogy
kor sze rû mon da ni va ló já hoz meg ta lál ja a leg meg fe le lõbb for mát.
Nem iró ni kus, hogy a leg bé ké sebb ta lál má nyunk is a leg ször -
nyûbb rom bo lás esz kö zé vé vadulhat korunk emberének a
kezében? Nekünk még játékszer volt a La ka tos-ud var ban az
eketaliga.

A bick li rõl egy má sik fa lu csú fo ló jut az eszem be. Ami kor a
Gye pes-pa tak völ gyé ben meg je lent az elsõ ke rék pár, ak kor a cso -
dá lat tól el ká bult vén asszony így ki ál tott fel: „Úr is ten nek szent an -
gya la/ Gye pes kö zött fel nyar ga la.” 

A re me tei pi pé nek is et tõl a „szent” je le nés tõl való fé lel mé ben
re pedt meg a szí ve. Per sze, ha rá kér de zel Ho mo ród re me tén, hogy
mi tõl re pedt meg a pi pé jük szí ve, ak kor a re cse nyé di ku tya fe lõl
ér dek lõ dõk nek adott vá lasz hoz hasonlót loccsantanak oda a
jámbor kérdezõnek a helybéliek.

A tech ni ká val ké sõ re ba rát koz tunk meg. Re cse nyé den az elsõ
autó a Má tyás-test vé re ké volt. A tej szö vet ke ze tek ter mé ke it szál -
lít ot ták Bras só ba és Bu ka rest be a har min cas évek ben. A kí ván -
csis ko dó fa lu si a kat is fel vet te Má tyás Ká roly egy szer a te her ko -
csi já ra. Na gyon tet szett, amint a szél szem be csap kod ta az ar cu kat

a te her ko csi te te jén. Ami kor a Ké no si-te tõ re kezd tek fel ka pasz -
kod ni, a so fõr a ka nya rok be vé te lé vel dol go zott. Az éle tük ben au -
tón elõ ször uta zó re cse nyé di ek, akik a ve ze tõ ka bin ban a vo lánt
jobb ra meg bal ra csa var ga tó em ber rõl azt hit ték, hogy el sza lasz -
tot ta a „lo va kat” és nem ké pes kéz ben tar ta ni a „gyep lõt,” el kezd -
tek se gít sé gért ki ál ta ni az út mel lett ka szá ló atya fi ak hoz: – Em be -
rek, fog ják meg, az Is te nért! Or bán Mi hály „kéj uta zó” annyi ra fi -
gyel te és át él te a so fõr mun ká ját, hogy õ is azt hit te, Má tyás Ká -
roly elszalasztotta a kocsit, mint a fogatos a lovakat. Elkiáltotta
magát az öreg is: – Fogják meg, segítsenek, nem látják, hogy
kínlódik szegény ember!

Én, arány lag, ha mar meg ta nul tam ke rék pá roz ni. Igaz, a má sé -
val. Öcsém ba rát já nak, Már ton Pis ta báty já nak volt bi cik li je. Le
volt téve, mert Dé nes di ák ként Ke reszt úron ta nult az Uni tá ri us
Gim ná zi um ban. Ami kor Ist ván bá csi a messzi ha tá ron dol go zott,

ak kor ti tok ban Pis ta elõ mer te ven ni a ke -
rék párt, hogy ta nul gas son. Szí ve sen
asszisz tál tam, ta szí tot tam, tá mo gat tam,
mert re mél tem, én is hoz zá fér he tek
egy-egy rö vid ke pró bá ra. Már-már el in -
dul tam, de a sok tá mo ga tó kö zül va la me -
lyik tisz ta vé let le nül, de le het csu pa irigy -
ség bõl, ép pen az, aki rit kán vagy se hogy
sem ju tott szó hoz, ki rú gott egy ke rék kül -
lõt. Is ten lát ja a lel kem, hogy meg int nem
akar tam Nagy Ká ruly ra te rel ni a gya nút!
Az lett az ered mény, hogy ezu tán gyor san 
is mét pi he nõ re kel lett ten nünk a ke rék -
párt. Két év sem telt el, s én a szent már to -
ni ele mi is ko la bent la ká sá ban ta nul tam
meg bi cik liz ni. A dél utá ni szi len ci um
alatt a ne ve lõ nõnk nek lá to ga tó ja jö vö ge -
tett. Az ud var ló szo ba fes tõ a ke rék pár ját
a lép csõ mel lett hagy ta. Néha ki kér ez -
ked tünk a szi len ci um ról, hogy sür gõs fo -
lyó ügye in ket in téz zük. Ha mar fel fe dez -
tem, hogy fel van tá lal va a le he tõ ség.

Még egy társ kel lett az el in du lás hoz. Ké no si Cse ke Pé ter ba rá tom
meg tet te ér tem. Ki szö kött õ is. Rop pant saj nál tuk, hogy elromlott
a szobafestõsegéd és a nevelõnõnk barátsága, így megszûnt a
kerékpár-tanfolyam. Már egyedül is tudtam felülni és leszállni,
csak éppen hosszabb sza ka szon kellett volna gyakorolnom a
vezetést.

A szó fo ga dás olyan ter mé sze tes volt ná lunk, mint a lé leg zet vé -
tel. Soha nem gon dol koz tam azon, hogy ezt vagy azt tel je sí tem-e.
Az volt a fur csa, ami kor egy al ka lom mal Öcsit, az uno ka test vé re -
met meg szó lí tot ta apám, hogy hoz za elõ a csûr bõl a ge reb lyét,
mert a ka pu nál in du lás ra ké szen állt már a sze kér. A vá ro si úrfi
egyet sem moz dult. – Ak kor, gye re, állj meg a mar hák elõtt – kér te 
õt, de Öcsi arra sem moz dult. – Kár, hogy nem az én fiam vagy,
mert megtanítanálak!

Nem em lék szem, hogy apám tes ti fe nyí tés sel szok ta tott vol na
a szó fo ga dás ra. Csak annyit tu dok, hogy ér tett a mér ték kel való
szó be li ju tal ma zás hoz és el ma rasz ta lás hoz. Az al gim ná zi um elsõ
osz tá lyát Ho mo ród szent már ton ban kezd tük. Bo gár- és nö vény -
gyûj te mé nye mért ér dem ok le ve let kap tam. Eze ket ki ra kat ta apám
az üve ges be, hogy min den ki lás sa, aki be jön hoz zánk. Ha va la ki
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rá kér de zett, apám büsz kén tá jé koz tat ta az ér dek lõ dõt, hogy ezt a
Dén kó fia ér de mel te ki. Saj nos, emel lett fel hív ta a ven dég fi gyel -
mét egy gép írá sos pa pír ra is: el ma gya ráz ta, hogy az egy intõ, ami
azt je len ti, hogy a kö vet ke zõ fél év ben meg fo gok buk ni, ha nem
igyek szem jól ma te ma ti ká ból. Disz nó tor ba jöt tek az új fal vi ro ko -
nok. Köztük volt Ilonka ángyom, akinek két eminens leánya járt
az oklándi algimnáziumba. Apám feltette a szokásos lemezt:

– Ugye, azt a nyom ta tott pa pírt né zed, Ilon ka? Az a fiam in tõ je
– s kö vet ke zett az en gem fi no man pi ron ga tó szö veg, az apám ré -
szé rõl. Ilon ka án gyom is rá tett egy la pát tal, s olyan mér ték te le nül
fel ma gasz tal ta a le á nya it, hogy nem bír tam hall gat ni, ki sza lad tam
a ház ból, s még a „le si pe csi re” (le csi-pe csi, friss, még me leg, kö -
vé res disz nó hús ból ké szült étel) is alig tud tak elõ hív ni. A kö vet -
ke zõ fél év ben he tes re emel tem az ötöst és azu tán soha ki lenc-tí ze -
sen alu li je gyem nem volt ma te ma ti ká ból.  Nem ép pen a szor ga -
lom hi á nya volt a gyen ge elõ me ne te lem oka. Le ma ra dá sunk hoz
hoz zá já rult az is, hogy a ta ní tó urat több szö ri ka to nai be hí vá sa és
fog sá ga mi att a kép zõs le á nya és a szent már to ni ro ko na he lyet te -
sí tet te. A má sik ok az volt, hogy a há rom ki lo mé te res tá vot, a
szent már to ni is ko lá ig, min den nap gya log tet tük meg mi, a szent -
pá li és re cse nyé di gyer mek se reg. Reg gel si et tünk, hogy ne kés -
sünk, de órák után rá ér tünk ha za fe lé ját sza doz ni és ez a ta nu lá si
idõnk ro vá sá ra ment. A bent la ká si el le nõr zés a tan ügyi re form
után hasz nunk ra vált, mert a szü lõk sem ve het tek el a ta nu lás tól.
Aze lõtt meg tör tént, hogy bár ké sõ re tán to rog tunk haza Szent már -
ton ból, de apám nak sür gõs el in téz ni va ló ja volt, így alig vár ta
meg, hogy be kap jam az ebé det, már is sza lasz tott egy le vél lel Má -
té fi ügy véd hez Ok lánd ra. Test vé rek kö zött is tíz km jö vet-me net a 
tá vol ság. Ami re ha za ér tem, már es te le dett. Ott hon az esti dol gok
vár tak el in té zés re. A va cso ra és az írás be li házi fel ada tok le fir kan -
tá sá val ért vé get a nap. Más nap az elsõ óra föld rajz volt. Nagy
Béla ta ní tó, az osz tály fõ nö künk he lyet tes ta ná ri mi nõ ség ben ta ní -
tott. Fel tet te a szo ká sos kér dést: – Ki akar fe lel ni? Sen ki sem je -
lent ke zett, ami nem szo kott meg tör tén ni. Ami kor fe nye ge tõ en
meg is mé tel te a kér dést, ak kor las san min den kéz je lent ke zés re
len dült, még az enyém is, aki egy szer sem ol vas tam el a lec két.
Mit te het tem vol na? Azt gon dol tam, ha nem eme lem a kezem fel,
akkor biztosan engem szólít ki. Gyakorlott nevelõi szem hamar
kiszûrte az ilyen bliccelõket. A térképhez hívott. Afrika hegy- és
vízrajzát kellett volna megmutatnom. Elakadtam Zanzibárnál,
ennél a hangzatos, szépen zengõ névnél. Kimondtam: Zanzibár,
Zanzibár… de csak ennyi. Elállt a szavam. 

– No, az mi: hegy, sík ság, fo lyó… mi cso da? – szólt a kér dés.
Én el is mé tel get tem: 
– Zan zi bár… 
– Bár-bár… ta nul tál vol na, fiam, de az nem szép do log, hogy

ilyen ké szü let le nül je lent kez ni szem te len kedsz.
Az osz tály ban foj tott rö hö gés je lez te, hogy fel fog ták tár sa im a

cél zást. Én ég tem, mint a pet ró le u mos rongy. S ez zel még nem zá -
rult le a do log. Szü net ben lát tam, hogy Irén ke kis asszonnyal sé tál
az ud va ron Nagy Béla, és egy ol dal pil lan tást vet fe lém az osz tály -
fõ nö köm, mi köz ben he ve sen ma gya ráz. Tud tam, hogy csak is a
föld rajz órai fel sü lé se met ad hat ja elõ. Kü lön ben ezt még ma meg -
hal lom otthon, mert a volt tanítónõm is hazajárt Recsenyédre.

Igye kez tem, mi bõl le he tett, az apám ked vé be jár ni, hogy az
ígé re tét va ló ra tud ja vál ta ni, de adó dott ilyen rö vid zár lat is. Sok -
szor erõ met és ko ro mat meg ha la dó fel ada tok tel je sí té sé re vál lal -
koz tam. Az eté di vá sá ron vett te he nün ket to vább ad ta apám a kõ -
hal mi pi a con, aho vá én is el kí sér tem õt. Meg gyõ zõ dött, hogy a
„nagy be lû” te hén nem ta lál a mi sze gé nyes szé na ter mé sünk höz. –
Bár jól te jel, de ha egy ki sebb ét kû vel ki cse rél het nõk, ak kor jól
jár nánk – mon do gat ta. Si ke rült is, egy ka rá csony fal vi em ber vet te 
meg, olyan ki kö tés sel, hogy a te hén árá ból hi ány zó össze get csak
egy hét múl va adja meg, ami kor neki is ki fi ze tik az ölfa árát.
Apám is fel té telt sza bott, hogy a pén zért én fo gok át men ni, de va -

sár nap, hogy ne hi á nyoz zak az is ko lá ból. El is jött a va sár nap.
Apám a nya kam ba akasz tot ta a ta risz nyát az zal a meg ha gyás sal,
hogy senkivel szóba ne álljak se menet, se jövet és az úti cé lom -
nak azt mondjam, hogy anyám küld kis pipék után érdeklõdni.  

 - No, ta ris nya, hova vi szed azt a gyer me ket? – szólt hoz zám
csú fon dá ro san Nagy Pis ta bá’, de én se nem kö szön tem, se nem
vá la szol tam neki. A kül de tés ha tal ma fel men tett en gem ez alól az
ele mi il lem sza bály alól. Meg ér kez tem Tót or szág ba. Így mond ta a
vá sá ros ügy fe lünk a cí mét. Er rõl a fa lu rész rõl me sél ték, hogy az
olá fal vi desz kás ha za fe lé igye ke zett a Szász föld rõl jö vet. A jó vá -
sár ra ál do mást ivott Ok lán don, a Moc zás Mó zes ven dég lõ jé ben.
Ka rá csony fal va felé el szen de re dett a sze kér fe nék ben. A lo vak
tart ot ták az irányt ha za fe lé, de Ka rá csony fal ván is volt egy meg -
szo kott he lyük, ahol etet ni-itat ni szo kott. A lo vak be is áll tak az
is mert hely re. Hogy a sze kér már nem rin gat ta és nem zörgött,
feltámadt a deszkás. Nézett szét, de úgy pityókosan nem tudott
olyan gyorsan tájékozódni: 

- Jó Már jám, hol va gyok én? – ki ál tot ta el ma gát. Egy ka pu ban
álló gaz da sza po rán vá la szolt neki:

– Ki jed, ep pen, Tót or szág ban.
– Édes Jé zu som, hát az imént még Ok lán don vo lék!
Ez még nem volt elég neki a ki jó za no dás hoz. A lo va kat el in dí -

tot ta a vélt jó irány ba, és visszaha nyat lott a sze kér fe ne ké be. Ami -
kor is mét meg áll tak a lo vai, már meg int is me ret len he lyen éb red -
ezett: Szi bé ri á ban – az elõb bi vel ellentétes fekvésû zsák ut cá ban.

 - Hi nye, az an ti krisz tu sát, en nek fele se tré fa! Hogy ju tot tam
ilyen messzi re! Még csak az orosz fog ság hi ány zik ne kem! Kéz be
vet te a gyep lõt, s be rittyen tett a lo vak közé az os to rá val. Ez a vá -
rat lan vi lág fel fe de zõ ka land ja úgy ki ver te az ál mos sá got a fe jé -
bõl, hogy Olá fa lu ig töb bet egy mi nu tá ra sem tud ta le huny ni a sze -
mét, nehogy egy új világrészen kössön ki ismét.

Meg kel lett vár nom, hogy jár ja nak le a temp lo mo zá sok, mert
ott két temp lom ban is di csér ték az Urat: az uni tá ri us ban és a ka to -
li kus ban. A bíró ka to li kus volt és elõt te akar ta a pénzt át ad ni a mi
uni tá ri us ügy fe lünk. Meg is né zett be csü le te sen a bíró és ki val la -
tott, hogy meggyõ zõd jön, kire bízzák a tartozás törlesztését.

– Mit fogsz mon da ni, fi jam, ha kér de zik, mi do log ban
jársz-kelsz? – sze gez te ne kem a kérdést.

– Anyám nak vi szem az üze ne tet, hogy jö het a pi pé kért. 
– Ne hogy úgy járj, fi jam, mint az il le tõ, aki ga lam bo kat vá sá -

rolt, majd a ga lam bo kat el sza lasz tot ta s ott ma radt õ. Se pén ze, se
galambja. 

– At tól maga en gem ne félt sen! – vá la szol tam olyan ha tá ro -
zott ság gal, hogy a bíró fej csó vál va hümmögött.

Sze ren csém re nem ta lál koz tam kí ván csis ko dók kal, mert az
utam ból ki vág tam, ahol le he tett, a rö vi dí tõ kön gya lo gol tam és
nem kér ez ked tem fel egy szekérre se a nagyúton.

Bá gyi kül de té sem nem járt le ilyen si mán. Ku ko ri ca sze dés
után már csak a kóré ma radt kint a ha tá ron. Alig ér kez tem haza
Szent már ton ból, apám fi gyel mez te tett: úgy si es sek a ta nu lás sal,
hogy Bágy ba akar kül de ni, Nad rá gos ék hoz. Benc ze Gyu la ra gad -
vány ne ve volt: mert töb ben vi sel tek azo nos ne vet, a Nad rá gos jel -
zõ vel kü lön böz tet ték meg õt. Az ud var he lyi Re for má tus Kol lé gi -
um ban négy osz tályt vég zett és azu tán ott hon ma radt szü lõ fa lu já -
ban föld mû ves nek. Ta nult em ber mi vol tát a ha ris nya vi se let pol -
gá ri nad rág gal való fel cse ré lé sé vel is hang sú lyoz ni akar ta. Az
ilyen gaz dák más fa lu ban pen nás, diák vagy ré gen li te rat ti mel -
lék ne vet kap ták, a fa lu ban ta ní tói, jegy zõi s más írás tu dói fel ada -
to kat lát tak el. Bágy ból sok hû sé ges és jól fi ze tõ kun csaft ja volt
apám nak. El vár ták és meg is szol gál ták, hogy az inas vagy én, a
kül dönc, ház hoz vi gyük a kész láb be li jü ket. Ami re be fe jez tem,
job ban mond va ab ba hagy tam a ta nu lást, arra már az õszi nap a bá -
gyi hegy ge rinc utol só, nyu gat fe lõ li sza ka szát, a Kõ szik lát fes tet te 
vér vö rös re, je lez ve, hogy hol nap sze les-vi ha ros idõ re szá mít hat -
nak a be ta ka ro dó gaz dák, s amit még ma el vé gez het nek, azt ne
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hagy ják hol nap ra. Sza po rán szed tem a lá bam a ha tár úton, hogy a
ko rai sö té te dés elõtt ha za ér jek. Bán tam, hogy nem me zít láb in -
dul tam, mert olyan kel le mes volt gya lo gol ni a hol po ros, hol gye -
pes le ge lõi rö vi dí tõ kön. A Szár mány ko pasz domb ja alatt a re cse -
nyé di szé len, az út tól nem messze volt az esz te na. Nagy ív ben el -
ke rül tem, hogy a ku tyák ne ve gye nek ész re. Si mán meg úsz tam.
Va ló szí nû, hogy a se re get kí sér ték el. Egy lom pos ku vasz ott gub -
basz tott a ko már nyék alatt (az a hely, ahol fej ni szok tak). Most al -
szik, mert õ lesz va ló szí nû leg az éj sza kai szol gá la tos. Kü lön ben
sem far kas jár ta hely ez. Csu pán az Élõ pa tak bok ros ár kán su nyis -
kod hat nak fel fe le a Ke rek er dõ fe lõl az or da sok. Itt nem ne héz do -
log ma jor ku tyá nak len ni. Nad rá gos ék szil vás-di ós kert jén ér tem
fel a bá gyi vár ma ra dék kö ve i bõl épült öreg ház hoz, de sen ki élõ -
lel ket nem ta lál tam ott hon. Fel de rí tõ uta mon meg tud tam a szom -
széd kapu elõt ti kö vön pi pá zó kis öreg tõl, akit ott hon fe lej tet tek a
töb bi csa lád ta gok eb ben a nagy õszi be ta ka ro dá si sür gés-for gás -
ban: nem rég men tek el Nadrágosék a Kaca-patakába, hogy a még
kint maradt tököt és kórét hazahozzák. Jól megnéztem magamnak 
a kis öreget és eszembe jutott, hogy János bátyánk nem róla
mondta-e a tréfás történetet, miszerint a seprût áruló bükkfalvi
cigányné megszólította a kapuban ülõt: – Fuss bé, gyermök,
anyádhoz, kérdözd meg, hogy vöszön-e nyírfaágsöprût!

– Asz ta zán tik ris tu sát, a sze met -
nek, hát nem lá tot, hoty pa ju sam van, 
itt a ka pun pe lõl én fa tyok a kasz ta! –
vá la szolt fel há bo ro dot tan a sely pí tõ
rangos-módos gazda.

Sze de get tem és tö rö get tem az útra 
hul lott diót. Vár nom kel lett, amíg ha -
za jön nek. Köz ben ro ha mo san kez -
dett szür kü lõd ni. Eszem be ju tott,
hogy is mét az esz te na alatt és ben -
nebb a te me tõ és a Küs cse re köz ti
úton kell ha za men nem, de fon tos
üze ne tet kel lett át ad nom, amely re
vá laszt várt apám. Meg kel lett azt is
tud nom, hogy mi kor jö he tünk szil vát 
szed ni. Bá gyi szil vá ból szok tuk fõz -
ni a min den na pi ke nyér mel lé szük -
sé ges szil va ízt (lek várt). Annyi ra al -
ko nyo dott, hogy ott hon ról ilyen kor
már nem en ged tek vol na útra. Meg -
kér dez te Ré gi na néni (apám nak ro -
ko na volt a Ba lá zsi ágon), hogy fé -
lek-e? In kább hál jak ná luk! Hogy is
mond tam vol na ki ezt a szót, hogy fé -
lek, de nem ma rad hat tam, mert ak kor 
apám biz tos utá nam kellett volna, hogy jöjjön. Neki pedig az
idõspórlás volt a célja az én elszalasztásommal.

El in dul tam, a Szár mány domb ja sö té ten raj zo ló dott fel az ég al -
já ra. A domb al ján, az esz te ná nál va cso rá ra fel gyúj tott pász tor tûz
láng nyel vei mar dos ták a sö tét sé get. Ne kem út irányt jel zett, mert
arra kel lett el ha lad nom, de egy re nö vek võ fé lel met is táp lált, mert
ott vár nak en gem a ma jor ku tyák. El in dul tam. Men nem kel lett,
nem volt meg ál lás. A vil lán cso ló tü zet néz tem. Fé nyé nél ki raj zo -
ló dott az esti mun ká ju kat vég zõ ju há szok alak ja és a ku tyá ké is.
Nem néz tem a lá bam elé. Szandálom vékony talpa mágnesként
követte a hepehupás mezei út hajlatait.

El vak kan tot ta ma gát egy vé kony han gú ku tya. Ezek a fi a tal
kö lyök ku tyák na gyon fi gyel me sek és ide ge sek. Le het, hogy õk is
fé lel mük ben ugat nak, mert nem volt még dol guk far kas sal és az
elsõ ta lál ko zás iz gal ma bor zol ja fel az ide ge i ket. – Hahó! – üvöl ti
el ma gát egy fér fi hang az esz te ná nál. Erre rá zen dít az egész ku -
tya kó rus. – Biz tos far kas já rást ész lelt a fe jõ pa ku lár a ko sár nál –
gon dol tam. Irány a tûz fé nye! In kább a ku tyák tép jék le a nad rá -

gom, mint sem a far kas mar can gol jon da ra bok ra! Meg vil lant az
agyam ban a teg nap esti ku ko ri ca fosz tó ka lá ká ban hal lott tör té net, 
hogy va la hol Len gyel fal va ha tá rá ban egy em ber rel szem be ment
a far kas. Nem volt mit ten nie a sze gény em ber nek, a far kas ki tá -
tott szá já ba be nyom ta a ke zét, s a tor kán akadt ök lé tõl meg nyu -
vadt a far kas. Elõ re tar tott ököl lel in dul tam neki az út emel ke dõ
haj la tán ágas ko dó far kas nak. Jól lát szott, hogy a far kát az égre
me resz ti, mint amikor a vadállatok támadni szoktak. – Én
Istenem, csak most az egyszer segíts meg! – kiáltani akartam, de
nem jött ki hang a torkomon!

Ami kor ma gam hoz tér tem, tele vol tam bo ró ka fe nyõ tû le ve lé -
vel. Alig tud tam ki táp ász kod ni a bo kor sûrû ágai kö zül. Ez volt az
én fe ne va dam. Meg ta po gat tam min den ta gom. Sem mi ba jom! A
pa ku lár ész re vet te, hogy em ber fé le jár az úton és bot ját a csa hos
felé dob ta, hogy el hall gat tas sa. Az vinnyog va állt to vább az esz te -
na mögé. El in dul tam én is. Már az Ökör ita tó nál jár tam. Jól ki raj -
zo lód tak a te me tõ fá i nak és na gyobb sír kö ve i nek sö tét kör vo na -
lai. Más fe lõl ko mo ran zú gott a cse re er dõ. Ta lán vi har ké szül! Le -
gyen, ami lesz. Most már sem a va dak tól, sem a ha lot tak szel le me -
i tõl nem fé lek. Át es tem a tûz ke reszt sé gen. Az útról le nem térek.
Ilyen hangulatban érkeztem haza. Apám fejés után elõmbe
készülõdött.

Ez a bá gyi kül de té sem meg erõ sí -
tet te az ön bi zal ma mat. Túl lép tem a
kis gyer mek kor ha tá rán. El di cse ked -
tem, hogy még a far kas sal is szem be -
száll tam vol na, sze ren csé je, hogy nem 
õ jött szem be ve lem ak kor, mert ki -
nyif fan tot tam vol na a ki éhe zett dö göt. 
Apám sze mé ben is na gyobb ra nõt tem. 
Az öcsém mel való ko co ló dá sa in kat
az zal zár ta le: – Le gyen eszed, Dénös,
nem vagy te már taknyos gyermök. 

A bi cik li rõl nem sok szó esett. Az
öz vegy asszony, aki tõl re mél het tem
vol na az „égi ta li gát”, járt ugyan ná -
lunk, láb mé re te ket vett apám a le ány -
ká i ról is, de a fi ze tés rõl nem esett szó.
Leg alább is elõt tem. Jós ka, az inas
néha szó ba hoz ta, hogy ha most egy
bi cik link vol na, ha mar el sza lad hat -
nánk ezt meg azt vá sá rol ni, meg a láb -
be lit ha za vi het nénk, s rög tön ütné a
pénz a mar kunk. Anyám egy szer let -
ácsol ta, mert néha okot adott rá a nagy 
tu dá lé kos sá gá val, amit anyám sen ki -
nek sem bo csá tott meg: – Ar ról nem

kell le száll nod, mert fel sem fogsz ülni rá! Ami kor meg kér dez tem
anyá mat, hogy tény leg el len zi-e a bi cik li vá sárt, ak kor kü lön vett
en gem és na gyon ko moly, nyu godt han gon el mond ta: – Ide fi -
gyelj, Dén csi, ezt ne mondd el sen ki nek, csak reád bí zom ezt a tit -
kot. Még apád dal sem tár gyal tam er rõl. Jós ká nak csak egy fél esz -
ten de je van még itt ná lunk. Azért ve gyük meg a bi cik lit, hogy õ
fe szít sen vele, s kos la dé roz zon raj ta a le ány kák után? Tu dod,
hogy a Már ton Pis tá ék bi cik li jét is majd nem tönk re tet té tek. Most
ez len ne a falu gyer me ké nek a pró ba lo va. Ki tud na el len áll ni an -
nak, hogy a fel nõtt ro ko nok kö zül egyik nek sem ad juk köl csön,
mert hát len ne in do kolt eset a köl csön ké ré sé re, ha már van bi cik -
link. Te már nagy vagy és bí zom ben ned, hogy meg ér ted. Nem
adunk okot az irigyeknek sem, hogy minket rágjanak. Hamar azt
zuvatolnák, hogy a szegény özvegyasszonyt becsapta apád. Jól
megleszünk mi még egy darabig bicikli nélkül is… 

Így ma radt ki gyer mek ko rom ból az „égi ta li ga.”
(Kö vet ke zõ szá munk ban foly tat juk) 

(Vá lo gat ta: B. Os vát Ág nes)
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A Gyu la fe hér vá ri fõ egy ház me gye
ala pí tá sá nak ez re dik évét ün nep li

2008-2009-ben

Ál lam ala pí tó, apos to li Szent Ist ván ki rá lyunk vár me gyé ket
szer ve zett, püs pök sé ge ket ho zott lét re. A gyu lák ha tal má nak
meg tö ré se (1002) után Er dély te rü le tén Gyu la fe hér vár köz pont tal 
egy há zi szer ve zet kez dett ki épül ni. Va ló szí nû, hogy a püs pök ség
meg szer ve zé se 1009-re be fe je zõ dött, hi szen ek kor a pápa kö ve te,
az os ti ai püs pök meg erõ sí tet te az egy ház me gye ha tá ra it. Et tõl
kezd ve 1542-ig a vá rost az er dé lyi egy ház me gye püs pö kei ural -
ták. Ha azt mond juk, hogy ural ták, az azt je len ti, hogy egy há zi lag
és po li ti ka i lag is igaz gat -
ták a nagy ki ter je dé sû
er dé lyi egy ház me -
gyét. Az er dé lyi püs -
pök az or szág leg -
gaz da gabb fõ pap ja i -
nak egyi ke volt, a ti -
zed ké pez te a leg -
fõbb jö ve del mét. Az
er dé lyi püs pök ség
már kez det tõl fog va
a Kalocsai
érsekséghez
tartozott. Az erdélyi
püspököket a magyar 
királyok sokszor
diplomáciai és
katonai feladatokkal
is megbízták.

A püs pök ség meg -
ala pí tá sát ter mé szet sze -
rû leg kö vet te az elsõ szé kes -
egy ház épí té se a 11. szá zad ban. A há rom ha jós ba zi li ka a ma i nál
ki sebb volt, épí té sé nél fel hasz nál ták a régi ro mok kö ve it. A 12.
szá zad kö ze pe felé a ba zi li ka már ki csi nek bi zo nyult, ezért egy
na gyobb, szin tén háromhajós bazilikát építettek, román stílusban. 

A 11-13. szá za di ira tok ban Gyu la fe hér vár „ci vi tas”-te hát vá -
ros ként sze re pel, míg eb ben az idõ ben pél dá ul Ko lozs vár vagy
Nagy sze ben „vil la”-azaz faluként.

Saj nos az elsõ püs pö kök neve nem is me re tes, ami az zal ma -
gya ráz ha tó, hogy az 1241-es ta tár já rás kor a le vél tár tönk re ment.
Az elsõ püs pök, akit há rom ok le vél is em lít, Frank
(1075-1083?). A má so dik püs pök Si mon, aki ta nú ként sze re pelt a 

zo bor he gyi ben cés apát, Go dof red ál tal 1111-ben, il let ve
1113-ban ki ál lí tott ok le vél ben, ame lyet Kál mán ki rály pe csét jé -
vel erõ sí tett meg. Ba ra nus neve egy 1139-ik év ben ki adott, bo zó ki 
mo nos tor ra vo nat ko zó ok le vél zá ra dé ká ban sze re pel. 

Val ter (1156-1158.) fõ pap ne vé vel négy ok irat ban is ta lál ko -
zunk. Egy 1156-ban kelt ok le vél ar ról ta nús ko dik, hogy Mar ti ri us 
esz ter go mi ér sek het ven falu ti ze dét a szé kes káp ta lan tag ja i nak
en ged te át. Az ugya neb ben az év ben kelt, az ér se ki ado mányt

meg erõ sí tõ ok le vél ben
ta lál ko zunk újra a ne -

vé vel. A kö vet ke zõ
év ben egy II. Géza
ki rály ál tal ki bo csá -
tott ok le vél ben több
püs pök tár sá val tesz
ta nú sá got ar ról, hogy 
a ki rály Nána és Ka -
kat (Pár kány) só -
vám ját az esz ter go mi 
ér sek ség nek ado má -
nyoz ta. Ne gyed szer a 
neve a tûz ben el ham -
vadt pécs vá ra di mo -
nos tor újra ki adott
ok le ve lé ben
szerepel.

Vil ci na
(1166-1169.) neve két 

ok le vél ben sze re pel: az
egyik 1166. ok tó ber 24-én

író dott, ami ben ar ról ta nús ko dik, hogy III. Ist ván ki rály Do bi ca
fi á nak, Vid nek ado má nyát a ke resz tes lo va gok ré szé re meg erõ sí -
tet te. Má sod szor 1169-ben hoz zá já rult ah hoz, hogy a ki rály a se -
be ni cói pol gá rok ki vált sá ga it to vább ra is meg hagy ja.

Az ok ira tok ta nú sá ga sze rint ezek a fõ pa pok ok ira tok ban sze -
re pel tek, nagy te kin tély nek ör vend tek, hi szen Ár pád há zi ki rá lya -
ink elég gyak ran vet ték igény be szol gá la ta i kat. Te hát Gyu la fe hér -
vár a püs pök ség kez de te óta szo ro san kap cso ló dott a központi
magyar politikai szférához.

Az elsõ püs pök, aki rõl töb bet tu dunk, Pál (1181-1185.), aki -
nek elõ éle tét már 1177-tõl nyo mon kö vet het jük, hi szen ak kor
szé kes fe hér vá ri pré post és ki rá lyi jegy zõ. Ab ban az év ben írta

Átalvetõ
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meg azt az ok ira tot, III. Béla pe csét jé vel meg erõ sít ve, amely ben
Kaba a pan non hal mi apát ság ja vá ra vég ren del ke zett. Egy má sik
ok le vél, amit mint kan cel lár adott, 1178-ból szár ma zik, esze rint a
ki rály a mi le ji Sa la mon csa lád nak ne mes sé get adott. Saj nos a
gyu la fe hér vá ri te vé keny sé gé rõl nem tu dunk, de biz tos, hogy az a
szo ros vi szony, ami köz te és a ki rály közt lé te zett, a püs pök ség ja -
vá ra szol gált. Az er dé lyi püs pö ki szék tõl 1185-ben vált meg, és
ka lo csai ér sek ként foly tat ta mun ká ját haláláig.

Ad or ján (1187-1202) bu dai pré post, III. Béla kan cel lár ja Pá -
rizs ban ta nult, fran cia mû velt ség gel ren del ke zett. Erõs ke zû püs -
pök le he tett, né zet el té ré se volt a ko lozs mo nos to ri ben cés apát ság -
gal, amit fegy ve re sen pró bált meg ol da ni. Az apát sá got le ro han ta,
az apá tot el fog ta. A sze be ni pré post ság el len is áll adó an pe relt
jog ha tó sá gi ügyek mi att. Egye sek õt tart ják Anony mus nak, III.
Béla név te len jegy zõ jé nek. A mos ta ni szé kes egy ház ter ve zé sét és
az épít ke zés meg kez dé sét is neki tu laj do nít ják egye sek, a szé kes -
egy há zon ki mu tat ha tó fran cia ha tás alapján.

Vil mos (1204-1221.) püs pök elõd jé tõl örö köl te a ko lozs mo -
nos to ri konf lik tust, ami az õ ide jé ben még to vább fo ko zó dott,
olyannyi ra, hogy az ügy a Szent szék elé ke rült. A szá szok Sze -
ben ben püs pök sé get akar tak fel ál lí ta ni, ami nek si ke re sen el len -
állt. 

Vil mos püs pök kel kezd ve az er dé lyi egy ház me gye püs pö ke i -
nek név so ra meg sza kí tás nél kül is me re tes, ép pen ezért csak a leg -
fon to sab ba kat so rol juk fel kö zü lük.

Raj nald (1222-1241) fran cia szár ma zá sú vár adi pré post. Püs -
pök sé ge ide jén szem be ke rült a Bar ca ság ba le te le pí tett né met lo -
vag rend del, amely egy há zi ön ál ló ság ra tö re ke dett, III. Ho no ri us
pápa tá mo ga tá sá val is. A ké nyes hely ze tet II. End re ki rály ha tá ro -
zott fel lé pé se ol dot ta meg. 

Raj nald püs pök az 1241-es ta tár já rás ál do za ta lett, a mohi üt -
kö zet ben esett el. A vá rost is fel gyújt ot ták a ta tá rok, la kos sá gát le -
mé szá rol ták. 

Ro ge ri us vár adi ka no nok, aki a vá ros ban járt a ta tár já rást kö -
ve tõ en, a „Car men mi se ra bi le” címû le írá sá ban így ír a vá ros ról:
„Nyol cad na pon az er dõ bõl való ki éré sünk után el ér tünk Gyu la -
fe hér vár vá ro sá hoz. Ott nem le he tett mást lát ni, mint a meg öl tek
ko po nyá it és csont ja it, a temp lo mok és pa lo ták le rom bolt fa la it. A
kö ve ket bí bor szinre fes tet te a vér, s úgy fe küd tek a ha lot tak, mint
ké vék a me zõn.”

Ar tol fot (1244-1245.) a ta tár já rás után ne he zen si ke rült meg -
vá lasz ta ni, utá na meg hív ták Gyõr be püs pök nek s õ el fo gad ta a
meg bí za tást.

Gál (Gal lus) (1246-1269.) püs pök re há rul az egy ház me gye
talp ra ál lí tá sá nak ne héz fel ada ta. 1246-ban IV. Bé lá tól kér és ka -
pott ki vált sá go kat a bir to ka in meg te le pe dõ la ko sok szá má ra, mi -
vel a ta tár já rás kö vet kez té ben tel je sen el nép te le ne dett a vá ros és
kör nyé ke. Eze ket a ki vált sá go kat 1262-ben Ist ván if jabb ki rály is
meg erõ sí tet te. 1269. má jus 1-jén a gyu la fe hér vá ri káp ta lan nak
aján dé koz ta a tor dai só bá nyát. Hosszú püs pök sé ge alatt az egy -
ház me gyé nek si ke rült ki he ver nie a ta tár já rást. 

Mo nosz lói Pé ter (1270-1307), V. Ist ván al kan cel lár ja, te kin té -
lyes er dé lyi csa lád ból szár ma zott. Hosszú püs pök sé ge alatt fej lett
dip lo má ci ai ér zék kel ve zet te egy ház me gyé jét. Szol gá la ta i ért a ki -
rály tól meg kap ta Ko lozs várt összes tar to zé ka i val és Ab rud-föld -
jét (ma Ab rud bá nya és kör nyé ke). Újabb ta tár be tö rés tõl tart va
meg épí tet te az Om poly völ gyé ben Tót fa lud fö lött a Szent mi hály -
kõ vá rát, hogy ve szély ese tén le gyen hova meg hú zód ni. A vár
rom jai most is lát ha tók. 1277-ben a víz ak nai szá szok tá mad tak a
vá ros ra, Pé ter püs pök nek kel lett a ke let ke zett ká ro kat or vo sol nia.
1285. má jus 7-én IV. Lász ló ki rály Gyu la fe hér vá ron ok le ve let bo -
csá tott ki. 1291. már ci us 11-én III. End re tar tott gyû lést a vá ros -
ban az er dé lyi ren dek kel. Pé ter püs pök har minc hét évig szol gál ta
egy há zát, fon tos sze re pe volt az or szág köz ügye i nek intézésében. 

Szé chy And rás (1320-1356.) hu szon hét éve sen lett püs pök.
Erõ sza kos egyé ni ség, aki még ki rá lyát, Ká roly Ró ber tet sem volt
haj lan dó a vá ros ba be en ged ni. Min den ki vel ha da ko zott, aki va la -
mi lyen for má ban a püs pök ség ér de kei el len va la mit tett. Szi go rú
pa ran cso kat adott ki, azo kat meg is tar tat ta. A szé kes egy há zat
rend ben tar tot ta, a fõ ha jó mennye ze tén dol goz ta tott. A ja vá ra le -
het írni, hogy a hit éle tet és az egy há zi fe gyel met is ál lan dó an
szem elõtt tar tot ta és igaz sá go san járt el. 

Szé chy Do mo kos (1357-1368.) az el hunyt püs pök uno ka -
öccse, gyu la fe hér vá ri nagy pré post, akit 40 éve sen vá lasz tot tak
püs pök ké, majd VI. Ince pápa szen tel te püs pök ké Avig non ban.
Fel szen te lé se után is azon ke vés püs pök egyi ke, aki ál lan dó an
kap cso lat ban volt a pá pá val, ké ré se i nek nagy ré szét a pápa tel je sí -
tet te is. Más részt ál lan dó bir tok pe rek kel is fog lal ko zott a kor szo -
ká sa sze rint, ugyan is a püs pök ség va gyo nát va la ki mind egy re há -
bor gat ta. Így pl. ami kor Er dély vaj dá ja, Lack fy And rás el fog lal ta
Szent mi hály kõ vá rát, a püs pök jog or vos lá sért ma gá hoz Nagy La -
jos ki rály hoz for dult, aki se gí tett az el kob zott bir to kok vissza szer -
zé sé ben. A ki rály és a püs pök kö zöt ti jó kap cso lat vé gig meg ma -
radt, Nagy La jos 1336-ban két szer is el lá to ga tott a vá ros ba. Kü -
lön en ge dé lyez te, hogy a ne me sek ha gyo má nyoz za nak a szé kes -
egy ház ja vá ra. A vá ros ren de zés rõl is gon dos ko dott. Pa rancs ba
adta, hogy az üres tel ke ket gaz dá ik épít sék be ha tár idõ re. Ha ez
nem tör tént meg, az üres te lek más tu laj do ná ba ment át, aki azt be -
épí tet te. Így ju tott Lõ rinc-fia Lász ló 1360. má jus 25-én te lek hez,
mi vel a volt tu laj do nos több szö ri fel szó lí tás ra sem volt haj lan dó a
tel ket be épí te ni. Jó szí vû fõ pap volt, sza bó já nak, Ger gely mes ter -
nek a vá ros ban tel ket aján dé ko zott. Õ volt az utol só püs pök, akit a 
káp ta lan vá lasz tott meg. A töb bi eket a ki rá lyok ne vez ték ki és a
pápa hagyta jóvá.

De me ter (1368-1376.) püs pök ne vé hez fû zõ dik a gyu la fe hér -
vá ri pá los ko los tor meg szer ve zé se és a szász vá ro si fe ren ces ko -
los tor meg ala pí tá sa.

Upo ry Ist ván (1401-1402., 1403-1419.) püs pök Zsig mond el -
len pak tált Ná po lyi Lász ló mel lett, ezért 1403-ban Ma rot hi Já nos,
Zsig mond had ve zé re a vá rost meg ost ro mol ta és be vet te. Upo ry
püs pök 1404 ele jén ke gyel met ka pott Zsig mond ki rály tól. Egy
szent ség tar tó, egy ezüst ke hely, há rom ezüst ke reszt, egy ezüst
szen telt víz tar tó, egy ezüst füs tö lõ és haj ócs ka va la mint fõ pász to ri 
bot ja ma radt ránk, ame lyet a szé kes egy ház kincs tá rá ban õriz nek.

Lé pes György (1427-1442.) hu szon négy évig volt Gyu la fe -
hér vá ron nagy pré post, öt ven két éves volt, ami kor 1427. szep tem -
ber 24-én ki adott bul lá já ban V. Már ton pápa az er dé lyi püs pök ség 
élé re ál lí tot ta. Püs pök sé ge ide jén szol gá la ta it igény be vet te úgy
Zsig mond ki rály, mint az apos to li Szent szék. Az õ ide jé ben je len -
tek meg a hu szi ták Er dély ben. Ta na ik nak ter je dé se az 1437-ben
ki rob bant bá bol nai fel ke lés ben te tõ zött. A fel ke lés le ve ré se után
jött lét re az Unio tri um na ti o num, a há rom nem zet: ma gyar, szé -
kely, szász szö vet sé ge, amely hosszú tá von meg ha tá roz ta az Er -
dély ben együtt élõ nem ze tek sor sát. A tö rö kök 1439-ben meg tá -
mad ták a vá rost és fel dúl ták. A szé kes egy ház szen té lye össze om -
lott, úgy, hogy a Pa lóc zy György esz ter go mi ér sek ál tal ha gyo má -
nyo zott ezer fo rint nem volt elég a rend be té te lé re. A szé kes egy -
ház rend be té te lé hez Hu nya di Já nos is hoz zá já rult. Egy újabb tö -
rök tá ma dás Me zid bég ve ze té se alatt újra csa tá ba szó lí tot ta a hat -
van hét éves fõ pa pot, aki Hu nya di Já nos sal részt vett a sze ren csét -
len kez de tû szen tim rei csa tá ban 1442. már ci us 18-án. Kez det ben
a ha dak meg fu ta mod tak Gyu la fe hér vár felé. Om poly fo lyó nál a
lo vá ról le esett, és az el len ség meg öl te. Hu nya di Já nos Gyu la fe -
hér vá ron a csa pa ta it új ra szer vez te és a Kü kül lõk men tén rab ló tö -
rö kök után eredt, Nagy sze ben kör nyé kén az el len sé get szét ver te,
maga Me zid bég is a csa ta té ren ma radt, a fog lyo kat ki sza ba dí tot -
ta, a rab lott hol mit visszavette a törököktõl. 

De La Bis chi no Máté (1443-1461.) olasz szár ma zá sú, alig hu -
szon négy éve sen ke rült a püs pö ki sü veg a fe jé re I. Ulász ló ma -
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gyar ki rály tá mo ga tá sá val. 1445 ka rá cso nyá ra a fe ren ces Ka piszt -
rán Já nost, Hu nya di Já nos leg kö ze leb bi mun ka tár sát a vá ros ba
hív ta pré di kál ni. Na gyon va ló szí nû, hogy Máté püs pök he lyez te
örök nyu ga lom ra a gyu la fe hér vá ri szé kes egy ház ban Hu nya di Já -
nost, aki Nán dor fe hér vár (a mai Belg rád) fel sza ba dí tá sa után,
1456-ban halt meg Zi mony ban pes tis jár vány ban, va la mint Hu -
nya di Lász lót, Já nos na gyob bik fiát, akit V. Lász ló vé gez te tett ki
Budán.

Za po lyai Mik lóst (1461-1468.) Má tyás ki rály ne vez te ki püs -
pök nek. Maga a ki rály 1462-ben járt a vá ros ban, 1467-ben pe dig - 
úgy tû nik - maga Mik lós püs pök is ben ne volt a ki rály el le ni
össze es kü vés ben. Emi att 1469-ben Má tyás meg pa ran csol ta a vár
fa la i nak le rom bo lá sát. Hogy mi lett a vége az egész nek, azt pon to -
san nem tud ni, va ló szí nû, hogy Má tyás ki rály meg bo csá tott a fõ -
pap nak. 

Ge réb Lász ló (1475-1501.) apja er dé lyi vaj da volt, édes any ja
Szi lá gyi Er zsé bet test vé re, te hát õ Má tyás ki rály uno ka test vé re.
Ha bár még nem fel szen telt pap, 24 éve sen Má tyás ki rály ki ne vez -
te er dé lyi püs pök nek. Püs pök sé ge ide jén a maga és a püs pök ség
va gyo nát lát vá nyo san gya ra pí tot ta ado má nyok ból vagy adás-vé -
tel út ján. A vá ros nak 1494 nya rán ma gas ran gú ven dé ge volt
Ulász ló ma gyar ki rály sze mé lyé ben, aki el lá to ga tott bi ro dal ma
ke le ti részébe. 

Vár dai Fe renc (1514-1524.) Olasz or szág ban ta nult, nagy mû -
velt sé gû hu ma nis ta, tu dós tár sa ság tól kö rül vé ve. Mint egy száz
kö tet bõl álló könyv tá ra volt. Úgy lát szik, a vár rossz ál la pot ban
volt, mert 1516-ban II. Ulász ló el ren del te, hogy erõ sít sék meg.

Gosz to nyi Já nos (1524-1527.) nagy mû velt sé gû fõ pap, aki a
mo há csi vészt túl él te. A mo há csi vész után be állt zûr za va ros
idõk ben Ma gyar or szág nak egy szer re két ki rá lya is volt: Habs burg 
Fer di nánd és Sza po lyai Já nos. A püs pök kez det ben Já nos ki rály
mel lett állt, ké sõbb Fer di nánd hoz pár tolt át, emi att Já nos hí vei
annyi ra meg ver ték, hogy se be i be be le halt.

Sta ti leo Já nost (1528-1542.) Sza po lyai Já nos ne vez te ki, õ
volt az utol só püs pök-ura Gyu la fe hér vár nak, akit Já nos ki rály ne -
ve zett ki, de a szent szék a ki ne ve zést nem erõ sí tet te meg.

A Gyu la fe hér vá ron szé ke lõ er dé lyi püs pök ség mel lett mû kö -
dött a szé kes egy há zi káp ta lan, tag jai a ka no no kok, akik a püs pök
ta ná cso sai és fõ mun ka tár sai vol tak. A ka no no kok a káp ta la ni is -
ko lát, a káp ta la ni hi te les hely mun ká la ta it ve zet ték, va la mint a
szé kes egy há zi te en dõ ket végezték. Voltak oktató, éneklõ, olvasó,
mester kanonokok 

A Gyu la fe hér vá ron mû kö dõ, Szent Mi hály ról el ne ve zett szé -
kes káp ta lant Szent Lász ló ki rály ala pí tot ta, élén a nagy pré post ál -
lott. Az 1287 és 1534 kö zött is mert hu szon öt pré post nagy ré sze
egye te met vég zett. Az év szá za dok fo lya mán hi te les hely ként mû -
kö dött, itt ok le ve le ket ad tak ki, ok má nyo kat ír tak meg, ira to kat
fo gad tak el meg õr zés re. Ele in te per ga men re ír tak, az elsõ pa pír ra
írt ok le vél 1350-bõl ma radt fenn. A nyelv min den est ben a la tin
volt. A káp ta lan tag jai egye te mi szin tû jog tu dás sal ren del kez tek.
A káp ta lan nak 1292 és 1355 kö zött hét kül föl di egye te met vég zett 
tag ja volt. Ezek kö zül öten Bo log ná ban, ket ten pe dig Pa do vá ban
vé gez ték ta nul má nya i kat. Saj nos a káp ta la ni le vél tár sok vi szon -
tag sá gon ment keresztül az idõk folyamán, az iratok nagy része
elpusztult, csak 1278-tól errefelé maradtak ránk írások.

A vá ros ban 1550-ig káp ta la ni is ko la mû kö dött, ahol pa po kat,
ta ní tó kat, egy szó val írás tu dó em be re ket ne vel tek Er dély ré szé re.
Leg több ször sze gény sé gük mi att kül föl dön ta nul ni nem tudó if jak 
vol tak a káp ta la ni is ko la ne velt jei. A ta ní tás két fo kon tör tént, az
alsó fo kot tri vi um nak hív ták, itt nyelv tant, re to ri kát és di a lek ti kát
ta ní tot tak, a fel sõ fo kon, qu ad ri vi um-on pe dig szám tant, zenét,
mértant és csillagászattant adtak elõ ékes latin nyelven. 

A szé kes káp ta lan nak 1496-ban 27 ka no nok ja volt, kö zöt tük
több nagy mû velt sé gû em ber, mint Ve ran csics An tal nagy pré post,
Me gye ri csei Já nos, aki 1517-ben halt meg, vagy Lá szai Já nos, aki 

1448-ban szü le tett a Tol na me gyei Lász ló köz ség ben, az aba új -
me gyei Ga ráz da nem zet ség ágá ból. Olasz or szág ban vé gez te ta -
nul má nya it, er dé lyi fõ es pe res lett, majd a ró mai Szent Pé ter temp -
lom gyón ta tó ja. Hu ma nis ta fõ pap, köl tõ, mû pár to ló, ma ra dan dó
al ko tá sa a gyu la fe hér vá ri szé kes egy ház észa ki be já ra tá ra
1512-ben épített elõcsarnok, reneszánsz kápolna, amely a mai
napig az õ nevét viseli. 

Sta ti leo Já nos püs pök (1528-1542.) ha lá la után a vá ros ban két
püs pök volt rö vid ide ig: Bor nem isza Pál (1553-1556.) és Nap -
rá gi De me ter (1597-1601.) Utá nuk kö vet ke zett a vá lasz tott püs -
pö kök sora. 1618-tól 1695-ig a ma gyar ki rá lyok fõ kegy úri jo ga i -
kat fenn tart va osz to gat ták az er dé lyi püs pö ki cí met. Ezek a püs -
pö kök a po li ti kai hely zet mi att nem tud ták ha tal mu kat gya ko rol ni, 
mi vel Er dé lyen kí vül él tek. He lyet tük Er dély ben a ka to li ku sok
sor sát a vi ká ri u sok in téz ték. 1696. ja nu ár 19-én Ilyés And rást ne -
vez ték ki er dé lyi püs pök nek, és meg kap ta az al vin ci ura dal mat.
III. Ká roly ma gyar ki rály 1713-ban Már ton fi Györ gyöt
(1713-1721.) ne vez te ki er dé lyi püs pök ké, aki a gu ber ni um be le -
egye zé sé vel 1716-ban el fog lal ta Gyu la fe hér vá ron a püs pö ki szé -
ket, vissza kap ta a volt püs pö ki pa lo ta egy ré szét (ami ben most az
ér sek ség van), a ka to li ku sok vissza kap ták a szé kes egy há zat és a
volt püs pö ki ja va dal mak egy ré szét. Így Gyu la fe hér vár újra az er -
dé lyi ka to li kus élet köz pont ja és irá nyí tó ja lett. 

A 18. szá zad ele jén két olyan in téz mény jött lét re, amely
hosszú tá von meg ha tá roz ta a vá ros éle tét és fej lõ dé sét. Az egyik a
ró mai ka to li kus püs pök ség, a má sik pe dig a várbeli katonaság. 

A vá ros ban szé ke lõ ka to li kus püs pö kök so rát Már ton fi György 
nyi tot ta meg. Rá há rult a kez de ti ne héz sé gek meg ol dá sa, a püs -
pök ség meg szer ve zé se. Res ta u rál tat ta a vissza ka pott püs pö ki pa -
lo tát, meg szer vez te a vissza ka pott ja va dal mak ad mi niszt rá lá sát,
négy tag gal új ra in dí tot ta a szé kes káp ta lant. Az õ ide jé ben kap ták
vissza a re for má tu sok tól a szé kes egy há zat, amely szin tén ta ta ro -
zás ra szo rult, a bel sõ li tur gi kus be ren de zés tel je sen hi ány zott. A
püs pök re politikai feladatok is hárultak, Alsó-Fehér megye
fõispánja volt 1718-ig, amikor lemondott.

Sor ger Ger gely (1725-1740.) püs pök nek si ke rült vissza ál lí ta -
ni a káp ta la ni hi te les he lyet Gyu la fe hér vá ron. So kat dol goz ta tott a 
szé kes egy há zon, nem csak res ta u rál ta tott, ha nem épít te tett is, a
szé kes egy ház nyu ga ti hom lok za ta az õ ide jé ben nyer te el a mai
for má ját.

Sto y ka Zsig mond (1749-1759.) te o ló gi ai ta nul má nya it kül -
föl dön, a pá ri zsi Sor bon ne egye te men vé gez te, ahol dok to rá tust is 
szer zett. Nagy len dü let tel fo gott neki a mun ká nak, õ volt az, aki a
vá ros ban szé ke lõ er dé lyi püs pök ség szel le mi és anya gi alap ja it le -
rak ta. 1753-ban meg ala pí tot ta a mai na pig fenn ál ló pap ne vel dét,
ez zel meg ve tet te alap ja it a szel le mi kép zés nek. Az 1751- 1752-es
nagy sze be ni or szág gyû lé sen vissza sze rez te az 1556 óta el kob zott
püs pö ki ja va kat. Így a kör nye zõ fal vak ban szán tó föl dek, er dõk,
le ge lõk, szõ lõk, gyü möl csö sök ke rül tek a püs pök ség tu laj do ná ba. 
A szé kes egy ház szen té lyét, amely össze om ló fél ben volt, õ ja vít -
tat ta ki. Ek kor kap ta mai for má ját. 1758-ban tûz vész pusz tí tott a
püs pö ki re zi den ci á ban. A tûz át ter jedt a szé kes egy ház ra is, de a
püs pök a rá jel lem zõ rá ter mett ség gel gyor san hely re ál lí tot ta a
károkat. 

A szo ci á lis prob lé má kat is fel ka rol ta: a vá ros ban lét re hoz ta a
Ke gyes Sza ma ri tá nus gyám há zat. Tíz évi te vé keny sé ge mély nyo -
mot hagyott a város életében.

Egy má sik ki emel ke dõ sze mé lyi sé ge az er dé lyi püs pök ség nek
Batt hy ány Ig nác (1780-1798.), aki kül föl dön ta nult és te o ló gi á -
ból dok to rá tust szer zett. A tu dós püs pök ma ra dan dó tet te a róla el -
ne ve zett könyv tár meg ala pí tá sa, a csil lag vizs gá ló fel ál lí tá sa és a
ró mai ka to li kus te o ló gia új ra szer ve zé se. Erre a cél ra 1792-ben
meg sze rez te a ka to na ság ál tal el fog lalt tri ni tá ri us temp lo mot és
ko los tort, eb ben ren dez te be az em lí tett in téz mé nye ket. A õ püs -
pök sé ge ide jén volt a Ho rea-fé le lá za dás. A lá za dók ren ge teg em -
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bert öl tek meg, na gyon sok kas télyt és ud var há zat rom bol tak le a
vá ros kör nyé kén, a Ma ros völ gyé ben egé szen Zá mig, az Er dé lyi
Érc hegy ség ben, Hát szeg és Hu nyad kör nyé kén. A vá ros ra a vár
mi att nem mer tek tá mad ni. A vár be li oszt rák ka to nai ve ze tõk tét -
le nül néz ték a sok tör vény te len sé get, amit a lá za dók sze mük lát tá -
ra a ma gyar ság gal elkövettek.

A Fe hér vá ri Név te len („Hora er dé lyi tá ma dá sá nak és gyil ko lá -
si nak di á ri u ma 1784”) nap ló já ból idé zek: „Die 8-a No vemb ris
ezen tol va jok fé nyes nap pal a Ká rolly Fej ér vá ri vá ron fe lyül, az
szõ lõk alatt, az õri zõ ka to na ság sze me lát tá ra, az ki vont ágyuk kö -
zött az pus ka por-ma ga zin mel lett ma si roz ván az Am poj vize felé
nagy bá tor ság gal min den bán tó dás nél kül (...) ta lál tat ta nak olyan 
em be rek is, akik az tol va jo kat az Com men dans nak az vár fok ról
uj jal mu tat ván kér ték, hogy küld jön re á jok, mert azok az tol va jok
pré dál ták fel Bor be re ket és Al vin cet, de mi okra néz ve ? maga
tud ja, bé ké vel, bot sá tot ta. Ha nem ugyan csak ezen na pon a Fej ér -
vá ri ci vi sek vi gyá zás ban lé vén mi dõn re por tál nak az Ma gist ra -
tus nak, hogy va la mi tol va jok az Ká roly vá ri szõ lõk ben lap pan gá -
nak, ki kül de nek az õri zõk bõl egy né hány fegy ve res em bert, kik is
hár mat kö zü lek el fog nak (mert a töb bi széllyel sza la do zott) és a
vár ban fel hoz ván a Pra e si di um nak re sig nál ják”. 

Hogy az oszt rák ka to na ság mennyi re szív te len volt, arra pél da
egy má sik eset: „Die 14-ta No vemb ris Fel sõ Gál don a püs pek ud -
var bí rá já nak há zát, úgy Be ne dek ben is az ud var há za kat fel pré -
dál ták. Biró Mik lós mi dõn a szõ lõ jé bõl ló há ton Menc zent felé
jöne meg tá mad ták és lo vá ról le ver vén obers laj di nand Sulcz sze -
me lát tá ra, aki hez 40 lé pés nyi re nem vala is az ki hez re mény ked ve
ki ált vala, hogy ne had gya, meg öl ték”. (Jan ko vich-gyûj te mény,
Fol Hung. 79. 3-46. Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár, Bu da pest.) 

A püs pök a vá ro son kí vül tar tóz ko dott, ami Eör dögh György, a 
püs pök ség gaz da sá gi in té zõ je 1784. no vem ber 18-án kelt le ve lé -
bõl ki tû nik: „Ke gyel mes Uram ! Elöb be ni le ve lem hez ké pest alá -
za tos tu dó sí tá so mat ezek kel te he tem: a fel tá ma dott föld népe ke -
gyet len sé gi és tol vaj ko dá si va la me nyi re szün ni lác za tik, mi vel
már most sem ra ká son ként nem mu tat ják ma go kat, sem pe dig
rab lá so kat és gyúj to ga tá so kat, mint ed dig, hála Is ten nek, nem
szen ve dünk, de még is mi nyá jan, akik ide és más he lyek re szo rul -
tunk, ki moz dul ni nem mer nek, s nem is ta nát sos. Ül dö zé se ket is
im már al kal mas int foly tat ják, és akik el fo gat tat tak, na pon ként
meg le he tõ sen fogy nak és ér de mek sze rint vé ge ket érik, de még is
itt fog va van nak kö nyen há rom szá zan. Most, amint Ex ce len ti a dat
alá za to san ké rem és egy szers mind ja vas lok az, hogy mi vel vagy
két hét múl va ezen ze ne bo na el csen de se dé sét re mél het ni, az ott
való Ar mo rum Pra e fec tu rá val vé gez ni mél toz tas sék, hogy Ex cel -
len ti á dat egész Fa cse tig vagy 12 fegy ve re sen kí sér je, az ide való
Com men dans nak is ír jon, hogy ha son ló kép pen Fa cset tõl egész
ed dig más12 kí sér je, azt tu dom min de nik meg cse lek szi és az in ter -
ten ti ót és disc re ti ót is af fe rál ni kell. Ad dig itt és a szom széd ban
meg lát juk, mi tör té nik, és Ex cel len ti ád nak meg fo gom irni, s ha
lát juk az tán, hogy az uta zás bá tor sá gos, le het jön ni, de ad dig, míg 
én nem irom, akár ki akár mit mond, ne hid gye és ne in dul jon Ex -
cel len ti ád, ha nem elõ re a két Co men dan sok nak, amint irám, a je -
len tés és a vá lasz vá rás jó lé szen. Én em be re ket, igaz in nét küld he -
tek, de mind oláh lé szen, ezek nek pe dig most hin ni ép pen nem le -
het”. (Gyu la fe hér vá ri ró mai ka to li kus ér sek sé gi le vél tár
1784/989. sz.) 

A Ho rea-fé le fel ke lés ve ze tõ it el fo gá suk után a vá ros ba hoz -
ták, itt zár ták be és ítélték el.

II. Jó zsef uta sí tást adott, hogy a fel ke lés ve ze tõ in pél dát kell
sta tu ál ni. Cri san a bör tön ben fel akasz tot ta ma gát, Ho re át és Clos -
cát 1785. feb ru ár 18-án vé gez ték ki, ide ren delt pa raszt tö meg je -
len lé té ben, el ret ten tõ ke gyet len ség gel, mind ket tõt ke rék be tör ték
az Akasz tó fa dom bon (De a lul Fur ci lor), tes tü ket négy fe lé vág ták,
fe jü ket ka ró ba húz ták. A he lyet most em lék mû jel zi. A dom bot

1990 után beépítették, úgyhogy ott egy új városnegyed van
kialakulóban.

Batt hy ány Ig nác ha lá la után szí vét a szé kes egy ház pad ló já ban
te met ték el, a szó szék hez kö zel. (Az edényt az 1960-as évek vé -
gén vég zett mun ká la tok kor láttam.)

Sze pe sy Ig nác püs pök (1820-1827.) szel lem óri ás, aki ko rát
leg alább száz év vel meg ha lad ta. Az 1822-es egy ház me gyei zsi nat 
ha tá ro za tai mi att Pécs re he lyez ték át, ahol fi lo zó fi ai és jogi aka -
dé mi át ala pí tott. Hét nyel ven be szélt, köny ve ket írt. Ránk ma radt
a ma gyar, né met és hor vát nyel vû Imád sá gok és éne kek címû
köny ve, a Vul ga ta ma gyar nyel vû for dí tá sa, hogy mun ká i ból csak 
egy pá rat em lít sek. A há lás utó kor Pé csen szob rot ál lí tott neki.

Ko vács Mik lós (1828-1852.) püs pök nek há lá dat lan sze rep ju -
tott osz tály ré szül. Tud nunk kell, hogy az er dé lyi püs pö kö ket az
oszt rák csá szá rok ne vez ték ki, po li ti kai sze re pük is volt, ál ta lá ban 
tit kos ta ná cso sok vol tak. Az 1848-as ese mé nyek foly tán a püs pök 
na gyon ne héz hely zet be ke rült, mi vel a kle ri ku sok nagy ré sze
orosz lán részt vál lalt a for ra da lom esz mé i nek ter jesz té sé ben és
gya kor la ti vég re haj tá sá ban. A püs pök a gyu la fe hér vá ri vár fog sá -
gá ban ma radt, amit a for ra dal má rok so sem vet tek be, s ahol vé gig
oszt rák pa rancs nok in téz te a vár és a ben ne la kók sor sát. A te o ló -
gu so kat ha za küld ték, és a püs pök til ta ko zá sa el le né re a pap ne vel -
de épü le te it ka to nai cé lok ra le fog lal ták.

A ma gyar hon véd ség 1849. jú ni us 24-én kezd te meg az ost ro -
mot Bor bánd és Ma ros por tus fe lõl, ahol a domb hát szé lé re sán -
col ták be ma gu kat. A tá ma dás ra meg szó lal tak a vár 18 fon tos
ágyúi is. A jú ni u si és a jú li u si vár ost rom fo lya mán a leg több kár
az egy há zi épü le tek ben esett. Ek kor égett le a püs pö ki re zi den cia,
a szé kes egy ház, a ferences kolostor és más épületek. 

A vár ost ro ma 1849. jú li us 26-án ér vé get. 
A hely re ál lí tá si mun ká la to kat Ha y nald La jos (1862-1864.), a

szé les lá tó kö rû, bá tor ki ál lá sú, ön tu da tos püs pök vé gez te el, akit,
mi vel nem volt haj lan dó a bé csi ud var ral együtt mû köd ni, el moz -
dít ot ták a püs pö ki szék bõl. Fel je gyez ték, hogy ami kor Alb recht
fõ her ceg né me tül szó lí tot ta meg, az mond ta: „Nem tu dok né me -
tül, én csak ma gya rul szok tam be szél ni”. Ké sõbb, a ki egye zés
után, ka lo csai ér sek lett. 

Fo ga ras sy Mi hály (1864-1882.) püs pök épít tet te fel a te o ló -
gia épü le té nek utca fe lõ li ré szét, az úgy ne ve zett „Fo ga ras sy”
szár nyat, új ra szer vez te a te o ló gi át. Ala pít ványt tett egy mo dern
te o ló gia fel épí té sé re, amit az elsõ vi lág há bo rú ki tö ré se hi ú sí tott
meg. Püs pök sé ge alatt na gyon sok ala pít ványt ho zott lét re.

Lön hárt Fe renc (1882-1897) ne vét már csak azért is ér de mes
meg je gyez ni, mi vel Er dély püs pö kei kö zül egyi ke azok nak akik
leg töb bet tet tek az is ko lá kért. Szám ta lan is ko la és temp lom épült
Er dély-szer te az õ ide je alatt.

Maj láth Gusz táv Ká roly (1897-1938.) ne vé hez fû zõ dik a
Maj láth gim ná zi um és a Je ri kó fel épí té se. Jó sá gos szí vû püs pök, a 
mai idõ sebb vá ro si ak, akik az õ ide jé ben gye re kek vol tak, most is
em lé kez nek rá, a vá ros ban kö rül sé tál va gyö nyö rû szür ke fo ga tá -
val cu kor kát osz to ga tott. 

Már ton Áron (1938-1980.) püs pök sé gét az em ber te len ség el -
le ni ál lan dó harc jel le mez te. Éle te vé gé ig ki állt az egy ház és hí vei
mel lett, emi att bör tön be ke rült. Egyi ke volt azon ke ve sek nek akik 
a ko mu nis ta rend szer rel fel mer ték ven ni a har cot, fegy ver te le nül, 
éle te vé gé ig a hite volt fegy ve re.

Ja kab An tal (1980-1991.) ti zen há rom évig volt be zár va
1951-tõl 1964-ig. Püs pök sé ge ál lan dó harc volt a ki fi no mult esz -
kö zök kel pró bál ko zó kom mu nis ta rend szer rel.

A Gyu la fe hér vá ri püs pök ség ezer év alatt mint egy há zi in téz -
mény, a hí vek lel ki üd vös sé gén dol go zott, meg tar tot ta hí ve it ma -
gyar nak, az is ko lá kon ke resz tül ne velt, kul tú rát teremtett
Erdélyben. 

Máté Pál

2009. szeptember
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Jaj a le gyõ zöt tek nek!
A tör té nel met a gyõz te sek ír ják. Az igaz ság azon ban a le igá -

zott, meg gya lá zott, el pusz tí tott le gyõ zöt tek nél van – mond ja Te le -
ki Jú lia, aki vel egyik elõ a dá sán ta lál koz tunk. Dél vi dé ken, Ó be -
csén él, ma már nyug dí jas ként. Bár há rom köny ve is meg je lent,
író nak még sem tart ja ma gát. In kább túl élõ kró ni kás nak. Egyik
köny ve elõ sza vá ban azt írja: „Mind az, ami a ki lenc ve nes évek
bal ká ni konf lik tu sa i ban le ját szó dott, csak si lány má so la ta az
1944/45-ben a vaj da sá gi né me tek kel és ma gya rok kal meg tör tént
ször nyû sé gek nek. Itt nin cse nek vi deo fel vé te lek és mû hold ké pek,
csak a túl élõk vissza em lé ke zé sei, de leg alább annyi ra hi te le sek,
még ha a „tu dó sok” ta gad ják is.”

Nincs „há bo rú élõ ben” – aho gyan nap ja ink ban-, nem fo tel ból,
tá vol ról szem lél jük má sok szen ve dé se it a te le ví zi ón ke resz tül.
Ta lán ép pen az írás ere jé tõl lesz sok kal élõbb, ve lõ kig ható Te le ki
Jú lia mind há rom köny ve, an nak min den sora, me lye ket ol vas va
már nem le het tá vol sá got tar ta ni töb bé a tör tén tek kel. Nem le het
ér zel mi leg tá vol ma rad ni, noha õ maga tisz te let re mél tó tár gyi la -
gos ság gal ír min dar ról, amely a több ezer bru tá lis ke gyet len ség -
gel le mé szá rolt ma gyar ral együtt köz vet len csa lád ját is érin tet te. 

A bács kai Csú rog, Zsab lya, Mo zsor -há rom ma gyar falu neve a 
Dél vi dé ken-, ame lyek nek la kos sá gát ki irt ot ták, ke vés túl élõ jét
min de nük tõl meg foszt va ott ho na ik ból szám ûz ték, hogy azu tán
soha töb bé oda vissza ne tér hes se nek. Ha lot ta i kat el nem te met -
het ték, el nem gyá szol hat ták, könnye i ket el nem sír hat ták. 

A ször nyû sé gek nek elõz mé nyei van nak: a ma gyar ka to na ság
bács kai be vo nu lá sát kö ve tõ 1942-es szer bek el len irá nyu ló ke -
gyet len ke dé sei. A vá lasz nem so kat ké sett. Két év vel ké sõbb ár -
tat lan ma gya rok ez re i nek vé ré vel mos ták fel a fal vak ut cá it. A há -
bo rú min dig ke gyet len és min dig igaz ság ta lan, noha a po li ti ka
min dig na gyon más ként sze ret né lát tat ni.

De néz zük a té nye ket, aho gyan Te le ki Jú lia em lé ke ze te fel idé -
zi. Mind össze tíz hó na pos volt, ami kor édes ap ját a szer bek elv itt -
ék. Az em ber te len kö rül mé nyek kö zött tar tott csa lád fõ nek 13
éves na gyob bik lá nya hord ta az ebé det, míg nem egy na pon azt
mond ták neki: apád már nem éhes… Soha töb bé nem lát ták. Míg
a há rom fa lu ból min den fér fit raj ta ütés sze rû en össze fog dos tak, s
va la me lyik köz épü let pin cé jé ben hosszú na po kon át ál la ti sor ban
tar tot tak, ad dig asszo nya ik, gyer me ke ik ko csi val, ló val a szer bek -
nek dol goz tak. El len szol gál ta tás nél kül, szol ga ként. Az iszo nyat
két hé ten át tar tott. Ép em be ri elme szá má ra fel fog ha tat lan mó don 
kí noz ták ha lál ra a sze ren csét le ne ket. Volt, akit fel négy el tek, volt,
kit ele ve nen meg nyúz tak vagy ka ró ba húz tak, de olyan is elõ for -
dult, hogy élve ket té fû ré szel ték. Akit „csak” agyon ver tek, vagy
köz vet len kö zel rõl több ször bel elõt tek, ta lán még sze ren csés nek
tud hat ta ma gát. S ez nem volt elég. A holt tes te ket a fa lun át a dög -
te me tõ be hord ták úgy, hogy a szál lí tó ko csik ról le csüng tek a még
vér zõ, meg cson kí tott tes tek – mind ezt hoz zá tar to zó ik sze me lát tá -
ra. Akik ak kor még nem tud ták, csu pán órá ik, leg fel jebb nap ja ik
van nak ott ho na ik ban, ahon nan nem so ká ra õket is szám ûzik. Kí -
mé let, ke gye lem nél kül. Aki nek volt lova, ko csi ja, an nak ad tak
né hány per cet arra, hogy a leg szük sé ge seb bet föl pa kol ja, de né -
hány sa rok kal odébb at tól is meg fosz tot ták õket. Ki csiny ba tyu i -
kat szo ron gat va órá kon át áll tak a falu asszo nyai, gyer me kei, öre -
gei a pi ac té ren, mi köz ben szi dal maz ták, le köp dös ték õket azok a
szer bek, akik kel év ti ze de ken át bé kes ség ben együtt él tek. Itt meg -
fosz tot ták õket utol só ér té ke ik tõl is, majd a mí nusz húsz fo kos hi -
deg ben el hajt ot ták õket Já rek ra. Oda, ahon nan na pok kal ko ráb -
ban a né met ajkú la kos sá got ûz ték el. Já rek ban, s más fal vak ban
kon cent rá ci ós tá bo ro kat csi nál tak, s a vég sõ kig el csi gá zott nyo -
mo rult ma gya ro kat azok ba te rel ték be. Akik ad dig el ér tek, a pusz -
ta föld vár ta õket, nem volt se ta ka ró juk, se éte lük. Tet vek tõl hem -
zse gõ szal má ra fek het tek, ki szol gál tat ott sá gu kon, meg aláz ott sá -
gu kon a par ti zá nok jól szó ra koz tak. Akik nem ér kez tek meg, út -

köz ben hul lot tak el a der mesz tõ hi deg ben. Volt, aki nek kar ján fa -
gyott meg a cse cse mõ je, s mert nem tud ta hova el te met ni, a hó alá
dug ta… Több ezer ma gyart zsú fol tak össze ezek ben a lá ge rek -
ben, olyan em ber te len kö rül mé nyek kö zött tart va õket, hogy a ha -
lál meg vál tás volt szá muk ra. Amíg volt hely a né met krip ták ban,
oda ha ji gál ták be a holt tes te ket – volt, hogy a még élõ ket is. S
ami kor a krip ták meg tel tek, a pusz ta föld re hord ták össze a ha lot -
ta kat, majd mésszel önt öt ték le. Sem el kí sér ni, sem el si rat ni õket
nem volt sza bad. Já re kon több mint há rom és fél ezer ma gyar
sínylõdött öt kegyetlen hónapon át. 

A tú lé lõ ket ’45. szep tem be ré ben egy pa pír ral a ke zük ben el en -
ged ték. Bár ho va me het tek – ki vé ve Csú ro got, Zsab lyát és Mo -
zsort. A szü lõ föld, a szü lõ ház egy sze ri ben meg szûnt szá muk ra.
„1946. feb ru ár já ban a zsab lyai já rá si Nép Bí ró ság dön tést ho -
zott, mely ki mond ta, hogy al kal maz ni kell a ki mon dott kol lek tív
bû nös sé get a ma gya rok fe lett. Ez a pa pír is pe csét tel, alá írás sal
van el lát va.” – írja Te le ki Jú lia Hol van nak a sí rok? címû köny vé -
ben. S a kér dés re nincs hi te les vá lasz. Mert a meg kín zott, meg -
cson kí tott, meg gya lá zott holt tes tek nek a dög te me tõ ben se le he tett 
vég sõ nyu go dal muk. Évek kel ké sõbb a hol tak csont ja it ki ás ták s
elv itt ék. A kö ze li bõr gyár ba szál lít ot ták ka mi on szám, hogy eny -
vet fõz ze nek be lõ lük…Az elõ re el ter velt és vég re haj tott ge no cí -
di um nak hi va ta lo san ku tat ha tó ok má nya máig nincs. A kol lek tív
bû nös ség bé lye ge máig ége ti az egy ko ri fal vak tú lé lõ i nek lel két. S 
ha még ez sem lett vol na elég, a ki lenc ve nes évek dél szláv há bo -
rú ja so rán, aho va ágyú töl te lék nek vit ték a ma gyar fi a ta lo kat, a ké -
sõb bi ge ne rá ci ók is kap hat tak íze lí tõt nép ir tás ból. (Em lék szünk?
Szent lász ló, Dés…) Ha nap ja ink ban va la hol fel ál lít ják az em lé -
ke zés, meg bo csá tás ke reszt jét, a meg em lé ke zõk még el sem for -
dul nak, ami kor a me men tók nak szánt be szé lõ kö ve ket bar bár ke -
zek szór ják szer te. Akár öt ven év vel ko ráb ban a hoz zá tar to zók
föl di po ra it. Öt ven esz ten dõ nem volt ele gen dõ, hogy a jó té kony
fe le dés sze líd fáty la bo rul jon az em lé ke zõk re. Nem fe led het nek,
mert nem em lé kez het nek. Nem ál lít hat nak em lé ket mind azok nak, 
aki ket ár tat la nul ki vé gez tek, meg hur col tak, tu da tos, elõ re ki ter -
velt meg sem mi sí té sük re tör tek. S míg nem le het fe led ni, meg bo -
csá ta ni sem le het. Azért sem, mert sen ki tõ lük nem kért az el kö ve -
tett gya lá za tért bo csá na tot… 

Te le ki Jú lia már-már ön kín zó mó don gyûj ti egy be köny ve i ben
a tör tén tek fel lel he tõ rész le te it, ku tat ja fel a még élõ em lé ke zõ ket,
aki ket köny ve i ben meg idéz. A meg kö ve se dett fáj da lom sza vai
sú lyo san kop pan nak. Sok kal vád lób bak, sok kal lé le kig ha tób bak
ezek a csön des em lé ke zé sek, mint a han gos ja jon gá séi. Mert ár tat -
la nok vére fe ke te dett meg a mon da to kon. Még az az elég té te lük
sincs, hogy leg alább a tör té ne lem tisz tá ra mos hat ta vol na õket.
Mert a tör té né szek ma sem ipar kod nak a va ló sá got fel ku tat ni, s
azt a túl élõk nek, az utó kor nak to vább adni. Hall gat nak – hát ha
örök re ki hul la nak az em lé ke zet ros tá ján a tör tén tek. Te le ki Jú lia
köny vei ezt nem en ge dik. Fel-és meg idé zik mind azt a ször nyû sé -
get, az elõ re el ter velt ge no cí di u mot, ame lyet 1945-ben a szer bek
haj tot tak vég re ár tat lan, ci vil la ko so kon. Csak azért, mert na ci o -
na liz mu suk nál már csak a ma gyar gyû lö le tük volt nagyobb. 

A Dél vi dé ken tör tén tek rõl, an nak tör té nel mi táv lat ba tör té nõ
he lye zé sé rõl a be szél ge tést Eszer gá los Fe renc, egy ko ri ma gyar -
tör té ne lem sza kos ta nár ral foly tat juk, aki Ta ci tus sal vall ja: sine
ira et stu dio (ha rag és rész re haj lás nél kül) kell szem lél ni és be mu -
tat ni a tör té nel met, s ben ne az ese mé nye ket.

– Mi volt az a bûn, ami re a meg tor lás kor a szer bek hi vat koz -
tak?

– A szer bek ma gya rok kal szem be ni bes ti á lis ke gyet len sé ge
nem volt elõz mé nyek nél kül való. Meg ér té sé hez vissza kell men -
nünk egé szen a tri a no ni bé ke szer zõ dé sig, ugyan is a kö zép-eu ró -
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pai ál dat lan ál la po tok nak – me lyek je len leg is meg van nak – ez a
szer zõ dés az oka. 

Az oszt rák-ma gyar mo nar chi á ról sok rosszat el le het mon da ni
– de me lyik rõl nem? –, azon ban az is igaz, hogy eb ben a sok nem -
ze ti sé gû Kár pát-me den cé ben, amely ben élünk, s amely nek annyi -
ra ve gyes volt a la kos sá ga het ven év vel eze lõtt, a nép raj zi ha tá rok
men tén nem ze ti elv alap ján or szág ha tá ro kat ki je löl ni nem le he -
tett. A pápa leg utób bi, Re ménnyel meg vált va címû en cik li ká já -
ban a mai hely ze tet elem ez ve azt fej te ge ti, hogy je len le gi ba ja ink
gyö ke rét a fel vi lá go so dás ban kell ke res ni. De mi köz ben szám ba
vesszük e kor po zi tí vu ma it, szem be sül nünk kell ká ros ha tá sa i val
is. Ez pe dig az is te ni gond vi se lés tel jes ki zá rá sa volt a tör té ne lem
me ne té bõl. Sem gond vi se lés re, sem is te ni se gít ség re nincs szük -
ség – su gall ta a kor esz mé je –, mert az em ber min den prob lé mát el 
tud ren dez ni a sa ját eszé re ha gyat koz va. 

A fran cia fel vi lá go so dás két moz ga tó ru gó ja a na ci o na liz mus
és a sza bad ság esz mé je volt. Eb bõl ke let ke zett a sza bad ver seny,
majd a ka pi ta liz mus, mely nek bû ne i rõl szük ség te len be szél nünk,
hi szen a bõ rün kön érez zük azt. Ez a kor úgy ta lál ta, a sza bad ság
min den re vo nat ko zik. Ha az egyén re, úgy a nem zet re is. Eb bõl
nõtt ki a na ci o na liz mus - ké sõbb a nem ze ti szo ci a liz mus. Tör té -
nel mi té ve dés a fa siz must és a ná ciz must együtt em lí te ni. A fa siz -
mus az ál lam min den ha tó sá gá ra, a ná ciz mus a faj ural má ra épült.
Alig ha vi tat ha tó, hogy a ka pi ta liz mus volt az elsõ vi lág há bo rút ki -
vál tó ok, hi szen a tõke vi lág ural ma már a XX. sz. ele jén lé te zett. A 
sza ra je vói me rény let ked ve zõ pil la nat nak és ürügy nek bi zo nyult
a há bo rú ki rob ban tá sá ra, mi köz ben a hát tér ben az is mert nagy ha -
tal mi ér de kek moz gat ták a szá la kat. A Bal kán te hát a vi lág pus ka -
po ros hor dó ja lett, adott sá gai foly tán meg fe le lõ hely szín nek bi zo -
nyult egy há bo rú hoz. A kü lön fé le nagy ha tal mi ér de kek rész le tes
tag la lá sá ra itt nincs mód, az ered mény azon ban is mert: az elsõ vi -
lág há bo rút az an tant nyer te meg. A XX. sz.-ig is vi sel tek há bo rú -
kat, ezek azon ban kor lá to zot tak vol tak, me lye ket min den eset ben
meg egye zés kö ve tett. Ez zel szem ben az elsõ vi lág há bo rú ese té -
ben to tá lis há bo rú, a fel té tel nél kü li meg adás volt az an tant cél ja -
nem tit kol tan a bár mi áron való gyõ ze lem. A gát lás ta lan ság ek kor
sze re pelt ilyen mé re tek ben elõ ször a vi lág tör té ne lem ben. Egye -
dül az ered mény volt a fon tos, az er kölcs nek eb ben nem volt sem -
mi lyen sze re pe. Ke gyet len volt, amely alól a ci vi lek sem je len tet -
tek ki vé telt. És még egy em lí tés re mél tó té nye zõ je lent meg: a
pro pa gan da há bo rú fo gal ma. Ez volt az elsõ al ka lom a tö me gek
tu da tos ma ni pu lá lá sá ra, itt tû nik fel a na ci o na liz mus gát lás ta lan
hasz ná la ta, mint a meg bé lyeg zés esz kö ze. Egy új tí pu sú, bar bár
há bo rú képe raj zo ló dik ki. Ek kor je lent ke zik a szerb, ro mán, cseh
na ci o na liz mus fel kel té se, ami tel jes egé szé ben nyu gat ról tör tént.
Az elsõ vi lág há bo rú ül tet te el azo kat a mér ge zõ mag va kat, ame -
lyek nek a ké sõb bi ek ben ször nyû kö vet kez mé nyei let tek. Mind ez
a kö vet ke zõ vi lág há bo rú ban mu tat ta meg va ló di ha tá sát. Azt is ki
kell mon da ni, hogy az egyé ni ség tor zu lá sá hoz a há bo rúk igen je -
len tõ sen hoz zá já rul tak. Rá sza ba dí tot ta az em be ri ség re a tör té ne -
lem fú ri á it, az ember legsötétebb lényét engedték szabadjára.

– Nyu god tan mond juk ki: az Is ten nél kü li em bert sza ba dí tot ta
rá a vi lág ra.

– El sza kad va Is ten tõl, ma rad a lé lek nél kü li ál lat -an nak is a
leg rosszabb faj tá ja. Tud juk: az ál lat ak kor öl, ami kor éhes. Az
em ber ak kor is, ha arra sem mi szük sé ge.

– Ab nor má lis hely ze tek re ne héz lo gi kus vá la szo kat ke res ni.
Nem le lem ma gya rá za tát an nak a már-már kont roll ta lan in du lat -
nak, ami vel 1945-ben a ma gya ro kat sza bá lyo san ki irt ot ták.

– A ma gam ré szé rõl ezt az zal tu dom ma gya ráz ni, hogy a szer -
bek 500 évig él tek tö rök ura lom alatt, meg hó dí tá suk sokk ha tás -
ként érte õket. A tö rö kök rá juk erõ sza kol ták val lá su kat – bár a sa -
ját juk gya kor lá sát sem aka dá lyoz ták meg-, s ek kor va la mi a szer -
bek ben össze om lott. Az isz lá mot nem vet ték át ma ra dék ta la nul,
sa ját hi tü ket tor zu lás ként él ték meg, s egy faj ta ni hi liz mus ala kult
ki ben nük. Ez az Is ten nél kü li ség min den na pos meg élé se a ke -
gyet len ke dé sek egyik le het sé ges ma gya rá za ta. 

– Mint ha ez va la mi fé le kí sér let lett vol na arra néz vést, mi lyen
le het egy tel je sen Is ten nél kül való vi lág…

– Saj nos ez va ló szí nû leg nem té ve dés. Ezek bõl az em be rek -
bõl let tek a leg jobb ja ni csá rok, a leg pusz tí tóbb gyil ko sok. A tö rök 
had se reg ter ro ris tái a szer bek vol tak. S ha va la ki tõl az er köl csöt
el vesszük, ma rad nak a tu da ta lat ti mély, sö tét in du la tok…

– Ho gyan függ ez össze a Dél vi dé ken tör tén tek kel?
– A bé ke tár gya lá son a ma gya rok nem vol tak tár gya ló fe lek! A

vé le mé nyü ket el mond hat ták, de je len tõ sé ge sem mi nem volt. (Je -
lez te ezt az is, hogy a sze mé lye ket il le tõ en maga a de le gá ció sem
volt tár gya ló ké pes.) Az an tant arra hi vat ko zott, hogy a sza bad ság -
jo gok ér vé nye sül nek a ré gi ó ban, mert az el nyo mott né pek (cse -
hek, szlo vá kok, ro má nok, szer bek, hor vá tok) mind ön ál ló ál lam -
hoz jut nak. És min den kü lö nö sebb fon tol ga tás nél kül meg raj zol -
ták a ha tá ro kat – az itt élõk meg kér de zé se nél kül. 

– Ez az arány ta lan és sú lyos bün te tés mi ért érte a ma gyar sá -
got?

– Nem a ma gyar sá got akar ták bün tet ni, mert er köl csi el vek
ek kor már nem vol tak. Az ér de kek mo ti vál ták a dön té se ket. Egy -
rész rõl a mo nar chiá hoz való tar to zá sunk okán a né met ér dek szfé -
rá ba so ro lód tunk, más részt a kör nye zõ or szá go kat a tõ lünk el csa -
tolt te rü le tek se gít sé gé vel gaz dag gá kel lett ten ni. Cseh szlo vá kia
so ha sem lé te zett, Szlo vá kia min dig a ma gya rok hoz tar to -
zott…Bár a bé ke kö tés sel egy idõ ben azt is ki mond ták, hogy a
nem ze ti sé gi ek jo ga it biz to sí ta ni kell, ezt már ak kor sem vet te ko -
mo lyan sen ki. Et tõl kezd ve az or szág töb bé nem ta lált ma gá ra. S
aho gyan az egyes em ber nek, úgy egy nem zet nek is van lel ke. Va -
la mi a ma gyar ság ban Tri a non nál na gyon meg rop pant. Ezt egy
mély vi lág gaz da sá gi vál ság kö vet te, majd ki tört a II. vi lág há bo rú,
ami is mét a tõ ké nek volt ki dol go zott, el ter ve zett el gon do lá sa, s
amit meg is valósított. 

v v v

Te le ki Jú lia ál do za ti bá rány ként tün te ti fel a Dél vi dé ken el -
pusz tí tott ma gya ro kat. Fáj dal mas, de ki kell mon da nunk: a tör tén -
te kért meg van a ma gunk fe le lõs sé ge is. Utat ott té vesz tet tünk,
ami kor az 1848-as re for mo kat, de mok rá ci át - ép pen a sok nem ze -
ti ség re te kin tet tel-, nem alul ról épít ke zõ, he lyi ön kor mány za to -
kon ke resz tül, ön szer ve zõ mó don épí tet tük ki. Emi att vál tunk a
nagy ha tal mak já ték sze ré vé. Az 1867-ben szü le tett ki egye zés kor
még egy szer meg kap tuk a le he tõ sé get, nem si ke rült él nünk vele,
mert nem tud tuk el is mer ni a nem ze ti sé gek ön ren del ke zé sét. 

– Úgy tû nik, az em ber soha nem ta nul a tör té ne lem bõl, mert
mind ez nap ja ink ban meg is mét lõ dik – csak ép pen for dí tott elõ jel -
lel. A má sik kar di ná lis prob lé má nak azt tar tom, hogy a tör tén tek
óta csak nya lo gat juk se be in ket, fel na gyít juk vélt és va lós sé rel -
me in ket, nem né zünk õszin tén szem be a té nyek kel és be szé lünk
vi lá go san a ki ala kult hely zet rõl. A vi lá gon min den ok-oko za ti
össze füg gés ben van egy más sal. Szem be sül nünk kel le ne az zal is,
hogy amit ko ráb ban mi ad tunk má sok nak, vissza kap juk sok szo -
ro san. Ez zel azon ban le kel le ne szá mol ni és nem to vább ge ne rál ni 
a hely ze tet. Ész re sem vesszük, hogy is mét csak já ték sze rei va -
gyunk a he lyi és nagy ha tal mi játsz mák nak.

– A Tri a non ban ho zott dön tést, bár a ma gya rok nem fo gad ták
el, a cso da még is az, hogy mind eb bõl talp ra áll tunk. Nagy sze re pe 
volt eb ben Beth len nek, aki ügyes po li ti ká val fel épí tet te az or szá -
got, mely nek ez volt az utol só fény ko ra. Beth len tud ta, hogy a
nyu ga ti ha tal mak a tri a no ni ha tá ro kon nem vál toz tat nak. Még is, a
II. vi lág há bo rú alatt, Hit ler ha ta lom ra ke rü lé se után fel csil lant a
re mény a te rü le ti re ví zi ó ra – de csak az õ ol da lán.

A tör té ne lem ben nem lé te zik a „ha”. Egy or szág ve ze tõi adott
pil la nat ban, kü lön fé le in for má ci ók bir to ká ban dön té se ket hoz -
nak. Utó lag ezt le het hely te le ní te ni, he lye sel ni – a tör tén te ken már 
nem vál toz tat. Egyet len dol got te he tünk mi ma gya rok: le von va a
meg fe le lõ ta nul sá ga it a tör té ne lem ránk vo nat ko zó ré szé nek, egy -
más sal meg egye zés re jut va, más utat vá lasz tunk. S hogy mi lyet?
– az már egy má sik be szél ge tés té má ja.

 Le hocz ky Le o pol di na
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Sze ke res Lu kács Sán dor

A Szé kely Had osz tály és a só vi dé ki lá za dás 1919 ta va szán
(Foly ta tás jú ni u si lap szá munk ból)
Az 1916-os be tö rés ele ven és fájó nyo mai, az új ha ta lom erõ sza -
kos sá ga, az újabb rek vi rá lá sok és ke gyet len ke dé sek nyo masz tó
ha tá sa a hir te len meg za vart la kó kat arra kész tet te, hogy véd jék
meg szü lõ föld jü ket.

1919. már ci us 31-én a dél elõt ti órák ban (Ma ros me gye le vél tá -
ra, 1919/31) a re me te i ek fel szed ték a Pa rajd fe lõl kö ze le dõ sze -
mély vo nat elõtt a sí ne ket és a kö ze li er dõ bõl fi gyel mez te tõ lö vé -
se ket le ad va, meg ál lít ot ták a vo na tot (Ba logh Ge no vé va vissza -
em lé ke zé se). A vas úti ko csik ban mint egy száz fel fegy ver zett szé -
kely fér fi in dult el Szo vá ta irá nyá ba (Ma ros me gyei le vél tár,
UO.), s déli 12 órá ra ér kez tek Szo vá tá ra. Kö rül vet ték a csend õr -
ség épü le tét és rö vid tûzharcban elfoglalták. A harcban egy csen d -
õr meghalt és többen megsebesültek.

A csend õr ség épü le té nek el fog la lá sa után a nyá rád re me te i ek és 
a hoz zá juk csat la ko zó szo vá ta i ak el fog lal ták a pos tát és a vas úti
ál lo mást (Er dé lyi már tí rok, 248.0.). A szo vá tai fi a ta lok fel tör ték a
só õrök fegy ver rak tá rát és elv itt ék az ott ta lált fegy ve re ket (Fe ke -
te-Jó zsa-Szõ ke-Ze pec za ner, 1998/119). Szo vá tán eb ben az idõ -
ben mint egy 25 pus ka állt rendelkezésre, melyet a sóõrök hasz -
nál tak addig a só õrzésére.

A szo vá tai Lõ rinc zi And rás (szül. 1912) vissza em lé ke zé se sze -
rint „ami kor jöt tek a re me te i ek meg áll tak a [szo vá tai] csend õr ség 
elõtt, egyik be ki ál tott: A pa rancs nok jöj jön ki! Egy káp lár jött ki,
le is lõt ték és el men tek Pa rajd felé. A le lõtt csend õrt más nap dél -
után 2 óra kor te met ték Szo vá tán.” A szo vá tai plé bá nos fel jegy zé -
se sze rint: „már ci us 31-én 12 óra kor le lõt ték Fló ra Já nost a (25
éves) Csend õr lak ta nya fo lyo só ján.” (Ha lot ti Anya könyv.
1919.10. be jegy zés. ÁLtMv. 88. irat cso mó. 184.) A szo vá tai köz -
te me tõ be já ra tá tól jobb ra esõ egy ko ri gö rög ka to li kus te me tõ rész -
ben nyug szik az alig 25 éves Flo rea Cons tan tin káp lár. Sír kö vé -
nek fel ira ta:

„Amin ti rea de ce da tu lui ca po ral Flo rea Cons tan tin din Com -
pa nia de jan darm Mu res ca zut vic ti ma da to ri ei fi ind omo rit de re -
vo lu ti o na rii se cui in mar tie 31”. Sír kö vé nek fel ira ta ma gyar ra
for dít va az aláb bi: „Flo rea Cons tan tin ti ze des em lé ké re, aki a
Ma ro si Csend õr ség egy sé gé ben szol gált és aki a kö te les sé gét tel -
je sít ve ál do zat lett, mi vel a szé kely for ra dal má rok már ci us 31-én
meg gyil kol ták.”

A szo vá ta i ak köz ben el fog lal ták a csend õr sé get, az ál lo mást és
a pos tát is. A moz ga lom hí ré re a só vár adi ak is fel jöt tek Szo vá tá ra. 
Far kas Dé nes sza kasz ve ze tõ a szo vá tai ál lo má son  „egy va dász -
fegy ver rel rá lõtt Do ne tea ro mán had nagy ra, ... a lö vés célt té -
vesz tett és egy pár se rét a tisz ti szol ga lá bá ba fú ró dott, na gyobb
sé rü lést nem oko zott.” (Laár Fe renc: A só vi dé ki szé kely fel ke lés.
Er dé lyi már tí rok és hõ sök arany¬köny ve. Pécs 1941. 18.) En nek
el le né re nem sok kal ké sõbb Far kas Dé nes ezért a tet té ért éle té vel
fi ze tett. A szo vá tai köz épü le tek el fog la lá sa után a re me tei fel ke -
lõk nagy ré sze ha za in dult, hogy ké sõbb az ud var hely szé ki ek kel
együtt in dí tan dó tá ma dás ra a fel sõ-nyá rád men ti ek se re gét meg -
szer vez zék. Ko vács An dor és Ko váts György im már jó részt szo -
vá ta¬iak ból álló se re ge há rom sze kér rel, a fegy ve re ket a meg le -
pe téssze rû tá ma dás si ke re ér de ké ben a sze kér de rék ba rejt ve, to -
vább in dul tak Pa rajd irá nyá ba és dél után 4-5 óra kor há rom sze kér -
rel Pa rajd ra ér kez tek. Az zal a hír rel és fel szó lí tás sal jöt tek, hogy
„az ud var he lyi szé kely ség vo nul jon Ma ros vá sár hely re és ké szül -
jön az el len ség hát ba tá ma dás ra. A pa raj di fér fi ak hir te len szer -
vez ked tek, per cek alatt le fegy ve rez ték a 12 fõ bõl álló csend õr sé -
get... lo vas fu tá rok szó lít ot ták fel a vi dék fal va it a csat la ko zás ra.”
(Do bos Fe renc: El fa gyott re mé nyek. Szé kely föld írás ban és kép -
ben. 212-213.o.) A szo vá ta i ak meg ér ke zé sé vel egy idõ ben Pa rajd

ka to nai pa rancs no ka, egy ro mán had nagy a te me tõn ke resz tül el -
me ne kült. A me ne kü lõ ro mán csend õr pa rancs no kot Ko ron don
fog ták el és egy tár sá val együtt bán tal ma zás nél kül sze kér rel
vissza küld ték Pa rajd ra. Laár Fe renc pa raj di re for má tus lel kész le -
írá sá ból tud hat juk meg, hogy 1919. már ci us 31-én dél után 4-5 óra 
kö zött Sza bó Nán dor fõ szol ga bí ró, Le ve le ki Béla só ma lom igaz -
ga tó, Brósz Al fonz gyógy sze rész és az új ro mán ka to nai pa rancs -
nok tár sa sá gá ba na gyógy szer tár épü le té ben tár gyal tak, ami kor
hir te len fegy ver ro po gá sok hal lat szot tak a fa lu ból, és  „itt van nak
a ma gyar ka to nák” - ki ál tá sok szû rõd tek be a szo bá ba. A ro mán
had nagy azon nal el me ne kült a ka to li kus te me tõ irá nyá ba. Köz ben 
fõ leg szo vá tai és más ide gen em be rek fegy ve re sen kí sér tek a he -
lyi csend õr lak ta nya irá nyá ból há rom tár sze ke ret és a pa raj di ak kal
együtt kö zö sen le fegy ve rez ték a ro mán csend õr sé get. A falu ka to -
na vi selt fér fi ai ka to nai ala ku lat ba szer ve zõd ve rö vid idõn be lül
meg szer vez ték az õr sé get és be jár ták az egész te le pü lést. A he lyi
csa pa tok pa rancs no ká nak Bo ócz End re tar ta lé kos szá za dost tet -
ték meg, szá zad pa rancs no kok Má nya Gerõ fõ had nagy, Zi la hi Se -
bess Géza és Ben kõ Mó zes had na gyok let tek. 

Ko váts György, a nyá rád re me tei fel ke lõk egyik ve zé re, Má nya 
Gerõ ke res ke dõ la ká sá ra si e tett, és fel szó lí tot ta, hogy szer vez zen
egy szá za dot, és azt vi gye be Ma ros vá sár hely re (Er dé lyi már tí rok, 
221.0.). Mi u tán a pa raj di csa pat szer ve zé se meg kez dõ dött, a
szovátaiak visszatértek falujukba.

A pa raj di fel ke lõ szá za dot még az nap este meg szer vez ték és a
szá zad szer ve zé sé vel pár hu za mo san lo vas kül dön cö ket me nesz -
tet tek a kör nye zõ köz sé gek be. Aty há ba es te fe lé „... lo vas kül dönc 
ér ke zett, hogy a... ka to ná kat le kell fegy ve rez ni, mert kö zel van a
ma gyar had se reg. A fi a tal ság kö ré ben haj lan dó ság mu tat ko zott
is, de ko moly gon dol ko dá sú fér fi ak le in tet ték õket, s így nem tör -
tént sem mi.” (Aty hai Do mi nus His to ria, 55.0.) A töb bi lo vas kül -
dönc sem járt több si ker rel, a fal vak fér fi la ko sai fegy ver hi ány ra
hi vat koz va nem vál lal ták a fel ke lõk höz való csat la ko zást (Laár,
1941/17). 

Ko ron don is szer ve zõ dött egy csa pat fel ke lõ a fa lun át ha la dó
ro mán csend õrök le fegy ver zé sé re. Ve ze tõ jük nem egy front har -
cos fér fi, ha nem Vinc zef fy Zsu zsi ka, egy ro busz tus ter me tû, fér fi -
e re jû nõ volt. Vin cef fy Zsu zsi ka fel ke lõ csa pa tát, mely ben nõk is
vol tak, les be ál lí tot ta, és si ke rült el fog ni uk a Pa rajd ról me ne kü lõ
ro mán had na gyot, a pa raj di csend õr ség pa rancs no kát és an nak
tisz ti szol gá ját. A fel ke lõk esz mé let len re ver ték a csend õrö ket,
majd visszatették õket a szekerükre és a lovakat megindították
Parajd felé.

A fel ke lõk ér te sí tet ték a kör nye zõ te le pü lé sek la kó it is (pl.
Etéd, Sik lód, stb.), hogy csat la koz za nak a fel ke lés hez. A szom -
szé dos köz sé gek ér te sí té sé re ki kül dött kül dön cök az zal a vá -
lasszal tér tek vissza, hogy ké szek fegy vert fog ni, de nincs fegy -
ver. A hosszas ta nács ko zás eredményeként leszögezték a kö vet -
ke zõ ket:

1. A fel ke lés mind össze pár köz ség re ter jed ki.
2. A be nyo mu ló ide ge nek meg za var ták Pa rajd köz ség la ko sa i -

nak kény sze rû meg adás sal vi selt nyugalmát.
3. El ha mar ko dott lé pé sü kért bi zo nyo san bün te tõ ex pe di ci ót

ve zet a köz ség el len a román katonaság.
A to váb bi te en dõk re néz ve meg ál la pod tak ab ban, hogy a ro -

mán csend õrö ket õri zet ben kell tart sák, és hogy bán tó dá suk ne le -
gyen, õr sé get ál lí ta nak a lak ta nyá ban és élel me zé sük rõl gon dos -
kod nak.

A Pa rajd ra ve ze tõ utak ra, a szer vez ke dõ la kos ság ból már már -
ci us 31-e es té re fegy ve res õrö ket ál lí tot tak, hogy sem mi lyen ide -
gen csa pa tok ne nyo mul has sa nak be az éj lep le alatt a fa lu ba. A
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pa raj di lak ta nyá ból vi szont né hány ro mán ka to na, akik Ko ron don 
tel je sí tett szol gá la tot, Pa rajd ra sze re tett vol na men ni, hogy
vissza tér je nek a lak ta nyá ba. Pa raj dot védõ szé kely fel ke lõ-õrök,
lát va az ide ge nek meg je le né sét, fel szó lít ot ták õket, hogy a fa lu ba
ne men je nek be. A fel szó lí tás ra a ro mán csend õrök lö vé sek kel vá -
la szol tak, en nek kö vet kez té ben há rom pa raj di esett el: Zsom bo ri
Ká roly ha ran go zó, Fü löp Ábel Sán dor és Nagy G. Já nos föld mû -
ve sek. Há rom hely bé li csa lá dos em ber más nap reg gel re, áp ri lis
el se jé re meg halt. Pa rajd fel há bo ro dott la kos sá ga azon nal kö ve tel -
ni kezd te a pi ac té ren a fog ság ban levõ összes ro mán csend õr fõ -
be lö ve té sét. Csak Laár Fe renc re for má tus lel kész eré lyes fel lé pé -
se gá tol ta meg a fog ság ban lévõ ro mán csend õrök ki vég zé sét. A
há rom ál do za tot még az nap ha mar el te met ték, at tól fél ve, hogy a
be vo nu ló ro mán ka to na ság meg za var ja a te me té si szer tar tást. A
köz ség ap ra ja-nagy ja fe le ke ze ti kü lönb ség nél kül ment el a te me -
tés re, hogy bi zony sá got te gyen együtt ér zé sé rõl. Há rom csa lád -
apát te met tek egy szer re, apró gyer me ke ik és fe le sé ge ik ká bul tan
néz ték, mert fel nem fog hat ták az õket ért sú lyos csa pást, vár ták a
vi gasz ta lást és a „mi ér tek re” a fe le le tet. 
„Együtt sír tunk mind nyá jan, nem csak
az ár ván ma radt csa lá do kat si rat tuk,
ha nem ön ma gun kat is, mert ijesz tõ mó -
don állt elõt tünk a fe nye ge tõ bün te tés
réme”. (Me sél ték a vissza em lé ke zõk.)

A só vi dé ki fel ke lés ek kor még ja vá -
ban zaj lott, hi szen utol só vé res ese mé -
nyé re ezt kö ve tõ en Etéd és Aty ha kö -
zött ke rül sor. Az eté di vá sá ron fu tó tûz -
ként ter jedt a só vi dé ki fel ke lés híre. A
vá sár ra sok aty hai is el ment, köz tük
Simó Já nos és Simó Dé nes, akik Orosz -
or szág ból ha za tért ki szol gált ka to nák
vol tak. Eb ben a pus ka po ros han gu lat -
ban ér ke zett a köz ség be két ro mán
csend õr ka to na, akik mint kül dön cök
Pa rajd felé tar tot tak. Az egyik csend õr -
ben Simó Dé nes volt ka to na tár sát vél te
fel fe dez ni. Eb bõl a ta lál ko zás ból pa -
rázs ve sze ke dés tá madt, mely tett leg es -
sé gé fa jult. Simó Dé nes és Simó Já nos
le fegy ve rez ték a ro mán csend õr ka to ná -
kat. A ha lál ra ré mült ro mán ka to nák a
sze ke rü kön Aty ha irá nyá ba pró bál nak
me ne kül ni. Így ér tek el az eté di pa tak
híd já ig. Amint a pa ta kon át jöt tek, az aty hai Pi ros ka Já nos el kap ta
a kan tárt, megállította a szekeret. A csendõrkatonák futva
próbáltak sza ba dul ni, de a tömeg az út közelében levõ füzes
mellett agyon ver te õket.

Pa raj don 1919. áp ri lis 1-én az ál ta lá nos iz ga lom és fel há bo ro -
dás kö ze pet te a hely bé li há rom ha lot tat azon nal el te met ték,
amely re meg je lent az egész falu la kos sá ga. Gyász és döb be net
volt együtt a lel kek ben. Köz ben el ter jedt a hír, hogy ha ma ro san
nagy lé lek szá mú ro mán ka to na ság fog ja el lep ni a Só vi dé ket, s a
ma gyar ka to na ság csak nem fog ja fel sza ba dí ta ni Er délyt. Pa raj -
don az ér tel mi sé gi ek egy ré sze fel hív ta te le fo non a kör nye zõ vá -
ro so kat és rá jöt tek arra, hogy egy té ves hír re in dult el az alig pár
fa lu ra ki ter je dõ meg moz du lás. Le csen de sí tet ték a fel ke lõ ket és
igye kez tek gon dos kod ni a lefogott román csendõrök biz ton sá gá -
ról, hiszen sejtették, hogy hamarosan jön a véres megtorlás.

A fel ke lés le ve ré sé re és a vét ke sek meg bün te té sé re több ro mán 
ka to nai és csend õri ala ku la tot in dí tot tak a Nyá rád men te és a Só vi -
dék irá nyá ba. A Nyá rád men té re vo nat tal ér ke zõ 200 ka to na és 30
csend õr ke gyet le nül meg bosszul ta tár sa ik ha lá lát, bán tal ma zá sát.
Vé gig bo toz ták De mény há zát és Nyá rád re me tét, se be sül tek tu cat -
ja it hagy va ma guk után. A sze be ni Kor mány zó ta nács egy eset le -

ges bol se vis ta lá za dás meg fé ke zé sé re egy zász ló alj nyi ka to nát és
egy üte get in dí tott Ud var hely irá nyá ba még a só vi dé ki fel ke lés ki -
tö ré se elõtt. Ter mé sze te sen nem bol se vis ta lá za dás ról volt szó,
csu pán szü lõ föld jü ket sze ret ték vol na meg vé de ni a fel ke lõk az
ide gen be to la ko dók kal szem ben. A fel ke lés hí ré re a ro mán had se -
reg egy sé ge it a Só vi dék re ve zé nyel ték. A zász ló alj meg ér ke zé se -
kor azon ban fegy ve res el len ál lás már nem volt, így a ka to nák ra
fõ leg rend õri fel ada tok vár tak: a vét ke sek fel de rí té se, össze gyûj -
té se és át adá sa a bün te tõ ha tó sá gok nak. A meg szál lók igen egy -
sze rû és ha tá sos tak ti kát választottak. Sorra vették a Sóvidék
településeit, majd a katonaság és az ágyúk látványos felvonulása
után a falu elpusztításával és lakói kivégzésével fenyegetõzve
kérték a bûnösök kiadását.

Ko ron don, mi u tán a ka to na ság ágyú i val lát vá nyo san vé gig vo -
nult a köz ség út ja in, a pa rancs nok ló ez re des az ágyú kat a Ka lon da 
lej tõ in a falu felé for dít va tûzállásba helyezte.

Had nagy Mi hály es pe res plé bá nos mi se ru há ba öl töz ve, Knopp 
Ven cel tõl kö vet ve „kö nyö rög ve jött a ro mán tisz tek elé, hogy

meg ment se a fa lut” (Fe ke te-Jó zsa-Szõ -
ke-Ze pec zá ner, 1998/122). A ro mán
ez re des a pa raj di csend õr pa rancs nok és 
tisz ti szol gá ja bán tal ma zó i nak ki adá sát
kér te és Ko rond la kó it az is ko la ud va -
rá ra te rel tet te össze. Vinc zef fi Zsu zsi ka 
kis csa pa tá ból Györ fi Fe renc és Simó
And rás még ide jé ben el me ne kült, majd
ké sõbb Ma gyar or szág ra szö kött. Vinc -
zef fi Zsu zsi kát, Imre Pált, Fá bi án Má ri -
át, Schul ler Já nos nét, Makó Já nost, Ra -
vasz Sán dort és Oláh Ist vánt, mi u tán
ke gyet le nül össze ver ték, ket tõ sé vel
össze kö töz ve Pa rajd ra szál lít ot ták
(Laár, 1941/20; Györ fi Pé ter vissza em -
lé ke zé se, 1917).

A kö vet ke zõ na pok ban a fel ke lõk
kö zül so kan el me ne kül tek. A fér fi ak
egy ré sze fej szé vel a hóna alatt, má sok
pus kák kal a Bu csin er dõ ren ge te ge i be
ve tet te ma gát. A há rom pa raj di szé kely
ál do zat te me té se után Ki csid Béla ró -
mai ka to li kus, Laár Fe renc re for má tus
lel kész, Ko vács Mi hály is ko la igaz ga tó
és Ka kucs György ta ní tó ki vo nul nak a
falu vé gé re, hogy ott fo gad ják a be vo -

nu ló ro mán ka to ná kat és eny hí tõ kö rül mé nye ket ke res se nek a ké -
szü lõ bosszú ál lás ra. Este 9 órá ig (1919. áp ri lis 2-án) hi á ba vá ra -
koz tak, a ka to na ság nem ér ke zett egyik irány ból sem. A kül dött -
ség nyu go vó ra té ré se után azon ban az éj sza ka ké sõb bi órá i ban
meg ér kez tek a ro mán ka to nák és né hány sor tûz le adá sa után
mind járt meg kez dõd tek a vé res ve ré sek kel nyo ma té ko sí tott le tar -
tóz ta tá sok. Áp ri lis 3-ra vir ra dó ra már kb. 80 fér fi az ott hon ma ra -
dot tak kö zül fog ság ban volt a csend õr lak ta nya épü le té ben. A csa -
pa tok pa rancs no ka egy ro mán al ez re des volt. Meg kez dõ dött a
fog lyok ki hall ga tá sa, foly to nos ve rés sel és kín zás sal. Id. Fü löp
György pa raj di bí ró nak pa rancs ba ad ták, hogy fe lel a ka to na ság
élel me zé sé ért. Köz ben Kösz vé nyes rõl, Nyá rád re me té rõl, Szo vá -
tá ról, a két Só fal vár ól és Ko rond ról az összes fog lyot Pa rajd ra
szál lít ot ták. A ko ron di ak az zal let tek ré sze sei a föl boly du lás nak,
hogy a Pa rajd ról el me ne kült ro mán hadnagyot elfogták és
megverték. A helybéli Gagyi Lázár, aki a felkelés elsõ napján
lóháton Siklódra vonult a vásárba, hogy mozgósítsa ott is a
környéket, szintén a fõ vádlottak között volt, de április 6-án
hajnalban sikerült megszöknie. 

Foly tat juk
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„… ren dez ni vég re kö zös dol ga in kat"

A tri a no ni bé ke dik tá tum ha tá sa a
Kár pát-me den cé ben

Tri a non és kö vet kez mé nye i nek ese mény tör té ne te nap ról-nap ra.

1918 - 1947.
(Foly ta tás de cem be ri lap szá munk ból)

1914. jú ni us 19. Bron sart õr nagy, bu ka res ti né met ka to nai at ta sé
je len té sé bõl: „Ap re xin gróf ál lan dó an je len lé võ ve zér ka ri tisz tek -
kel tár sal gott és azt mon dot ta ne kik, hogy Ro má nia egy-két év
alatt meg kap hat ja Er délyt Orosz or szág se gít sé gé vel.”

1914. jú ni us 28-án Fe renc Fer di nánd oszt rák-ma gyar trón örö -
köst és fe le sé gét Sza ra je vó ban de. 10 óra 50 perc kor agyon lõt ték.
A me rény lõ Gav ri lo Prin cip szerb diák. A lá to ga tás pro vo ka tív
célú volt, ez a nap a szerb tör té ne lem ben az 1389. évi ri gó me zei
csa tá ban el esett szerb hõ sök em lék nap ja, ez a ve re ség pe csé tel te
meg a kö zép ko ri ön ál ló Szer bia sor sát. A me rény let rob ban tot ta ki 
az elsõ vi lág há bo rút. Az 1914. jú li us 28-i ese mény a vi lág há bo rú
kez de tét je len tet te. Egy mást kö vet ték a had üze ne tek a Köz pon ti
Ha tal mak (Né met or szág, Auszt ria-Ma gyar or szág, Tö rök or szág,
Bul gá ria) és a Szö vet sé ges, vagy An tant ha tal mak (Fran cia or -
szág, Nagy-Bri tan nia, Orosz or szág) kö zött. Az eu ró pai há bo rú
las san vi lág mé re te ket öl tött. A leg fris sebb ada tok alap ján a Szö -
vet sé ges Ha tal mak 42 010 000 em bert moz gó sí tot tak, kö zü lük
5 005 000 meg halt, 12 880 000 meg se be sült, a ci vil ha lot tak szá -
ma 3 301 000 fõ. A köz pon ti ha tal mak 23 400 000 fõt moz gó sí tot -
tak, ezek kö zül el esett 3 380 000, meg se be sült 9 050 000, a ci vil
ál do za tok szá ma 2 975 000. (A fel bom ló Mo nar chi á ból, Olasz or -
szág ból és az Egye sült Ál la mok ból az el hunyt ci vi lek re nincs
adat). A Mo nar chi á nak a há bo rú ba lé pés pil la na tá ban há rom és fél 
mil lió ka to ná ja volt fegy ver ben. A had erõ fõ pa rancs no ka név leg
Fri gyes fõ her ceg volt, de a tény le ges ve ze tés a ve zér ka ri fõ nök,
Con rad von Höt zen dorf ke zé ben volt. A há bo rú ban részt vevõ ha -
tal mak had se re gé hez ké pest a Mo nar chia ha de re je kö ze pe sen ki -
kép zett volt. A gya log ság fegy ver el lá tá sa ha gyott kí ván ni va ló kat
maga után, pél dá ul egy zász ló alj csu pán két gép fegy ver rel ren del -
ke zett, már pe dig ez az új fegy ver el en ged he tet len vé del met je len -
tett a nagy gya log sá gi ro ha mok ese tén. A gyors csa pat moz gást a
szál lí tó esz kö zök hi á nyos meg lé te és az észak ke let felé ve ze tõ
vas út von alak szûk át eresz tõ ké pes sé ge gá tol ta. A Mo nar chia
meg kü lön böz te tett csá szá ri és ki rá lyi kö zös (K. und k.), és ma -
gyar ki rá lyi hon véd-és hu szár ez re de ket. A közös (K. und K.)
haderõben jelentõs volt a csehek, szlovákok, rutének, románok,
horvátok, szlovének, szerbek aránya, akik még a legegyszerûbb
vezényszavakat sem értették meg sokszor, több mint egy ne gye -
dük írástudatlan volt, és lelkükben a Monarchia felbomlását
kívánták, nemzettársaik ellen nem szívesen harcoltak.

A ke le ti front déli ol da lá ra ve zé nyel ték a Mo nar chia had se re -
ge it. A Ga li cia-Vol hi nia tér sé gé ben fel vo nul ta tott 2. had se reg je -
len tõs része még Szerbiában volt.

A trón örö kös és fe le sé ge sza ra je vói meg gyil ko lá sa után Bécs -
ben ma gas ra csa pott a há bo rús in du lat. Ti sza Ist ván ma gyar mi -
nisz ter el nök ha tá ro zott ne met mon dott a há bo rú ra, mert tisz tá ban
volt a ma gyar-ro mán ha tár se bez he tõ sé gé vel és Ro má nia er dé lyi
as pi rá ci ó i val. Mi u tán azon ban a né me tek haj lan dó nak mu tat koz -
tak Ro má nia sakk ban tar tá sá ra, Ti sza is meg vál toz tat ta ál lás pont -
ját. Az el len zék ne vé ben gróf Ap po nyi Al bert így be szélt: „En nek 
a le szá mo lás nak meg kez dé sé re mi is csak egy szó val fe lel he tünk,
az zal a szó val, amely az egész kö zön ség nek aj ka in van, és ez a szó

az: Hát vég re!” Az elõz mé nye ket lát va az elsõ vi lág há bo rú
Auszt ria-Ma gyar or szág szá má ra tény leg élet-ha lál har cot je len -
tett. A há bo rú – csak úgy, mint a töb bi or szág ban – nagy ter he ket
rótt a la kos ság ra, be ve zet ték a liszt- és a ke nyér je gyet, a had kö te -
les sé get ki ter jesz tet ték a 18–50. év kö zöt ti korosztályokra.

1914 au gusz tu sá ban össze csap tak Du na jec tér sé gé ben az oro -
szok kal, és ez zel meg kez dõd tek a két és fél évig tar tó ga lí ci ai har -
cok, mely nek kez de tén a Mo nar chia több mint egy mil lió ka to nát,
és 2068 lö ve get ve tett be. Az oro szok el len tá ma dá sa sú lyos csa -
pást mért e had erõ re, és szep tem ber vé gén be ke rí tet ték a 120 000
fõ vé dett Prze mysl erõ döt. Csa pa ta ink a Kár pá to kig hát rál tak, és
ott aka dá lyoz ták meg az orosz erõk Ma gyar or szág ra való be tö ré -
sét, és eset le ges to váb bi had moz du la ta i kat Bu da pest és Bécs, va -
la mint Ber lin el len. A hely zet meg men té sé re a né met had ve ze tés
hat had tes tet ve zé nyelt a ke le ti front ra. A Mo nar chia há rom hó nap 
alatt ha lot tak ban se be sül tek ben, fog lyok ban és el tûn tek ben (a zö -
mük át állt) egymillió embert veszített. (Ne felejtsük, a hadsereg
jelentõs része nemzetiségiekbõl, családfenntartókból állt...)

1914. au gusz tus 2. El ren del ték Ma gyar or szá gon az ál ta lá nos
moz gó sí tást.

1914. au gusz tus 4. Ro má nia be je len tet te sem le ges sé gét.
1914. szep tem ber kö ze pén Nyi ko laj Nyi ko la je vics nagy her -

ceg, az orosz csa pa tok fõ pa rancs no ka „ki ált ványt in té zett Auszt -
ria-Ma gyar or szág né pe i hez, amely ben arra buz dít ja õket, hogy
ráz zák le a Habs bur gok igá ját, és va ló sít sák meg végre nemzeti
törekvéseiket.”

1914. ok tó ber 24-25. Ma sa ryk Rot ter dam ban ta lál ko zott Se ton 
-Wat son nal. „A dol gok me ne te az len ne, hogy elõ ször hely re kell
ál lí ta ni a tör té nel mi Cseh or szá got, Mor va or szá got és Szi lé zi át,
majd eh hez hoz zá kap csol ni Magyarország szlovák területeit.”

1914. no vem ber 7. Tel jes am nesz ti át hir det tek a nem ze ti sé gek
po li ti kai eli télt je i nek.

1915-ben az oszt rák-ma gyar csa pa tok újabb kí sér le tet tet tek az 
“orosz gõz hen ger” fel tar tóz ta tá sá ra, és Prze mysl fel men té sé re. A
téli idõ, a -30 fo kos hi deg, a nagy hó, a Kár pá tok 2000 mé te res
csú csai igen meg ne he zí tet ték az után pót lás biz to sí tá sát, és a Duk -
lai, - Lup ko wi, - Uzso ki, - Ve rec kei, - és a Wis ko wi-szo ro sok, il -
let ve há gók vé del mét. A cseh, a ru tén ez re dek nem akar tak szláv
test vé re ik el len har col ni, pél dá ul a prá gai 28. ez red tel jes egé szé -
ben átállt. A front délkeleti részén a románok hasonlóképen vi sel -
ked tek.

A ga lí ci ai front össze om la ni lát szott, már ci us 22-én a ki éhez te -
tett Prze mysl vé dõi meg ad ták ma gu kat az orosz túl erõ nek, de már 
ké szü lõ dõ fél ben volt Mac ken sen tá bor nok fé lel me tes tá ma dá sa.
Má jus elsõ nap já nak es té jén 700 000 lö ve dék csa pó dott Gor li cé re 
és Opa to wá ra. Más nap át tör ték az orosz fron tot, vissza fog lal ták
Tar no wot, Prze myslt, Lem ber get. Az oro szok vissza vo nu lá suk
so rán egyet len hó nap alatt 412 000 ka to nát és fél mil lió fegy vert
ve szí tet tek Jú ni us ra fel sza ba dult Ga lí cia és Bu ko vi na észa ki ré -
sze, dél ke le ti ré szén (4, 5 mil lió la kos sal) lét re jött az oszt rák-ma -
gyar kormányzóság. (Az elfoglalt terület többi része német
megszállás alá került.)

„Csak aki át él te a kár pá ti csa ta utá ni mély dep resszi ót, az tud -
ja iga zán meg ér te ni, mit je lent Gor li ce: a fel lé leg zést a leg sú lyo -
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sabb gon dok szo ron ga tá sá ból, a bi za lom vissza té ré sét és a gyõ ze -
lem ki lá tá sá nak fel ra gyo gá sát” - írta Cra mon tá bor nok, a né met
ve zér kar tag ja.

1915. ja nu ár já ban Ap po nyi Al bert me rész lé pés re szán ta el
ma gát, és Sza pá ry Pál út ján fel ve tet te a pá pá nak és a ró mai an gol
kö vet nek: Ma gyar or szág el sza kad na Auszt ri á tól, és kü lön bé két
köt ne, ha en nek fe jé ben meg tart hat ja Er délyt. Grey an gol kül ügy -
mi nisz ter erre így vá la szolt: „at tól tar tok, a je len ja vas lat Ma -
gyar or szág gal kap cso lat ban meg va ló sít ha tat lan.” (Mint lát hat -
juk, Er dély sor sa már 1915-ben meg pe csé te lõ dött...)

1915. ja nu ár 24. A Vi lág címû lap ban Ady így vá la szolt (volt)
ba rát ja, Oc ta vi an Goga ro mán köl tõ ma gyar el le nes uszí tá sá ra:
”Goga Oc ta vi an nevû ba rá tom mal alig ha szo rít ha tok már és még 
ke zet, ho lott ez ne kem fáj, (…) higgye el ne kem dom nul Goga,
hogy lel ki is me re tet nem cse rél nék vele”.

1915 má ju sá ban a hor vát Ante Trum bic ve ze té sé vel meg ala -
kult Lon don ban a Ju gosz láv Bi zott ság,  a dél szláv né pek fö de rá -
ci ó ja céljából.

1915. jú ni us. Bu ka rest ben a ro mán, szerb és bol gár szo ci ál de -
mok ra ták II. bal ká ni kon fe ren ci á ja. El ítél ték a há bo rút, és a bal ká -
ni né pek fö de ra tív köz tár sa sá ga mellett szálltak síkra.

1915. au gusz tus 15. A Nyu gat ban a kö vet ke zõ mon da tot írta le
Ady End re: „Er délyt akar juk, tart juk és meg is fog juk õriz ni”.

1915. no vem ber 14. Cseh Kül föl di Bi zott ság ala kult Pá rizs -
ban, az zal a cél lal, hogy meg te remt se az ön ál ló cseh szlo vák
államot.

1916-ban Pá rizs ban je lent meg fran cia nyel ven Be nes: „Pusz -
tít sá tok el Auszt ria-Ma gyar or szá got” (Dét ru i sez l’A ut ri -
che-Hong rie) címû köny ve: Ma gyar or szág „csak és ki zá ró lag a
ma gya rok ál tal la kott te rü le te ket tart hat ja meg.”

1916 feb ru ár já ban To mas Ma sa ryk és Edu árd Be nes Pá rizs ban
lét re hoz ta a Cseh szlo vák Nem ze ti Ta ná csot. A ro mán tö rek vé sek
nem zet kö zi él har co sa Oc ta vi an Goga volt. (Õt ne vez te ké sõbb
Ady End re: „kó tya gos román Kisfaludy Károlynak.”)

1916 nya rán Bru szi lov tá bor nok 630 000 fõs had se re gé vel in -
dí tott el len tá ma dást, Luck nál át tör ve a fron tot. Egy 400 km-es
front sza ka szon mint egy 100 km-t nyo mul tak elõ re az oro szok.
Ro má nia is ked ve zõ nek lát ta a hely ze tet, hogy színt vall jon, és
au gusz tus 27-én be tör jön Er dély be. Orosz or szág az of fen zí vát
szep tem ber 20-án le ál lí tot ta. Mind két ol dal vesz te sé gei el kép esz -
tek vol tak: a Mo nar chia több mint 600 000 fõt, az oroszok 800
000 katonát veszítettek.

Ezek a har cok vol tak mind két rész rõl az utol só nagy ka to nai
erõ fe szí té sek.

„Egy szer re ér zem, hogy meg re meg alat tam a föld, az édes
anya föld szí ve. Hal la ni vé lem, hogy te he tet le nül nyö szö rög, majd
fel si kolt ré me sen, mint az az em ber, akit szí ven szúr tak. És kö ve ti
ezt a fel si kol tást bor zal mas hör dü lés, mely nek a gyar ló em ber
szó kin csé ben nincs neve (…) Lát ha tat lan hul lá mo kon vég te len
fáj dal mas, szí vet ha so ga tó, el me há bo rí tó han gok, meg ren dí tõ
me ló di ák zúg tak, höm pö lyög tek a le ve gõ ég ben. Lán gos to rok ver -
des ték tes te met, s min den os tor csa pás nak egy sza va, egy ér tel me
volt:  Ez a föld már nem a tied!” (Be ne dek Elek)

1916. au gusz tus. A VI. had test pa rancs nok sá got ki von ták a
front ról, és a 39. Hon véd had osz tállyal együtt Er dély be szál lít ot -
ták, a ro mán be tö rés meg aka dá lyo zá sá ra. A had test pa rancs nok -
ság, mely nek köz pont ja Csík sze re da volt, au gusz tus vé gén, a
hon véd had osz tály szeptember közepén érkezett Erdélybe.

1916. au gusz tus 17. A Ro mán Ki rály ság és Fran cia or szág,
Nagy-Bri tan nia, Olasz or szág és Orosz or szág tit kos szer zõ dést
kö tött Ro má nia had ba lé pé sé rõl. A szer zõ dés 4.§ ér tel mé ben: „Az
elõb bi cikk ben (3. §) em lí tett te rü le tek ha tá rai a kö vet ke zõk ben
ál la pít tat nak meg: a ha tár le eresz ke dik a Ti sza fo lyá sá nak mély -
vo na lán, egé szen a Ti szá nak a Sza mos sal való ta lál ko zá sá tól fo -
lyás irány ba szá mít va, Vá sá ros na mény köz sé get Ro má ni á nak

adva Az tán foly ta tó dik dél nyu ga ti irány ban, egé szen egy Deb re -
cen vá ros tól hat ki lo mé ter re, ke let re fek võ pon tig. Et tõl a pont tól
el éri a Kö röst, há rom ki lo mé ter rel a fo lyó két ágá nak (Fe hér- és
Se bes-Kö rös) tor ko la tá tól le fe lé. Al gyõ köz ség nek ma gas sá gá ban 
el éri a Ti szát Sze ged tõl észak ra, Oros há za és Bé kés sám son köz sé -
gek tõl nyu gat ra ha lad va, s et tõl há rom ki lo mé ter nyi re kis ka nya -
ro dást tesz. Al gyõ tõl kezd ve a vo nal le fe lé ha lad a Ti sza fo lyá sá -
nak mély vo na lán, egé szen en nek a Du ná ba való tor ko lá sá ig, s vé -
gül kö ve ti a Duna fo lyá sá nak mély vo na lát Ro má nia je len le gi ha -
tá rá ig. 5. Ro má nia kö te le zi ma gát, hogy nem köt kü lön bé két.” Ez
a ha tár te hát még a ké sõb bi tri a no ni ha tár nál is 30-40 ki lo mé ter rel
nyu ga tabb ra hú zó dott, be le esett egész Szat már, Bi har, Csa nád
me gye, Bé kés me gye jó ré sze, Haj dú me gye Deb re cen tõl ke let re
esõ ré sze, és a Bánát a Tisza vonaláig

1916. au gusz tus 25. El ké szült a Bel ügy mi nisz té ri um ban egy
eset le ges ki ürí tés me net rend je. Esze rint Csík me gyé bõl a me ne -
kü lõ ket Ma ros-Tor da vár me gyé be, és Ma ros vá sár hely re, Há rom -
szék bõl pe dig Ud var hely me gyé be me ne kí tik. A Bras só me gye i ek 
kijelölt körzete Nagy- és Kis-Küküllõ vármegye.

1916. au gusz tus 27. Ro má nia ha dat üzent Ma gyar or szág nak
este 11 óra kor. Csa pa ta ik be tör tek Er dély be. Este hat óra kor a
bras sói ha tár rend õr ség je len tet te Be tegh Mik lós, Er dély-ré szi
kor mány biz tos nak, hogy a ha tár szé li Pre de ál vas út ál lo más ro mán 
ol da lán nagy a moz go ló dás, a ro mán va su ta sok cso ma gol nak,
sze ke rek kel szál lít ják el a csa lád tag ja i kat. A kor mány biz tos in for -
má ci ó ért fel hív ta Sán dor Já nos bel ügy mi nisz tert, aki azon ban
nem tu dott sem mi fé le ha tár men ti moz gó sí tás ról. Há rom órá val
ké sõbb, a ro mán had üze net át adá sa után ti zen öt perc cel már ar ról
ér ke zett je len tés, hogy lö vik a pre de á li ál lo mást. Ki lenc és tíz óra
kö zött meg ér ke zett a Bel ügy mi nisz té ri um te le fon ér te sí té se is ar -
ról, hogy a ro mán nagy kö vet át ad ta a had üze ne tet. Az el len sé ges
csa pa tok a ha tár tel jes hosszá ban tá mad tak. A román haditerv
neve: „Ipoteza Z” A 440 000 fõnyi három hadsereg igen lassan
haladt elõre, noha a magyar véderõ összesen 70 000 fõt tett ki.

     „Er dély: ez nem szó neki. Dús va ló ság,
     Öröm és nap fény, ke nye rek és ró zsák,
     Az elsõ bá nat és az elsõ ének,
     Ad ja tok neki me ne dé ket!” 
              (Ju hász Gyu la)

Jó zsef At ti la: Ju hász Gyu lá hoz

     Bá tyám, ki bor tól má mo ros éne ket
     Zengsz hú ro don, Te, nézd a ma gyar ha zát,
     Csi títsd el An na-ké rõ szí ved
     S öntsd az erõd a re mény te len be.

     Han god le gyen az õszi vi har sö tét
     Zú gá sa, mely ben tom pa a jaj ga tás,
     De a ha rang szó messze hang zik
     S tor nya fe hér lik az éj sza ká ban,

     Ha sújt a vil lám s ret ten a gyön ge szív,
     És ösz tö kéld a té to va hon fi út:
     Üzend, hogy nin csen Is ten, Em ber,
     Csak ma gya rok le ti port ha zá ja.

     És hogy ha kell, ó, csak kö nyö rögj ne kik,
     Hogy dol go zó nép kar ja erõs ma rad
     És vag dald föl me leg nagy szí ved
     S oszd ki kö zöt tük az éhe sek nek.

     Csak így le het célt érni ma gyar ral el,
     Szidj, kérj, dö rögj és hozd a re ményt ne künk,
     Mert hogy ha nem re mél a köl tõ,
     Más ki re mél ne az új ha zá ban.

Ge ren dás La jos
Foly tat juk



Ész re vesz az is ten en gem,
Meg szó la lok szé pen,csend ben:
“Ké rem én még nem ját szot tam,
Nem ját szot tam,
Nem ját szot tam,
Ját sza ni aka rok mos tan."

„Én zsi dó va gyok? Hogy hogy zsi dó va gyok? Mi az? Sár ga
va gyok én, vagy zöld vagy kék vagy mi lyen? Ép pen olyan test -
szín va gyok, mint a ma gya rok. Ki nek az ide á ja volt, hogy én itt
zsi dó le gyek? Ne kem bi zony is ten eszem ágá ba se volt, hogy zsi -
dó le szek majd, ha meg szü le tek. Itt várt a vi lá gon ez a buta meg -
le pe tés, mi kor itt ki száll tam. Ne kem itt zsi dó nak kell len ni. Mi -
ért? Én ma gam ban, mi kor nem gon do lok erre, ab szo lú te nem
va gyok zsi dó, egy fiú va gyok, a sze re lem a ha zám, és az is te nem
a ha lál! És va la ki rám néz, és az tud ja, hogy én zsi dó va gyok.
Mint ha rá néz nék va la ki re, aki rõl tud ják, hogy az lo pott egy szer! 
És ne kem a sze mem mel ki kell tar ta nom ezt a vá dat vagy rá fo -
gást vagy el né zést vagy mi az, hogy az em bert zsi dó nak ve szik.
És ne kem úgy kell néz nem, hogy igen is, rend ben van, jól van,
zsi dó va gyok. Pe dig én ben nem ez egy ál ta lá ban nincs el in téz ve.
Én az egész do log gal nem va gyok tisz tá ban. Nem va gyok ebbe
be le egyez ve, se be le nyu god va, csak rá ha gyom, hogy zsi dó va -
gyok, mit csi nál jak? En gem kér dez nek, mi kor rám néz nek. Mit
fe lel jek? Én egy sze rû en el ne vet ném ma gam: de kér lek, hisz ez
egy õrült os to ba ság, csak nem fo gunk eb ben az ér de kes élet ben
ilyes mi vel is fog lal koz ni? Sok szor úgy vol tam vele, mint ha az
egész csak egy rossz vicc len ne, amit én el le nem ta lál tak ki, hogy
ilyen bu ta ság mi att is szen ved jek. Egész éle tem ben zsi dó le gyek!
Tes sék ta lán fel osz ta ni ezt, mint a ka to na sá got vagy mint egy
köz mun kát, min den ki szol gál jon, mond juk, egy évet, mint zsi dó, 
ha már ok vet le nül kell va la ki zsi dó is le gyen, azon kí vül, hogy
em ber." 

“Annyit ész lel het tem ma ga mon, mint úgy ne ve zett köl tõ, hogy 
a vers írás olyan for mán ke re ke dik az em ber ben, mint ahogy esõ
elõtt el fut ja a ho mály az eget, a le ve gõ ben va la mi el fo gó dott ság
ér zik, va la mi nyo masz tó, mond juk ez a han gu lat, az ih let. A for -
ma, a dal lam is ten tud ja hogy tá mad ma gá tól; ez dik tál azu tán.
Ha már le ül tem és a pa pír fölé esik a hom lo kom, ak kor a vers
tech ni ká já val küsz kö dök. Né me lyik kur ta vers hez is négy -
szer-öt ször kell vissza ül ni. Nem pa nasz ko dom, édes ez a kín ló -
dás. Azt se hall gas suk el, hogy ez a mu zsi ka, ami lük tet majd a
vers ben, az írás köz ben min dig rin gat, úgy, mint a tan gó zó kat a
halk gra mo fon. Ez is jó fé le do log.” - írja a vers ke let ke zé sé rõl a
Tit kok Is me rõ je

Szép Ernõ elõbb nép sze rû köl tõ volt, azu tán di va tos szín pa di
szer zõ lett, re gé nyei iro dal mi szen zá ci ók nak szá mí tot tak, azu tán
egy idõ re szin te tel je sen meg fe led kez tünk róla ah hoz,  hogy mos -
ta ná ban újra fel fe dez zük mint a mo dern, ab szurd iro da lom ha zai
elõ fu tá rát. 

Édes ap ja, Szép Sá mu el ta ní tó volt a haj du szo bosz lói  iz ra e li ta
is ko lá ban, édes any ja var ró nõ. Gyer mek ko rá ban, szü le i vel Deb re -

cen be köl töz tek, is ko lai ta nul má nyai so rán tet te meg elsõ iro dal -
mi lé pé se it. 1902-ben je lent meg elsõ ver ses kö te te. Is ko lai ta nul -
má nyai be fe jez té vel Bu da pest re köl tö zött és új ság író ként he lyez -
ke dett el. 1908-tól a Nyu gat el is mert mun ka tár sa volt, 1910-tõl
Az Estnek meg in du lá sá tól kezd ve úgy szin tén, ahol na pon ta je -
len tek meg glosszái. Szel le me sen iro dal mi igénnyel szólt a leg kü -
lön fé lébb je len sé gek rõl, ese mé nyek rõl. Mes te re volt a tár ca no -
vel lá nak is, bár sze ré nyen ir ka-fir ká nak ne vez te ezt a mû fajt.  Ady 
End re egyik leg jobb ba rát ja volt, de ugyan úgy tar to zott Mol nár
Fe renc leg szû kebb ba rá ti kö ré hez is. Ba bits kez det tõl fog va nagy
köl tõ nek tar tot ta, Hat vany La jos pe dig egye ne sen a ha zai vá ro si
iro da lom egyik fõ alak já nak. Ver sei ugyan úgy kap tak he lyet a leg -
ko mo lyabb an to ló gi ák ban, mint a ka ba rék szín pa dán. 

Õ maga rend kí vül sze rény, kis ter me tû, so vány em ber volt, aki
fél szeg mo sollyal mon dot ta el iro ni kus vé le mé nyét az em be rek rõl 
és az ese mé nyek rõl.   Aki is mer te, sze ret te, min den ki nagy ra be -
csül te, de azért sen ki sem vet te egész ko mo lyan. Õ maga sem vet -
te egé szen ko mo lyan sem ma gát, sem a vi lá got. Fura gesz tu sa it
anek do ta ként me sél get ték. Pél dá ul, ami kor ka to na ide jét le szol -
gál va, az oszt rák-ma gyar kö zös had se reg tiszt jé vé avat ták, ak kor
szo ká sos volt, hogy az új tisz tek va la mi fé le – le he tõ leg né met –
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B. Os vát Ág nes ro va ta

Ele ven ha gyo mány

S Z É P    E R N Õ
(Huszt, 1884. június 30.–1953. október 2., Bu da pest)

Szép Ernõ



jel mon da tot vés se nek kard juk pen gé jé be. Szép Ernõ had nagy úr
pe dig a li be ra liz mus köz is mert, de na gyon nem har ci as jel sza vát
vé set te a kard ra: „Le ben und le ben las sen!”  (Élni és má so kat is
élni hagy ni). Egész köl té sze te az em ber sze re tet je gyé ben, kis sé
ér zel mes nek, kis sé fur csá nak, egy szer re könnyes nek és mo soly -
gós nak ala kult. A Nyu gat kö ré ben sen ki nek nem volt oly sok
köze Pe tõ fi népi hang vé te lû egy sze rû sé gé hez, de ugyan ak kor a
ka ba rék vá ro si as csú fon dá ros sá gá hoz és a csak ké sõbb ke let ke zõ
újabb mo dern ség kép te len sé ge i hez. A
Fõ vá ro si Ca ba ret Bon bon ni e re rend -
sze res san zon szer zõ je, sajn zon ja it
maga adja elõ. Ki gú nyol ta a kor po li ti -
kai kul túr ál is és mû vé sze ti éle tét és
szel le me sen vá gott a bé csi ud var felé
is. 1911-ben a Nyu gat Könyv tár adta
ki Ku csé ber ko sár címû, glosszá kat és
ver se ket tar tal ma zó kö te tét, 1912 elsõ
érett ver ses kö te tét (Éne kes könyv)
szin tén a Nyu gat je len tet te meg, ez zel
a Nyu gat köl tõi is ma guk közé fo gad -
ják. A vá ro si em ber vi dé ki em lé kei, a
nyo mo rú sá gos gyer mek kor meg hitt
ké pei, a vá gyó dás sze líd em be ri kap -
cso la tok után kap tak köl tõi han got  eb -
ben a kö tet ben, egy olyan dal la mos
nyel ven, amely ben szer ve sen öt vö zõ -
dik a népi nyelv a vá ro si nyelv vel, Pe -
tõ fi for ma kin cse a Nyu gat nyu gat eu -
ró pa i sá gá val.  Leg is mer tebb mûve, a
Lila ákác (1919) abba a ma gyar re -
gény sor ba tar to zik, amely a régi Bu da -
pest szel le mi sé gét akar ta ma ra dan dó -
vá ten ni, bár a re gény meg je le né sét a
ha la dó iro da lom hi á ba ün ne pel te, a
kon zer va tív annyi ra bán tot ta, hogy
Szép Ernõ hosszabb idõ re Bécs be
megy, el ke rü len dõ a dü hös jobb ol da li
tá ma dá so kat. A Lila ákác min ta sze rû
pél dá ja a sze cesszi ó nak, ha a csa ló dás -
ba és csö mör be fúlt elsõ, és már szü le té se kor meg sza ka dó má so -
dik sze re lem na iv-ár tat lan tör té ne te ér zel mes ség re han gol ja az
em bert, a sa já tos, ko ra be li ar gó val ke vert, bá jo san pon gyo la és
szán dé ko san ma gyar ta lan nyel ve zet a derû ki apad ha tat lan for rá -
sa. Õszin te vi lág han gu la tot ad, mely nek lé nye ge az élet nek ép pen
a leg ki sebb dol gok ban való vég te len sze re te te, a min dig ki elé gí -
tet len vágy, mely rõl a re gény utol só mon da tai így ad nak szá mot:
„Ba rá tom, volt if jú ság és volt sze re lem. Nem vet tem ész re.” Krú -
dy Gyu la  a Nyu gat 1923. 22.-es szá má ban így ír a re gény rõl: „Ó, 
menj már to vább, te bo lond em lé ke zet a höl gyek bûv kö ré bõl, akik
haj da ná ban va cso rá ra hív ták meg a pes ti fi a tal em be re ket, lá buk -
kal szim fó ni á kat ját szot tak az asz tal alatt és dél után úgy sur ran -
tak be a le gény la kás ra, mint azt Zer ko vitz elõ ír ta. Hadd pi hen ni,
em lé ke zet, a Ke re pe si sír kert ben a ked ves fér fi a kat, akik nek ren -
gett a ha suk, mint az ame ri kai bo hó co ké az or fe um ban, meg nyílt
a könny zacs kó juk a leg bu tább vicc re, szé les aj ku kon a jó ba rát ság 
kö vér amo rett jei hem pe reg tek, míg fél tett er szé nyük is nyí lás ra
haj lott a rej tek he lyen, ha Csa csinsz ky ék szo mo rú sá got, gon dot,
éle túnt sá got szín lel tek. És õk, a töb bi ek, az álom má vált régi Pest -
bõl, va jon csak olya nok vol ná nak, mint sír kõ be il lesz tett fo to grá -
fi ák….?” .  

Szép Ernõ, a fa lu si nép ta ní tó fia az  Al föl dön nõtt fel, és a Ti -
szán túl han gu la ta it vit te fel Bu da pest re, ami kor 19 éves ko rá ban
új ság író lett. Et tõl kezd ve éle te a szer kesz tõ sé gek ben, az éj sza kai
ká vé há zak ban, az iro dal mi kö rök ben te lik. Vál to za tos sze rel mek
kö zött éli a bo hém fi a tal em ber, majd a meg rög zött agg le gény éle -

tét. Ami kor már nép sze rû lesz és ele gen dõ pénzt ke res, ak kor
fel-fel lob ban ben ne a vi lág lá tás vá gya is, s amíg a pén ze tart,
össze vissza utaz gat Eu ró pa nagy vá ro sa i ban. Utá na han gu la tos,
szí nes cik kek ben szá mol be a tá jak él mé nye i rõl. Ezek az apró új -
ság cik kek kö ze lebb állnak a költészethez mint a publicisztikához, 
nemegyszer inkább szabadverseknek mondhatók. 

Köl té sze te az évek fo lya mán egy re gaz da gabb lesz, de jel le ge
nem vál to zik. A gyer mek ko ri vá gyak és re mé nyek ta lál koz nak

ben ne a nagy vá ro si élet cél ta lan sá gá -
val. A köl tõ éli a bo hém éle tet, és ki vá -
gya ko zik be lõ le va la mi tar tal ma sabb
után. Hu mor és ér zel mes ség, halk bí rá -
lat és ön gúny öt vö zõ dik össze ezek ben 
a gyak ran dal sze rû ver sek ben. A rész -
vét min den em be ri bá nat iránt és a sze -
re tet vágy az alap hang ja egész köl té -
sze té nek. Tu laj don kép pen nem szé les
ská lá jú lí ri kus, de gaz dag ér ze lem vi -
lág gal tud ja új meg  új mó don ki fe jez ni 
a sze re te tet, meg ér tést, min dent meg -
bo csá tást. És min de nek elõtt köl tõ:
köl tõ ak kor is, ami kor pró zát ír, és ak -
kor is, ami kor drá má kat fo gal maz.
Meg ér tõ és meg bo csá tó lírája áthatja
nem egy szer kritikai szán dé kú írásait
is. Jól látja, mit kell bí rál ni, de a bû nö -
sök re sem tud haragudni. 

El be szé lé se i nek és hír la pi tár cá i nak 
leg na gyobb ré sze sze mé lyes em lé ke -
zés. A fa lu si és vi dé ki vá ro si gyer mek -
kor, a di ák évek csíny jei és nagy fel is -
me ré sei, majd a bu da pes ti ká vé há zak
és szer kesz tõ sé gek éle té nek fur csa sá -
gai, a kül föl di utak be nyo má sai imp -
resszi o nis ta-lí rai szí ne ze tet ad nak
ezek nek a pró zai, gyak ran igen rit mi -
kus pró zai írá sok nak. Az elsõ vi lág há -
bo rú alatt írt kar co la tai a szen ve dõk kel 
együtt ér zés köl te mé nyei, ezek ben

vég re erõ tel je seb ben is szó lal meg a há bo rú el le ni fel há bo ro dás,
de sze líd sé ge és paj ko san mo soly gó hu mo ra itt is mind un ta lan
fel csil lan. Sõt, még idõs ko rá ban, a má so dik vi lág há bo rú után, a
fa siz mus ról írt em lé ke zõ kar co la ta i ban (Em ber szag) is a rá annyi -
ra jellem zõ ked ves hu mor eny hí ti a fel idé zett ké pek ko mor sá gát.
Há bo rús ver sei az egyéb ként na gyon si lány há bo rús vers ter més
leg ki emel ke dõbb ki vé te lei kö zül va lók – írja róla Tóth Ár pád.
Kü lö nö sen ket tõt kell mél tat nunk, az Imád ság és a Vi lág ta lan ka -
to nák-nak szó lót. „Ki ülsz az ég ben a vi har fe lett” – így kez dõ dik
az elsõ, mely is tent aposzt ro fál ja, s a ma gya rok vé del mé re szó lít -
ja. 

A Sze ret ném át ölel ni a vi lá got címû kö te te, ap rócs ka tör té ne -
tek, kis val lo má sok gyûj te mé nye, ami lyet a köl tõ töb bet is köz re -
bo csá tott már. Írói ere je tö ret len. Ját szi fi nom ko dás, hu mor ral
per me te zett könnyû búja, édes ded és tré fás ra jon gá sa, ked ve sen
tet te tett vi dé ki es sé ge és csi bé szes, ka cér nagy vá ro si as sá ga ma is
tö ké le tes ve gyü let ben bú sít nak, an da lí ta nak és mu lat tat nak.Ez a
kö tet is egé szé ben lí rai jel le gû, s azt a szé per nõi at ti tu de-öt adja,
ame lyet éle te so rán vé gig. Úgy lát szik, egy köl tõ nek éle te vé gé ig
sem kell meg vál toz nia ah hoz, hogy unal mas sá ne vál jék. Meg ma -
rad hat ál lan dó, sze ren csé sen vá lasz tott sze re pé ben, elég ha a Kor
ku lisszái vál toz nak kö rü löt te. Így kap a köl tõ mo no tó ni á ja is új és
új ér tel met. Pró zá ja a bé ke vi lág ban ár tat lan, édes já ték nak tet -
szett, a vi lág há bo rú hát te re elõtt ele ven fáj da lom ér zett ben ne, és
ma, ami kor gyön géd sé gé ben, halk sá gá ban és mo soly gós bá já ban
ko mi ku san kor sze rût len né kel le ne vál nia, ma, a bru tá lis erõ szak
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vad ku lisszái kö zött, va la mi szép és rit ka he ro iz must kez dünk bá -
mul ni ben ne. Ez a ko nok köl tõ íme egy sze rû en le ta gad ja éle tünk
bar bár csõd jét, és át lib ben ve a nagy sza ka dék fö lött, ott foly tat ja,
ahol el hagy ta… Egyéb ként: mû vé sze té nek sû rûn fe nye ge tõ ár -
nyé ka, a je len t ék te len ség ve sze del me, eb ben a könyv ben is rá-rá -
sö té te dik, de el bo rí ta ni so ha sem tud ja.

Szép Ernõ iro dal mi mun kás sá gá nak
azon ban a vers nél és pró zá nál nem cse ké -
lyebb je len tõ sé gû te rü le te a szín pad.
Vol tak évek, ami kor leg di va to sabb drá -
ma író ink kö zött tart ot ták nyil ván. Ha -
mar lett ott ho nos a ka ba rék szín pa dán.
Fur csa té má jú és vá rat lan for du la tú egy -
fel vo ná so sa it ak ko ri ban csak mint mu -
lat sá gos öt le te ket vet ték tu do má sul. Ma -
nap ság ezek ben lát juk az ab szurd iro da -
lom ha zai kez de te it. A pol gá ri élet egy re
fo ko zó dóbb kép te len sé gei for má lód tak
itt gro teszk já té kok ká. Ta lán maga a köl -
tõ sem érez te, hogy ezek ben a je le ne tek -
ben fog lal el leg kri ti ku sabb ma ga tar tást
kora fo ko zó dó em ber te len sé gé vel szem -
ben. Leg több ször, ha drá mát írt, kö zel
ma radt a me sé hez, mint leg na gyobb si -
ke rû já té ká ban, az Ezer egy éj sza ka vi lá -
gát idé zõ Az rában, a ha lá los sze re lem
szín pa di köl te mé nyé ben. De ak kor is
me sét mond, ami kor az Arany órában a
bu da pes ti sze gény em be rek éle té rõl és
be csü le tes sé gé rõl ír pél dá za tot. Egyéb -
ként szá mos drá mai mûve közt meg ír ta a 
Lila ákác szín pa di vál to za tát is. Eb bõl a
dra ma ti zált re gény bõl két szer is ké szí -
tet tek fil met, egy szer a har min cas évek -
ben, egy szer a het ve nes évek ben. A szín -
pa di vál to za tot mos ta ná ban is újra meg
újra fel ele ve ní tik. 

Saj nos, éle té ben nem volt túl sze ren -
csés, hi á ba tar to zott Ady, Mol nár Fe renc 
és a Nyu gat szûk ba rá ti kö ré hez. Nép sze -

rû köl tõ, si ke res szín pa di szer zõ, ol va sott és vá sá rolt re gény író,
fog lal koz ta tott tár ca író, a ki adók éven te ki ad ják köny ve it, de éle -
te ne gye dik ne gye dé ben meg kér dõ je le zõ dik min den, amit ad dig
csi nált. A zsi dó tör vé nyek és a má so dik vi lág há bo rú alap ja i ban
vál toz tat ták meg élet vi te lét. 1944-ben, 33 év után elõ ször el kell
hagy nia mar git szi ge ti ott ho nát, au gusz tus ban „csil la gos ház ba”

in ter nál ták, de a svéd kö vet ség men tel mi út -
le ve lé vel rö vid idõ re sza ba dult. 1944. ok -
tó ber 20-án a nyi la sok mun ka szol gá lat ra 
hur col ták, majd no vem ber ele jén el bo -
csát ot ták. Vi szon tag sá ga it Em ber szag
(1945) címû kö te té ben írta meg. 1948
után nagy sze gény ség ben élt, éle te utol -
só nyolc-tíz évé ben  egyet len örö me le -
he tett a szo bosz lói nya ra kon kí vül, hogy
Sztá lin se örök éle tû.

Ami kor hat van ki lenc éves ko rá ban,
már rég óta be te gen meg halt, az iro dal mi
élet alig vet te tu do má sul el me ne te lét.
Éle te vé gén csak nem el fe le dett volt, és
csak az iro da lom ér tõi tud ták, hogy jó
köl tõ ként élt és halt meg. Kö rül be lül egy 
év ti zed del a ha lá la után, ami kor a nagy -
vi lág ban már di va tos volt az ab szur di tás, 
amely nem egy já té ká ban han got ka pott,
hir te len újra ész re vet ték, mi lyen nagy
ér té ke Szép Ernõ a ma gyar iro da lom nak. 
És ami kor ész re vet ték ben ne a ko rai ab -
szur dot, azt is ész re kel lett ven ni ük,
hogy ak kor is jó köl tõ, ami kor nem ab -
szurd, ami kor a sze líd em ber ség ne vé -
ben egy be fog ja azt, ami népi és ami
városi, amikor meglátja és meg bo csát ja
az emberi gyarlóságokat. 

Holt tes tét a Koz ma ut cai iz ra e li ta te -
me tõ ben he lyez ték örök nyu ga lom ra;
sír kö vén a „de gyö nyö rû, de bol dog ün -
nep re vol tam híva” fel irat áll.

(Össze ál lí tot ta: BOÁ)
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MI TÖR TÉNT HE LE NA MOR GENS TERN NEL
 (rész let az azo nos címû kis re gény bõl)

„ A ro man ti ka kék vi rá ga el hullt
És mi sem va gyunk már ré gi ek.
Érin tet le nül Tran szil vá ni á ból,
Szû zen nem ma rad más, csak a
he gyek.”

Még most is a fü lem ben van an nak a aj tó nak a nyi kor gá sa.
Mert nyi kor gott az az ajtó ti zen öt év múl tán is épp úgy, mint ami -
kor elõ ször be nyi tot tam raj ta. És soha sen ki nek nem ju tott eszé be
meg ken ni va la mi vel a sar kát. Mi nek is? Vi szont azó ta tu dom,
hogy az aj tók is sú lyos üze ne te ket tud nak hor doz ni. Ki tá rom hát
azt a nyi kor gó sar kú aj tót és ki en ge dem a há rom fe jû sár kányt a
bar lang já ból, azt a sár kányt, ami azt hi szi, az is a mû vé sze tek hez
tar to zik: a leg ár nyal tab ban go nosz nak len ni. Ilyes mi vel még nem
ta lál koz tam, ez tény leg, ha mû vé szet semmi esetre sem, de
valamiféle tudomány kell legyen:  Az ördög lexikonja.

Fel la po zom hát, nem túl nagy kedv vel, Az ör dög le xi kon ját. 

„Soha, soha, óh, meg ne tudd, hogy
Buk ni kell an nak, ami jó,
Hogy csak a szenny, mo csok, sö tét ség
Gyõz el me biz tos és való.”

Anno 19... utol só ne gye dé ben, már ép pen tü rel mem ron csa in
von szol tam  ma gam, egy ki lá tás ta la nul unal mas, egy han gú élet le -
he tõ ség  fog lya ként, ami kor a he lyi új ság hir de tés-ro va tá ban szí -
ven ütött a le he tõ ség: ha össze sze dem ma gam, ta lán be ke rül he tek
az ak kor lé te zõ egyet len ma gyar fo lyó irat szer kesz tõ sé gé be.  Szí -
ven ütött, mon dom, egy részt, mert olyan tá vo li nak, elér he tet len -
nek tûnt, más részt meg fel kel tet te ben nem a re ményt, még ha fé le -
lem mel ve gye sen is. 

És el men tem a meg hir de tett ver seny vizs gá ra.  Vol tunk vagy ti -
zen he ten a  vizs gán, vé gig csi nál tam az elõ irt tesz tet, az tán el kö -
szön tem és el jöt tem. Úgy érez tem, szó ba sem jö he tek, úgy hogy az 
el kö vet ke zõ na po kon igye kez tem nem gondolni erre a vélt
kudarcra.  

B.Os vát Ág nes

FÜST JE LEK
Hi deg-kék füst je lek len gik be
holt  ál mok al ko nyát.
S mi a vi lág szé lén is meg ta lál juk
ál ma ink fe hér temp lo mát.
Itt la ko zik a béke
és a nagy, szent nyu ga lom.
Míg ne künk lán gol nak a pi pa csok
sze lí den búvó pa tak par to kon.
S dús ker tek ben ér nek az élet pi ros ízei…
Ki szed le ne künk,  érett mál na sze me ket?
S ki oson  el  köz ben, meg ír ni
azt a  rö vid ke le ve let?
Min dig fel buk kan egy út va la hol.
És min den ütt akad egy víz part,
hol a csend kék üveg-bú rá ja ránk bo rul.
Mi köz ben va la hol érett-csá bí tón
pi ros lik az alma a fán,
szük sé günk van az áhí tat per cé re,
ma gá nyunk bör tö né be zár va…tán.
„Ki vi szi át a túl só part ra a sze rel met”
mi kor ege kig ér már a ma gány?
Ó, a vég te len elõt tünk min dig kit ár va,
s a ter mé szet arany ló sá to rá ba’
kö rül fon az el mú lás vö rös va rá zsa.
És meg ta lált Gol go tánk al kony fel hõi alatt,
bo kán kon nyü szít az ólom sú lyú lánc:
volt egy tánc…volt egy tánc…volt egy tánc…
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Az tán úgy egy hét múl va, meg szó lalt a te le fon, és Úr is ten!
ked ves, nyá jas fér fi hang kö zöl te ve lem, hogy az én tesz tem ma ga -
san fö löt te áll  min den ki énél, s hogy a fõ szer kesz tõ találkozni
akar velem.

Hát, így kez dõ dött.
Hogy va ló já ban mi kez dõ dött, azt mai na pig sem tud nám meg -

ha tá roz ni. De, hogy az iga zi énem ak kor je lent ke zett elõ ször, ott
kör vo na la zó dott ki, ab ban a szer kesz tõ ség ben, azt bi zo nyo san tu -
dom. Csak azt nem tu dom mai na pig sem, hogy ez jó volt-e ne -
kem, vagy rossz? Ugyan is az em ber éle té ben meg es het, hogy a
zab he gye zés hasz no sabb
ál la pot, mint né mely fog lal -
ko zás ûzé se. Mert za bot he -
gyez ni, az egy ál la pot, épp
úgy, mint író nak vagy köl -
tõ nek len ni. Ha meg ma rad -
tam vol na ab ban a vi szony -
la gos tu dat lan sá got fel té te -
le zõ álom vi lág ban, amit ad -
dig fel épí tet tem ma gam -
nak,  - úgy mond,  egy faj ta
vé del met re mél ve tõle, -  ta -
lán so ha sem me rül tem vol -
na az ön mar can go ló re -
mény te len ség olyan po ko li
bugy ra i ba, ami rõl  ad dig
nem akar tam tud ni. A tu dás
meg szer zé se fáj dal mas ki -
áb rán du lás sal jár, azt hi -
szem, ha most kel le ne kez -
de nem az egé szet, ta lán le -
mon da nék er rõl  a  sok kín -
nal meg szer zett tu dás ról.
Nem, mint ha ad dig a Pa ra -
di csom ban él tem vol na. Szó sincs róla.  De mos tan ra már ér tem,
hogy mi ért ûze tett ki az em ber a Pa ra di csom ból, s mi ért vet te rá
Lu ci fer, hogy meg szeg je az Isten parancsát. Mert az ember
tudással  járó szenvedései õszinte örömet szereznek az ördögnek,
ezért van hát a mondás, hogy „boldogok a lelki szegények.”

Az biz tos, hogy én ott, ab ban a so kak ál tal áhí tott, kül sõ szem -
lé lõ nek egy faj ta szent ség ként lá tott mun ka he lyen a go nosz ci niz -
mus és ál szent kép mu ta tás nak olyan ma gas is ko lá ját jár tam ki,
hogy be le za va rod tam.  Min den eset re így volt ez  a kom mu niz -
mus ban, de hát ak kor leg fen nebb csak mér ge lõd ni tud tam néha, a
lel kem mé lyén azon ban so ha sem vet tem túl sá gos ko mo lyan sem -
mit, mert ré ges rég tu do má sul vet tem, hogy az a rend szer az alja
nép, az em be ri ség sa lak já nak ked ve zett csak. És hát az egész nek
egy szer úgy is vége kell sza kad jon, mert én ne kem az a tár sa dal mi
rend egy fé le ko mé di á nak tûnt,  utol só éve i ben már szin te bo hó -
zat nak, ahogy ta nu lat lan, mû ve let len vagy leg jobb eset ben fél mû -
velt egyé nek elõtt has ra kell esni. Hát én soha nem es tem has ra, és
et tõl még nem tör tént sem mi ba jom, ezért sem tud tam meg ér te ni,
hogy nálam befolyásosabb, sokkal magasabb hivatalban levõk,
hogy képesek így elveszíteni az emberi rangjukat. 

Most azon ban, hogy va ló ban meg tör tént a vál to zás és én to -
vább ra is csak az ör dög bo nyo lult nyel ve ze té nek sok szí nû sé gét
kell nyel jem, amit vi szont ezút tal ko mo lyan ve szek, mert mon -
dom, én naiv, et tõl a vál to zás tól ka rá cso nyi cso dát vár tam, a cso da 
meg an nak rend je és mód ja sze rint be kö vet ke zett, csak ép pen for -
dí tott elõ jel lel, hát én et tõl va la mi fé le tu dat ha sa dá sos ál la pot ba
ke rül tem. És foly ton azt haj to gat tam, hogy ez ho gyan le het sé ges?
Hát ho gyan? Is te nem! Jó za nabb per ce im ben ugyan vi lá go san lát -
tam, hogy ha ugyan azok az em be rek ma rad tak, ak kor mit vá rok,
hi szen az em ber min dig és min den kö rül mé nyek kö zött ugyan az

ma rad, aki azelõtt volt. Senkinek a jellemét nem fogja
megváltoztatni egy másik társadalmi rendszer. 

Mind ezt tud va tud tam hát, csak ép pen hogy alig bír tam el vi sel -
ni. l989 de cem be ré ig úgy tûnt, hogy egy szer csak vége lesz an nak
a ko mé di á nak, amit mû vel nek kö rü löt tem, és hát mind mond tam,
sem mit sem sza bad ko mo lyan ven ni. Azon ban at tól fog va én saj -
nos min dent igen is ko mo lyan vet tem, ah hoz, hogy rá döb ben jek:
de hi szen ez egy még na gyobb ko mé dia, és eb bõl már nem ta lá lok
ki utat. Nem ta lá lom már ön ma ga mat sem, en nek az ala gút nak
nincs vége, eb ben az ala gút ban az em ber csak bo tor kál és tud ja,

hogy soha nem fog elõtte
felvillanni a felszabadító
fény.

Ab ban a szer kesz tõ ség -
ben is mer tem meg Sir Johnt, 
aki nek õszin te tisz ta sá ga
elõbb meg le pett, az tán kö -
vet ke zett egy idõ szak, ami -
kor dü hí tett is, hogy a vé gén
meg hat va néz zem  le han go -
ló szél ma lom har cát, ahol
tud tam, so ha sem le het gyõz -
tes. Tud ta ezt Õ is, hogy a
go nosz erõk kel szem ben
ame lyek egy foly tá ban ke -
resz te zik  és el gán csol ják a
sza bad szel lem, a sza bad
vizs gá ló dás út ját, nem ér de -
mes küz de ni, mert min dig
õk ke rül nek ki gyõz te sen.
Foly to no san küsz köd nie
kel lett fél re ér té sek kel, ame -
lyek oly könnyen adód nak,
eset leg mes ter sé ge sen meg -

te rem tik õket, még is gyö tör te ma gát, ad dig-ad dig, míg  sze gény
el kín zott agya és szí ve fel mond ta a szol gá la tot. Vagy az is le het,
fel mon dat ták vele, mint ahogy Vele együtt a He le na sor sa is meg -
pe csé tel te tett.  Per sze, erre csak ak kor jöt tem rá, ami kor már õt is
el te met tük, négy és fél hó nap pal a  Sir John ha lá la után. Pe dig job -
ban is oda fi gyel het tem vol na, dehát az ember amikor hall valami
gyalázatosságot, sohasem képes úgy értelmezni, ahogyan az
elhangzott, nagyon elvetemültnek kell len nie an nak, aki érti az
ilyen faj ta kó dolt üze ne tek  je len té se it.  Az tör tént ugyan is, hogy
úgy kb. há rom hó nap pal a Sir John ha lá la után, le han golt arc cal,
majd hogy nem könnyes szem mel ál lí tott be a szer kesz tõ ség be a
ta ka rí tó nõnk, mond ván, hogy ta lál ko zott He le na nagy sá gá val, s
hogy mi lyen ir tó za to san tönk re ment, le fo gyott sze gény az utol só
hó na pok ban. Mire Vi har Bill, meg szeg te a to ká ját, és go nosz arc -
ki fe je zés sel azt mor mog ta : „még nem elég gé!”  Ha én ak kor fel -
fo gom ezt a go nosz üze ne tet, a maga ir tó za tos va ló sá gá ban, ta lán
He le na még most is élne. Ta lán..., mon dom én, még  most is.  He -
le na a fe le sé ge volt Sir John nak, az ex-fe le sé ge, mert el vál tak már 
vagy hu szon öt éve, de egy la kás ban lak tak, s  va la mi em be ri leg
nem túl jól értelmezett bûntudatból táplálkozva, módszeresen
tették tönkre a maguk és egymás életét.

Rá jöt tem, hogy nem elég el ol vas nom az írá sa i kat, sok kal gaz -
da gabb lesz az ol vas mány, ha az  em ber az író fe lõl is el kez di
olvasgatni.   

Az igaz ság az, hogy so ká ig nem sze ret tem He le nát, amo lyan
nagy da rab, rosszul öl tö zött,  lom pos nõ volt, aki nek mind ég el
van csa va rod va a ha ris nyá ja, vagy fel van fut va a szem raj ta. Soha 
nem bír tam az el ha nya golt kül se jû  nõ ket, He le na rá adá sul kö te -
ke dõ ter mé sze tû is volt, aki min den ben a hi bát ke res te,  em lék -
szem, ami kor  a „nagy vál to zás” után úgy egy-  vagy más fél év vel, 
be mu tat ták Sir John drá má ját a Nem ze ti Szín ház ban, óri á si si ker -

In dul ni vagy nem indulni
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rel,  taps vi har ral, s utá na meg lát tam He le nát az elõ csar nok ban és
oda ro han tam hoz zá, gra tu lál ni. Õszin te  szív vel, nagy öröm mel
mond tam el neki a meg hat ott sá go mat, mire mo gor ván reám mor -
dult: „Neki gra tu lálj, ne ne kem. Nem én ír tam a drá mát!”  Úgy
meg hök ken tem, hogy szól ni sem bír tam töb bet, csak sar kon for -
dul tam és ott hagy tam. Vi szony lag hosszú idõ  kel lett ah hoz, hogy
meg ért sem,  ez csak a fel szín He le ná nál, és  nem má sok kal, ha -
nem csak is ön ma gá val van baja sze gény nek. Lap pan gott ben ne
egy rosszul tit kolt ki sebb sé gi ér zés, ami né ze tem sze rint a mun -
kás csa lád ból való szár ma zá sá ból adó dott. Ezt on nan gon do lom,
hogy túl so kat em le get te az én – sze rin te – igen elõkelõ szár ma zá -
so mat.  Min da zo nál tal úgy ér zem, ezt a visszás ér zést si ke rült ki -
ûz nöm be lõ le, nem kel lett hoz zá egyéb, csak egy pici ele gan ci á -
val ke vert ra gasz ko dás és per sze sze re tet. Az utol só há rom év ben
el ér tem, hogy ve lem szem ben vég re le hul lot tak a tüs kéi, és mint
egy va rázs me se hõ se ként, ott állt elõt tem olyan vé de lem re szo ru -
ló an, olyan es dek lõn, hogy gon dol ko dás nél kül ké pes let tem vol -
na érte bár mi ál do zat ra. Re mény ke dem, hogy ott, va la hol a szel -
lem vi lág ban is van olyan jó sze me, hogy Ró luk szó ló el be szé lé -
sem gik sze rei kö zött a tor kom ra fo lyó könnye ket is ész re ve gye.
Mert a ke resz tény  vi lág sok kal in kább Em be rek, mint köny vek
tör té ne te. Nagy kár, hogy ezt Bak ing  - aki vel annyi  baja volt sze -
gény Sir John nak, -  nem tud ja, s mert író nak va ló ban jó, azt kép -
ze li, hogy nála jobb nincs is ke rek e föl dön, pe dig em ber ként sok -
kal in kább csak egy sors hely ze tet gát lás ta la nul  meg lo va gol ni
tudó életmûvész, akirõl, szép lassan kideríti az utókor, milyen
ember volt. S ha bizonyos vele kapcsolatos történetek tu da to sod -
nak majd a most még elkábított emberek fejében, én bizony
hajlandó vagyok azt hinni, hogy nem marad meg õkelme a Par -
nasszu son, ahogyan azt szentül hi szi.

Az elsõ, ott töl tött név na po mon Sir John egy cso kor hó vi rág gal 
ér ke zett, ami olyan jól esett ne kem, mint ta lán még ad dig sem mi.
Nem is tud nám meg ha tá roz ni, hogy pon to san mit érez tem, de va -
la mi lyen ab szurd lo gi ká val a nagy szü le im pél dát la nul ta pin ta tos
és az élet min den kis te rü le té re ki ter je dõ fi gyel mes sé gét idéz te
ben nem ez a gesz tus, s ugyan ak kor a jó ízû ho va tar to zás ér zé sét is
fel kel tet te ben nem. El nem tu dom kép zel ni, hon nan szer zett hó vi -
rá got ja nu ár 2l-én. Per sze, õ volt az egyet len ab ban a ri deg, tö ké -
le te sen kö zöm bös szer kesz tõ ség ben, aki nek eszé be ju tott, hogy
név na pom van.  És tud tam, hogy  te szi Õ ezt, min den mel lék-
vagy hát só gon do lat nél kül. Mert nagy do log, ha az em ber nem
kell még az zal is fá ra doz zon, hogy va jon mi rej tõ zik a má sik em -
ber hí zel gé se mö gött, saj nos, eh hez is hosszú idõ kel lett, amíg
meg ér tet tem, hogy ál ta lá ban a fele sem igaz an nak, ami rõl az em -
be rek mo so lyog va ára doz nak. Rend kí vül jó ér zés volt, hogy úgy
Sir John, mint He le na, pon to san azt mond ják, amit gon dol nak,
így mel let tük min dig biz ton ság ban érez tem ma gam. Egy szer, be -
csen get tem hoz zá juk, fe ke te szok nyát, rö vid pi ros szö vet ka bá tot
vi sel tem. Emel lé a nya kam  köré fe hér ró ka pré met tet tem, és He -
le na, ami kor meg lá tott, „jaj, de szép vagy!” felkiáltással csapta
össze a kezét. Neki tényleg elhittem, hogy igazán szépnek lát, s
ettõl  egész nap boldognak, olyan „lebegõsnek” éreztem magam. 

He le na és Sir John, ter mé sze te sen ve lem együtt,  a vi lág nak
egy olyan ré szén él tek és  egy olyan szo mo rú an ne vet sé ges dik ta -
tú rá ban, ami lyen re nem hi szem, hogy lett vol na még pél da a vi -
lág tör té ne lem ben. Egy or szág ban, ami nek a bir ka nyáj hoz ha son -
la tos népe év ti ze de ken át el tûr te, hogy  egy pa ra no i ás po já ca és a
há rom ele mi osz tályt sem vég zett, va la mi kor mo zik be já ra tá nál
tök ma got áru sí tó fe le sé ge szab ja meg az élet rend jü ket, egy nép,
amely el néz te (sõt még büsz ke is volt rá), hogy ezek nek a ször -
nye te gek nek a mû velt nyu gat dísz dok to ri cí me ket osz to gas son
vagy ép pen aka dé mi ai tag nak vá lassza be õket, hi szen azok hon -
nan is tud hat ták vol na, hogy az összes ti tu lá juk és dip lo má ik egy -
tõl egyig ha mi sít vá nyok. És év rõl évre, amint nõtt a ha ta lom vá -
gyuk, úgy ta lál tak ki egy re több nép nyo mo rí tó mód szert, az

“egész sé ges ét ke zés” ér de ké ben, fej adag ra osz tott, mi ni má lis
élel mi szer mennyi sé get, ami egy hó nap ra egy sze mély ré szé re ál -
lott kb. 5 to jás ból, 10 deka vaj ból, fél kiló cu kor ból, fél li ter olaj -
ból, fél kiló hús ból, ne gyed kiló rizs bõl, fél kiló liszt bõl. Ezek bõl
az alap élel mi sze rek bõl sza ba don nem le he tett kap ni se mennyit
sem, zöld sé get és gyü möl csöt vi szont igen, a he ti pi a co kon. Va ló -
di kávé he lyett, va la mi ször nyû ség bõl fõ zött löttyöt ad tak a cuk -
rász dák ban, amit ká vé nak ne vez tek, de az íze után le he tett akár
szá rí tott ló szar ból is õröl ve. Vagy aki nek sze mély au tó ja volt, az
nem jár ha tott vele, csak min den má so dik va sár nap, egyik va sár -
nap a pá rat lan rend szá mú ak köz le ked het tek csak, a má sik
vasárnap meg a páros rendszámúak. Külföldre nem lehetett
utazni, csak speciális jóváhagyással, amit általában nem kapott
meg az egyszerû halandó, esetleg évekig tartó kérvényezés és
kihallgatások után. De az sem volt biztos. 

Én min dig azt mond tam, hogy en nek a há zas pár nak egy szer
csak az lesz a vége, ami a me sé ben az os to ba bé ká nak lett, ami kor
ökör ré akart vál ni és ad dig fu val ko dott és fu val ko dott, amíg ki -
puk kant. Vagy mint az Öreg ha lász és az arany hal-ban, ahol a tel -
he tet len vén asszony ad dig kö ve tel te az egy re több va gyont az
arany hal tól, amíg az meg elé gel te és vé ge ze tül újból ott találták
magukat a putriban.

Ilyen ne vet sé ge sen si ral mas or szág ban vol tak kény te le nek lak -
ni sze gény He le ná ék, azon ban ez zel csak azt aka rom mon da ni,
hogy itt min den meg tör tén he tett, ami egy ci vi li zált he lyen eszé be
nem jut na sen ki nek, - eset leg egy rács mögé való el me be teg nek, -
és meg tör tén he tett min den nek a for dít ott ja is. Bár mi, bárkivel,
bármikor. És meg is történt... 

Az em ber  mi nél töb bet tud, an nál job ban le egy sze rû söd nek
ben ne a dol gok. Én ne kem mos tan ra már csak két fé le em ber lé te -
zik: jó és rossz. Hogy ezen be lül még mi lyen ka te gó ri ák van nak,
az per sze újabb vi tás kér dés len ne, ha ezen akar nék vi tat koz ni, de
nem aka rok. Biz to san tu dom, hogy a jó em be rek ér zik egy mást, a
rossz em be rek úgy szin tén. És a rosszak nem bír ják el vi sel ni ma -
guk kö zött azt, aki nem olyan mint õk, bû nös nek, hü lyé nek, ki bír -
ha tat lan nak mi nõ sí tik, ugyan ak kor nem hagy ják élni, min den le -
het sé ges al kal mat meg ra gad nak arra, hogy rosszat te gye nek an -
nak a sze ren csét len nek, aki talán csak egyszer, egyetlen egyszer
megsértette a hiúságukat.  

A szer kesz tõ ség ben a nagy vál to zás  után min den ki mást ki pré -
sel tek ma guk kö zül, aki más, mint õk.  És még sem gyû lö löm az
el len sé ge i met. Sok kal in kább szá nom õket, s arra gon do lok, hogy
az Is ten ké pé re te rem tett em ber ho gyan tu dott így el fa jul ni, ilyen
gaz zá len ni, hogy a má sik em ber bol dog ta lan sá ga bol do gít ja csak. 
Imád koz nom kel le ne ér tük, úgy, ahogy egy sze gény öreg, a fõ vá -
ros ban élõ író nõ te szi, aki min den nap imád ko zik az el len sé ge i ért, 
de úgy lát szik, én még nem ér tem meg erre az ál do zat ra, így egye -
lõ re az zal ma ra dok, hogy tisz ta szí vem bõl saj ná lom és le né zem
azo kat, aki ket dü hít az ár tat lan ság, dü hít a te het sé ges em ber, dü hít 
min den ki, aki nem olyan, mint õk. És dü hí ti õket, hogy nem tud -
nak össze tör ni, hogy nem já ru lok elé jük sír va, kö nyö rög ni, se gít -
sé get kér ni, ha nem a sze mük be mo soly gok és azt mon dom, hogy
na gyon jól van min den így, ahogy van, én jól ér zem ma gam. Az
biz tos, hogy vi lág éle tem ben meg ve tet tem azo kat, akik gúnyt mer -
tek ûzni a lé lek szu ve rén ha tal má ból. Ugyan is, én ezt a ho má lyos,
bo nyo lult bi zony ta lan sá got, amit vi lág nak ne vez nek, s ezen fe lül
a leg ben sõbb közérzetemet, - szerettem mindig a legvilágosabban 
kimondani. Merthogy a fényt szeretem, a világosságot, - a fény
azonban sokaknak igencsak sérti a szemét. 

Bak ing gal,-  és nem csak õ ve le -  kap cso lat ban még len ne egy
több ször le írt meg jegy zé sem. Bu nu el tõl ol vas tam va la hol, hogy
„A Vi lág tele van jó írók kal. De nem tisz te lek sen kit csak azért,
mert jó író. Más eré nyek re is szük ség van.”  Hát, ez az!  Üze nem
Bu nu el nek az örök ké va ló ság ba, hogy en nél hely én va lóbb üze ne -
tet nem hagy ha tott vol na hátra az elkövetkezendõ kor emberének.
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Ha zát lan fel hõk kék lõ ván dor út ja/ nagy ég, te messzi, part ta lan,/ 

a vá gya in kat vég te len be nyújt va/ az Is tent rejtsd el, - hogy ha van!

            (Ka me nitz ky An tal: Gyön gé den il lesd…)

 Kiss Ju dit Ág nes ver sei

Ele in te
mert ele in te tart a je len lét,
míg az üres tér ala kot õriz,
amíg a csend egy hang ne ga tív ja,    
üres pa pír, ami re írva
va la mi szép volt, de ki ra dí roz ták
a ce ru zát a per cek, a tin tát az órák,
ad dig a hi ány egy faj ta je len lét,
még nem fe le dés, és csak fé lig em lék.

az tán a csönd csak csönd ma rad.
hogy évek vagy egy pil la nat
kop tat ják mat tá azt a fényt,
mit rá ve tít a je len lét
az üres tér re, csönd re, hang ra.?
így ma radsz meg int ma gad ra,
s nem tud ha tod, hogy a hi ány,
vagy a hi ány hi á nya fáj.

Ge o met ria
Az vagy ne kem, mi ma gad nak so sem,
és én ben ned ma gam nak ide gen
alak ként tük rö zõ döm. Szün te len
fel fog ni vágy lak, s nem le het. Hi szen
ahol te kez dõdsz, ott ne kem már vé gem,
mit ér zel, az te és nem én va gyok.
Utá nad nyúl nék, s csak ma ga mat érem,
és nem ve led, ma gam mal har co lok.
Mi nek ta gad jam? Kö zös útra vár tam,
vagy leg alább egy ke resz te zõ dés re,
ahol egy más ba nyíl nánk... Ma gya ráz zam?
Hi á ba tá gu lunk bele a tér be,
mind ez csak lát szat, láz álom, mese,
mert sík ja ink nak nin csen met sze te. 

Hans Cas torp le ve le
Az ar cod las san szi lán kok ra om lik,
szét tört fény folt egy po hár víz szí nén,
mint hi bás te to vá lás, el mo só dik
az érin té sed. Ta valy volt? Idén?
A kis ug rás a láz gör bén mi kor volt?
hol vesz tet tem el azt a régi sor sot,
hogy a meg tör tént tör té net gyö tör jön,
 ne a ki ta lált, az tán toll ba mon dott?

A fik ció egy szer re kór ház, bör tön,
egy szer re véd, egy szer re fog va tart.
Be teg va gyok, vagy bün te té sem töl töm?
A kint s a bent egy szer re foj to gat.
Már a vo ná sa i dat kö hö göm föl,
míg kú szik ben nem, kú szik a hi gany,
a meg nem élt, csak vá gyott örö mök tõl
lá za so dom én is, mint annyi an.

Tor ko mon fel sza lad a ke se rû ség,
ezüst sza lag a hõ mé rõ fa lán,
és nem bo rul rám más, csak a fel hõs ég,
mely most a le me nõ nap tól ta lán
vö rö ses fény ben íz zik, mint a kat lan,
de vég he tet len és át ha tol ha tat lan,
mint sze ret ke zés után a ma gány.



Pás kán di Géza

GOM BA-ME SE
A tölgy alatt, moha mö gén élt a há rom jó ba rát: Ti nó ru, Csi per -

ke, Kék há tú. Há rom gom ba-jó ba rát. Ví gan él tek egész nap, szív -
ták a jó le ve gõt. Né ha-né ha ver se nyez tek, ki nek szebb a kalapja.

– A tied nem di va tos – mond ta Kék há tú Ti nó ru nak. Ezen az tán
ka lap ba kap tak, de úgy könnye dén, ha mar meg is békéltek. 

– Tör tént egy nap, hogy mel let tük a pá zsi ton a se lyem fû bõl
kezd te emel get ni a fe jét egy más gom ba, ide gen, ami lyet még sem 
Ti nó ru, sem Csi per ke, sem Kék há tú nem lá tott. Az új gom ba il le -
del mes, szé pen ka la pot emelt. De a gom bák nem nézték ám jó
szemmel.

– Ki vagy, szom széd, fia-bor ja, ki gom bá ja, ia fia-gyer me ke?
Hogy me ré szelsz ké rés nél kül sát rat ver ni, ka la pot,  la ká sod hoz
ala pot, itt kö rünk ben, szom széd ság ba ki hívott? 

– Mit te he tek? Ide szü let tem… - mond ta sze lí den a gom ba. S
at tól kezd ve Ti nó ru, Csi per ke meg Kék há tú össze dug ták a fe jü -
ket, ka lap ju kat, s azt pus mog ták gom ba nyel ven, hogy ezt a má si -
kat el kell ten ni ük az út ból, mert ve lük egy ilyen újonc, szed te vet -
te jö ve vény, hí vat lan to la ko dó nem ke rül het, nem bizony, velük
egy kalap alá. 

– Te mér ges vagy, mér ges gom ba! Ilyen nyá jas tár sa ság ban
va jon mit is ke res nél?

– Egy ka lap alá a mér ges sel ne ve gye tek, mert én mér ges nem
va gyok –fe lelt jám bo ran a gomba. 

– Már pe dig te ga ló ca vagy! – ki ál tott a má sik há rom.
– Ha ha zud nék, tap ló le gyen a ne vem, nem is hal lot tam ga ló -

cát éle tem ben so ha sem – vé de ke zett szelíden. 
Ám a há rom meg nem hall gat ta, sa nyar gat ta az új gom bát, reg -

gel-es te ká ro mol ta, csip ked te. Ki csú fol ta, ki gú nyol ta, pel len gér re 
ál lí tot ta. Az új gom ba, sze gény, csak sírt, ka lap ján a könnye folyt,
már az esõt sem sze ret te, hisz a há rom irígyelte tõle még a vizet is.

– Mit te het nék, a föld be már vissza búj ni nem tu dok! Hogy ha 
már mel lé tek nõt tem, szom széd ság ba ser ken tem, fo gad ja tok jó
szív vel… - kö nyör gött  a kis gomba. 

Ha nem azok nem lá gyul tak, to vább ra is ga ló cá nak csú fol ták.
So vá nyo dott, asza ló dott sze gény gom ba, ösz tö vér pi pa szár lett az
a szép szá ra-szá la, ka lap ja is roj to so dott, ki is lyukadt egy helyen. 

– Hív já tok a ka la post, ki lyu kadt a ka la pom…. – ri mán ko dott a 
kis gom ba, ám azok nem haj lot tak se szép szó ra, kö nyör gés re,
semmire. 

– Szá mod ra nincs ka la po sunk. Mér ges gom bák ka lap ját nem
fol toz za a mester!

És örül tek, ví gan vol tak, hogy a má sik így szen ved, ka lap ju kat
fél re csap ták ki a fej búb já ra tol ta, ki a bal sze mé re húz ta, ki pe dig
csur gó ra, s nem tö rõd tek, hogy sze gény nek a ha já ba, a fe jé be, a
szá rá ba por s pi szok hull nap ról napra a lyukas kalapon át. 

Ha nem egy szer a bölcs Har kály, mi kor to vább nem néz het te, a
tölgy fá ról köz be szólt. – Hí vom én a ka la post, nem néz he tem,
hogy e sze gény apró gom bát be le pi a por s a piszok.

– Te csak ne szólj a dol gunk ba! – ágas ko dott Ti nó ru. 
– De bölcs va gyok! – szólt a ha ra kály.
– Bölcs, de a ma da rak kö zött, ám a gom bák böl cse más bölcs,

az is kö zü lünk való.   
– Mi böl cses ség egy ma dár nak, az böl cses ség a gom bá nak,

csu pán az em be rek böl cses sé ge böl csebb… nem néz he tem sze -
gény gomba kínját…

S ma dár nyel ven azon nyom ban hív ta is a ka la post, re mek mes -
tert, be csü le test, ala post. A ka la pos mes ter szé pen be fol doz ta-tol -
doz ta a sze gény kis gom ba ki dõlt-be dõlt ka lap ját, s em ber mód ra
jól le hord ta a másik  három gombát :

– Nem is tud tam, hogy a gom ba ily go rom ba, ily ot rom ba lény
le het… hogy hagy já tok így kín lód ni ezt a sze gény gyer me ket !

S el hív ta a bíró le gyet, aki ily dol gok ban dön tött, hogy e pö rös
rút pat var ban iga zít sa el õket. A légy-bí ró két-há rom szor az új
gom ba fö lött át re pült, a ka lap ján is meg ült, és a vé gén így szó lott:
– Züm-züm, gom bák, fi gyel je tek: a ga ló ca légy ölõ. Ez a gom ba
nem ga ló ca, mert hajam szála sem görbült!

At tól kezd ve a kis gom ba cse pe re dett, ki vi rult, ám a hár mat
meg a pe nész, az ir így ség, az a sár ga, csi pe get te, esze get te
mindétig. 

– Köl töz zünk el – szólt a Csi per ke -, hogy ne lás suk örök ké tig
sze münk elõtt ezt a be to la ko dót. S gon do la tuk tett kö vet te, föl -
szed ték a sá tor fá juk, s el in dul tak ka la po san, apró be tyár bú to ruk -
kal új tölgy alá, új föld be. Ha nem ez a fa sor va dó er dõ szé li tölgy fa 
volt, lomb ja, mint a ros ta, rit kás és alat ta ál dott nap fény aszal ta a
há rom gom bát, há rom ir így jó ba rá tot.  Fonnya doz tak, szá ra doz -
tak, tik kadt száj jal ese dez tek, térd re es tek esõ ért, ám a ned vet, s
bár mit nyir kot itt a jó nap, az ál dott nap meg a sze le bur di szél
mind föl szív ta, szip pan tot ta elõ lük. Kér dez ték a Mo ha-böl cset,
aki az õ bölcsük volt. A Moha-bölcs zöld szakállát simogatva
ekképp szólt: 

– Men je tek a régi hely re. Kér je tek ott bo csá na tot.  Lát já tok, én
is megyek.

Azt már nem… - s in kább fonnya doz tak ár ván itt az erdõ szík
ha tá rán, olyan ma ka csok vol tak. Ha nem mi kor lát ták, hogy a Tap -
ló, ki rõl tu dott, hogy leg bu tább, leg tök fe jûbb, tap ló fe jûbb, õ a
csa lád szé gye ne, hogy a Tap ló is odé báll, õk se haboztak tovább. 

– Tap ló va gyok – szólt a Tap ló, tap ló szí vem s fe jem is, ha nem
azért annyi eszem van már bi zony ne kem is, hogy a zöld fát éle -
tem ben jobb sze res sem, mint hol tom ban a szik rá zó kõ-ko vát !  S
el in dul tak így hát õk is a Tap ló val, mind a hár man vissza már.
Alig lel ték meg a he lyet, hi szen köz ben új gom ba nép, gom ba se -
reg nõtt a fû ben, s õket bi zony gya na kod va né ze get ték, ka lap ju kat 
mé re get ték, nem va la mi szí ve sen. – Ide ge nek re nincs szükség… - 
mondta végül az egyik.

És a há rom ir így gom ba ott áll do gált, ta laj nél kül szá raz száj jal, 
cse re pe sen, tik ka doz va a tölgy alatt. – Fo gad ja tok be, hi szen in -
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nen men tünk el vi lág gá, itt él tük az éle -
tün ket, ez volt a mi szép hazánk…

– Nem is me rünk ben ne te ket, jobb
lesz, ha már tûn tök is!

El in dult a há rom gom ba, ám se hol
se tud tak ró luk, egy tölgy alatt egy ta laj 
se fo gad ta be gyö ke rük.  Lát ta õket a
bölcs Har kály, csú fo ló dott is velük. 

– Lá tom, ma da rak let te tek, re pül tök
a föld fe lett. – Gom bák va gyunk! –
szólt a há rom, igen ön ér ze te sen. – Hogy -
hogy gom bák? Úgy tu dom én, hogy a gom bák gyö ke res tül föld -
ben él nek, fû alatt, nem pe dig rö pül nek, csa va rog va-csa tan gol va
anya föld jük tõl el csáng va, fönn a fû szá lak fe lett. Szár nyas gom -
bák ról ki hallott? Gomba-csókák, kár, kár, kár!

S bo lyon gott a há rom gom ba, gyö ke rük már meg ko pott, a fe -
jük is kó vály gott a sok szél tõl, re pü lés tõl, szál lon gás tól, le be gés -
tõl ke ver gett a gyom ruk is. Oly kor-oly kor roj to so dó, li ka so dó ka -
lap juk is le re pült.  Nem néz het te már a Har kály, hogy bo lyon ga -
nak út ta lan, föl éjük rö pült hát szépen, s így kopácsolt hangosan: 

– Épp úgy szán lak ben ne te ket, mint ak kor tájt azt a sze gény kis
gom bát, akit annyit kí noz ta tok, hogy belé a szí vem fájt. Adok hát
egy jó ta ná csot: az ötö dik tölgy alatt la kik a Gom ba ki rály, igen jó -
zan, jó és bölcs, for dul ja tok hoz zá, hát ha földet alátok is ád. 

És a há rom bús bo lyon gó, roj tos-top ron gyos csa var gó nagy si -
et ve, el gyen gül ve, annyi út tól meg ren dül ve, fü vek fe lett el le beg -
ve meg se állt ke rek erdõ kö ze pé ig, a szí vé ig, hol egy óri ás nagy
tölgy alatt nagy ka la pos pa lo tá ban trónolt a Gombakirály.

Ám a há rom ir így gom ba majd el süllyedt, job ban mond va,
majd fel szál lott fé lel mé ben, szé gye né ben, mert a Gom ba ki rály ki
volt? Az a sze gény, ki csi gom ba, akit ak kor úgy csú fol tak, meg -
hur col tak, lyu kas ka lap ban tar tot tak, cégéresen sokáig.

A kis gom ba, per sze, most már nagy gom ba lett, fel nõtt gom ba, 
fi gyel me sen hall gat ta meg kérésük.

– Ne higgyé tek, hogy nem tu dom, kik vagy tok. De ir így ség, de
gyû löl ség, tu dom, jóra nem ve zet. In dul ja tok, föl det kap tok, él je -
tek, s má tól kezd ve már böl cseb bek legyetek. 

És a há rom gom ba ma is egy tölgy tö vén él de gél, ha örül nek –
nagy vi dá man csap ják fél re ka lap juk. Gom ba hon ban meg bé kél -
tek, oko sod tak – bol do gak már annyi bolyongás után. 
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A KIS ÕSZ, A LUS TA POS TÁS 
A nagy Õsz fi acs ká ja, a kis Õsz, mit ker tel jünk, mit ta gad juk,

lus ta pos tás ka volt. A Tölgy fa oda adott neki egy cso mó le ve let,
mire a kis Õsz el húz ta a száját:

– Nincs meg cí mez ve !
– Ej nye, de szõr szál ha so ga tó vagy! – rop pan tott az öreg Tölgy. 

– Mint ha nem tud nád, hogy ki nek kül döm. Az tán resz ke teg, öre -
ges be tûk kel írta rá a levelekre:

TA VASZ KIS ASSZONY NAK, MÁR CI US UTCA 21 SZÁM
A kis Õsz a tás ká já ba do bál ta az öreg Tölgy le ve le it, és le fe -

küdt a be rek vé gén egy csa lit ba, hogy alud jon rá egyet.
Más nap a Cser fá ról ka pott egy jó cso mó le ve let, az zal is csak

ba ka fán tos ko dott, hogy így megy úgy, rossz a cím zés, de vé gül is
azo kat is a tás ká já ba ha ji gál ta. Így tett a Ju har, meg a Nyír, meg az
Éger, meg a Gyer tyán, meg az Akác leveleivel is.

Az tán per sze meg int aludt egyet. Ha nem arra éb redt, hogy
igen csak fá zik. Kö rü löt te min den csu pa tej fe hér volt. A föld na -
gyon fa gyo san vi sel ke dett a kis Õsszel, a  cin kék nek sze gé nyek -
nek cin két fo gott az or ruk, job ban mond va a csõ rük, egy öreg ló -
nak pe dig ép ak kor, a kis Õsz sze me láttára fagyott le a szarva. 

– Na, en nek fele se tré fa! – ug rott talp ra a kis Õsz, és egyet sza -
ladt a tás ká já ban ma radt le ve lek kel. Meg sem állt az öreg Té lig.
Az öreg Tél na gyot né zett. – Mi jót hoz tál, mi hót hoz tál, mi ha -
vat? – kérdezte.

– Nem hót, nem ha vat, ha nem sár ga le ve let…. – mond ta egy
szusz ra a kis Õsz, és ki szór ta le ve le it a Tél elé, a hóra.

– No hát, ezt most ho zod? Ezek nek rég hó alatt kel le ne len ni ük, 
hogy el jus sa nak Ta vasz kis asszony hoz! – és vissza ad ta a le ve le -
ket. Erre az tán olyan mér ges lett a kis Õsz,
hogy mér gé ben újra le fe küdt alud ni,
ám, hogy meg ne fáz zék, egy bar lang -
ba bújt, a mac kó mel lé, aki éppen téli
álmát aludta. 

Arra éb redt,  hogy a mac kó is te ne -
sen ráz za a man csa i val. – Hé, kis
álom szú szék, kelj fel ! 

– Hû, de me leg van! – tö röl get te
ve rej té kes hom lo kát a kis Õsz.

– Már hogy ne len ne me leg, ami kor
nyár van! – dör mög te a med ve. – Hoz -
tam egy kis jó mé zet meg mál nát… a

té len sem mi vel sem tud ta lak meg kí nál ni, mert alud tam. Légy a
vendégem! 

– Ha nem a kis Õsz nek el ment a ked ve a méz tõl is, mál ná tól is,
ahogy csak a lába bír ta, sza ladt Nyár asszony hoz, aki épp sü -
tött-fõ zött, szép, tá gas kony há já ban. 

– Kesz’ csó ko lom Nyár néni, le ve let hoz tam!
– Ugyan már, ki tõl? – cso dál ko zott Nyár néni, s le tet te a fa ka -

na lat.
– Hát a Tölgy tõl, meg a Cser tõl, meg a töb bi ek tõl….- s ez zel

ki szór ta a el sár gult le ve le ket a Nyár néni elé.
– Ha nem te is jó kor jössz…. – csó vál ta rossz al ló lag a fe jét

Nyár néni. – Nem lá tod, hogy ezek a le ve lek mi lyen ré gi ek? A
Tölgy, meg a Cser, meg a töb bi ek már friss, új le ve le ket ír nak…
Vidd vissza, fi acs kám, õket oda, ahon nan hoz tad! Kü lön ben is –
vett fel egy sár ga le ve let nyár néni -, nem is ne kem van nak cí mez -
ve, Ta vasz kis asszony hoz kel lett vol na el jut tat nod Tél apó  hó ta -
ka ró ja alatt, hogy se gít se a föl det a sok le vél, híz lal ja fel
tavaszra… Most már senki se veszi hasznát…

El sír ta ma gát erre a kis Õsz, pe dig ez iga zán nem il lik egy pos -
tás hoz, és el kez dett ban du kol ni. Út köz ben rá szólt a Tölgy: 

– Ej, eb ad tá ja, azt hal lot tam Ta vasz kis asszony tól, hogy nem
ad tad át neki a le ve le i met. De a Cser is, a Ju har is, az Akác is, a
Gyer tyán is meg dor gál ták a kis Õszt lus ta sá gá ért. Mi kor a kis Õsz 
ap já ig, a nagy Õszig ért el, za var tan, hüp pög ve men te ge tõ zött. A
nagy Õsz pedig azt mondta:

– Igen, már rég a fü lem be ju tott, hgoy át alud tad az egész évet.
A Föld pa nasz ko dott, sze gény a leg job ban, mert a le ve lek nem se -

gí tet ték, hogy meg híz zék egy kis sé, és
jobban teremjen.

A kis Õsz pi ron kod va haj tot ta le a
fe jét, és meg ígér te  édes ap já nak, a
nagy Õsz nek, hogy az új esz ten dõ ben
elsõ dol ga lesz pon to san kéz be sí te ni a 
re á bí zott leveleket. 

Így is tör tént: az új esz ten dõ ben
Ta vasz kis asszony  már öröm mel ol -
vas hat ta, mit ír neki a Tölgy meg a
Cser és a töb bi ek, és át ad hat ta a fák
üze ne tét a bol dog Föld nek, aki hí zott
is szé pen, ter mett is, job bat is, töb bet
is a Nyár néni konyhájára. 

Öröm te li  is ko la kez dést kí ván és to vább ra is
vár ja le ve le i te ket, ja vas la ta i to kat a szer kesz tõ

néni, az aláb bi cím re:
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