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EKOSZ
2009, má jus 9-én,
az elő ze te sen köz -
zé tett idő pont ban 
tar tot ta meg
tiszt újí tó köz gyű -
lé sét az EKOSZ
Bu da pes ten, a

Ma gya rok Há zá ban. Az EKOSZ köz -
gyű lé se egy per ces néma fel ál lás sal tisz -
tel gett a Sze ge di Er dé lyi Kör el húnyt el -
nö ke, Ko vács Zol tán em lé ke előtt, egy -
ben üd vö zöl te a be mu tat ko zó új el nö -
köt, Gál Im rét.
A le kö szö nő el nök, Dr. Kö ves dy Pál el nö -
ki be szá mo ló já ban ki emel te, hogy 13 éves
el nök sé ge alatt, mely ben hat szor vá lasz ot -
ták újra, leg főbb fel ada tá nak te kin tet te az
EKOSZ egy sé gé nek biz to sí tá sát az il lu zó -
ri kus nak bi zo nyult ”rend szer vál to zás”, va -
la mint az er dé lyi po li ti kai fo lya ma tok
mind ked ve zőt len eb bé váló kö rül mé nyei
kö ze pet te. A kö te le ző éves be szá mo ló előtt 
át te kin tést nyúj tott a tel jes el nö ki pe ri ó dus
éve i nek leg főbb ese mé nye i ről és tár sa dal -
mi-po li ti kai fo lya ma ta i ról, me lyek az
EKOSZ te vé keny sé gét is meg ha tá roz ták,
be fo lyá sol ták, egy ben igye ke zett több
irány ban is táv la to kat nyit ni a to váb bi
mun ká hoz. A köz gyű lés Dr. Kö ves dy Pált
örö kös tisz te let be li el nö ké nek vá lasz tot ta
meg és ”Ki vá ló sá got iga zo ló és kö szö net -
nyíl vá ní tó Ok le ve let” ado má nyo zott neki,
va la mint Már ton Fe renc nek, aki az évek
so rán az EKOSZ pénz tá ro si funk ci ó ját,
egy ben az Át al ve tő ad mi niszt ra tív mun ká -
ját is el lát ta.
A tiszt újí tást fél éves elő ké szí tő mun ka
előz te meg, le he tő sé get adva az el nök je -
lölt nek, hogy prog ram ját, el kép ze lé se it,
egy ben fel té te le it is mer tes se és szá má ra is
biz to sít sa a rá váró fel ada tok meg is me ré -
sét. En nek kö szön he tő en a tiszt újí tás fo -
lya ma ta ola joz ot tan tör tént. Íme az új ve ze -
tő ség: Az EKOSZ új el nö ke: Nagy Ár pád
(Izsák). Al el nök: Dr. Sze ke res Sán dor
(Mo nor). Az el nök ség tag jai: Ár mán kó
Dá vid (Si ó fok), Hom poth Zol tán (Ve -
csés), Dr. Hor váth Ist ván Ká roly né (Sze -
ged), Dr. Jan kó Ist ván (Kecs ke mét), Dr.
Or bán Csa ba (Na gya tád), Dr. Ta más At -
ti la (Kom ló), Dr. Úry Előd (Sop ron), Va -
lis kó Fe renc (Sal gó tar ján). A fel ügye lő bí -
zott ság tag jai: Kese Fe renc, Sza bó Il di kó, 

Te mes vá ri né Szőcs Zsu zsa. Az EKOSz
új pénz tá ro sa (egy ben köny ve lő je): Jó -
zsa Lász ló né. Az Át al ve tő új pénz tá ro sa:
Be recz ki Zol tán. (Az új ve ze tő ség tiszt sé -
gét a jog erős bí ró sá gi be jegy zést kö ve tő en
ve szi át.)
A köz hasz nú sá gi je len tés ré sze ként ke rült
is mer te tés re a szám vi te li be szá mo ló. A
mér leg fő össze ge: a 2008-as évet az
EKOSZ 3.156.000 Ft-al in dí tot ta, és
2.659.000 Ft.-al zár ta., a csök ke nés fő oka
az NCA pá lyá za tá nak el uta sí tá sa volt. (A
le kö szö nő el nök az idei pá lyá za tot idő ben
el ké szí tet te, ezt az NCA for ma i lag el fo -
gad ta, ér de mi dön tés a be szá mo ló idő pont -
já ig nem szü le tett). Ezt csak rész ben tud ta
kom pen zál ni az egyéb be vé te lek (SZJA
1%-s fel aján lá sai, az Át al ve tő nek jut ta tott
tá mo ga tá sok) nö ve ke dé se, ill. a ki adá sok
(ad mi niszt rá ció, uta zá si költ sé gek, stb)
csök ken té se. A köz gyű lés egy han gú lag el -
fo gad ta az el nö ki be szá mo lót és a köz hasz -
nú sá gi je len tést.
A köz gyű lés alap sza bály mó do sí tást ha tott
vég re, mely nek főbb pont jai: be je gyez te az 
új el nök sze mé lyét és lak cí mét, tö röl te a fe -
les le ges nek bi zo nyult tit ká ri funk ci ót, el -
kü lö ní tet te az EKOSZ és az Át al ve tő pénz -
alap ja it, egy ben tisz táz va a for rás meg osz -
tás el ve it, vé gül új és a gya kor lat ban hasz -
nál ha tó mód ját rögz tí tet te az el nö ki be szá -
mo ló és a köz hasz nú sá gi je len tés köz zé té -
te lé nek (jú ni us 30-ig kö te le ző ezek rö vid
össze fo la ló is mer te té se la punk ban - en nek
je gyé ben íród nak e sorok is). 
A köz gyű lés el fo gad ta Nagy Ár pád el nök
ja vas la tát a tag díj 10 000 Ft-ra tör té nő
eme lé sé ről, va la mint az EKOSZ re gi o ná lis 
fel osz tá sá ra, mely nek ér tel mé ben 6 ré gió
ala kul, ve ze tő ik az el nök ség tag jai kö zül
ke rül nek ki, fel ada tuk pe dig az együtt mű -
kö dés biz to sí tá sa  a te rü le tü kön mű kö dő
kö rök kö zött, egy más ren dez vé nye i nek lá -
to ga tá sa és új kö rök szer ve zé se tér sé gük -
ben. Ki emelt té má ja volt a gyü lés nek a jú -
li us 3-5. kö zött sor ra ke rü lő idei ”Er dé -
lyor szág az én ha zám” cí met vi se lő ve rő cei 
er dé lyi vi lág ta lál ko zón való rész vé tel és
mél tó rep re zen tá ció, kö zép pont ban Gaál
Ist ván fő szer ve ző is mer te tő jé vel és fel ké -
ré sé vel. A köz gyű lés kö zös imá val zá rult. 

Kom ló
Dr. Ta más At ti la, a Kom lói Er dé lyi Kör
el nö ke írja: ”A le rom lott gaz da sá gi, köz -

biz ton sá gi és er köl csi hely zet ben na gyobb
össze tar tás sal, tag sá gun kért ér zett fe le lős -
ség gel és cse lek vé si re a liz mus sal szer vez -
tük meg te vé keny sé gün ket”.  En nek meg -
fe le lő en so rol ja fel a főbb ese mé nye ket:
– Ja nu ár 21-én Os wald Glöck ler atom fi -

zi kus, a bé csi szék he lyű Nem zet kö zi
Atom ügy nök ség mun ka tár sá nak elő a -
dá sa Ha tá rok és ha tár ta la nok kö rü löt -
tünk és ben nünk cím mel

– Ja nu ár 28-án Mennyei dol gok cím mel
Ru zsinsz ky Lász ló ma gyar ság tör té ne ti
elő a dá sa

– eb ru ár 14-én ba tyus far san gi bál, itt a
kör al el nö ke, Csá szár And rás és ze ne ka -
ra ze nélt

– Feb ru ár 25-én Be ne dek Elek ről em lé -
kez tek meg, szü le té sé nek 130. év for du -
ló ján, Ta más Már ta elő a dá sá val

– Már ci us 11-én nem ze ti ün ne pünk előtt
tisz te leg tek Ko váts Fe renc he ral di -
kus-gra fi kus mű vész ki ál lí tá sá val

– Áp ri lis 17. A fenn ál lá sá nak 100. év for -
du ló ját ün nep lő Csík csi csói Szín ját szók
elő a dá sát szer vez ték meg a Kom lói
szín ház zal kö zö sen

– Áp ri lis 22. Re mé nyik Sán dor-est ke re té -
ben Dr. Ta más At ti la elő a dá sa

– Má jus 13. Nyí rő Jó zsef re em lé kez tek,
az író val so kan most is mer ked tek meg
elő ször

– Má jus 27. Ká nyá di-est, a kom lói Sú gó -
lyuk Szín ház és az Er dé lyi Kör szer ve -
zé sé ben

– Jú ni us 3. Tri a no ni meg em lé ke zés Igaz -
sá got Ma gyar or szág nak cím mel a kop -
ja fa előtt, And rás fal vy Ber ta lan pro -
fesszor mon dott be szé det.

Izsák
A szű kös ség je gyé ben ter ve zett és kez dett
év ben volt al kal munk bő ség gel, rög tön az
esz ten dő kez de tén ki cse rél nünk (rög-)esz -
mé in ket, lá tá sa in kat ki csi ben és nagy ban:
itt hon, a ho mo ki szé ke lyek éves köz gyű lé -
sén, és Szek szár don, a két na pos ”zsi na -
ton”’ is.
Feb ru ár ban, Bás tya elv társ sze mé vel lát va
„a hely zet fo ko zó dá sát”, már azt vizs gál -
tuk dr. Szacs ky Mi hály pro fesszor úr ve -
ze té sé vel, hogy „Ho gyan él het jük túl a ha -
lá lun kat?” Mély re ha tó elem zést kap tunk a
vi lág ban zaj ló je len sé gek ről és a le het sé -
ges ki utak ról, szám ba vé ve a meg ma ra dás
leg hat ha tó sabb esz kö ze it – ahogy a ter mé -
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szet tu dós véli. Ugyan csak feb ru ár ban ke -
rült sor szép ér zé künk mű ve lé sé re.
Kis-Tóth Fe renc ta nár úr meg nyi tó já val
tet tük szem lél he tő vé Bú Jó zsef szat már né -
me ti fa fa ra gó atyánk fia élet mű vé nek jó ré -
szét, „Hu nok-szé ke lyek-ma gya rok” című
ván dor ki ál lí tá sát meg ál lít va a ho mo kon.
Nem volt hi á ba va ló a szép öl tö ze tű vi té -
zek, ki rá lyok, fe je del mek, köl tők és  vér ta -
núk ké pét fel éke sí te ni a re for má tus gyü le -
ke ze ti ház fa lá ra, mert már a meg nyi tón
60-70 fős értő kö zön ség gyűlt egy be, s a
fenn ma ra dó há rom hét alatt a Tán csics Mi -
hály is ko la kb. 500 di ák ja jött el meg néz ni, 
hogy mi tet szett annyi ra a töb bi ek nek.
Már ci us ele jén Szon di Mik lós ta nár úr tett
azért, hogy „Ne le gyen sok a ro vá sun -
kon!”, meg is mer tet ve ve lünk régi írá sunk
szép sé ge it, könnyed, já té kos for má ban. A
hó nap vége felé pe dig Szé kely Ádám raj -
zol ta fel Má rai Sán dor ke vés sé is mert ar -
cát, a bé csi dön té sek kap csán kö tet be gyűj -
tött írá sa it tag lal va („Aján dék a vég zet -
től”).
Áp ri lis ban dr.Végh Lász ló ta nár úr tár ta
fel előt tünk a hit és a ter mé szet tu do má -
nyok kap cso la tát; túl élé sünk esé lye it a
Kár pát-me den cé ben.
Má jus ban Ko csis Ist ván fog min ket be -
avat ni a Szent ko ro na tit ka i ba és tu do má -
nyá ba. Jú ni us ban pe dig meg tart juk –ha Is -
ten él tet min ket- a re for má tus temp lom -
ban, öku me ni kus öle lé sű Tri a non-va sár na -
pun kat, mely nek ke re té ben, az ige hir de tés
után, Szi di ro pu losz Ar chi mé desz fő szer -
kesz tő úr mond majd em lék be szé det.
S mi e lőtt majd jú li us ban sza bad ság ra tér az 
IKEM is, meg kell ál la pí ta nunk, hogy a
szű kös ség ben is bő völ kö dő vé tett min ket a 
Fenn va ló!

Nagy Ár pád

Sop ron
A Sop ro ni Er dé lyi Kör  a ha gyo má nyos
ren dez vé nye in ki vül szá mos  prog ra mot,
ki ál lí tást szer ve zett az Er dé lyi ház ban. 
Már ci us 30-án a meg em lé ke zés  ko szo rú -
ját he lyez tük el  az Er dé lyi Márt ir di á kok
em lék táb lá ján, a Má tyás kir.u. 5 sz. épü let
fa lán. Az  össze gyűl tek előtt Ke re kes Ár -
pád nyu gal ma zott ta nár idéz te fel az
1944-ben be kö vet ke zett tra gi kus ese mé -
nye ket, me lyek négy er dé lyi, a  Sop ro ni
Er dé sze ti egye te men ta nu ló diák márt ir ha -
lá lá val vég ző dött. A ko szo rú zás vé gén el -
éne kel tük az Er dé lyi Him nuszt.
Áp ri lis 26-án aszú pa ta ki Hasz nos Lász ló
sop ro ni fes tő mű vész  ki ál lí tá sát nyi tot tuk
meg nagy ér dek lő dés mel lett. Ké szü lő -
dünk a Tri a no ni meg em lé ke zés re, me lyet
már évek óta az  Er dé lyi Kör ren dez a sop -
ro ni Ba rát ság park ban lévő tri a no ni em lék -
mű nél. A ren dez vény fő szó no ka Papp La -
jos pro fe szor lesz, de be szé det mond Dr.
Fo dor Ta más, Sop ron Me gyei jogú vá ros
pol gár mes te re is.

Jú ni us vé gén ke rül sor De szib Eti fes tő -
mű vész ki ál lí tá sá nak meg nyí tó já ra. Köz -
ben lá za san  ké szü lünk a Oj to zi em lék mű
fel ál lí tá sá nak 75-ik év for du ló já ra. Az ese -
mény re au gusz tus 5-én ke rül sor. A meg -
em lé ke zést Sop ro ni Me gyei Jogú vá ros
ön kor mány za tá val kö zö sen szer vez zük.
Meg hí vot ta ink Syl vesz ter La jos új ság író
Sep si szent györgy ről és Be reck vá ros pol -
gár mes te re. A meg em lé ke zés al kal má ból
em lék táb lát lep le zünk le,  és a hő sök em lé -
ké re ko szo rú kat he lye zünk el.

Dr. Úry Előd

Na gya tád
A Na gya tá di Er dé lyi Kör már ci us havi tá -
jé koz ta tó ki ad vá nya, a Ki lá tó mind össze 8
ol da lon ugyan csak sok írást, in for má ci ót
kö zöl. A már ci us 15-i meg em lé ke zés után
Be ne dek Elek és Or bán Ba lázs port ré ja kö -
vet ke zik, a szé kely föl di au to nó mia tö rek -
vé sek ről ol vas ha tunk össze ál lí tást, majd
Böj te Csa ba test vér le ve lét ad ják köz re. A
má jus 25-től 31-ig tar tó ha gyo má nyos er -
dé lyi út juk út vo na la Nagy sza lon tán kez dő -
dik, újabb ál lo má sok kal gaz da go dik,  és
30-án ér kez nek a csík som lyói bú csú ra.
Má jus 10-én az evan gé li kus temp lom előtt
a kör ál tal Beth len Gá bor em lé ké re el he -
lye zett kop ja fá nál ke rült sor ün ne pi meg -
em lé ke zés re, ko szo rú zás ra. „Beth len Gá -
bor üze ne te a má nak” cím mel ün ne pi be -
szé det mon dott Dr. Or bán Csa ba, a kör
el nö ke. Eb ben el hang zott, hogy a fe je de -
lem a Tri a non utá ni fel szab dalt ság ban a jó
ma gyar ve ze tők máig ható pél da ké pé vé
vált.

Győr 
A Győ ri Er dé lyi Kör ben áp ri lis 1-én Dr.
Ke gyes Csa ba tar tott elő a dást Ba ran go lás
Sza mo súj vá ron cím mel, áp ri lis 16-án pe -
dig ba ko nyi ki rán du lá son vet tek részt, a
Győr-Vinnye-Por va-Csesz nek út vo na lon. 

Szek szárd
Az EMTE rész le tes be szá mo ló ját kü lön, a
23. ol da lon kö zöl jük.

Ve csés – Köz te rü let re ke rült
a Meg ma ra dás Em lék mű ve
A 2004-es szo mo rú em lé kű nép sza va zás
után dön tött úgy a ve csé si Or bán Ba lázs
Er dé lyi Kör, hogy kö za da ko zás ból föl ál lít
egy ha tal mas szé kely ka put, mely nek kö ze -
pén lán cok tart ják össze az el sza kí tott
nem zet ré sze ket az anya or szág gal. A kör
ve ze té sé nek el kép ze lé sét Már kus Fe renc, 
Er dély ből szár ma zó asz ta los mes ter és vál -
lal ko zá sa fa rag ta ki mű vé szi fo kon.
2005-ben a ve csé si kép vi se lő-tes tü let  nem 
en ge dé lyez te a me men tó köz te rü le ten való 
el he lye zé sét.
A ró mai ka to li kus egy ház se gít sé gé vel az
em lék mű vet az Er zsé bet téri plé bá nia kert -
ben szentelték fel.

Idén a kép vi se lők en ge dé lyé vel vég re köz -
te rü let re ke rül he tett a mo nu men tá lis em -
lék mű. 2009. jú ni us 4-én, a tri a no ni bé ke -
dik tá tum 89 év for du ló ján, 16 óra kor kez -
dő dött az új ra ava tá si és fölszentelési
ünnepség.
Az egy há zak öku me ni kus ál dá sa mel lett
most is föl csen dült Ve csés va la mennyi
temp lo má nak ha rang ja, em lé kez tet ve a vá -
rost a nem ze ti tra gé di á ra. Az ün nep sé gen
be szé det   mon dott Szla hó Csa ba, a vá ros
pol gár mes te re, Pat ru bány Mik lós, az 
MVSZ el nö ke és Dr. Kö ves dy Pál, az
EKOSZ t.b.el nö ke. (Utób bi  szö ve gét a 12. 
ol da lon kö zöl jük.)

MVSZ – Pe tí ció
Tri a non felülvizsgálatára
2009. jú ni us 3-án saj tó tá jé koz ta tó ke re té -
ben hoz ták nyil vá nos ság ra azt a pe tí ci ót,
amellyel a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge,
mint az egye te mes ma gyar né pet meg tes te -
sí tő Ma gya rok Vi lág kong resszu sa ál lan dó
ügy vi vő tes tü le te, a ma gyar né pet mély sé -
ge sen igaz ság ta la nul és máig ha tó an súj tó
tri a no ni és pá ri zsi béke fölülvizsgálatát
kéri. A petíció címe: Igazságot Európának!

A ma gyar kér dés ren de zé se nem tűr ha -
lasz tást.

A saj tó tá jé koz ta tót Pat ru bány Mik lós
el nök, Rácz Sán dor tisz te let be li el nök és a
Pá rizs ban élő Dr. Léh Ti bor, a Kár pát-me -
den cén Kí vü li Ré gió al el nö ke tar tot ta, és
azon je len volt az MVSZ El nök sé gé nek
több tag ja.

Az MVSZ el nö ke meg is mé tel te a na -
pok kal ko ráb ban, Kiss Dé nes sel, a Tri a -
non Tár sa ság or szá gos el nö ké vel kö zö sen
ki adott fel hí vá sát, amely ben arra ké rik a
tri a no ni meg em lé ke zé sek szer ve ző it, hogy 
ren dez vé nye i ken ol vas sák fel a pe tí ci ót,
vagy leg alább an nak pre am bu lu mát.

A pe tí ci ót a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge
el jut tat ja az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze -
te Biz ton sá gi Ta ná csa tag ja i nak, va la mint
a tri a no ni és pá ri zsi béke alá í ró i nak. A Ma -
gya rok Vi lág szö vet sé ge bí zik ab ban, hogy
a nyil vá nos ság ra ke rü lő pe tí ció ala kít ja a
ma gyar és az eu ró pai po li ti kum vi szo nyu -
lá sát, hi szen az Igaz sá got Ma gyar or szág -
nak! – ma egyet jelent az Igaz sá got Eu ró -
pá nak! felhívással.

Az MVSZ el nö ke be je len tet te, hogy a
do ku men tum hoz már is csat la ko zott a Tri a -
non Tár sa ság, Kiss Dé nes el nök be je len té -
se, va la mint a Hat van négy Vár me gye If jú -
sá gi Moz ga lom, To rocz kai Lász ló tisz te -
let be li el nök be je len té se alap ján. A Ma -
gya rok Vi lág szö vet sé ge vár ja ma gyar
szer ve ze tek és a ma gyar em be rek csat la ko -
zá sát. 
A Ma gya rok Vi lág szö vet sé gé nek Kül dött -
gyű lé se 2009. má jus 1–2-án fo gad ta el a
pe tí ci ót. (A tel jes szö ve get a 4-6 old alon
kö zöl jük)



Pe tí ció a tri a no ni és a
pá ri zsi béke fe lül vizs gá la tá ra
Ha Fran cia or szág tud ta vol na – ti zen hat év vel eze -
lőtt-, hogy azok az ál lam fér fi ak,akik 1919-ben kép vi -
sel ték a nem ze tet, mi lyen hát só gon do la tok kal és mi -
lyen cél zat tal köt öt ték meg „a jog és az igaz ság bé ké -
jét” – ha tud ta vol na ak kor, s ha tud ná ma, hogy ezek
az urak mi lyen ér de kek, mi lyen igye ke ze tek szol gá la -
tá ban ke ver ték gya nú ba a haza be csü le tét, és ve szé -
lyez tet ték jö ven dő biz ton sá gun kat: Fran cia or szág és
vele együtt Eu ró pa most nem ott tar ta na, ahol ma
tart...Fran cia or szág nak 1914 jú li u sá ban egyet len el -
len sé ge volt: a ha zug ság! HEN RI POZ ZI, 1935.

Igaz sá got Eu ró pá nak!
A ma gyar kér dés ren de zé se

nem tűr ha lasz tást
Kö zel egy év szá za da an nak, hogy vé get ért az I. vi lág há bo rú,

amely után a győz tes ha tal mak a Ver sa il les-ban meg tar tott tár gya -
lá so kon ér vé nye sí tet ték há bo rú előt ti szán dé ka i kat. Az 1920. jú -
ni us 4-én Ma gyar or szág ra kény sze rí tett „béke” mél tány ta lan sá ga
és a nem zet kö zi jogi el vek be üt kö ző vol ta már az alá írás nap ján is
nyil ván va ló volt, de föl ül vizs gá la tá ra és igazságszolgáltatásra
mindmáig nem került sor.

A ko ráb ban a Ma gyar Ki rály ság ban élő és az 1222 óta írott al -
kot mánnyal ren del ke ző, jog ál la mi ság ból Eu ró pá nak pél dát mu ta -
tó or szág ban ál lam al ko tó sze re pet ját szó ma gyar nem ze tet hét fe lé 
szag gat ták, és 3.5 mil lió ma gyart meg kér de zé se nél kül, aka ra ta
el le né re ide gen ura lom alá kény sze rí tet tek. 1920. jú ni us 4-e óta az 
Eu ró pa tör té nel mé ben – a déli ha rang szó ban meg örö kí tett és na -
pon ta em lé ke zet be idé zett – vé dő sze re pet ját szó, el évül he tet len
érdemeket szerzett magyar nemzet elvesztette össznépi kép vi se -
le tét.

A hét fe lé szag ga tott és har ma dá ban hoz zá el len ség esen vi szo -
nyu ló, ide gen ura lom alá kény sze rí tett ma gyar ság össz né pi kép vi -
se le tét ki lenc év vel ké sőbb, 1929-ben, a Ma gya rok I. Vi lág kong -
resszu sa révén nyeri vissza.

Az 1938-ban meg tar tott Ma gya rok II. Vi lág kong resszu sa élet -
re hív ja a Vi lág kong resszu sok ülé sei kö zött is mű kö dő, ál lan dó
ügy vi vő tes tü let ként a Ma gya rok Vi lág szö vet sé gét. A kom mu niz -
mus év ti ze dei alatt be kö vet ke zett, 54 évig tar tó kény szer szü net
után 1992 óta a ma gyar nép egé szét kép vi se lő Ma gya rok Vi lág -
kong resszu sa né gyé ven kén ti rend sze res ség gel ülé se zik.
2008-ban au gusz tus 16–20-a kö zött Bu da pes ten a 70 éves Ma -
gya rok Vi lág szö vet sé ge szer ve zé sé ben 1000 kül döt tel meg tar tot -
ta ülé sét a Ma gya rok VII. Vi lág kong resszu sa, amely leg fon to sabb 
ha tá ro za tá val nyi lat ko za tot fo ga dott el a ma gyar nép ön ren del ke -
zé si jo gá ról (1. mel lék let). Ez ki nyi lat koz tat ja a Ma gya rok Vi lág -
kong resszu sa ál tal meg tes te sí tett tel jes ma gyar nép ön ren del ke zé -
si igé nyét az ENSZ Köz gyű lé se ál tal 1966-ban el fo ga dott Pol gá ri
és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya és a Gaz da sá gi, 
Szo ci á lis és Kul tu rá lis Jo gok Egyez ség ok má nya alap ján, amely -
nek első cik ke lye ki mond ja: „Min den népnek joga van az
önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák

meg politikai rendszerüket, és szabadon biztosítják gazdasági,
társadalmi és kulturális fejlődésüket.”

A Ma gya rok VII. Vi lág kong resszu sá nak nyi lat ko za ta a ma -
gyar nép ön ren del ke zé si jo gá ról kü lön mel lék let ben nyújt ke zet
Eu ró pa nem ze te i nek, kü lön meg szó lít va a szlo vák, az uk rán, a ro -
mán, a szerb, a hor vát, a szlo vén és az oszt rák nem zet pol gá ra it és
kor má nya it, biz to sít va őket ar ról, hogy a ma gyar nép szá má ra az ő 
önrendelkezésük is elvitathatatlan érték.

Az ön ren del ke zé si nyi lat ko zat meg ál la pít ja, hogy a ma gyar
kér dés mél tá nyos ren de zé se nél kül az Eu ró pai Kö zös ség (Eu ró pai 
Unió) nem le het „a sza bad ság, a jog és a biztonság” térsége.

A Ma gya rok VII. Vi lág kong resszu sa ke re té ben több mint öt -
száz kül dött rész vé te lé vel meg tar tott Tri a non Új ra ér té ke lé se
Kon fe ren cia egész na pos elem ző vita alap ján In dít ványt fo ga dott
el az 1920. évi tri a no ni és az 1947. évi pá ri zsi béke föl ül vizs gá la -
tá ról, amely 7 pon tos in dok lás sal kö ve te li, hogy a nem zet kö zi kö -
zös ség ves sen vé get a ma gyar né pet kol lek tí ven bün te tő tri a no ni
és pá ri zsi béke máig tar tó kö vet kez mé nye i nek, és szol gál tas son
Igaz sá got Ma gyar or szág nak! (2. mel lék let). Egy ben ele gen dő bi -
zo nyí té kát adja an nak, hogy az I. vi lág há bo rút le zá ró bé két tu da -
to san félrevezetett politikusok hozták Európa népeinek – mára
feltárt – korrupciós alapú félretájékoztatásával.

Az egye te mes ma gyar né pet meg tes te sí tő Ma gya rok Vi lág -
kong resszu sa ál tal, an nak VII. ülé sén, 2008 au gusz tu sá ban el fo -
ga dott mha tá ro za to kat vég re hajt va, mint a Ma gya rok Vi lág kong -
resszu sá nak ál lan dó, ügy vi vő tes tü le te, a Magyarok Vi lág szö vet -
sé ge ezennel

P E T Í C I Ó T
ter jeszt elő, amely ben kéri az I. vi lág há bo rút le zá ró tri a no ni

(1920. jú ni us 4.), va la mint a II. vi lág há bo rút le zá ró pá ri zsi (1947.
feb ru ár 10.) béke föl ül vizs gá la tát, a ma gyar nép to váb bi hát rá -
nyos meg kü lön böz te té sé nek meg szün te té sét és igaz ság szol gál ta -
tá sát a ma gyar nép szá má ra. Ez a je len kö rül mé nyek kö zött – te -
kin tet tel je len tő sé gé re és kihatására – egyet jelent az Igazságot
Európának! felhívással.

A ké re lem alá tá masz tá sá ra az ed di gi e ken túl me nő en

a kö vet ke ző IN DOK LÁST ter jeszt jük elő.

1. Az I. vi lág há bo rút le zá ró ver sa il les-i béke so rán a nem ze ti
elv re való hi vat ko zás sal, Ma gyar or szág te rü le te két har ma dá nak
el csa to lá sá val ko ráb ban soha nem volt ál la mo kat hoz tak lét re,
pél dá ul Cseh szlo vá ki át és Ju gosz lá vi át, vagy bő ví tet tek soha nem 
volt mé re tű vé, mint Ro má ni át. Cseh szlo vá ki át még a tör té nel mi
elv al kal ma zá sá val is meg ju tal maz ták, ek ként le he tő vé téve szá -
má ra 3 mil lió né met la ko sá nak be ke be le zé sét. Va la mennyi új ál -
lam lét re jöt tét az ön ren del ke zé si elv vel in do kol ták meg.

Ugyan ak kor Ma gyar or szág gal szem ben a nem zet kö zi jog
va la mennyi el vét sem mi be véve jár tak el, meg ta gad va tőle
mind a tör té nel mi, mind a nem ze ti, mind az ön ren del ke zé si el -
vet. Ek képp ju tot tak szín ma gyar te rü le tek és kö zös sé gek a
fent ne ve zett utód ál la mok ural ma alá. Nyil ván va ló an a nem -
zet kö zi jog el ve i vel el len té tes ket tős mér ce fenn tar tá sá ról van
szó, amely hát rá nyo san kü lön böz te ti meg a ma gyar anya nyel vű
em be re ket. A hát rá nyos meg kü lön böz te tés a rassziz mus egyik ti -
pi kus és el íté len dő mód sze re. 
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Több, mint 90 év vel a há bo rú be fe je zé se után a Kár pát-me den -
cé ben élő ma gya rok ma sem kap nak vá laszt éle tük sors for má ló
kér dé se i re. Ha pél dá ul le gi tim egy ál lam ból azon a jog cí men ki -
sza kad nia egy nyel vi kö zös ség nek, hogy szlo vák nyel ven be szél,
ak kor ugyan ezen elv alap ján mi ért nem le gi tim a ma is ma gyar
több sé gű te rü le tek ki vá lá sa a mes ter sé ge sen lét re ho zott ál la mok -
ból, és a ma gyar nyel vet be szé lők Ma gyar or szág hoz való
visszatérése?

2. Az 1920. jú ni us 4-én ránk rótt bün te tés el fo gad ha tat la nul
igaz ság ta lan volt. Tény ként kell ke zel ni, hogy Ma gyar or szág
nem te he tő fe le lős sé az I. vi lág há bo rú ki rob ban tá sá ért. Az I.
vi lág há bo rú ki tö ré se kor Ma gyar or szág nem ön ál ló ál lam ként, ha -
nem az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia tag ja ként kény sze rült had ba
lép ni, hi szen 1867 óta a bé csi had ügy mi nisz té ri um dön tött Ma -
gyar or szág ka to na po li ti kai ügye i ről, aho gyan a bi ro da lom kül- és
pénz ügye it is Bécs ből irá nyít ot ták. 1914. jú li us 7-én gróf Ti sza
Ist ván ma gyar mi nisz ter el nök a Ko ro na ta nács ban egye dül sza va -
zott a há bo rú el len, sőt más nap le vél ben is kér te Fe renc Jó zsef
csá szárt, hogy a Mo nar chia ne in dít son há bo rút. Még a vé tó ja kö -
vet kez té ben meg hi ú sult há bo rú-in dí tás új ra tár gya lá sa kor, 1914.
jú li us 14-én is csak az zal a fel té tel lel en ge dett a rá ne he ze dő nyo -
más nak, ha jegy zék szü le tik a nagy ha tal mak és az érin tett or szá -
gok felé ar ról, hogy Ma gyar or szág nak egy győz tes há bo rú ese tén
sem lesz nek te rü le ti igé nyei a meg tá mad ni ter ve zett Szerb Ki rály -
ság gal szem ben. E tény ál lás sal szem ben a szö vet sé ges ha tal mak
saj tó ja te le kür töl te a vi lá got az zal a gya lá za tos ha zug ság gal, hogy 
gróf Ti sza Ist ván szer vez te vol na meg az I. vi lág há bo rú ki rob ban -
tá sá nak ürü gyé ül hasz nált sza ra je vói gyil kos sá got, amely nek ál -
do za tá ul esett Fe renc Fer di nánd trón örö kös. Ez zel szem ben a po -
li ti kum ak kor is tud ta, és ké sőbb cá fol ha tat la nul iga zo lást nyert,
hogy a szerb tit kos szol gá lat ál tal ki ter velt és le ve zé nyelt ak ci ó ról
volt szó. Ami kor a Ma gyar or szág el len kon cep ci ó zu san fel épí tett
há bo rú in dí tá si vá dat cá fol ni le he tett vol na, 1918. ok tó ber 31-én
ott ho ná ban, sze ret tei sze me lát tá ra, gya lá za tos mó don meg gyil -
kol ják a há bo rút vé tó jo gá val is meg aka dá lyoz ni pró bá ló ma gyar
mi nisz ter el nö köt, gróf Ti sza Ist vánt.

3. Ma gyar or szág fel da ra bo lá sát – bi zo nyít ha tó mó don – jó val
az I. vi lág há bo rú ki tö ré sét meg elő ző en el ter vez ték. E szán dék és
an nak meg va ló sí tá sa nem a há bo rú ki me ne te lé nek függ vé nye
volt, ezért nem kel lett vol na a há bo rút le zá ró béke tár gyát ké pez -
nie. Ezt az állítást az alábbi tények támasztják alá:
– Az 1914. jú ni us 23-án, te hát a sza ra je vói gyil kos me rény le tet

meg elő ző en az Orosz or szág, Szer bia és Ro má nia kö zött lét re -
jött ka to nai egyez mény Szer bi á nak ígért olyan ma gyar te rü le -
te ket, ame lye ken szer bek so ha sem él tek. Ezt az ígé re tet az
1918. no vem ber 13-i belg rá di szer ző dés sel az an tant ha tal mak
tel je sí tet ték is an nak el le né re, hogy ek kor Orosz or szág már
nem is lé te zett, a te rü le tén lét re jö vő Szov jet unió pe dig nem
volt tag ja az an tant nak.

– Az 1918. no vem ber 3-án Pá du á ban tel jes fel ha tal ma zás sal alá -
írt és az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia és a Szö vet sé ge sek kö zött
min den ne mű fegy ve res konf lik tus nak vé get vető fegy ver szü -
ne ti egyez mény érin tet le nül hagy ta Ma gyar or szág te rü le tét.
En nek el le né re – vagy ép pen ség gel ezért – tíz nap múl tán, a ha -
tal mat 1918. ok tó ber 31-én, gróf Ti sza Ist ván mi nisz ter el nök
meg gyil ko lá sá nak nap ján ma gá hoz ra ga dó ha za áru ló gróf Ká -
ro lyi Mi hály kor má nya Belg rád ban ka to nai egyez ményt köt he -
tett a fran cia had se reg kép vi se lő jé vel, amely meg en ge di az el -
len sé ges erők nek, hogy mé lyen Ma gyar or szág bel se jé ben hú -
zó dó, ak kor csa pa ta ik ál tal még el nem ért de mar ká ci ós vo na -
lak ra fej lőd je nek fel. Mind ezek re anél kül ke rült sor, hogy idő -
köz ben Ma gyar or szág bár mely fegy ve res konf lik tus ba ke ve re -
dett vol na. Ká ro lyi Mi hály ha za áru ló vol tát cá fol ha tat la nul bi -
zo nyít ja, hogy öt hó nap múl va, ami kor a ha ta lom ról le mon da ni
kény sze rült, Ma gyar or szág leg ádá zabb el len sé gé hez, Ed vard

Be neš hez me ne kült, tőle ka pott út le ve let, amellyel vi lág gá
ment, költ sé ge it pe dig egy Pa nast nevű, lon do ni cseh bankár
fedezte.

– Az 1918. no vem ber 3-i pá du ai fegy ver szü ne ti egyez mény alá -
írá sa után döb ben tek rá az an tant ha tal mak, hogy elvi aka dály -
ba üt kö zik a ko ráb ban tit kos szer ző dés sel Ro má ni á nak ígért
Er dély át adá sa. Ro má nia ugyan is az I. vi lág há bo rú alatt több -
ször cse rélt szö vet sé gest, 1916-ban al kal mas int hát ba is tá mad -
va szö vet sé ge sét. 1918. má jus 8-án a né me tek kel alá írt bé ke -
szer ző dés sel vég képp ki zár ta ma gát az an tant ha tal mak kö zül.
A po li ti kai le he tet len sé get ka to nai esz kö zök kel old ot ták fel: öt
nap pal a pá du ai fegy ver szü ne ti egyez mény meg kö té se után,
1918. no vem ber 8-án a fran cia had ve ze tés ket té oszt ja a Szer bia 
te rü le tén lévő csa pa ta it, és egyik fe lét Bert he lot tá bor nok ve ze -
té sé vel Bu ka rest be irá nyít ja, ahol meg dön tik a né me tek kel
szer ző dött, reg ná ló ro mán kor mányt, he lyé be újat ül tet nek,
amely im már al kal mas arra, hogy Ro má ni át a győz te sek ol da -
lá ra ál lít sa, és ju tal mul meg aján dé koz za Erdéllyel. (Lásd Ro -
má nia új miniszterelnökének, Brătianunak Clemenceau francia 
miniszterelnökhöz írt 1918. november 8-ai köszönőlevelét.)

– Bár a pá du ai fegy ver szü net min den fé le har ci cse lek mény be -
szün te té sét ki mond ta, az an tant-ha ta lom Fran cia or szág, sa ját
fegy ver szü ne tü ket fel rúg va had üze net nél kü li há bo rút in dí tott
Ma gyar or szág el len. Ez tény, akár az Oszt rák-Ma gyar Mo nar -
chia ré szé nek te kin tet ték, akár Cle men ce au uta sí tá sa sze rint az
an tant ál tal el nem is mert nek, azaz po li ti kai ér te lem ben nem lé -
te ző nek(!) te kin tet ték Ma gyar or szá got. Ezt a had üze net nél kü li 
há bo rút – a szer be ket ki vé ve – olyan et ni ku mok ból to bor zott
ala ku la tok be vo ná sá val foly tat ták, ame lyek kel Ma gyar or szág a 
fegy ver szü net előtt sem állt ha di ál la pot ban (cse hek), vagy
ame lyek kel ér vé nyes bé ke szer ző dés ben ren dez te az an tant-ha -
tal mak fel buj tá sá ra őt hát ba tá ma dó, áru ló szö vet sé ges ál tal lét -
re ho zott há bo rús vi szonyt (ro má nok). Il let ve olyan fan tom
nem zet ál la mok kal, me lyek nek se ál lam pol gá rai, se ha tá rai, se
tör té nel mük, de leg fő kép pen ál lam al ko tó nem ze tük sem volt,
ame lyek te hát csak az an tant-ve zér ka ro kat moz ga tó hát tér erők
és az őket ki szol gá ló, ha zá juk ban is me ret len vagy tá bor nél kü li 
ma rok nyi emig ráns po li ti kus vá gya i ban „lé tez tek”, mint Cseh -
szlo vá kia, Szerb-Hor vát-Szlo vén Ki rály ság/maj da ni Ju gosz lá -
via.  Ká ro lyi Mi hály tet tes tár sa, a má sik hazaáruló, Lindner
Béla hadügyminiszter, aki már a belgrádi katonai szerződés
nyomán indított kisantant hadművelet előtt feloszlatta a
magyar hadsereget, Jugoszláviába menekült és haláláig ott élt,
majd szobrot állítottak emlékére.
4. A ver sa il les-i bé ké ben a Ma gyar or szág ra vo nat ko zó ha tá ro -

za to kat dur va ha zug sá gok kal fél re ve ze tett dön tés ho zók hoz ták.
Llo yd Ge or ge brit mi nisz ter el nök ké sőbb el is mer te, té ves ada tok
alap ján dönt öt tek: „Vol tak egyes szö vet sé ge se ink, akik nek min -
den bi zo nyí té ka ha zug és meg ha mi sí tott volt. Ha mis ala po kon
dön töt tünk.” (Llo yd Ge or ge, Qu e en’s Hall-i be szé dek, At tach -
ment 62)

5. A tri a no ni béke igaz ság ta lan sá gát leg ke mé nyeb ben bi zo nyí -
tó té tel az, hogy Ma gyar or szág te rü le té ből még an nak az Auszt ri -
á nak is jut tat 4026 négy zet ki lo mé tert, ame lyet sok kal in kább ter -
helt a fe le lős ség a há bo rú in dí tá sá ért, mint Ma gyar or szá got. Te hát 
az az Auszt ria is ka pott te rü le te ket Ma gyar or szág tól, amellyel
Ma gyar or szág a háború ideje alatt mindvégig egyazon államot
alkotott!

6. A Kár pá tal já val tör tén tek meg kö ze lí tik az auszt ri ai eset mél -
tány ta lan sá gát. Tri a non ban még Cseh szlo vá ki á nak ítél ték, hogy
az ott több ség ben élő ru szi nok kal gya ra pít sák az új ál lam szláv
né pes sé gé nek ará nyát. Ám Be neš el nök min den jog alap nél kül
egy sze rű en át en ged te a te rü le tet a Szov jet uni ó nak. Ek képp lett
Kár pá tal ja a Szov jet unió szét esé sét kö ve tő en an nak az ál lam nak,
Uk raj ná nak a ré sze, amely hez tör té nel me so rán soha nem tar to -
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zott. A te rü le tén ezer év óta élő ru szi nok nak és magyaroknak még
a népszavazás, azaz az önrendelkezés jogát sem biztosították.

7. A tri a no ni béke ki hir de té sét kö ve tő évek ben a tör té ne lem
ékes bi zo nyí té kot szol gál ta tott arra, mennyi re ha mis volt a há bo -
rús ké szü lő dést szí tó an tant or szág ok be li pro pa gan da, mely sze -
rint Ma gyar or szág a né pek és a nem ze ti sé gek bör tö ne lett vol na.
Az Auszt ri á hoz csa tolt te rü le tek fal va i nak la ko sai nem nyu god tak 
bele az el csa to lás té nyé be, és az ön ren del ke zé si jo guk meg ta ga -
dá sát kö ve tő en fegy ve res küz del met foly tat tak an nak ér de ké ben,
hogy vissza csa tol ják őket Ma gyar or szág hoz. Tíz fa lu nak si ke rült
ezt 1923-ban el ér nie. Ma gyar or szág be fo ga dó, az ide ge ne ket ál -
lam ala pí tó ki rá lyunk óta tisz te lő ma ga tar tá sá nak ékes bi zo nyí té ka 
ab ban állt, hogy e fal vak né pes sé ge dön tő mér ték ben nem ma -
gyar, ha nem né met és hor vát nem ze ti sé gű volt! Te hát a né met
több sé gű fal vak el akar tak sza kad ni a né met ajkú Auszt ri á tól, és
vissza tér tek ha zá juk hoz, a Szent Ko ro na or szá gá hoz, Ma gyar or -
szág hoz. A tisz te let je le ként áll jon itt a tíz vissza té rő falu neve:
Al só csa tár, Fel ső csa tár, Hor vát lö vő, Kis nar da, Nagy nar da, Ma -
gyar ke resz tes, Né met ke resz tes, Ól mod, Por nó a pá ti, Szentpéterfa.

8. Az utód ál la mok szin te sem mi ben nem vált ot ták be szer ző -
dé ses kö te le zett sé ge i ket, ame lyek sze rint azt vál lal ták, hogy az
ural muk alá ke rü lő ma gya rok nak biz to sít ják em be ri és nem ze ti
jo ga i kat. Ép pen el len ke ző leg, a Ma gyar or szág tól el kob zott te rü -
le te ket bir tok ló or szá gok – Cseh szlo vá kia, Ro má nia, Ju gosz lá via
– egyez te tett po li ti ká val igye kez tek Ma gyar or szá got gaz da sá gi -
lag és po li ti ka i lag el szi ge tel ni, a te rü le tük höz csa tolt ma gyar
nem zet ré sze ket fel szá mol ni, be ol vasz ta ni vagy fel bom lasz ta ni.
Vagy is et ni kai tisz to ga tást foly tat tak! Va gyon el kob zás föld re -
form cí mén, ok ta tá si és kul tu rá lis el nyo más, hű ség nyi lat ko za tok
ki kény sze rí té se, ko lo ni zá ció, ide ge nek be te le pí té se, a nép szám lá -
lá si ada tok meg ha mi sí tá sa, a ma gya rok hát rá nyos meg kü lön böz -
te té se, tör té nel mi és kul tu rá lis em lé kek le rom bo lá sa, meg sem mi -
sí té se stb. Összes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy az utód ál la mok
területén a magyar nemzetrész egészében és arányiban több mint
50%-kal csökkent, így fennmaradási esélyei rohamosan rom la -
nak, ezért a trianoni béke fölülvizsgálata nem tűr további ha lasz -
tást.

9. A II. vi lág há bo rút le zá ró, 1947. feb ru ár 10-én alá írt pá ri zsi
béke Ma gyar or szág szá má ra egy újabb dik tá tum, egy má so dik
Tri a non volt, amely túl tett az el sőn. Ma gyar or szág tól újabb te rü -
le te ket csa tol tak el. A há bo rú ide jén ará nya i ban leg na gyobb em -
ber vesz te sé get – össz lé lek szá má nak 15%-át – el szen ve dő or szág
né pét a há bo rú be fe je zé se után to vább gyil kol ták. Kár pá tal ján,
Szoly ván, a Ma gyar Ausch witz ban 18.000-en nyug sza nak egy
kö zös sír ban. Szer bi á ban pe dig 40.000 ma gyar pol gá ri la kost mé -
szá rol tak le 1944 őszén. A pá ri zsi bé ke tár gya lá sok so rán nem
esett szó ró luk. A pá ri zsi béke Ma gyar or szá got és a ma gyar sá got
súj tó ada ta it a 3. mel lék let tar tal maz za („Mint kí gyó szi sze gett az
egész me zőny”). Az I. és a II. vi lág há bo rú győz te sei még a nem -
zet- és or szág cson kí tá son is túl te vő esz közt, a ma gyar ság nak há -
bo rús bű nös nem zet ként való kol lek tív meg bé lyeg zé sét al kal -
maz ták. (Gyu la fe hér vá ri ha tá ro zat, Tri a no ni Dik tá tum és Mil le -
rand fran cia ál lam el nök kí sé rő le ve le, Mo lo tov 1943-as el uta sí tó
le ve le az an gol dip lo má cia Ma gyar or szág sze re pé nek a töb bi
csat lós ál la mé nál po zi tí vabb meg íté lé sé re tett ja vas la tá ra, a „nem -
ze tek rab tar tó ja” és az „utol só csat lós” cím ke stb.) Ek ként a vi lág -
há bo rús béke előz mé nyei, mint ma guk a „bé ke mű vek” fel ve tik a
ma gyar gyű lö let 20. szá za di fel kor bá cso lá sá nak nagy ha tal mi fe le -
lős sé gét is. A kis an tant-ál la mok ban ma rend sze re sen fellobbanó
és bozóttűzként terjedő magyargyűlölettel, a magyarellenes
gyűlöletbeszéddel szemben éppen ezért joggal kérjük a felelős
nagyhatalmak, valamint az Egyesült Nemzetek Szövetsége for -
má lis tilalmát és hatékony nemzetközi védelmét.

10. A ma gyar nép lé lek ben soha sem fo gad ta el a két vi lág há -
bo rú után rá kény sze rí tett bé két. A tri a no ni béke el len a ko ra be li

ma gyar ál lam ha tá sos és elv sze rű dip lo má ci át foly ta tott, amely
meg hoz ta a maga gyü möl csét: nem zet kö zi dön tő bí ró sá gok
vissza ad ták Ma gyar or szág nak a meg ha tá ro zó mó don ma gyar et -
ni ku mú te rü le te ket. Ám a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő béke ezt
új ból föl ül ír ta. A pá ri zsi bé két kö ve tő en a kom mu nis ta be ren dez -
ke dé sű ma gyar ál lam „meg fe led ke zett” el csa tolt nem zet tár sa i ról,
akik kel szem ben al kot má nyos kö te le zett sé gei vol tak. Ek kor az el -
csa tolt te rü le te ken, el ső sor ban Er dély ben foly ta tó dott a ma gyar -
sá got ért igaz ság ta lan ság el le ni harc. A ro mán ál lam meg to rol ta a
leg jobb szán dé kú, bé kés el len ve té se ket is. Sass Kál mán ér mi -
hály fal vi re for má tus lel készt meg kí noz ták, ha lál ra ítél ték és ki vé -
gez ték. Az ara di ró mai ka to li kus pa pot, Szo bosz lay Al ad árt és ki -
lenc tár sát ha lál ra ítél ték és ki vé gez ték, mind má ig meg ta gad va a
csa lá dok tá jé koz ta tá sát föl di ma rad vá nya ik nyug he lyé ről. Már ton 
Áron ró mai ka to li kus püs pö köt sú lyos bör tön évek re ítél ték, ami -
ért egy be ad vánnyal meg pró bál ta a pá ri zsi bé ke tár gya lást egy, a
ma gyar ság szá má ra el fo gad ha tóbb meg ol dás ra kész tet ni. Do bai
Ist ván nem zet kö zi jo gászt élet fogy tig la ni bör tön re ítél ték azért,
mert egy ala pos és alá za tos ela bo rá tum ban a ro mán-ma gyar vi -
szony tar tós ren de zé sét és ezen be lül a leg ne he zeb bet, a la kos ság -
cse rét is vál la ló ja vas lat tal az ENSZ-hez kí vánt for dul ni. Je len be -
ad vá nyunk 4. mel lék le te az erdélyi ENSZ-perre okot adó, 1957.
február 8-án véglegesített, „Boldogok a békességre igyekvők”
című elaborátumot tartalmazza. A párizsi béke fölülvizsgálatára
irányuló, többi erdélyi kísérletet Tófalvi Zoltán másfél évtizedes
kutatásai alapján az 5. mellékletben foglaljuk össze.

11. A tri a no ni és pá ri zsi bé ke tár gya lá sok igaz ság ta lan, a ma -
gyar sá got máig tar tó an súj tó vol tát és pél dát lan ará nya it egyet len
adat tal ér zé kel tet jük: egye dül a ma gyar ha di ten ge ré szet el ra bolt
ha jói és inf rast ruk tú rá ja 974.685 kg azaz kö zel egy mil lió kg szín -
arany ér té ké vel ér fel. 

Alig négy év vel az I. vi lág há bo rú ki tö ré se előtt, 1910. áp ri lis
2-án a ma gyar par la ment ben tar tott be szé dé ben The o do re Ro o se -
velt, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ak ko ri el nö ke, tör té nész így
szólt: „Itt az al ka lom, hogy a ma gyar nem zet nek ki fe jez zem kö -
szö ne te met azért a hő si es sé gért, amellyel kö zel 1000 éven ke resz -
tül, kard dal a ke zé ben, az eu ró pai ci vi li zá ci ót véd te. En nek a nem -
zet nek nem volt más sor sa a múlt ban, mint hogy min den ke le ti, ci -
vi li zá ció-el le nes meg moz du lás sal és tá ma dás sal szem ben véd je
nem csak ön ma gát, de a Nyu ga tot s nem csak az eu ró pai Nyu ga tot, 
ha nem an nak mé hé ben Ame ri kát is. Én ezt azért mon dom, mert is -
me rem tör té nel mü ket, és nem tar ta nám ma gam mű velt em ber nek,
ha nem is mer ném a ma gyar né pet. Kö szö ne tet mon dok újó lag. A
kép vi se lő ura kat arra ké rem, hogy Ma gyar or szág min den vá lasz -
tó ke rü le té ben mond ják el, hogy Ame ri ka há lás a ma gyar nem zet -
nek.” A tri a no ni béke igaz ság ta lan sá gát 1991-ben el is mer te Fran -
co is Mit ter rand, Fran cia or szág ál lam el nö ke is. Máig tisz tá zat lan,
hogy a ma gyar nem zet mi vel ér de mel te ki a pél dát lan bün te tést.

A fen ti in dok lás jól ér zé kel te ti, hogy a ma gyar nép szá má ra
nyúj tan dó igaz ság szol gál ta tás ha lasz tást nem tűr, mi ként azt is,
hogy a ma gyar kér dés nem csu pán Ma gyar or szág és szom szé da i -
nak kér dé se. Ma, ami kor az Eu ró pai Kö zös ség (Eu ró pai Unió) „a
sza bad ság, a jog, a biz ton ság” tér sé gé vé kí ván vál ni, nem le het a
ket tős mér ce al kal ma zá sát töb bé egyet len nép pel szem ben sem
fenn tar ta ni. Ezért, ami kor kö zel száz év vel az I. vi lág há bo rú után
azt mond juk: Igaz sá got Ma gyar or szág nak! – az tu laj don kép pen
ezt jelenti: Igazságot Európának!

El fo gad ta a Ma gya rok Vi lág szö vet sé gé nek leg főbb dön tés ho -
zó tes tü le te, a Ma gya rok Vi lág szö vet sé gé nek Küldöttgyűlése

2009. má jus 1–2-án, Bu da pes ten

Pat ru bány Mik lós,
a Ma gya rok Vi lág szö vet sé gé nek el nö ke

Átalvető
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Nyílt le vél Ro má nia  el nö ké hez,
Tra i an Ba ses cu Úr hoz

Szé kely föld van, volt és lesz

El nök Úr!
Ön, mint Ro má nia leg főbb ál la mi mél tó sá ga, Ro má nia hi va ta los
ál lás pont ját kép vi sel ve, Bu da pes ten, a Ma gyar Köz tár sa ság el nö -
ké nek ki je len tet te, hogy „Szé kely föl dön soha nem lesz au to nó -
mia”, meg told va ezt az zal, 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. Ki je len té sei el -
lent mon da nak a nem zet kö zi jog nak, el len tét ben áll nak azok kal a
nem zet kö zi kö te le zett sé gek kel, ame lye ket Ro má nia vál lalt, sér tik 
a szé kely nép, a ma gyar nem ze ti kö zös -
ség ön ér ze tét, és az eu ró pai sta bi li -
tást ve szé lyez te tő kény szer hely ze -
tet pró bál nak te rem te ni. 

El nök Úr! Ön és Ön ál tal a hi -
va ta los ro mán po li ti ka ez zel ta -
gad ni pró bál egy több mint ezer
éves va ló sá got, a szé kely nép ál la -
mi for má ban szer ve zett lé tét Er -
dély föld jén. Lé te zé sün ket Ro má -
nia 18 éve szü le tett al kot má nyá -
val pró bál ja cá fol ni. Tu do má sá ra
hoz zuk, hogy a szé kely nép al kot -
má nya (Cons ti tu ci ó ja) már
1500-ban írott for má ban lé te zett,
és már ak kor ki mond ta a bírói
függetlenség és az ár tat lan ság
védelmének elvét. 

Ön egyé ni ki sebb sé gi jo go kat
kí nál ön ren del ke zés he lyett né -
pünk nek, mely nek tag jai nem be -
szi vár gók ként ér kez tek Er dély be,
ha nem ős ho nos ál lam ala pí tó ként
él nek a Szé kely föl dön. Eu ró pa
né pei tud ják, hogy a szé kely nép
Er dély ben ős ho nos. Ősi, maga te -
rem tet te kul tú rá val, sa ját jog rend -
del, írás be li ség gel ren del kez ve
év ez re de ken át véd te, ha kel lett,
fegy ver rel és vér ál do za tok árán  is 
szü lő föld jét, közösségi
fennmaradását, tiszteletben tartva
más népek jo ga it.

Tu dat juk Ön nel, hogy a Szé -
kely föl dön a mai la kos ság 80%-át 
al kot va él ma is a szé kely nép, a
ma gyar nem zet ré szé nek te kin ti
ma gát, mint en nek a te rü let nek
ős ho nos népe! Az el múlt év szá za -
dok so rán sa ját jog rend jé re és a
szé kely szé kek au to nó mi á já ra
ala po zott köz igaz ga tá si és vé del -
mi rend szert mű köd te tett, mai
szó val au to nó mi át él ve zett. A ma -
gyar ki rá lyok és a min den ko ri ha -

tal mak ál tal is mert vagy el is mert au to nó mi á já nak és olthatatlan
szabadságvágyának köszönheti fennmaradását. 

Ön ép pen úgy tud ja mint mi, hogy a né pek ön ren del ke zé si joga 
nem zet kö zi leg el is mert, kö te le ző jog. Ezt a jo got nem ad ják, nem
kell el is mer ni, ar ról le sem le het mon da ni! Az ön ren del ke zé si jog
természetes jog.

A szé kely nép aka rat nyil vá ní tó nép sza va zá son mond ta ki
2007-ben, hogy élni akar ön ren del ke zé si jo gá val, és en nek ér tel -
mé ben igény li Szé kely föld Au to nóm Köz igaz ga tá si Ré gió tör -

vény ál ta li lét re ho zá sát, amely nem sér -
ti Ro má nia te rü le ti in teg ri tá sát, de

biz to sít ja a szé kely nép kö zös sé gi
fenn ma ra dá sát ősi föld jén. Ön
örökre lehetetlenné nyil vá ní ta ná
ezt a megoldást. 

El nök Úr! Ka te go ri kus ki je len -
té sé vel egy ér tel mű en tud tunk ra
adta, hogy a szé kely nép nek mint
kö zös ség nek Ro má nia ke re te in be -
lül nincs jö vő je! Tud tunk ra pró bál -
ja adni, hogy Ro má ni á ban soha
nem fog meg egye zés szü let ni a de -
mok rá cia sza bá lyai sze rint a szé -
kely nép és a ro mán ha ta lom kö -
zött. Ön a ha ta lom bir to ká ban, a
ha ta lom esz kö zé vel szán dék szik
meg aka dá lyoz ni egy nép kö zös sé gi 
fenn ma ra dá sát és gya ra po dá sát, azt 
a de mok ra ti kus, mind két fél ér de -
ke i nek meg fe le lő meg ol dást, mely
tisz te let ben tart ja Ro má nia te rü le ti
in teg ri tá sát és a szé kely nép ön ren -
del ke zé si jo gát. Ön kény szer hely -
ze tet te remt szé kely kö zös sé günk
szá má ra. A szé kely nép SOHA nem 
mond le, mert nem is mond hat le
ön ren del ke zé si jo gá nak ér vény re
jut ta tá sá ról, kö zös sé gi ér té ke i nek
meg vé dé sé ről, arról a jogáról és
kö te le zett sé gé ről, hogy saját szü lő -
föld jén kö zös sé gi jövőt teremtsen
saját ma ga és gyermekei számára.
SZÉ KELY FÖLD ÖRÖK! 

A „Szé kely föld örök” ön ren del -
ke zé si fó rum részt ve vői

Kelt Gyer gyó cso ma fal ván, az Úr
2009-ik esz ten de jé nek böjt elő ha -
va 6-ik nap ján

Alá ír ja 58 szé kely föl di, er dé lyi,
ma gyar or szá gi és nem zet kö zi

 sze mé lyi ség.

Szász I. Tas 

KÖ NYÖR GÉS
Is te nem te Er délyt ad tad né künk,
S ben ne él tünk annyi éven át,
Tud juk jól, hogy fel adat nak szán tad,
Túr tuk föld jét s véd tük vár fa lát.
Föld jét dús sá ve rí té künk tet te,
Vá rak fa lát vé rünk ön tö zé,
De a vi szály len dü le tünk vet te,
S ha ra god erőn ket meg tö ré.
Tud juk már hogy utat té vesz tet tünk,
Óv nánk temp lo mot meg is ko lát,
De más lett már az úr mi fe let tünk,
S mi ke res sük nap mint nap okát.
Re mél tünk már cso dás for du la tot,
Fel mu tat tunk gyer tyát s bib li át,
De az ár mány raj tunk csak mu la tott,
Ezút tal sem ta gad ta meg ma gát.
Fe ke te lett ak kor már ci u sunk,
Lett s ma radt örök ta pasz ta lat,
Majd kö vet te újabb csa ló dá sunk,
S Er dély népe ma gá ra ma radt.
Fo gyunk ott hon és a nagy vi lág ban,
Szét szó rat tak so kan kö zü lünk,
Nincs me ne dék mint egy kor a vár ban,
És nem te rem már föld je ne künk.
Ha ra god nak Urunk ves sél vé get,
S te reld már el fe lő lünk a vészt,
Múlt eré nye utód sor sa vé gett,
Hagyj be lő le ne künk járó részt.

  Le ány fa lu, 2009. már ci us 18.



Or bán Vik tor még mi nisz ter el nök ko rá ban kezd te el, és el len -
zé ki ve ze tő ként is el mond ja min den év ele jén „év ér té ke lő
be szé dét”. Az idei, im már 11-ik év ér té ke lés 800 meg hí vott

ven dég je len lé té ben hang zott el már ci us 6-án Bu dán, a Mil le ná ris
Park ban. 

A hely zet elemző elő a dást ezút tal min den ko ráb bi nál na gyobb
ér dek lő dés kí sér te, ért he tő en, hi szen nap ról-nap ra érzi az or szág
népe, hogy kö ze li a vál to zás, és hogy az elő a dó a jövő em be re.
Mint ha a bal ol da li saj tó is be le nyu god na a dol gok lo gi kus fo lya -
ma tá ba, alább ha gyott Or bán-gya lá zó re to ri ká já val, en ged ve a
bal ol da li ol va só tá bor azon nö vek vő vé le mé nyé nek, hogy an nál,
ami van, egy Or bán-kor mány csak jobb le het. Hosszú húsz évbe
tel lett, amíg a szo ci a liz mus da cos hí vei fel fog ták a hely zet min -
den nap szem mel lát ha tó, zseb bel érez he tő té nye it, hogy a szo ci a -
lis ta ne vet vi se lő ked venc párt juk azt a vad ka pi ta liz must szol gál ja 
ki és szolgáltatja ki neki őket, amiről annyi szörnyűséget tanultak, 
hallottak a Párt uralma idején. 

Ér de mes fel idéz ni né hány po li -
ti kai elem ző vé le mé nyét a be széd -
ről. 

Mráz Ágos ton Sá mu el sze rint
Or bán Vik tor a Fi desz nép pár ti jel -
le gét hang sú lyoz ta az zal, hogy
min den tár sa dal mi cso port ra kü -
lön oda fi gyelt be szé dé ben, le gyen
szó a nyug dí ja sok ról, az ak tí vak ról,
vagy ép pen a fi a ta lok ról. Úgy vél te, hogy ne he zen tá mad ha tó be -
szé det mon dott a Fi desz el nö ke. Meg font olt, a napi ak tu a li tá sok -
ból fe lül emel ke dett év ér té ke lő volt a mos ta ni. Há rom fő kér dés
köré szer ve ző dött a be széd: a gaz da sá gi vál ság, a vál to zás szük sé -
ges sé ge és az ál lam sze re pé nek új ra gon do lá sa. A párt el nök so kat
be szélt a vi lág gaz da ság hely ze té ről, a vál ság oka i ról, de ez szo ro -
san össze kap cso ló dott a je len le gi kor mány za ti elit fe le lős sé gé vel.

Ki szelly Zol tán úgy vél te, hogy a párt el nök há rom ge ne rá ci ót
szó lí tott meg: az idő se ket, a negy ven éves rend szer vál tó kat és a fi -
a ta lo kat. Ugyan ak kor nem szólt min den ki hez: nem volt szó a sze -
gé nyek ről, a na gyon gaz da gok ról és a ro mák ról sem. Cél ja az
volt, hogy el ma gya ráz za, mi tör té nik kö rü löt tünk. Erre egy régi
vá laszt adott: az ál lam sze re pét meg kell őriz ni. A ma gya rok pa -
ter na liz mu sá ra épí tett be szé dé ben Or bán Vik tor val lot ta: a meg -
erő sí tett ál lam majd meg vé di a pol gá ra it. Nem tá mad ha tó ez a be -
széd. Or bán Vik tor igye ke zett nem be szél ni a kor mány ról, ke rül te 
azt is, hogy meg sért se a bal ol da li sza va zó kat.

Ju hász At ti la ugyan ak kor úgy vé le ke dett, hogy a be széd del
kap cso lat ban nem le het konk rét cél cso por to kat meg ha tá roz ni. A
vál ság ér tel me zé sé vel fog lal ko zott az év ér té ke lő, az ak tu á lis, napi 
hely zet től azon ban na gyon tá vo li be széd volt. A mos ta ni be széd is 
ki akar ta fe jez ni, hogy a gaz da sá gi vál ság ide jén egy más sal ver -
sen gő, vi tat ko zó kü lön bö ző prog ra mok kal szem ben a Fi desz tud -
ja a jó irányt. Or bán Vik tor úgy akart al ter na tí vát fel mu tat ni a kü -
lön bö ző sze rep lők kel szem ben, hogy nem be szélt a más prog ra -
mok ban sze rep lő ele mek ről.

Sem az idé zett elem zők, épp úgy sen ki más nem kap ta fel a fe -
jét arra, ami az év ér té ke lő be széd lé nye ge volt: „Vissza akar juk
kap ni a ha zán kat!” Más szó val el ad ták, el lop ták a ma gyar nép feje 
fö lül a há zat, szol ga nép lett a ma gyar, fel kell sza ba dul ni! Vissza
kell sze rez ni „a sa ját or szá gun kat azok tól, akik ma gán vál la la tuk -
ként ke zel ték és csőd be vit ték”.

Va ló ban nem vá dolt sen kit, nem ol vas ta rá a bű ne it a bal ol dal -
ra, az utód pár tok ra, a nem ze ti mez be öl tö zött áru ló po li ti ku sok ra,
mint Tor gyán Jó zsef, Gic zy György, Dá vid Ibo lya, akik egy-egy
nem ze ti pár tot tönk re tet tek. Csak éri nő leg esen szólt ar ról, hogy
„sok kal töb bet kel le ne for dí ta ni élet mi ő ség re, ok ta tás ra, az ok ta -
tás minő sé gé nek ja ví tá sá ra, a szak kép zés új rend sze ré nek ki épí té -
sé re, az egész ség ügy re, az egész sé ges élet ve ze tés le he tősé ge i nek
meg te rem té sé re”. 

Utalt a köz biz ton ság ál la po tá ra, hi á nyá ra: „en nek el le né re a
kor mány nem tesz sem mit, sőt néha úgy tű nik, mint ha a bű nö ző -
ket vé de né”. Pe dig mi min dent fel le he tett vol na so rol nia, fő leg
gaz da sá gi bűn cse lek mé nye ket, ame lyek va la ho gyan soha nem
ke rül nek a bün te tés ál la po tá ba. 

Bát ran meg ne vez te a ba jok oká ul azt a vi lág ren det, amely fe le -
lős a mai vi lág vál sá gért, a ba jo kért min den fe lé, nem csak Ma gyar -
or szá gon: „A vál ság csak a fel szí ne an nak a mély vál to zás nak,

amellyel a vi lág tör té ne lem 80 éves
kor sza ka le zá rult. Nem a rész le -
te ken, ha nem az egé szen kell
vál toz tat ni, alap ve tő en új meg -
ol dá sok ra van szük ség.”

Mi is le het ez a 80 éves kor -
szak? 1929-ben vé gig sö pört a
vi lá gon az Ame ri ká ból ki in dult
gaz da sá gi vál ság. Eu ró pa or szá -

gai po li ti kai meg ol dás út já ra lép -
tek a li be rál ka pi ta lis ta nyo mu lás el le né ben. Az ame ri kai bank ok -
rá cia meg erő sí tet te szov jet uni ós be fek te té se it a bol se vis ta ál lam
po li ti kai el is me ré sé vel, amit rö vi de sen ka to nai szö vet ség gel pe -
csé telt meg. A há bo rú ban eu ró pai el len sé gei és szö vet sé ge sei
egya ránt tönk re men tek, Ame ri ka lett a vi lág ve ze tő ál la ma. Az
ame ri kai bá zi sú nemzetközi nagytőke ráerőszakolta törtető
szabadelvu (libertinus) gazdasági politikáját a világra. 

Ezt ne ve zik újab ban ne oli be ra liz mus nak, amely a ’80-as évek -
re le gá zol ta a Nyu gat-Né met or szág ban ki mun kált, Eu ró pá ban a
há bo rú után ál ta lá nos sá vált „szo ci á lis fe le lős sé get vál la ló” ka pi -
ta liz must. Or bán Vik tor most azt su gall ja, hogy a je len le gi pénz -
ügyi vi lág vál ság megoldása le fogja zárni ezt a korszakot.

Nagy sze ren cse, hogy a ma gyar po li ti ka vi lá gá ban mára ki ér le -
lő dött a kri ti kus szem lé let a szö vet sé ges (so ros) nagy ha ta lom gaz -
da sá gi je len lé té nek kö vet kez mé nyei el le né ben. Nagy sze ren cse,
hogy kor mány ké pes po li ti kai erő lép fel a komp rá dor bur zso á zia
ha tal má nak le tö ré se szán dé ká val. Egy tönk re tett ország ér de ké -
ben egy gonosz világrend ellenében.

An nak ér zé kel he tő sé gé re, hogy a „go nosz” jel ző nem túl zás,
idé zünk né hány mon da tot egy ame ri kai, ne ves köz gaz dász pro -
fesszor vas kos köny vé ből. (Da vid C. Kor ten, Tőkés tár sa sá gok
vi lág ural ma, 1994.)

„A gaz da sá gi glo ba li zá ció ki ve szi a ha tal mat a köz jó ért fe le lős 
kor má nyok ke zé ből, és egy ma rok nyi tő kés tár sa ság és pénz ügyi
in téz mény ke zé be jut tat ja, me lye ket egyet len kény sze rí tő erő moz -
gat – a rö vid tá vú pénz be li nye re ség re való tö rek vés. Ez ha tal mas
gaz da sá gi és po li ti kai ha tal mat össz pon to sí tott a kis szá mú elit ke -
zé ben, akik nek ab szo lut ré sze se dé se a ter mé sze ti erő for rá sok
csök ke nő kö zös kész le té nek ter mé ke i ből je len tős mér ték ben to -
vább ra is egy re nő.”

Kö ze lebb ke rü lünk a ma gyar va ló ság hoz egy to váb bi Kor -
ten-idé zet tel:
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A köz éle tet és a saj tót szin te tel je sen az il le gi tim kor mánnnyal kap cso la tos hely zet tár gya lá sa ural ja, mi köz ben
alig akad olyan elem ző, aki te kin te tét a ször nyű napi ak tu a li tás bé ka pers pek ti vá ja fölé emel ve a tény leg fon tos -
ra, a va ló di jö vőt je len tő, va ló di fel hat al má zás sal bíró el jö ven dő kor mány zás szán dé ka i ra, ter ve i re, le he tő sé ge -
i re fi gyel mez ne. Ezt igyek szünk pó tol ni az aláb bi össze ál lí tás sal, hi szen min den ma gyar jö vő jét ez dön ti majd el,
ha tá ro kon in nen és túl.

A ka pi ta liz mus
meg té rí té se



„A tő kés tár sa sá gok sza bad ság jo ga it kép vi se lő li ber ta ri á niz -
mus baj no kai ki tö rő öröm mel fo gad ták a szov jet bi ro da lom
1989-es szét hul lá sát. Mind ezt a sza bad piac győz el mé nek te kin -
tet ték. A Nyu gat kor má nyai és tő kés tár sa sá gai azon nyom ban
sür get ni kezd ték Ke let-Eu ró pát és a volt szov jet tag köz tár sa sá go -
kat, hogy szív lel jék meg a nyu ga ti si ke rek pél dá ját, azaz nyis sák
meg ha tá ra i kat, és hoz zák lét re ott hon is a sza bad pi ac gaz da sá -
got. Egy se reg nyu ga ti szak ér tőt ál lí tot tak csa ta sor ba, hogy se gít -
sék eze ket az ál la mo kat a meg fe le lő tör vé nyek meg al ko tá sá ban,
amely tör vé nyek te he tő vé tet ték a tő kés tár sa sá gok nak, hogy be -
ha tol ja nak ezen or szá gok gaz da sá ga i ba.”

Or bán Vik tor egy ér tel mű vé tet te azt is, hogy az ál lam ed di gi
gyen gí té se he lyett erô sí te ni kell an nak sze re pét. Nép jól éti po li ti -
kát éssze rű kö vet ni, ez ugyan is vál ság ke ze lés is egy ben, fenn kell
tar ta ni a csa lá dok élet szín vo na lát, te hát mun ká ra van szük ség.
Vissza té rő érv a kül föl di vál la la tok ré szé re nyúj tan dó ked vez mé -
nyek hez, hogy mun ka al kal mat teremtenek. Korten professzor
erről másként fo gal maz:

„A pénz szer zés pa ran csá tól hajt va a rend szer az em be re ket a
gaz da ság ta lan ság for rá sa i ként ke ze li, és min den rend szin ten
gyor san meg sza ba dul tő lük. Ahogy az első ipa ri for ra da lom csök -
ken tet te füg gé sün ket az em be ri izo me rő től, az in for má ci ós for ra -
da lom csök ken ti füg gé sün ket sze münk től, fü lünk től és agyunk tól.
... A fe les le ge sek most az éhin ség és erő szak ál do za ta i ként, haj lék -
ta lan kol dus ok ként, szo ci á lis el lá tott ként vagy a me ne kült tá bo rok
la kó i ként je len nek meg.” 

Vagy is, aki ma Ma gyar or szá gon el ve szí ti a mun ká ját, mert a
mul ti vál la lat ré szé re fö lös le ges sé vált, an nak meg él he té sé nek
költ sé gei át há rul nak az ál lam ra (adó fi ze tők re), amely anya gi tá -
mo ga tás ban ré sze sí ti a kül föl di vál la la tot azon in do ko lás sal, hogy 
munkaalkalmat teremt.

„Nincs épel mé jű em ber – írja Kor ten – aki olyan vi lág ban
akar na élni, amely két rész re osz lik: sok mil li árd ki re kesz tett, tel -
jes nél kü lö zés ben élő em ber re és egy pi ciny elit re, amely lu xus -
erő dít mé nyek ben el sán col va él ve zi va gyo nát.” 

Ér de mes ezen is el gon dol kod ni a ma gyar hely zet lát tán, ahol
ro ha mo san el sze gé nye dik a kö zép osz tály. Ahol nincs kö zép osz -
tály, ott a sze gény ség kor dá ban tar tá sa csak rend őr sé gi fel adat. A
bu dai he gyek ben már so ra koz nak a fegy ve res őrökkel védett
luxuserődítmények.  

Or bán Vik tor be szé déből ki tű nik, hogy el szánt a cse lek vés re: 
„Re mé nye ink sze rint mind az, ami nek most szen ve dő ala nyai

va gyunk, el ve zet ben nün ket az eszét vesz tett ka pi ta liz mus kor sza -
ká ból a jó zan pi ac gaz da ság kor sza ká ba”, ahol a pi a co kat éssze -
rű en sza bá lyoz ni kell. Mun kát, jö ve del met kell biz to sí ta ni az em -
be rek nek, és köz ben meg kell fé kez ni a ban kok, il let ve tőzs dei cé -
gek kor lát lan pénz te rem té si le he tő sé gét. 

Or bán Vik tor idei év ér té ke lé sét arra a gon do lat ra épí tet te, hogy 
a kö zel múlt ban ki rob bant gaz da sá gi vi lág vál ság egy kor sza kos
vál to zás lát vá nyos, kel le met len és gyöt rő kí sé rő je len sé ge,
amely ben már érik a meg ol dás. De rű lá tó ké pet fes tett Or bán Vik -
tor a le he tő sé gek re néz ve: A gaz da sá gi új ra fel osz tás ha ma ro san
be fe je ző dik. Meg vál toz nak a ha tal mi vi szo nyok is. A vál sá got
meg le he tett vol na előz ni, ha az ál la mok nem mond tak vol na le a
pénz pi ac el le nőr zé sé rôl, és nem kezdődött volna el egy ellenőrzés 
nélküli féktelen pénzcsinálás.

„Kör vo na la zó dik a jó zan ság kora – a pénz és az ide o ló gi ák
he lyett az em bert ál lít ják majd kö zép pont ba...  Új em be rek ve ze tik
majd az új vi lá got. A régi rend szét zi lá ló dott, ezért az új vi lág ra
kell be ren dez ked ni – mond ta a volt mi nisz ter el nök, majd hoz zá -
tet te: akik vágy tak a vál to zás ra, azok re mény ked het nek. Rend
lesz, biz ton ság lesz” – fo gal ma zott, és hoz zá tet te: „a si ker re nagy
esély van”. Ezt a vi lág már tud ja: a kor má nyok nak nép jól éti po li -
ti kát kell kö vet ni, az élet szín vo na lat fenn kell tar ta ni. Ha kell, be
kell ve zet ni a tö me ges köz mun kát – vé le ke dett. 

Mit fel té te lez itt a ma gyar el len zé ki po li ti kus? Azt, hogy az ál -
lam olyan hely zet be ke rül het, ami ből meg il le tő he lyé re uta sít hat -
ja a pi a cot, vagy is a gaz da sá gi erő ket. Az el len ál ló erő ket lát va,
nagy ra tö rő sze rep, meg va ló sí tá sa ma még elképzelhetetlen, főleg
Magyarországon.

Min da mel lett van nak bi zo nyos je lek arra uta ló an, hogy Ame ri -
ká ban is, Eu ró pá ban is ko moly sze mé lyek, ta lán in téz mé nyek is,
vál to zást kö ve tel nek a pénz in té ze tek és az ál lam vi szo nyá ban.
Néhányat megemlítünk.

A vi lág gaz da sá gi vál ság ki rob ba ná sa óta szá mos né met po li ti -
kus bí rál ta az egy mást kö ve tő ame ri kai és brit kor má nyok ál tal
bá to rí tott sza bad pi a ci ka pi ta liz must. Egyi kük, a Né met Szak szer -
ve ze ti Szö vet ség (DGB) el nö ke, Mi cha el Som mer nyi lat ko zott a
Re u ters brit hír ügy nök ség nek, amely ben a ka pi ta liz mus an gol -
szász mo dell je vál sá gá ról szólt. Sze rin te ku dar cot fog val la ni a vi -
lág gaz da sá gi vál ság kö rül mé nyei kö zött, és egy szo ci á li san ér zé -
ke nyebb vál to zat vált ja majd fel. A vál ság kö vet kez mé nye ként az
eu ró pai or szá gok gaz da ság po li ti ká ja vissza fog tér ni a ka pi ta liz -
mus egy ko ráb bi for má já hoz, a szo ci á li san ér zé ke nyebb, na gyobb 
tár sa dal mi felelősségvállalást megvalósító rajnai modellhez, a
második világháború utáni évek nyugatnémet gazdasági be ren -
dez ke dé sé hez.

Az Eu ró pai Szak szer ve ze ti Szö vet ség  a Nem zet kö zi Szak -
szer ve ze ti Szö vet ség gel (ITUC), va la mint a pénz ügyi szek tor ban
fog lal koz ta tott dol go zó kat kép vi selő UNI-Eu ró pá val és má sok -
kal együtt je len leg azon dol go zik, hogy ki ala kít son egy szak szer -
ve ze ti vá laszt a vál ság ra. Szük ség van a pénz ügyi in téz mé nyek
sok kal szi go rúbb el le nőr zé sé re, nem zet kö zi – de legalábbis
mindenképpen európai – szintű hatékony szabályozásra. 

Sza lai Er zsé bet „A glo bá lis vál ság és ma gyar or szá gi ha tá -
sai”  című írá sá ban utal a vár ha tó fej le mé nyek re:

„A tér ség egé szét is te kint ve ha tá ro zot tan úgy tű nik, hogy meg -
kez dő dött egy szá munk ra igen ve szé lyes fo lya mat: a cent rum ka -
pi ta lis ta or szá gok az új ka pi ta liz mus nyílt vál sá gá nak ter he it a pe -
ri fé ri ák ra, fél pe ri fé ri ák ra há rít hat ják. A már ér zé kel he tő fo lya -
ma tok alap ján alap ve tő en két elő re jel zés fo gal maz ha tó meg.

Az első sze rint azok az erők ke re ked nek fe lül, akik a glo bá lis
fo lya ma tok glo bá lis sza bá lyo zá sát va la mi fé le erős vi lág kor mány -
sze rű kép ződ mény lét re ho zá sá val és mű köd te té sé vel kép ze lik el.
Ez nem len ne más, mint az alap ve tő en a nem zet kö zi nagy tő ke ér -
de ke it szol gá ló nem zet kö zi gaz da sá gi–pénz ügyi szu per struk tú ra
va la mi fé le in téz mé nye sí té se, amely szük ség kép pen el nyom ná és
kor lá toz ná a glo bá lis és lo kál is ci vil tár sa dal ma kat, nem csu pán
a gaz da sá gi fo lya ma tok, de az egyé nek és kö zös sé ge ik to tá lis
kont roll ját is ma gá val hoz ná – en nek in for má ció-tech no ló gi ai fel -
té te lei már adot tak.

A má so dik – és va ló szí nubb – for ga tó könyv sze rint a nem zet kö -
zi e sü lés fo lya ma ta egy jó idő re le áll, az egyes or szá gok kor má -
nyai pro tek ci o nis ta gaz da ság po li ti ká ba kez de nek. Ez a le he tő ség
a szu per struk tú ra ve ze tő or szá gá ban, a Kí ná tól ma erő sen füg gő
Egye sült Ál la mok ban is fenn áll – ott is már ma el hang zik a »Vá -
sá rolj ame ri kai árut!« – jel sza va. De az EU or szá ga i nak kor má -
nyai is  min de zi de ig a vál ság egyé ni meg ol dá sa it ke res ték, nem
tö re ked tek iga zán a kö zös, össz han golt vál ság ke ze lés re. Az Eu ró -
pai Unió tar tó pil lé rei ma re cseg nek-ro pog nak.”

Ma gyar or szág vég te le nül ki szol gál ta tott ál la pot ban van. A ki -
szol gál ta tott ság eny hü lé sé re a komp rá dor-kor mány el ta ka ro dá sá -
ig nincs re mény. A min den va ló szí nű ség sze rint el jö ven dő pol gá ri 
kor mány nak meg kell küz de ni a gaz da sá gi éle té re törő kül vi lág -
gal és a mindenre elszánt, nemzetellenes belső ellenséggel.

A fel adat tör té nel mi, el ke rül he tet len, csak erős pol gá ri tá mo -
ga tás sal si ke rül het, és így fog lal ha tó sza vak ba: Meg kell té rí te ni a
ma gyar gaz da sá gi éle tet az er kölcs tör vé nye i re, a po li ti kai életet
pedig rovartalanítani kell. 

Csa pó End re (Ma gyar Élet, 2009. már ci us 19.)

2009. június

EKOSZ–EMTE Elemző 9



Átalvető

10 Elemző EKOSZ–EMTE

Ágos ton And rás:

RMDSZ kong resszus: a kor szak vált ás di lem mái
Az RMDSZ kong resszu sán újó lag be bi zo nyo so dott: a Kár -

pát-me den cé ben zaj ló kor szak vált ás össze tett és buk ta tók kal ter -
hes fo lya mat. Az első két sza ka sza, az egy pár tok ha ta lom ból való
ki a kol bó li tá sa és a ma gyar dip lo má cia sa rok ba szo rí tá sa meg tör -
tént, de az iga zi küz de lem csak most kez dő dik. Az Or bán-pro jek -
tum nyo mán más-más hang súllyal ugyan, de az ér de kel tek ben
érik a fel is me rés: össze kell fog ni. Mert a vi lá gos ide o ló gi ai ala -
po kon nyug vó össze fo gás a Kár pát-me den cé ben élő ma gya rok
egyet len, de szer fö lött ha tá sos fegy ve re le het a kis an tan ti szel le -
mi ség el bur ján zá sá nak. A ma gyar kö zös sé gek ha tár mó do sí tás
nél kü li po li ti kai in teg rá ci ó já nak szin tén. A de mok ra ti kus nem ze ti
in teg rá ci ót cél zó összefogás gazdasági értelemben is hasznos
lehet, előre viheti Magyarország fenntartható fejlődése
feltételeinek megteremtését.

A kong resszu son el hang zott meg nyil vá nu lá sok nyo mán ko -
ránt sem ál lít ha tó, hogy a Kár pát-me den cé ben zaj ló kor szak vált ás 
ke ze lé sé ben a ma gyar po li ti kai eli tek kö zös ne ve ző re ju tot tak vol -
na, de a tisz tá zan dó kér dé sek lajst ro mo zá sa nagy já ból meg tör -
tént, s ami a leg fon to sabb, a po li ti kai összefogás szükségességét
nem vonta kétségbe senki. 

Igaz, kö zös esz mei plat form nél kül az össze fo gás sár ga és sa -
va nyú is, de a mi enk. S a film be li „na ranccsal” szem ben van
jövője. 

Le gyünk őszin ték. Az össze fo gás ma gá ban még nem si ker rel
for gat ha tó po li ti kai fegy ver. Amint ez az RMDSZ-kong resszu son 
is be bi zo nyo so dott, egye lő re csak arra jó, hogy a he lyi ha ta lom,
ha tal mak, csak re to ri kai szin ten és csak át me ne ti leg, tak ti kai
vissza vo nu lót fúj ja nak. Meg-meg tor pa ná suk si ker ugyan, de csak 
múló eny hü lést hoz hat. Ha az össze fo gás szlo gen je mö gött na -
gyon rö vid idő alatt nem je le nik meg az egy ér tel mű en meg fo gal -
ma zott és egy ön te tű po li ti kai tá mo ga tást él ve ző eszmei tartalom,
mi magyarok a Kárpát-medencében semmi jót sem remélhetünk. 

Az esz mei buk ta tók
Itt van rög tön az au to nó mia kér dé se. Azt nem vi tat hat ja, nem is 

vi tat ja sen ki, hogy po li ti kai au to nó mia nél kül nincs köz jo gi sze -
mé lyi ség gel bíró ki sebb sé gi kö zös ség, s nincs hat ha tós ér dek ér -

vé nye sí tés sem. Nem vé let len, hogy Bă ses cu el nök kong resszu si
fel szó la lá sá ban szta ni ol pa pír ba cso ma gol va, ki je len tet te: „a kul -
tu rá lis au to nó mia-tör vény ter ve zet nek mi e lőbb át kell men nie a
par la men ten”. No csak. Ilyen si e tős lett? Igen, mert az egye lő re té -
to vá zó ma gyar part ne rek még rá jö het nek, hogy nem ez az iga zi. A 
ki sebb sé gi tör vény még nem au to nó mia.

Az RMDSZ kong resszu son Mar kó Béla, Bog nár Zol tán po li ti -
kai elem ző sze rint egy ér tel mű vé tet te, hogy az RMDSZ nem
mond le a kol lek tív jo gok ki har co lá sá ról, a de cent ra li zá ci ós fo -
lya mat tal kon zisz tens nek tart ja a köz igaz ga tá si au to nó mia szé le -
sí té se mel lett a po li ti kai au to nó mia be ve ze té sét is. Ez jó, de még
jobb len ne, ha az RMDSZ is meg fo gal maz ná, me lyek a tény le ges
nem ze ti ala pú po li ti kai au to nó mia is mér vei. Egy ilyen do ku men -
tum nak ket tős hasz na len ne. A ki ala kí tott po li ti kai ál lás fog la lást
az RMDSZ kép vi se lői meg je le nít he tik Bu da pes ten és a nem zet -
kö zi po li ti kai szín té ren is. Le het, hogy az RMDSZ a kor mány zás
tech ni ká já nak csín ját-bín ját az el múlt ha ta lom gya kor ló idő szak -
ban el sa já tí tot ta, de a ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy ha a magyar
kormány nem vállalja az autonómia nemzetközi képviseletét, más 
erőfeszítések, ha vannak is, nem járnak eredménnyel. 

A ket tős ál lam pol gár ság Ma gyar or szág ér de ke is
Nem ke vés bé fon tos a ket tős ál lam pol gár ság kér dé se.
Szo mo rú an kel lett tu do má sul ven nünk, hogy a kong resszu si

több ség a „kor mány za ti fe le lős ség vál la lás le he tő sé gé nek” úgy
lát szik még min dig bé ní tó bű vö le té ben némi za va ro dott ság gal, de 
szin te egy ön te tű en há rí tot ta el Bakk Gyu la ki tar tó pró bál ko zá sát,
hogy a párt prog ram já ban rög zít se a ket tős ál lam pol gár ság irán ti
igé nyét. Ahogy az RMDSZ-hez kö ze li Új Ma gyar Szó tu dó sí tó ja
fo gal maz, a küld öt tek ezt a ja vas la tot „el nyo mó több ség gel le sza -
vaz ták”. Kár.

Il let ve annyi ha szon így is van a dön tés ből, hogy újó lag ki vi -
lág lott: van nak még szép szám mal olya nok, akik a prog ram ba vé -
sett igényt aka dály nak lát ják a he lyi több sé gi elit ál tal fel ál lí tott
bi zal mi mi ni mum eset le ges el fo ga dá sa kor. Ha a „kor mány za ti fe -
le lős ség vál la lás” reménye netán mégis fel csil lan na. Az EU-ban
az ál lam pol gár ság az egyet len köz jo gi kö te lék, amely az anya or -

Far cá di Bo tond:
Már a lát szat ra sem fi gyel nek

Az ál la mi in téz mé nyek ma gá no sí tá sá -
nak, új faj ta gyar ma to sí tás nak mi nő sí tik a
po li ti kai elem zők és a szak szer ve ze ti ve -
ze tők a Boc-ka bi net sür gős sé gi ren de le -
tét, mely nek ér tel mé ben egy hó na pon be -
lül me nesz tik a de cent ra li zált in téz mé -
nyek ve ze tő it. A kor mány pár tok sza bá -
lyo san el oszt ot ták az igaz ga tó sá gok,
szak ha tó sá gok ve ze té sét, fel oszt ot ták ma -
guk kö zött a me gyé ket — még jó, hogy
csak két ala ku lat ból áll a ko a lí ció, és nem
ti zen hét ből, így csak fe lez ni kel lett az in -
téz mény ve ze tői ál lá sok szá mát, je gyez te
meg ci ni ku san Cris ti an Pâr vu les cu —, a
majd hogy nem ti tok ban el fo ga dott ren de -
let pe dig szen te sí ti a hó na pok óta fo lyó,
tiszt ség osz tás ról, -szer zés ről szó ló elv te -
len al ku do zás kö vet kez mé nye it.

A kom mu nis ta rend szer be li szo ká so -
kat idé ző jog sza bály leg alább húsz éves
vissza fej lő dést je lent az ál la mi in téz mé -
nyek, a köz tiszt vi se lői stá tus párt po li ti ká -
tól való füg get le ní té si fo lya ma tá ban. Az
már szin te sen kit sem ér de kel, hogy szö -
ges el len tét ben áll az eu ró pai uni ós sza bá -
lyok kal vagy akár az eu ró pai ma ga tar tás -
sal. Rá adá sul a kor rup ció to váb bi bur ján -
zá sát hoz za a ren de let, hi szen a ve ze tői
tiszt sé gek re vá gyó hű sé ges párt ka to nák
va ló szí nű leg nem szak mai fel ké szült sé -
gük alap ján ke rül nek majd az igaz ga tói
szé kek be.

De ta lán nem is ez a leg ag gasz tóbb a
Boc-ka bi net és a mö göt te álló szo ci ál de -
mok ra ta—de mok ra ta-li be rá lis ko a lí ció
leg újabb in téz ke dé sé ben. Ro má ni á ban
meg szo kott je len ség gé vált, hogy a kor -
mány vál tást a kü lön fé le hi va ta lok, in téz -
mé nyek élén is ve ze tő cse rék kö ve tik. De
nem ennyi re hir te len, nem ennyi re gát lás -

ta la nul. A het ven szá za lé kos par la men ti
több ség gel ren del ke ző kor mány ko a lí ció
leg újabb hú zá sa azon ban ar ról árul ko dik:
a ha ta lom éh ség annyi ra el va kí tot ta őket,
hogy a de mok rá cia, a tör vé nyes ség lát sza -
tá val sem tö rőd nek. Bi zo nyít ja ezt, hogy
csa la fin ta jogi csel lel ve szik bir to kuk ba
az in téz mé nye ket: előbb ugyan is a köz -
tiszt vi se lők stá tu sá ra vo nat ko zó tör vényt
mó do sít ot ták, ám ezt az el len zék meg fel -
leb bez te az al kot mány bí ró sá gon, s mi vel
vél he tő leg at tól tar tot tak, hogy az or szág
alap tör vé nyé be üt kö ző nek mi nő sí tik
majd a me nesz tést könnyí tő vál toz ta tást,
ti tok ban, seb té ben el fo ga dott sür gős sé gi
ren de let tel oldották meg a kérdést.

És a het ven szá za lé kos több ség tu da tá -
ban mi ért ne te het nék ezt meg más kor,
más ügyek ben is, mi ért ne ve het nék sem -
mi be a de mok rá cia sza bá lya it, va la hány -
szor ezt kí ván ják ér de ke ik? 

(Há rom szék)
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szá gok nak le he tő vé te szi, hogy bő vít se a „hu mán erő for rá sok -
nak” azt a kö rét, ame lyet ha tá ra in át nyúl va, bel ső tar ta lék ként ve -
het fi gye lem be, s  fenn tart ha tó fej lő dé se fel té te le i nek meg te rem -
té se so rán kö zös ér ték ként hasz nál hat. Ami a Kár pát-me den cé ben 
a ma gyar kö zös sé gek nek az au to nó mi án kí vül az iden ti tás meg őr -
zés re irá nyu ló hat ha tós tá mo ga tás, az Ma gyar or szág nak „komp -
arat ív előny”. Ezért berzenkedik az EU, ha Olaszországról vagy
Spanyolországról, s újabban Romániáról van szó. 

Na és, mond hat juk mi is, hi szen a nem ze ti ér dek ak kor is nem -
ze ti ér dek, ha az ál lam ha tá rai ép pen nem es nek egy be a nem zet
ha tá ra i val. Mit mond Ro má nia, ha a Mold vai ro má nok ról van
szó? Sem mi ér dem le ge set. Te szi a dol gát. Hon fi tár sa i nak
megadja a kettős állampolgárságot.

A tömb- és a szór vány ma gyar ság kér dé se
Nem vé let len, hogy Mar kó a ma gyar több sé gű, el ső sor ban szé -

kely föl di ön kor mány za tok le he tő sé ge i nek ha té ko nyabb ki hasz -
ná lá sá ra szó lí tott fel. Az egy pár tok ha ta lom ból való ki szo rí tá sa
Ro má ni á ban is meg nyi tot ta a küz del met a tömb ben élő ma gyar ág
te rü le te i nek meg hó dí tá sá ért, pon to sab ban ön kor mány za ta i nak
be da rá lá sá ért. E küz de lem nyo mán még in kább elő tér be ke rül a
te rü le ti el ha tá rol ódást nem kö ve te lő ma gyar au to nó mia le het sé -
ges mo dell jé nek kér dé se. A tömb és a szór vány vi szo nya las san
olyan meg ol dás ra váró prob lé má vá vá lik, amely re csak is az érin -
tett ma gya rok ad hat nak kom pe tens, po li ti ka i lag is védhető
választ. Az eddig főleg elméleti síkon zajló vita a napi politika
égető kérdésévé válik. Nemcsak Erdélyben! 

Jól le het, az össze fo gás po li ti kai tar tal má nak ki mun ká lá sa még
vá rat ma gá ra, elo dáz ni nem le het. Eb ben az össze füg gés ben ke rül 
te rí ték re a ki sebb sé gi több párt rend szer, Er dély ben a Ma gyar Pol -
gá ri Párt kér dé se, s egyál ta lán a nem ze ti kö zös ség belső
demokratikus fejlődésének lehetősége.

Tő kés Lász ló és az át ala ku ló ban levő Er dé lyi Ma gyar Nem ze ti
Ta nács le he tő vé tet te a ma gyar össze fo gást. Lát ni kell azon ban,
hogy Szé kely föl dön a Ma gyar Pol gá ri Párt hely ze te és sze re pe
még tisz tá zás ra vár. A ki sebb sé gi több párt rend szer ele mé ről lé -
vén szó, az MPP-hez való vi szony is elvi tisz tá zás ra vár. Erre vo -
nat ko zó an van nak ta pasz ta la tok, ame lye ket nem sza bad na fi gyel -
men kí vül hagy ni. A vaj da sá gi ta pasz ta lat pél dá ul az, hogy a ki -
sebb sé gi “egy párt” mel lett az el len zé ki ma gyar párt há rom fel té -
tel lel ma rad hat meg. Elő ször is kell le gyen olyan au to nó mia kon -
cep ci ó ja, amely a ki sebb sé gi kö zös ség egé szé re ér vé nyes. Má -
sod szor, az „el len zé ki” ki sebb sé gi párt nem vál hat gaz da sá gi ma -
gán- és rész ér de kek szó szó ló já vá, ér vé nye sí té sé nek esz kö zé vé.
Nem mel lé ke sen, ve ze tő i nek óva kod ni uk kell min den olyan

gazdasági tevékenységtől, ami árnyékot vethet személyükre és
akadályozhatja a párt politikai irányvonalának következetes
képviseletét. 

A bel ső vi szo nyok ren de zé se és a párt nak a po li ti kai pa let tán
való re le váns po zi ci o ná lá sa az MPP vezetőségére vár.

Ez zel össze füg gés ben, Bor boly Csa ba ja vas la ta, mi sze rint az
alap sza bály zat mó do sí tá sa kor ves sék el a cik kelyt, mely sze rint a
ko ráb ban más pár tok ré szé ről in du ló sze mé lyek nem in dul hat nak
az RMDSZ szí ne i ben, és kü lö nö sen en nek in dok lá sa, mi sze rint
az „MPP ha lál tán cát jár ja, és so kan vissza jön né nek, ha meg te -
rem te nénk a fel té te le ket”, nem já rul hoz zá az er dé lyi és egyál ta lán 
a ki sebb sé gi po li ti kai szín te rek kon szo li dá lá sá hoz. Bár mennyi re
torz is az er dé lyi több párt rend szer, a po li ti kai sze rep lők kö zött a
„nagy hal be kap ja a ki csit” elv tér hó dí tá sa er köl csi leg el fo gad ha -
tat lan. Bor boly ja vas la ta vég ső so ron a ki sebb sé gi egy párt rend -
szer vissza té ré sé hez ve zet ne. Er ről vi szont be bi zo nyo so dott,
hogy sok fe lé ve zet het, de az au to nó mi á hoz nem. 

Kor má nyon, vagy el len zék ben?
Az RMDSZ kong resszu sán ter mé sze te sen szó ba ke rült ez a

ko ráb ban örök nek tar tott ki sebb sé gi di lem ma. A ma gyar in téz -
mény ve ze tők le vál tá sát meg gyor sí tó kor mány ren de let az „el len -
zék ben, vagy kor má nyon” di lem mát különösen időszerűvé tette.

El kell dön te nünk: „dik ta tó ri kus par la men ti több ség ről” kell
be szél nünk, vagy egy, már a le tűnt idő szak ban is ha mis di lem má -
ról? Ha a ma gyar pár tok ha ta lom ból való ki szo rí tá sát nem múló
je len ség nek vél jük, ha nem mint a Kár pát-me den cé ben zaj ló kor -
szak vált ás sal járó kö rül ményt szem lél jük, akkor ez a kérdés többé 
már nem is kérdés. 

Most ar ról van szó, hogy lét re hoz zuk a ma gyar au to nó mi á kat,
s al kal mas sá te gyük őket arra, hogy fel tár ják, ki fe jez zék és – Bu -
da pest hat ha tós tá mo ga tá sá val – kép vi sel jék is a he lyi ma gyar kö -
zös sé gek, il let ve a ma gyar nem zet egé szé nek alap ér de ke it. El ér -
he tő ez a cél? El ér he tő kell legyen, hiszen megmaradásunk függ
tőle! 

A Kár pát-me den cei Ma gyar Au to nó mia Ta nács olyan lé te ző
in téz mény, amely nek a mun ká ja – a min den ko ri ma gyar kor mány
hat ha tós rész vé te lé vel – gyor san meg hoz hat ja az első
eredményeket.

Mert Tő kés Lász ló nak iga za van: nem le győz ni, ha nem meg -
nyer ni akar juk egymást.

Egé szé ben véve az RMDSZ-nek a nem zet ügye i re fi gye lem -
mel vi sel te tő kong resszu sa elő re lé pés nek te kint he tő. A kö rül mé -
nyek a nem zet egé szét újabb lépésekre ösztönzik.

Apos tu: Fel ira tok ma gya rul -
csak pén zért!

Mi ért nem ke rül ma gyar fel irat is a mű -
em lék épü le tek re – kér dez te na pi ren den
kí vül.a ko lozs vá ri vá ro si ta nács ülé sen
So rin Apos tu pol gár mes ter től Cso ma Bo -
tond ta ná csos.

A he lyi ta nács nem rég együtt mű kö dé si 
szer ző dést kö tött a Ba bes-Bo lyai Tu do -
mány egye tem tör té ne lem ka rá val, amely -
nek ke re tén be lül Ko lozs vár mű em lé ke i re 
há rom nyel vű - ro mán, an gol és fran cia -
táb la ke rül. Az RMDSZ-es kép vi se lő a
pol gár mes ter nek fel ol va sott egy rész le tet
a mul ti kul tu ra liz mus ról tett nyi lat ko za tá -
ból, amely össze egyez tet he tet len a ma -
gyar fel ira tok kal kap cso la tos ál lás pont já -
val. Apos tu ugyan azt vá la szol ta Cso ma

Bo tond nak, amit ko ráb ban az er ről szó ló
saj tó ér te kez le ten is el mon dott: a ma gyar
nyelv nem nem zet kö zi nyelv. A pol gár -
mes ter ki fej tet te: ma gyar nyel vű fel irat tal
nem ta lál ko zott más hol, csak Ma gyar or -
szá gon, ahol ez az anya nyel ve a la kos ság -
nak. A fő prob lé mát Apos tu ab ban lát ja,
hogy sok mű em lék épü le ten egyál ta lán
nincs in for má ció. Hoz zá tet te: ha a szer ve -
zet vagy egy ház, amely nek a tu laj do nát
ké pe zi a ma gyar mű em lék, ki fi ze ti a ma -
gyar nyel vu ű táb la el he lye zé si költ sé ge it,
ak kor a he lyi ta nács ban meg vi tat ják a kér -
dést.

Cso ma Bo tond nem tar tot ta re á lis nak,
hogy pénz el le né ben ke rül jön ma gyar fel -
irat a ma gyar épü le tek re, és az zal sem ér -
tett egyet, hogy ezek ma gyar tu laj do nú ak
kell le gye nek ah hoz, hogy ma gyar fel irat -

tal is el lás sák őket. Pél da ként a sze be ni
Bru kent hal mú ze u mot hoz ta fel, ahol a ro -
mán és an gol fel irat mel lett né me tül és
ma gya rul tá jé ko zód hat nak az oda lá to ga -
tók, an nak el le né re, hogy a Bru kent hal di -
nasz tia nem volt ma gyar, és a kör nyék
ma gyar la kos sá gá nak, il let ve az oda lá to -
ga tó ma gyar tu ris ták nak a szá ma jó val ki -
sebb, mint Ko lozs vár ese té ben. Vé gül az
egy ko ri na ci o na lis ta pol gár mes ter, Ghe -
org he Fu nar ma gyar ügyek ben tett nyi lat -
ko za ta i hoz ha son lí tot ta Apos tu ál lás fog -
la lá sát.

Ezt kö ve tő en Mol nos La jos
RMDSZ-es kép vi se lő arra kér te a ta ná -
cso so kat, hogy leg alább a kí nai fel ira to kat 
szün tes sék meg, ami re egy ta ná csos gú -
nyo san azt vá la szol ta: “Ők töb ben van -
nak, mint ti”.  (Sza bad ság, Ko lozs vár)
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A Meg ma ra dás Em lék mű vé nek
ava tá sá ra Ve csé sen

Előbb a he gyi ká pol ná ig,
az tán a falu temp lo má ig,
két to rony örök irá nyá ig,
hol ló éve ken ál tal máig,
néha Na gye nyed zár ká já ig,
Don-ka nya rig, Szi bé ri á ig,
s vissza az al vadt vá ro sok ba,
meg ha gyott ki csi ott ho nok ba,
rongy szőt tes-tisz ta táj ro mok ba,
vissza a haj nal-ve rec ké ken,
tű zön-vi zen ke resz tül épen, 
mert nem test sze rint, csak egy ké pen,
de ma ka csul, de min den kép pen,
ke resz tül szü let ve egy há zon,
ke resz tül szár maz va egy né pen,
Uram, nem a te tán cod té pem,
nem a go nosz nak tán cát lé pem,
hin ni egye dül is hi het tem,
de ha már így lett – né ped let tem…

Tisz telt ün nep lő
kö zös ség, sors tár sa im! 
A kö zü lünk nem rég el tá vo zott Lász lóf fy
Al ad ár so rai öt löt tek fel ben nem, ami -
kor, mint az EKOSZ 13 évig el nö ke, alig
egy hón ap ja t.b. el nö ke, a Ve csé si Er dé -
lyi Kör meg tisz te lő fel ké ré sét Hom poth
Zol tán ba rá tom tól át vé ve, el gon dol kod -
tam a sors ki szá mít ha tat lan sá gán. A ki -
szá mít ha tat lan sá gon, ami vel a ma gyar
em be re ket ál ta lá ban, de min ket, er dé lyi
ma gya ro kat kü lö nö sen, hol ló éve ken ál -
tal, előbb a he gyi ká pol ná ig, néha Na gye -
nyed zár ká já ig, de tű zön-ví zen ke resz tül
(lé lek ben) épen…vé gül Ve csés re, vagy
az anya or szág bár mely hely sé gé be ve ze -
tett, hogy itt ma ka csul, de min den kép -
pen, és soha nem a go nosz nak tán cát lép -
ve - népe le hes sünk e nép nek, e ha zá nak. 
Meg ma rad va min dig ma gyar nak, csa -
ka zér tis, (és to váb bi idéz ve a köl tőt) ha
„ne tán a sors min dent fe lé get,/ a len ti föl -
dön, fel le ge ken/ s a vissza nö vő ren ge te -
gen…” Hogy az tán itt Meg ma ra dás
Em lék mű vet ál lít sa nak a hon ra lelt ván -
do rok, el vesz ej té sünk em lék nap ján, da -
col va a min dent fe lé ge tő sors sal, a min -
dent vissza nö vő ren ge teg gel. Fel ál lít va
azt 4 éve előbb oda, aho va a sze re tet és
meg ér tés ide ig le ne sen be fo gad ta, mert a 
vak és os to ba el len sze gü lés – a vissza nö -
vő ren ge teg – szám űz te ren del te té si he -
lyé ről. De a „csa ka zér tis” tü rel me ki vár -
ta az ál ta lá nos be fo ga dás pil la na tát, mi -

ként a ma kacs víz csepp he gye ket vág
át…vagy ép pen épít. Kö szön jük hát
meg Ve csés új elöl já ró i nak, hogy meg ér -
tet ték a szán dé kot, meg ér tet ték, hogy
kö zös meg ma ra dá sun kat akar juk itt a
Kár pát-me den cé ben, mi, ide szár ma zot -
tak, és önök, ide szü le tet tek.

A szem lé lő nek azon nal fel tű nik, hogy
a meg ma ra dás em lék mű vét szé kely ka -
pu nak al kot tá tok meg. Az üze net egy ér -
tel mű: ka pu ként utat nyit ez be fo ga dó,
szű kebb kör nye ze tünk, egy ben szé le -
sebb, eu ró pai kö zös sé günk felé, de sa já -
tos, szé kely jel le gé nél fog va azon le sza -
kí tot tak irá nyá ba mu tat, akik ide gen be
ve tet ten is annyi ide je dü hös el szánt ság -
gal ma rad nak ma gyar nak, ez zel a meg -
ma ra dás tit kát rej ti ma gá ban. Erre gon -
dol ha tott Szász I. Tas ba rá tom is, ami -
kor a kö vet ke ző ket mond ja: „Er dély
ma gyar sá ga, a maga erős tör té nel mi gyö -
ke re i vel és szen ve dé se i ből me rí tett ta pasz -
ta la ta i val – min den hát rá nya el le né re –
olyan lel ki előny ben van a lát szó lag erő -
sebb Anya or szág gal szem ben, hogy ko vá -
sza le het a na gyob bik haza meg új ho dá sá -
nak is.”  Jó erre fi gyel ni mind azok nak,
akik ke se rű en és le mon dás sal szem lé lik
a dol gok ala ku lá sát itt, e na gyob bik ha -
zá ban. Jog gal mond hat juk te hát, hogy ti 
ka put nyi tot ta tok a szo li da ri tás, a nem -
ze ti össze tar to zás irá nyá ba, ko vá szai
vagy tok e haza meg úju lá sá nak, meg ma -
ra dá sá nak.

Vé let len vagy sors sze rű ség, ne tán is -
te ni aka rat be tel je sí té se a Ve csé si Er dé -
lyi Kör egész mun ká ja? És vé let len-e,
hogy előt te tek-utá na tok em lék osz lo po -

kat, kop ja fá kat, szé kely ka pu kat, szob -
ro kat ál lí tot tak-ál lí ta nak or szág szer te
az ide szár ma zott er dé lyi ma gya rok Na -
gya tá don, Kom lón, Me ző be rény ben,
Izsá kon, ne fe led jük: Ve rő cén!…és so -
rol hat nám, so kat mon dó és egy ér tel mű
je lek kel meg ha tá roz va ez zel nem egy
hely ség ar cu la tát?! Hogy ha majd a ma -
gya rok Is te ne egy szer még is le néz erre a
föld re és nem is mer rá a hon ra, amit
Szent Ist ván a ma gya rok Nagy asszo nyá -
nak fel aján lott, le gyen mé g is va la mi,
ami arra az „egy szer volt”-ra em lé kez tet.

Igen, Meg ma ra dás Em lék mű vek re és 
az ál ta luk jel zett meg ma ra dás aka rá sá -
ra van itt szük ség. Hi szen Má tyás ki rály
óta nem vív tak a ma gya rok győz tes há -
bo rút, de pusz tí tot tak min ket a négy vi -
lág táj né pei és pusz tí tot tuk mi ma gun -
kat, pusz tult élet erőnk, rep ru duk ci ós
ké pes sé günk, így a ne künk ren delt és azt 
év szá za do kon át vér rel-ve rej ték kel
meg őr zött ha zát be lak ni már nem tud -
tuk. Míg nem va la hol, va la kik, va la mi -
ért, dönt öt tek, és egy cif ra pa lo tá ban ki -
mon da tott az íté let, ez zel az egy sé ges
nem zet kö zös ség föld raj zi lag és kö z i gaz -
ga tá si lag fel bom lott, a ma gyar nem ze tet 
a pusz tu lás út já ra lök ték. 

A tel jes ki szol gál ta tott ság ál la po tá ba
ta szí tott nem zet két ség be e set ten ke res te
ön ma gát és ön ma gá ban a lel ket, az et -
nosz az ét oszt. A zűr za var jele, hogy e
ket tő egy mást ki zár va je le nik meg nagy -
ja ink nál, Dsi da Psal mu sá ban a lét foly -
to nos ság el sőbb sé gét hall juk: „ha bű nös
is, ma gyar, s ha tol vaj is, ma gyar, s ha
gyil kos is, ma gyar, itt nin csen alku, nin -
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csen sem mi de”; ez zel szem ben Ta má si -
nál az et nosz csak az ét hosz ál tal le het
ön ma ga: „aki em ber nek hit vány, ma -
gyar nak nem al kal mas”.  Tör tént az tán,
hogy ezt kö ve tő en,  egy még na gyobb
ka va ro dás ban né me lyek agya meg bom -
lott és so kak be csü le te és em ber sé ge ki -
bi csak lott, és azó ta hi á ba is mé tel jük a
bűn bá nat sza va it Os vát Kál mán nal:
„pa ter pec ca vi” – (uram, vét kez tünk),
úgy lát szik, itt lent nincs meg bo csá tás
szá munk ra, nincs jo gunk a ma ra dás ra.
Alig ti zen egy év múl tán lett ugyan egy
min de nek nél na gyobb aka rá sa a meg -
ma ra dás nak, de a tes tet fel kon col ták, a
lé lek nagy tü zét ki olt ot ták, ma radt a ha -
mu ba ve tett konc, ami a ge rin ce ket las -
san meg tör te és a sze mek re há lyo got ve -
tett. Az u.n. rend szer vál to zás pe dig nem
az annyit han goz ta tott és ki lá tás ba he -
lye zett ha tá rok fe let ti nem zet egye sí tést,
el len ke ző leg, a Kár pát-me den cei ma -
gyar ság ato mi zá lá sát ered mé nyez te. 

Így vált le het sé ges sé, hogy va kon és
jám bor bir ka mód ján az anya or szág
hagy ta ma gát meg ve zet ni, rá te rel ni az
utób bi évek ben bej árt té vu tak ra. Me -
lyek a sem mi be ve zet nek, meg ma rad ni
így nem le het, csu pán szen ved ni meg ál -
lás nél kül, a nem zet ha lál ví zi ó já val lel -
künk ben. En nek az út nak ele jé re a
„mer jünk ki csik len ni” jel sza vát ír ták.
Ha zug jel szó, ilyet egyet len ép eszű és er -
köl csű, ma gá ra va la mit is adó ná ció nem 
mond és nem fo gad el. A meg ma ra dás

ta ga dá sa ez a jel szó, pa rancs a gyá va
meg al ku vás ra, kus ha dás ra, kí sér let a
ma gyar nép ben eset leg még meg bú vó
élet erő nek az el foj tá sá ra, fel hí vás a
pusz tu lás ra, a pusz tí tás tű ré sé re. Meg
le het így ma rad ni ma gyar nak Ma gyar -
or szá gon, a Kár pát-me den cé ben, ahol a
nem ze ti in to le ran cia, a ma gyar ság gyű -
lö le te és a fel szá mo lá sá ra irá nyu ló rej -
tett és mind in kább nyílt lé pé sek sora
újabb és újabb hul lá mo kat vet? Szlo vá -

ki á ban, Szer bi á ban, és igen, is mét és is -
mét Ro má ni á ban, az EU re mény te li és
deli ifjú tag já ban! Me rik és te szik, mert
te he tik. Mert az anya or szág bát ran és
büsz kén mer ki csi és gyen ge len ni. Ki csi
és gyen ge ab ban a vi lág ban, ahol ezer -
szer be bi zo nyo so dott, hogy egye dül az
erő szá mít, azt res pek tál ják, az zal le het
csak el ér ni bár mit, a nagy vi lág meg vo -
no gat ja a vál lát: ha nek tek ez így jó, ne -
künk ugyan csak, mi ugyan is a csen det
sze ret jük, a sta tus quo-t. Mi köz ben az
élel mes ka par ma gá nak, az agya ment, a
gyá va meg a szán dé ko san ár ta ni aka ró
elv ont el vek re hi vat ko zik, csak ne kell -
jen cse le ked ni, har col ni, ki áll ni, ma gun -
kat meg vé de ni…

A Ve csé si Er dé lyi Kör szá má ra vi -
szont el fo gad ha tat lan a ni hil, a meg nem 
ma ra dás pers pek tí vá ja, így az tán tet ték
a dol gu kat, azt, amit a mi hely ze tünk ben 
ten ni le het, va la mi fé le ör dög sar kan tyú -
ja (?) ál tal hajt va. E sar kan tyú mi ben lé -
té re néz vést en ged tes sék meg ne kem,
hogy idéz zek né hány mon da tot leg utób -
bi, az EKOSZ köz gyű lé sén elő ter jesz tett 
be szá mo lóm ból: 

„Mi itt az anya or szág ban ki sebb sé gi
sze re pet töl tünk be, ket tős ér te lem ben is.
Elő ször is: er dé lyi sé gün ket vál lal va az
anya or szág er dé lyi szár ma zá sú ki sebb sé -
gét al kot juk. Ez ter mé sze te sen sa já tos ér -
ték hor do zó mi vol tunk ban ér tel me zen dő,
ami az anya or szág is mert ér ték té vesz -
tő-vesz tő hely ze té ben kü lö nös je len tő ség -
gel bír. Má sod sor ban: is mét csak azál tal,
hogy vál lal juk er dé lyi sé gün ket, ré szei
ma ra dunk a ro má ni ai ma gyar szám be li
ki sebb ség nek. Ilye tén kép pen az Er dély -
ben ma ra dók kal együtt kel le ne szol gál -
nunk az er dé lyi ma gyar ság et ni kai és kul -
tu rá lis fenn ma ra dá sát. Tá vo zá sunk kal az 
első cél hoz, az et ni kai-de mog rá fi ai fenn -
ma ra dás hoz már nem já rul ha tunk hoz zá,
ezt kom pen zál ni tel jes mér ték ben soha
nem fog juk (ha csak vissza nem te le pe -
dünk), ma rad nak hát it te ni le he tő sé ge -
ink, esz kö ze ink, me lyek kel élni kö te les sé -
günk…Ez a mi ket tős kö tő dé sünk, és aki e 
ket tős kö tött ség ben az át élt ki sebb sé gi lét
meg is mét lő dé sét lát ja, ezért - óvni akar -
ván min ket tőle - ma gyar or szá gi be ol va -
dá sun kat ja va sol ja, ép pen ség gel leg főbb
ér té künk től és le he tő sé ge ink től foszt meg
min ket. A be ol va dás fo lya ma ta hosszabb
tá von, a ge ne rá ci ók so rán át úgy is el ke -
rül he tet len, de amíg lé te zünk, lé tez nek
kö re ink és lé te zik az EKOSZ, más részt lé -
tez nek a prob lé mák, me lyek meg ol dá sá -
hoz né mi kép pen mi is hoz zá já rul ha tunk,
ad dig lét jo go sult sá gunk meg kér dő je lez -
he tet len.”

Lét jo go sult sá gunk tu da tá tól át hat va
érez zük va la mi ilyes fé le sar kan tyú ösz -
tö ké lé sét. Aki ket e sar kan tyú ösz tö kél,

azok azt is tud ják, hogy egyál ta lán nem
az ör dög sar kan tyú ja ez, ha nem az éle té
és az igaz sá gé, ami a he lyes úton hajt
elő re. Az „ör dög sar kan tyú ja” azo kat
haj tot ta, akik ab ban a pa lo tá ban sá -
tán-gaz dá juk nak pa ran csá ra – mint azt
Ko csis Ist ván írja – a ma gyar nem ze tet
va la mi ért leg na gyobb el len sé gük nek te -
kin tet ték, és az Úr Jé zus ra emelt fegy ver -
rel súj tot tak le rá. Arra az Úr Jé zus ra,
aki két ezer éve ki mond ta:, „Én va gyok
az út, az igaz ság és az élet” . Tri a non íté -
le te ezért a ha lál íté le te volt, ki mond va
győ zők re és le győ zöt tek re egya ránt.

Ba rá ta im, 89 éve szün te le nül át koz -
zuk Tri a non ban fo gan ta tott sor sun kat,
89 éve ki lá tás ta lan ság bé nít ja lel kün ket, 
fog ja le ke zün ket. Ide je rá éb red nünk
arra, hogy ez zel mi ma gunk tesszük
erőt len né, élet kép te len né ma gun kat,
meg ma ra dá sunk nak te hát ben nünk rej -
lik a leg na gyobb aka dá lya, a sá tán hí vei
pe dig min dent meg tesz nek azért, hogy
va ló di erőnk rejt ve ma rad jon előt tünk:
„Mer jünk ki csik len ni. Mer jünk gyen gék
len ni! Mer jünk bű nö sök len ni!” És ha
nem va gyunk azok, majd tesz nek róla,
hogy azok le gyünk. Iga zunk tu da tá ban
mond junk el lent en nek, és sza ba dít suk
fel ma gunk ban Csík som lyó ere jét és de -
rű jét, an nak aka rá sát! A „csa ka zér tis”
aka rás jel ké pét sza bad lel kű, nem a go -
nosz nak tán cát lépő er dé lyi ma gyar em -
be rek ide ál lít ot ták elénk, hajt sunk fe jet
előt te. Hajt sunk fe jet min de nek előtt a
rá vé sett Szent Ko ro na előtt, hi szen a
meg ma ra dást biz to sí tó, él te tő, szent ha -
gyo má nyo kat, amint a múlt ban, a jö -
ven dő szá má ra is csak Ő ment he ti át ne -
künk, Ő le het a szét da ra bolt ré sze ket
újra össze kö tő lánc. És az Eu ró pai Uni ó -
nak is Ko csis Ist ván sza va it le het fi gyel -
mé be aján la ni: a Szent ko ro na-tan a Kár -
pát-me den cé ben har mó ni át te rem tett, az
el le ne for du ló na ci o na liz mu sok vi szont
disz har mó ni át – Tri a non után. (Jól tud -
juk ugye, ki nek a lé nye ge a har mó nia, és 
ki nek a disz har mó nia.) És meg le het,
hogy az EU nagy ja i nak, egy ko ri dönt nö -
ke i nek nincs bűn tu da tuk Tri a non mi att, 
de et től még a ha zug ság ha zug ság ma -
rad, az ala pok mál lé ko nyak, ezért a fel -
épít mény ros ka tag. Igen, Is ten től el ru -
gasz ko dot tan meg ma rad ni nem le het,
így az tán a mi meg ma ra dá sunk útja is
csak Ő le het. Erre fi gyel mez zünk az el -
vesz ej té sünk re tett leg ször nyűbb kí sér -
let, Ma gyar or szág ke reszt re fe szí té sé -
nek em lék nap ján, az út he lyes sé gé nek,
az igaz ság és az élet győ ze del mes ke dé sé -
nek bi zo nyos sá gá val.

Ve csés, 2009. jú ni us 4.

K.P. 
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Ti zen ki len ced szer a Bo dor Kút já nál
El hang zott Bu da pes ten a mar git szi ge ti Bo dor Kút

má so la ta mel lett 2009. már ci us 19-én

Tisz telt em lé ke ző Gyü le ke zet!

20 éve fe lejt he tet len ez a né hány óra, ami re em lé ke zünk. 19
éve min den már ci us ban né hány be csü le tes ma gyar Bo dor kút já -
nál hajt fe jet va la mi nek, Bo dor kút já nál gyűj te ne erőt va la mi hez,
Bo dor kút já nál ha jol na össze ki ta lál ni a ki ta lál ha tat lant. Csak -
hogy az egy ko ri kút már néma, he lyén ide gen ha gyo mányt hir de -
tő ka ted rá lis áll, és ez a má so lat sem a ma ros vá sár he lyi vár temp -
lom alat ti jó ízű for rás vi zé től hajt va ze nél. Ahol egy kor mu zsi -
kált, s a las san for gó Nep tu nusz dár dá já val mu tat ta az idő mú lá -
sát, el vá gott gyö ke re ink ből még sar jad némi élet. Azon az ár tat lan 
gyer mek lép te ink kel meg szen telt té ren még jár kál nak fo gyó utó -
dok is. A más, az új, a régi vi lág ban még van nak haj tá sa ink.

De itt, ahol most ál lunk, va jon raj tunk kí vül há nyan tud ják, mi
is ez a kút? Mi kor is ze nélt és ho gyan? S fő leg ki nek? És kit ér de -
kel? Hol van nak azok, akik nek az össz ma gyar gon do la tot vagy
akár a ben ne fog lalt kö zös nyers ér de ket fel is mer vén kö te les sé ge
len ne se gít sé günk re len ni ott ma radt haj tá sa ink ápo lá sá ban? Se -
hol. Csak oly kor je len nek meg a szí nen sza va zat gyűj tő ön mu to -
ga tá sá ra, ígé ret nek szánt lan gyos cél zá sok ra, hogy meg sze rez zék
a ha tal mat a gaz da go dá suk hoz, s a szin tén csak ezt szol gá ló
könnyel mű el vesz ej té sünk höz.

Éve ken át volt al kal munk fe ke te már ci u sunk is mert rész le te i re
em lé kez ni. Most ta lán ide je len ne an nak, hogy az idő nyúj tot ta
ma dár táv lat ból pil lant sunk alá nap mint nap le lep le ző dő nagy hát -
te ré re is.

Soha még ek ko ra gond nem nyom hat ta e kis tár sa ság vál la it,
soha még ilyen ta nács ta la nok nem le het tünk. Ha iga zat mon dunk,
az re ményt el tip ró bús ko mor ság, ha hety kén ki ál tunk, hogy majd
mi meg mu tat juk, bi zony ha zu dunk. De nem se gít itt még a bölcs
ma gunk ba for du lás sem. Ak kor hát mi le het az az út, amely re rá -
lép he tünk? Hi szen nem arra szü let tünk, hogy fe ke te tan kok lánc -
tal pai vagy fé nyes ban ki úr fi ak ele gáns bőr tal pai alá fe küd jünk.
Mit vá laszt ha tunk, mit en ged meg ne künk a Bi ro da lom?! A nagy
lát ha tat lan, a nem lé te ző pénz ura i nak üveg he gyen is túli sár kány -
föld je?

Mert be szél he tünk mi most szép sza vak kal ar ról a már ci us ról.
Bon col gat hat juk a mi it te ni bel ső hi deg há bo rúnk rész le te it, és
vizs lat ha tunk össze es kü vés-el mé let nek ne ve zett rém ké pek és
rém igaz sá gok nyo má ba, ke res het jük szom széd né pek ke gye it,
óva tos kod ha tunk „meg nem sér té sü kön” vagy „meg nem ér té sü -
kön”, ne vez het jük őket orv gaz dá nak vagy más kor vér test vér nek,
s em le get het jük hang ját Du ná nak, Olt nak, Vág nak, Szá vá nak,
Rá bá nak – egy re megy. Nem szá mít itt még az sem, ha lát hat ják a
nagy kö zös vég ár nya it. Ha tud hat ják, alig ha le het kö zöt tünk
győz tes. Ak kor sem tör té nik sem mi vál to zás. Egy más nak fe szü lé -
sünk – mely nek vég ső elin dí tó ja az ő kí vül ről fű tött nagy kap zsi -
sá guk is – be le ját szott kö zös nagy meg gyen gü lé sünk be. De ezt is
hi á ba lát ják, vagy lát juk. Min de nek mö gött ott áll a Bi ro da lom! A
lát ha tat lan, a sár kány fog ve te mény ből foly ton új já éle dő, a be lénk
ül te tett és erőn ket el szí vó gé pe ze te te it mű köd te tő, az agyun kat
ha mis tu dás sal fel töl te ni ké pes, a szí vün ket kővé der mesz te ni
tudó, a még ne mün ket is meg ha tá roz ni aka ró, a nagy lát ha tat lan, a 
nem lé te ző pénz birodalma.

Mind az, ami pil la nat nyi kis lé tün ket ér dek li, ami ma ra dék jö -
vőn ket meg ha tá roz za, mind az, ami gond ja ink tar tal ma, be szél ge -

té se ink té má ja, össze a szó tes tünk rom bo ló ja, hi te ha gyott lel künk
meg ron tó ja, mind, mind az övék. Övék az ERŐ!, üzem anya guk
meg a go nosz ság gát lás ta lan sá ga. Azt hi szik, e té ren soha nem
lesz ener gia vál ság.

Ami kor itt össze gyű lünk, hogy em lé kez zünk egy, a vi lág szá -
má ra apró, szá munk ra fe lejt he tet len ese mény re, tud nunk kell,
hogy ezt is ez az ERŐ moz gat ta há ló za ta in ke resz tül. A glo bá lis
erő, a he lyi szol gá kon ke resz tül. Mi csak a szol gá kat is mer jük. A
szol gá kat akár le is győz het jük. De jön he lyet tük má sik.

Mi hát a te en dő, mi vég re va gyunk egy olyan vi lág ban, amely -
ben ott hon nem le he tünk?

Ba rá ta im, a baj ak ko ra, olyan ha tal mas ér de kek fe szül nek,
olyan ex po nen ci á lis gyor sa ság gal nö vek vő idő zí tett bom bák nő -
nek kö rü löt tünk gom ba mód ra, hogy még öreg fej jel is nagy idők
ta núi le he tünk. Nagy idők s új szen ve dé sek, az egy kor bol dog
vég ki fej le tet re mé lő éle tünk al ko nyán, gyer me ke ink s uno ká ink
jö vő jét félt ve. A vál ság hoz hat vál to zást, de akik nek ez nem ér de -
ke, nem fog ják könnye dén meg en ged ni.

A ma gunk egyet len kö te les sé ge a sze mek nyi to ga tá sa, a vak -
ság fel ol dá sa. Hi szen sze me in ket is ki cse rél ték. Üveg sze met kap -
tunk, nem szem üve get. S ura in kat még a lá tás lát sza ta is in ger li.
Üveg sze münk re is csúf há lyo got bo csá ta ná nak. Így nyu god tab -
bak. Hát ezért kell a lá tást szol gál nunk. Le győz ni őket ez még
nem elég, de időt nyer ni ta lán igen.

Az ő já té kuk sem ve szély te len. Ön ma gá ba ham vad hat el a Bi -
ro da lom. Nagy fáj dal mak, nagy koc ká za tok árán, de előbb-utóbb
el ham vad. Ad dig kel le ne túl él ni. A túl élés hez pe dig iga zi ve zér -
fo na lat ta lál ni. Túl él ni erős lé lek kel, de test ben, s fő leg utód ban
is.

Ke vés az idő, szok tam mon da ni. Fo lya mat ban kel le ne gon dol -
kod ni. Evo lú ci ó ért ki ált a vál to zás, de csak re vo lú ci ó ra ma radt
idő. Az pe dig mai ke re te ink kö zött már ne he zen el kép zel he tő.
Ezért kell a túl élés re ját sza ni.

Min den re em lé kez ni, kö rül áll ni Bo dor kút ja in kat, fi gyel mez -
tet ni, lár máz ni, meg győz ni, ma gya ráz ni, egy sé get te rem te ni, ki -
lát szó uszo nyú iszo nyú szi ré nek da lá nak nem en ged ni, de ta ní ta ni 
an nak kot tá ját is, és új Ko dá lyok mód já ra össze vet ni azt a vár -
temp lo ma ink alól fel tö rő tisz ta for rá sa ink csör ge de ző hang já val.

És ha ennyit si ke rül el ér nünk, ak kor majd ég és föld össze ér -
nek.

Ez lesz az a pil la nat, ami kor a leg na gyobb ja ink ál tal már fel is -
mert, a vé let le nül nem lét re hoz ha tó hi he tet len nagy REND egyet -
len URA el dön ti, hogy mit akart ve lünk. El jön a vég já té ka an nak a 
játsz má nak, amit most ve lünk űz nek. És ha tal mas tar ta lé ka ik bir -
to ká ban hi á ba mond ják majd, hogy: főúr, fi ze tek. Az a FŐÚR
nem fog vir tu á lis pén zek kel fog lal koz ni.

Ő re ánk pil lant, és ta lán azt mond ja majd: csa lód tam ben ne tek.
Elég volt be lő le tek!

Vagy ke resz tény hi tünk sze rint jó sá go san alá te kint, és azt
mond ja: elég volt eb ből! És fel fa kad nak is mét a Bo dor ku tak el -
né mult ze né it meg szó lal ta tó for rá sa ink. És meg int csak sze re tet re
ta nít, és dol goz ni, meg örül ni. Neki és egy más nak. És azon a régi
té ren is is mét ott ti peg het nek gond ta lan utó da ink még ár tat lan s
min dent meg szen te lő lá bacs kái.

Szász Ist ván Tas



Szász Tasi Ist ván nap ló jegy ze tei

Reng kö rü löt tünk a vi lág
Reng kö rü löt tünk a vi lág, dü bör gést hal lunk, mint a köl ni

könyv tár lá to ga tói. Ők ki me ne kül tek on nan a fe le lőt len met ró épí -
tés okoz ta össze om lás előtt. Csak a fel be csül he tet len szel le mi
kincs ve szett oda. Mi nincs hova me ne kül jünk. Ne künk két ke -
zün ket a ma gas ba emel ve kell meg tar ta nunk az épü le tet és meg -
vé de ni szel le münk kin cse it meg azok tu laj do no sa it, a ben ne élő -
ket – azo kat, akik nek keze még nem ér fel a mennyezetig – vagyis
a hazát és a nemzetet.

Csak hogy mi vagy ar ról vi tat ko zunk, hogy va jon mi is ez a dü -
bör gés, eset leg ar ról, hogy van-e köze a met ró fú rás hoz. S egyál ta -
lán – ki is fúr ja azt a metrót?

Po pu liz mus. Pa te ti kus gon do la tok. Ide jét múl ta ide o ló gia. Ne -
vet sé ges ál mok ker ge té se. Utó pia - hal lom a vissz han got min den -
fe lől. És iga zuk van. A gya kor lat sze rint en nél jó val ke ve sebb re
sem va gyunk már hi te le sít ve. A dip lo mán kon ékes ke dő pe csét
nem kö te lez sem mi re, nem fi gyel mez tet az ér tel mi sé gi lét fe le lős -
sé gé re. Erre nem es küd tünk fel. Ami re meg Hip pok ra tészt em le -
get ve igen – hi á ba több ta lán még en nél is – , azt már csak amo -
lyan fi ze tés he lyett lo bog ta tott köt vény nek hasz nál ja a min den ko -
ri ha ta lom, hogy presz tízs vesz tés sel ki kö ve zett és a most szor go -
san emlegetett közönyünkhöz vezető utunkat ezzel is egyengesse. 
Sikerrel.

Az utób bi idő ben több fó ru mon is szó lít gat tam kol lé gá i mat a
de mog rá fi ai ve sze de lem ürü gyén. Vá lasz nem jött. Azaz jött egy.
Őt nem ez ér dek li, ha nem a min den na pi gond. Ez volt a vá lasz rö -
vid ér tel me(?)

Ba rá ta im! Kol lé gá im!
Mi köz ben Uni ós elő írás sze rint a ma gyar né pes ség rossz lel ki -

ál la po tá nak ja ví tá sa ügyé ben kell lép nie a ha son ló lel ki ál la po tú

egész ség ügy nek, ve gyük ész re az iga zi nagy fel ada tot és az eb ben 
vi selt fe le lős sé get. A sze re pünk cse kély, de példamutató lehet.
Amolyan kovász.

A fel adat pe dig az egész sé ges nem zet tu dat re ha bi li tá lá sa, az
anó mia egész ség ügyi oko kat jó val meg ha la dó oka i nak meg je lö -
lé se. A gon dol kod ni és látni tanítás.

És en nek ke re té ben a ket té sza kad tak egye sí té se. Nem egyik
vagy má sik ol da lon, ha nem a vi lág szí nes sé gé hez nél kü löz he tet -
len ma gyar ság meg ma ra dá sá ért. Azon az ol da lon, amit va la ha a
tör té nel mi idők ben hun ga rus nak ne vez tek, s aho va min den be -
csü le tes ál lam pol gár, ak kor alatt va ló (ó mily ször nyű ség ak kor, s
ma mily ta ga dott igaz ság) tar to zott. Ab ban az idő ben ezt a ma ela -
vult nak hitt Szent ko ro na el is mert szel le mi ere je tar tot ta össze.
Mert nem ki rá lyi ko ro na volt az csu pán, ha nem a tör vény, a nem -
zet szu ve re ni tá sá nak jel ké pe. És nem volt roma kérdés, és nem
volt nemzetiségi gond, csak egy: a közös haza sorsa.

Van dol gunk elég, de ha nem eb ben a szel lem ben élünk, ak kor
be te ge ink kel együtt fo gunk el fogy ni. Még pe dig alig hi he tő en rö -
vid időn belül.

A fenn tart ha tó fej lő dés mo dell jét mára a vi lág ki dob hat ja az
ab la kon. Az ex po nen ci á li san nö ve ke dő gon dok meg sem mi sí tet -
ték. Vég te le nül egy sze rű és fé lel me tes modell ez. Nem vitatható.

Mert ex po nen ci á li san rom lik a mo rá lis hely zet, az ener gia -
gond, a kör nye ze ti koc ká zat, a gaz da sá gi ká osz – nem ze ti vi -
szony lat ban pe dig a de mog rá fi ai ka taszt ró fa fe ke te ár nya. De mi
vi tat koz ga tunk és mu to ga tunk. Ma gyar a ma gyar ra. Így az tán „a
metró fúrása” akadálytalanul folytatódik.

És ez nem ün nep ron tás. Ez a nyers va ló ság. Eh hez mér jük lép -
te in ket, ami kor gyer me ke ink re s uno ká ink ra nézünk.
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Rö vid gon do la tok régi va lu ták ról
Kor osz tá lyom nagy idő ket élt meg. Az a fél év szá zad, ami fe -

lett pá lyánk nak „ível nie” kel lett vol na, de amely ben ez a pá lya
igen csak föld höz ra gad tan ván szor gott elő re (?), ak ko ra fej lő dést
je lent az oly sok ra tar tott ci vi li zá ció tör té ne té ben, hogy azt a fej lő -
dé se üte mén vál toz tat ni nem ké pes homo sa pi ens – bár ön ma ga
hoz ta lét re – nem ké pes kö vet ni.

Hoz zá ér tők mond ják, hogy az al kal maz ko dás út ján le zaj lott
fej lő dé sünk ben elért „ered mény” ge ne ti kai kó do lá sa na gyon las -
sú fo lya mat. Olyannyi ra, hogy írott tör té nel münk táv la tá ban ne -
vez het jük akár be fe je zett nek is, pon to sab ban stag ná ló nak. Az
egyip to mi mú mia, ha ma élet re kel ne, ké pes len ne min dent
ugyan úgy el sa já tí ta ni, mint mi.

Sőt! Mon da nám én. Azok ban az idők ben, ame lyek az olaj ci vi -
li zá ció el ké nyez te tett Mc. Do nalds hiz lal ta gyer me ke i re (igen, a
mi gyer me ke ink re) vár nak, a de rék mú mia job ban fel len ne vér -
tez ve. Ő az egy sze rűbb kö rül mé nyek től nem ret ten ne meg. Leg -
fel jebb nem len ne be olt va „di per té vel”. És a kor sok szel le mi
mér gé vel.

Na, jut eszem be, ez utób bit ta lán ő sem vi sel né olyan könnyen.
S mek ko ra len ne ki áb rán dult sá ga, ha ki sze dett szer vei sem in do -
kol nák már rok kan to sí tá sát, kora és pi ra mis épí tő múlt ja sem jo -
go sí ta ná nyug díj ra, ne tán fás li-, eset leg mű kincs adót ró ná nak ki

rá. A mul ti pe dig me la min nal ha mi sí tott il la tos ola jo kat adna el
neki. Ó Isis!

Hogy a lé tért való küz de lem ben mi ként kap cso lód na be, ne héz
len ne meg mon da ni, de cso dál ko zá sai is egy egész sé ge sebb szem -
lé le tet tük röz né nek. Egy sze rűb bet, ter mé szet kö ze lib bet.

De mi nek nyú lok én vissza meg ava so dott ola jok tól il la to zó
mú mi ák hoz? Gon dol jak in kább vissza pá lyám első fe lé nek öreg -
asszo nya i ra, a há rász ken dő sök re, a soha meg nem ál lók ra, meg
kér ges kezű me ző sé gi ma gyar pa rasz tok ra. A mél tó ság gal vi selt
sze gény ség re és az eb ből fa ka dó gaz dag sá guk ra.

Nem egy rej tett ká lo mis ta lel kész akar pré di kál ni be lő lem
(vagy még is?), nem is aka rom én „jesz te get ni” a tren di ál la po tok
után vá gya ko zó mai fi a ta lo kat, csu pán azt sze ret ném tu da to sí ta ni, 
hogy jó lesz fi gyel ni. Nem árt meg ta nul ni tü zet rak ni. És nem árt
meg be csül ni a szom széd fe lénk nyúj tott ke zét.

Vi gasz nak szá nom csu pán azok bol dog sá gá nak em lé két, akik
a mi mér cénk sze rint ro bot tal, sőt meg al áz ta tá sok kal tel jes nyo -
mo rú ság ban élve vol tak ké pe sek még is bol dog nak len ni, és ju tott
ere jük arra is, hogy túl sok el mél ke dés nél kül fenn tart sák a jö vőt.
Az anya és a gyer mek va lu ta volt. Sőt az es te fe lé a temp lom ba
cso szo gó anyós is le he tett az.

De hát el múlt már ez.
Csak tud nánk, hogy a mai va lu ták mi kor és ho gyan múl nak el?



Ál lam pol gár ság itt, ott, és amott
Pil la na tok alatt ren dez te Ro má nia azt az ál lam pol gár sá gi kér -
dést, ami re a„ma gyar” po li ti kai „elit” 20 éve nem haj lan dó.
Sür gős sé gi kor mány ha tá ro zat tal fo gad ta el szer dán a kor mány az 
ál lam pol gár sá gi tör vény mó do sí tá sát és ki egé szí té sét. En nek ér -
tel mé ben min den olyan volt ro mán ál lam pol gár – és an nak le -
szár ma zott ja 3 ge ne rá ci ó ig – aki szü le tés ré vén ju tott az ál lam -
pol gár ság hoz, és ön hi bá ján kí vül ve szí tet te el azt, ké rés re rö vi dí -
tett el já rás nyo mán vissza kap hat ja azt. 
Ezek a pol gá rok Ro má nia te rü le tén is le te le ped het nek, de az ál -
lan dó lak he lyük le het má sik or szág ban is. A ké rel me zők meg tart -
hat ják a már meg lé vő egy vagy több ál lam pol gár sá gu kat.
– Ez zel a ren de let tel a kor mány nak az volt a cél ja, hogy egy részt
le egy sze rű sít se a ro mán ál lam pol gár ság meg adá sá nak fel té te le it, 
más részt pe dig le rö vi dít se az ál lam pol gár ság meg szer zé sé hez
szük sé ges időt – nyi lat koz ta Emil Boc mi nisz ter el nök a szer dai
kor mány ülés után.

(Er dély.ma)
 

Kí nos. A nem ze ti ér zel mek től leg fel jebb könnyes sza vak ban
fű tött po li ti kai oli gar chi ánk nem akar tu do mást sze rez ni né hány
ap rócs ka tény ről – pe dig csu pán az Or szág gyű lé si Könyv tár ba
kéne le lá to gat ni uk pár percre...Lássuk!

A har min cas-negy ve nes évek for du ló ján a „ki csi ma gyar
idők”-re vissza tért te rü le te in ken a nem zet kö zi jog nak meg fe le lő
for má ban ren dez tük az ott élő la kos ság ma gyar ál lam pol gár sá gát. 
(1938. évi XXXIV., 1939. évi VI., 1940. évi XXVI., 1941. évi
XX. tör vény cik kek). Az 1945. ja nu ár 20-i, Moszk vá ban alá írt
fegy ver szü ne ti egyez mény (1945. évi V. tör vény) csu pán az e te -
rü le tek ről való le mon dást tar tal maz ta, az ál lam pol gár ság kér dé sé -
re nem tért ki. Rá adá sul a ma gyar fe let kép vi se lő, az úgy ne ve zett
Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány (majd a meg ala ku ló Ide ig le nes
Nem zet gyű lés) köz jo gi le gi ti má ci ó val több ok ból sem ren del ke -
zett. A ké sőb bi, 526/1945. M.E. ren de let pe dig egyet len
állampolgárságtól való megfosztási követelménynek sem felel
meg. Az 1947-es pá ri zsi bé ke szer ző dés sel pe dig ugyan sze ret ér -
vel ni a nem zet fel szá mo ló po li ti kai oli gar chia – de szá muk ra rop -
pant saj ná la tos mó don a bé ke szer ző dés ben egy árva szó sincs
állampolgárságról...

Ezt a hely ze tet fel is mer ve(!) a kom mu nis ta kor mány 1961. és
1979. (sic!) kö zött 7 (hét) kü lön bö ző két ol da lú, ámde az em lí tett
le gi tim tör vé nyek re ha tás ta lan nem zet kö zi egyez ménnyel igye ke -
zett ren dez ni a szá má ra is nyil ván va ló an fenn ma radt ma gyar ál -
lam pol gár sá go kat. Vagy is rá uta ló ma ga tar tá sá val el is mer te, hogy
az ezt meg elő ző ren de le tek elég te len sé ge mi att a „ki csi magyar
idők”-ben visszakapott magyar állampolgárság érvényes maradt!

Na gyon ér de kes, hogy ugyan még Mon gó li á val is kö töt tünk
ilye tén szer ző dést, de a nem elég gé jó elv társ Ju gosz lá vi át, az ot -
ta ni leg alább fél mil li ós ma gyar sá got még ef fé le lát szat- egyez -
mény re se mél tat tuk! Kö vet ke zés kép pen: a volt Ju gosz lá vi á tól
1941 után vissza tért te rü le te ken még kom mu nis ta (po li ti ka i lag
kor rekt) já ték sza bá lyok sze rint is él a ma gyar ál lam pol gár ság
intézménye!!! 

 Amennyi ben a ma gyar po li ti kai oli gar chia az el múlt 20 év ben
fel tu dott vol na mu tat ni egy Ba ses cu avagy Fico for má tu mú, va -
ló ban a nem zet ér de ke it kép vi se lő politikust, akkor:

1. Au to ma ti ku san ma gyar ál lam pol gár nak te kint het nénk min -
den volt ju gosz lá vi ai érin tet tet, kü lö nös te kin tet tel Szer bi á ra,
amely nek kor má nya több ször is fel aján lot ta, hogy  ma gyar ajkú
pol gá rai szá má ra Ma gyar or szág adja meg az állampolgárságot.

2. Ugyan így min den szlo vá ki ai és uk raj nai érin tet tet - hisz
ezek kel az ál la mok kal ér te lem sze rű en nem köt he tett Cser ma -
nek-Ká dár két ol da lú (amúgy kü lön ben az 1938 –1941 kö zöt ti ál -

lam pol gár sá gi tör vé nyek ha tály ta la ní tá sá ra alkalmatlan) szer ző -
dést,

3. A ma gyar nak ne ve zett or szág gyű lés egy sze rű több sé gi ha tá -
ro zat tal ki nyil vá nít hat ná, hogy az em lí tett két ol da lú egyez mé -
nyek a töb bi or szág ban (el ső sor ban Ro má ni á ban) nem ér vény te -
le nít het ték a nem zet kö zi jogi for mák nak meg fe le lő en ren de zett
magyar állampolgárságról szóló tör vé nye ket. (Mind ezen élő jo -
gok el is me ré se mel lett ter mé sze te sen nyit va az út a hor vá tok,
szer bek, ro má nok mód já ra dek la rál ni a töb bi Kár pát-me den cei te -
rü le te ken, il let ve a nagy vi lág ba szét szó ród va élő magyarok
magyar állampolgárságát.)

 És még arra sem kel le ne ki tér ni, hogy va jon 1945 és 1990 kö -
zött ugyan füg get len or szág vol tunk-é... Mert óha tat la nul fel me -
rül ne a kér dés: és MOST? 

v v v

  Ezen írás in ter ne tes vál to za tá nak meg je le né se kor töb ben fel -
ve tet ték, hogy az Eu ró pai Unió nor mái sze rint le he tet len ség az et -
ni kai ala pú ket tős állampolgárság intézménye. 

1. Hogy le het ak kor az, hogy a 186 mil li ós, Dél-ame ri kai Bra -
zi lia min den egyes la kó ja jo go sult a 10 mil li ós, EU-tag Por tu gá lia 
ál lam pol gár sá gá ra. (Mi több: 2008 nya rán élet be lé pett a bra zil
nyelv hasz ná la tot kö ve tő új por tu gál he lyes írá si szabályzat.
Portugáliában!).

2. Hogy le het ak kor az, hogy ma gyar par la men ti kép vi se lő, sőt
ál lam tit kár a Zsi dó Vi lág kong resszus (Iz ra el ál lam kül ügye it dön -
tő en meg ha tá ro zó szervezet) képviselője?

3. Mi le gyen az EU-tag ál lam bal ti szov jet utód ál la mok ban élő
sok mil li ós orosz ság gal? És kö zöt tük a jobb hí ján orosz ál lam pol -
gár ként jegy zett, oda szó ró dott kár pá tal jai magyarokkal?

4. Ru zsa Mag di vi lág hí rű dél vi dé ki ma gyar éne kes nő nem tud -
ta iga zol ni ma gyar nyelv tu dá sát, ezért ál lam pol gár sá gi ké rel mét
évek óta el uta sít juk. Ugyan ak kor kő bá nyai kór há zi fő or vos ba rá -
tom hoz nap mint nap ér kez nek a kör nyék be li kí nai ba rakk áru -
ház-pa ra di csom ma gya rul egy kuk kot nem tudó, ámde ma gyar
állampolgár, magyarként biztosított ferdeszeműi.

5. Az EU az au to nó mi át is el len zi. Ne sze ne ked Finn or szág
(Aland au to no mi á ja), Ka ta ló nia, Dél-Ti rol és így to vább..! Nem
lóg ki a lóláb?

Nem lóg ki a ló láb?
                   Sár kö zy Csa ba

Átalvető
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Egy mil lió
mol do vai szár ma zá sú
ro mán ál lam pol gár

Tra i an Bă ses cu ro mán ál lam el nök a par la ment együt tes ülé sén
több meg le pő, a ma gyar dip lo má cia és a ro má ni ai ma gyar ság
szá má ra igen ta nul sá gos be je len tést tett. Az egyik meg le pe tés az
ál lam el nök nek ama igé nye,miszerint a kor mány sür gő sen mó do -
sít sa az ál lam pol gár sá got sza bá lyo zó tör vényt, hogy a mol do vai
ro má nok gyor sí tott el já rás sal sze rez hes sék meg a ro mán ál lam -
pol gár sá got, és ek kép pen eu ró pai uni ós ál lam pol gár rá vál has sa -
nak. 

Tra i an Bă ses cu ezt kö ve tő en a köz szol gá la ti té vé ben azt nyi lat -
koz ta, hogy a ki si nyo vi ro mán nagy kö vet sé gen mint egy 650 000
olyan bo rí ték ta lál ha tó, amely ben hoz zá ve tő le ge sen egy mil lió



sze mély kéri a ro mán ál lam pol gár sá got. Ez Mol do va Köz tár sa ság 
össz la kos sá gá nak mint egy ne gye dét te szi ki, a 2004-es nép szám -
lá lás sze rint ugyan is az or szág nak négy mil lió la ko sa volt. Ki de -
rült az is, hogy Ro má nia nyil ván tart ja azok nak a sze mé lyek nek az 
ada ta it, akik a Mo lo tov—Rib bent rop-pak tum nyo mán ve szí tet ték 
el ro mán ál lam pol gár sá gu kat. Ezek nek a sze mé lyek nek, il let ve az 
első-, másod- és harmadfokú rokonaiknak könnyebben és
gyorsabban kell megadni a román állampolgárságot.

Eh hez a nagy vo na lú nem zet egye sí té si szán dék hoz, prog ram -
hoz és tör vény al ko tás hoz nem szük sé ges a kom men tár. Ma gyar
kor mány za ti ana ló gi á kat ke res ve szé gyen kez ve és meg döb be nés -
sel vesszük tu do má sul, hogy mi, ,,kül ma gya rok" nem kel let tünk
és nem kel lünk, a je len le gi ma gyar kor mány és köz vet len előd je
ál tal mi nő sít he tő en al jas és ha zug pro pa gan dá val el ta szí tot tak
ma guk tól. Mi, er dé lyi ma gya rok, az idő seb bek el ső-, má sod- és
har mad fo kú le szár ma zott jai és ro ko nai 1940—1944 kö zött a „,ki -
csi ma gyar vi lág” éve i ben ma gyar ál lam pol gá rok is vol tunk,
azok hoz a ro mán állampolgárokhoz hasonlóan, akiket a Mo lo -
tov—Ribbentrop-paktummal fosztottak meg ál lam pol gár sá guk -
tól.

„,Csu pán” annyi a kü lönb ség köz tünk és a ro má nok kö zött,
hogy az ő ese tük ben az ezek hez a ka te gó ri ák hoz tar to zók gyor san
és könnyí té sek kel le het nek ro mán ál lam pol gá rok, a mi ese tünk -

ben pe dig, te kin tet tel az ilyen-olyan vá lasz tá sok ra, már is ri o gat -
ják a ma gya ror szá gi a kat, hogy elesszük elő lük a ke nye ret, és ki -
sza vaz zuk őket a ha ta lom ból, ho lott be bi zo nyo so dott, hogy az er -
dé lyi ek in kább ma rad nak szü lő föld jü kön, és it te ni il le tő sé gük
mel lett is hisz nek ab ban, hogy a volt anya or szág és népének
kifosztóit, nemzeti meg ron tó it nél külük is képesek elkergetni.

Nyi tott kér dés ma rad szá munk ra vi szont itt hon, hogy a bessza -
rá bi ai át te le pe dő ket mi lyen föld raj zi tér ség be irá nyít ják majd,
Szé kely föld et ni kai fel la zí tá sá nak, a tömb ma gyar ság meg tö ré sé -
nek esz kö zei lesz nek-e, vagy lé szen majd olyan ma gyar kor -
mány zat is, amely ezt diplomáciai úton is segít kivédeni.

„,Ki si nyov ban is meg kell je len ni ük azok nak az eu ró pai ér té -
kek nek — mond ta Tra i an Bă ses cu —, ame lye ket Ro má nia is ma -
gá é vá tett. Nem fo gad juk el, hogy a mol do vai ro má no kat nem ze -
ti sé gük mi att ér jék vá das ko dá sok, ugyan ak kor el uta sít juk, hogy
ok nélkül hibáztassanak.”

Köz hely szám ba ve he tő, hogy a ro mán dip lo má cia im már száz
éve si ke re sebb, mint a nem ze tet fél száz esz ten dő alatt, né hány
évet ki vé ve fo lya ma to san meg ron tó magyar államvezetés. 

Há rom szék, 2009. áp ri lis 22.
Syl ves ter La jos
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Boz go rok kö zép re!
 

Ke vés nép cso port nak vagy nem zet nek van hasz nál ha tó gya kor la -
ta és fel hal mo zott, nem ze dé ke ken át örö kí tett ta pasz ta la ta ab ban,
hogy úgy néz ze nek ke resz tül raj ta, mint gén ma ni pu lált rek lám ba -
ba a víz kö ves re szá radt ab la kon. A Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül
re kedt nem zet ré szek nek spe ci el ren ge teg van.

Most vi szont csu pán az er dé lyi ma gya rok szem szö gé ből vizs -
gál juk a kér dést, mert igen-igen ér de kes ta pasz ta lat tal gaz da god -
tunk. A múlt hé ten Bă ses cu be szólt a ro mán hon atyák nak és a kor -
mány nak, üzen te, szo ron ga tott hely zet ben van nak a mol do vai
test vé rek, tes sék hát ro mán ál lam pol gár sá gi erő fe szí té se i ket meg -
könnyí te ni. Szá mot is ren delt a ké rés hez, hogy tud ni il lik egy mil -
lió olyan mol do vai ro mán van, aki élne a könnyí tett fel té te lek kel.
Bă ses cu be szólt, a fiúk pe dig vé gez ték a dol gu kat. Az el múlt heti
kor mány ülé sen mó do sít ot ták az 1991 óta ha tály ban lévő ál lam -
pol gár sá gi tör vényt oly kép pen, hogy gyor sab ban vissza sze rez he -
tik ro mán ál lam pol gár sá gu kat mind azok, akik ko ráb ban ren del -
kez tek vele, de azt aka ra tu kon és hi bá ju kon kí vül el vesz tet ték. A
ren del ke zés ki bő ví ti azok nak a le szár ma zot tak nak a kö rét is, akik
az ál lam hoz ál lam pol gár sá gi kér vénnyel fo lya mod hat nak. Te hát a 
kér dést rém egy sze rű en old ot ták meg: ál lam pol gár ság meg szer -
zé se nem ho no sí tás, ha nem vissza ho no sí tás révén. Romániában
ehhez nem kellett december 5-ét, felvonulást, kampányt és nép -
sza va zást rendezni, mint Budapesten. Mindössze egy alacsony
költségvetésű kormányülés kér dé se volt.

2005. de cem ber 5-én a ma gyar or szá gi nép sza va zás ered mé -
nyei lát tán a ro má nok rö hög tek, mi pe dig szív tunk. És ide egy na -
gyon fon tos pon to sí tás kí ván ko zik: nem azért szív tunk, mert a
Ma gyar Or szág gyű lés nek nem kel lett na pi rend re tűz nie a ket tős
ál lam pol gár ság ügyét, ha nem azért, mert a ro má nok rö hög het tek.
Aki en nél töb bet akar be le ma gya ráz ni a Ma gyar or szág ha tá ra in
kí vül élő nem zet ré szek mor cos re ak ci ó i ba, az mél tat la nul maradt
ki az elmúlt 6-7 esztendő szocialista kormányzásából. 

Fus sunk egy kört, és né hány as pek tus sze rint ha son lít suk össze 
azt, aho gyan Ma gyar or szág és Ro má nia ke zel te az ál lam pol gár sá -
gos dit. 

A ket tős ál lam pol gár ság kér dé se Ma gyar or szá gon bel po li ti kai
kér dés sé fa jult, mi köz ben gesz tus ér té kű nek kellett volna lennie. 

De hát így jár az, aki egy gyen ge ideg ze tű, már-már hisz té ri kus 
tár sa da lom tól gesz tust vár el. Ezt pe dig a ma gyar jobb ol dal na -
gyon is jól tud ta, erre ját szott rá, és ép pen ezért majd nem ak ko ra
fe le lős ség ter he li őt is, mint a NEM-ekért kam pá nyo ló kor mány -
ol dalt. Ez zel szem ben Ro má nia a mol do vai nem zet rész szo ron ga -
tott hely ze té re kí vánt, ha nem is meg ol dást, de némi eny hí tést
nyújtani. Csak nyugodtan és higgadtan. 

Gyur csány 23 mil lió Ma gyar or szág ra be ván dor ló ro mán nal ri -
o ga tott 2004-ben, ez zel szem ben Ro má ni á ban sem a kor mány ol -
dal, sem pe dig az el len zék nem ki ál tott far kast és egy mil lió uk -
ránt. Gyur csány ak kor ki ál tott 23 mil lió ro mánt, ami kor alig két
év el tel té vel a 23 mil lió ro mán ból 23 mil lió eu ró pai ál lam pol gár
lett (mél tat la nul vagy nem, jó kér dés, de az lett), mi köz ben a né -
hány száz ezer kár pá tal jai és vaj da sá gi ma gyar nak va ló ban jól
esett vol na, ha fog lal koz nak a kér dés sel. (Mert em lé kez zünk, nem 
a ket tős ál lam pol gár ság ról, hanem a kérdés napirendre tűzéséről
kérdezték a magyar választót.)

Szó val, míg Ma gyar or szág sima bel po li ti kai spor tot űzött az
el sza kadt nem zet ré szek ho va tar to zá sá nak kér dé sé ből, ad dig Ro -
má nia még Brüsszel hüm mö gé sé vel is szem be néz ak kor, ami kor
gya kor la ti lag egy nyű gö sebb sor ba nál lás hoz és egy kis tü re lem -
hez köti az ál lam pol gár ság megszerzését az EU keleti határán. 

Ma gyar or szá gon több mil li árd fo rin tot kam pány ol tak szét
azért, hogy ne kell jen fog lal koz ni a prob lé má val, míg Ro má ni á -
ban egy (értsd: egyet len) vál ság költ ség ve tés ből mű kö dő kor mány 
egyik (értsd: egyet len) ülésén érdemi döntést hoztak.

Szó val, hü lyék jobb ol dal ra, ro má nok bal ol dal ra, a boz go rok
ma rad ja nak kö zé pen. On nan könnyebb szívni.

Or bán Fe renc
hon li ne.ro 



LÁSZ LÓF FY AL AD ÁR
1937. má jus 17. Tor da – 2009. áp ri lis 20. Bu da pest

„Sír meg nyí lik, sír be -
zá rul” és „mi min dig bú -
csú zunk”. Újabb sír, ami
mel lett el gon dol kod hat
az elme, hogy mi vég re is 
szü le tik a vi lág ra egy
em ber. Köz hely, de saj -
nos így igaz: akár ér ték -
te rem tő ként, akár köz na -
pi ha lan dó ként szá guld

át va la ki az élet nek ne ve zett ka land rö vid ke ide jén, mind annyi an
egy fe lé me ne te lünk, ha tu do mást ve szünk róla, ha nem. És min -
den újon nan dom bo ru ló sír hant mel lett csak arra tu dok gon dol ni,
hogy nap ról-nap ra so ka sod nak ha lot ta ink, szűn te len fo gyat ko zik
az iga zi ér ték te rem tők , az el hi va tott írás tu dók serege. 

  Áp ri lis 20-án olyan sze mé lyi ség tá vo zott meg int, aki nek ki -
vá lá sa so rán mély űr ke let ke zett, nem csak az er dé lyi ma gyar iro -
da lom, ha nem az egye te mes kul tú ra egé szé ben is. Olyan ér zé keny 
köl tő, aki nek hát ra ma radt lí rá ja gon dot okoz majd az utó kor nak,
mert ter mé keny sé ge el le né re sem hí gult fel köl té sze te. Ha va la ki
majd egy szer vá lo ga tást akar ké szí te ni egy nép sze rű so ro zat szá -
má ra az ő ver se i ből, ta lán jól te szi, ha va kon nyi to gat ja föl kö te te -
it, s csak rá mu tat egy-egy vers re. Mert soha nem írt sa ját szín vo -
na la alatt, s mert iga zá ból egyet len nagy eposz rész le tei az ön ál ló -
an meg je lent ver sek. Ko rán be ren dez ke dett arra, hogy szá má ra a
leg fon to sabb dol gok nak be lül a he lye, sa ját, bel ső mér cé je sze rint 
kell meg ta nul nia élni, és a maga húz ta ha tár vo na lak a leg fon to -
sab bak. Azo kat kí vül ről, má sok, úgy is más kép pen fog ják meg -
ítél ni.  Ilyen for mán – mi köz ben ki fe lé min dig is a nyel vi bő ség
kép ze tét kel tet te a Lász lóf fy-élet és élet mű, mind in kább mé lyült
be fe lé. Jel leg ze tes gon do lat alak za ta i ban, ame lye ket leg jobb ver -
se i ben, pró zá i ban és esszé i ben egya ránt fel lel het nek ol va sói, az
idő mély sé ge it ku tat ta és azt ke res te, ami egye te mes és időt len.
Élénk vissz han got ki vál tó in du lá sa az öt ve nes évek má so dik fe lé -
ben, il let ve mar káns köl tői je lent ke zé se a hat va nas évek jel leg adó 
For rás-nem ze dé ki könyv so ro za tá ban az egész er dé lyi iro da lom ra
– úgy mond – „vér át öm lesz tő” ha tást gya ko rolt. Az az egyet len,
ami az em ber nél is erő sebb, a meg őr ző em lé ke zés - írja. Lász lóf fy 
Szi lá gyi Do mo kos sal és Tan do ri De zső vel pár hu za mo san ta nult
meg ké tel ked ni a tör té ne lem, az egyé ni ség és a nyelv ren dít he tet -
len sé gé ben. Ki ala kí tott ma gá nak egy klasszi kus ala po kon nyug -
vó, még is me ré szen kí sér le te ző, haj lé kony és egyé ni nyel vet, egy
hul lám zó és rend kí vül rit mu sos sza bad vers-be szé det. Hisz ab ban, 
hogy ér de mes je le ket kül de nie ab ból a vi lág ból, amely ben
1989-ig kény te len volt élni, s ez az „át ko po gás” egy ben bör tön fa -
lat is idéz, cel la ma gányt, amit az ol va só kész ség gel tár sít a ki -
sebb sé gi ma gyar sors sal. Bár úgy ér zem, a köl tő in kább a vég ső
bi zo nyos ság igé ze té ben ko pog át a lé te zés fa lán az is me ret len, na -
gyobb erő höz. Ke vés bé transz cen dens olvasatban ugyanez a
kopogás a másik embernek, a megfejthetetlen földi társnak is
jelez, a megértés kétségbeesett reményében.  Az író dolga a
közvetítés „volt és majd” között, „élők és holtak” között. Ezért
éppoly fontos az „emlékek hangulati energiája”, mint akár a
műveké vagy az olyan emberé, aki önmaga is „pontonhíd,
hús-híd, csont-híd, ideg-híd.”

Lász lóf fy Al ad ár nak éle té ben több mint 30 ver set- il let ve pró -
zát tar tal ma zó kö te te je lent meg, 1998-ban kap ta meg a Kos suth
dí jat, de töb bek kö zött a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend tisz ti -
ke reszt jé vel és a Ro má nia Csil la ga tisz ti fo ko za tá val is ki tűn tet -
ték. „Utol só éve i ben be teg sé gei, il let ve az ál ta la egye te mes nek ta -
lált ér té kek nyil vá nos ság be li ár fo lya má nak meg ren dü lé se - ala -
po san meg vi sel ték. Az idő mé lyén foly ta tott ku ta tá sai egy re in -
kább a ke se rű ség él mé nyé vel jár tak együtt szá má ra, mi köz ben a
je lent ide á li sabb múlt idők kel pró bál ta szem be sí te ni. De az, hogy
ő nap ja ink vi lá gá ban egy re ke vés bé érez te ma gát ott hon, nem je -
len ti azt, hogy olvasói ne érezhetnék magukat otthon a Lász lóf -
fy-ver sek ben, amelyek kiszólnak nekünk polcok ajtajából, ab la -
ká ból.” 

Iga zi, tet ten ér he tő, még is meg fog ha tat lan lé nyét leg hűb ben
Csí ki Lász ló fül szö ve ge idé zi, amit a köl tő Re pü lés a zu ha nás -
ban c. kö te té hez írt. „Lász lóf fy Al ad árt köl tő ként, min dig ősz re
nyi tott ab lak nál áll va lá tom egy dús szo bá ban. Érez he tő: szü lő -
ház ból le vá lasz tott szo ba az. Bolt íves nek kell len nie. A fali pol co -
kon tört sar kú köny vek és avit tas tár gyak a hi per mo der nek kö zött, 
ér des kő da ra bok, a pad lón fo lyó irat- és ok le vél-kö te gek, azo kon
némi por vagy hamu.

Lász lóf fy Al ad ár ab ból az ab lak ból az ale xand ri ai könyv tár ra
lát. A könyv tár lán gok ban áll, a ki mű velt mó do kon imp reg nált,
tar tó sí tott irat-te ker csek igen csak gyú lé ko nyak. Oda kint, a job -
bágy kék égen du la ko dó gyö nyö rű fel hők – vagy az égő könyv tár
füst go mo lyai. Idá ig ér ző dik a múlt. A seny ve dő ker ti avar, ne tán
egy vi lág vé gi vá ros fa nyar sza ga. Le he let nyi óce á ni sós szél ke -
ve re dik bele, vagy tisz ta em be ri test szag. „Kornyi hosszú
délután”. Otthon. „Hányadik Erdély ez a táj?”

Érez he tő: va la hol fe je del mek buj do kol nak, sza kadt becs -
vággyal és kö pö nyeg ben. For ra dal má rok is per sze, ugyan olyan
öl tö zet ben, kar ne vá li ál ru há ban, min da há nyan. Pre klasszi kus
zene szól. Köz ben egy mik ro chip csi pog, hal kan, de hall ha tó an.
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Lász lóf fy Al ad ár bú csúz ta tá sa a ko lozs vá ri
Há zson gár di-te me tő ben.

„A szív is meg áll hat egy szó ra,/ s a leg fon to sabb  vo na tok./ Min den ki ért el jön az óra./ Vi dé ki
ál lo más va gyok:/ itt ta lál koz nak a ha lál ban/ a győ zel me sen fon to sak./ Ve lük a téli ké pen nyár
van,/ s a nyár ból jég re mény fa kad.” (Lász lóf fy Al ad ár:Vég ered mény)



Hal lat szik a báli te rem kö rül a tűz ro po gá sa is. Oso nó kis ál la tok
neszezése, akár a szerelmes, érzelmes suttogások.

Lász lóf fy Al ad ár ép pen azt kér de zi eb ben a han gok kal teli tör -
té nel mi csend ben: Há nyan ro had tak el húsz és har minc kö zött?
Meg azt: „Tud ha tod-e vég le ge sen, /hogy nem vég le ge sen tud ha -
tod/ amit tud nod ada tott?” A két kér dés kö zött har minc év ter mé -
keny kő me ze je. Előt tük az összes, a mérhetőkből, de be jár ha tat la -
nok ból.

És ek kor egy szer csak azt mond ja Lász lóf fy Al ad ár a le ve gős
ab lak nál: „Hall ga tok már te li to rok ból”. Mo so lyog hoz zá. Egy
ki csit, úgy em ber öl tő nyit. Csak az zal a tu dat tal, bölcs iró ni á val,
hogy ezek kel a szók kal, szó ké pek kel ő így el játsz ha tott. El vi hán -
colt egy ki csi nyé ig. Tob zó dott egy lé leg zet vé tel nyi ide ig. Dús kált 
egy pi cit. Meg mu tat ta, hogy le het, ha nem sza bad is. A sza vak ké -
szen áll tak az idők kez de te óta, s a bölcs elők, köl tők léte óta fegy -
ver ben is. Amo lyan ma gán-ker tünk alatt buj ká ló sza bad csa pat -
ként, be tilt va, el hall gat va, néha a leg job bak tól is el fe led ve, ham -
vuk ba holt könyv tá rak ból ki me ne kül ten, s ha lá lig sza ba don. Utat

kell vág ni ne kik csu pán a ró mai-ko ri kő ro mok ra épí tett pol gár há -
zak, a han gos ide gen tö me gek, vagy a ker ti nö vény zet kö zött.
Mint egy, az ép pen ak tu á lis lé te zés be be épí tett vi lág egye te mi tit -
kos ügy nök, rejt ez ked ve és más-más alak ban meg mu tat koz va
még is a „tár sa dal mi ese mé nye ken”. Já ték nak is jó ez, iz gal mas
leg alább. Köz ben pe dig csak áll az em ber az ab lak nál. Ott vár ja
a…Mit is?

Az áp ri lis 20-án, 72. évé ben, Bu da pes ten el hunyt köl tő em lé -
ké re  áp ri lis 25-én a ma gyar-ör mény ka to li kus lel kész ség Or -
lay-ut cai ká pol ná já ban tar tot tak gyász mi sét, majd vég aka ra ta sze -
rint, a ko lozs vá ri Há zson gár di-te me tő ben he lyez ték örök nyu ga -
lom ra, áp ri lis 29-én. Föl di por hü ve lye fö lött a sír be zá rult, de va -
la hol tág ra nyílt egy kapu, amin bár ki bár mi kor be te kint het, és ott
lát hat ja őt, hi szen a nagy köl tők soha nem hal nak meg, szel le mük
a nagy vi lág min den ség káoszából minduntalan visszaint az
elkövetkező nemzedékek felé.

    B. Os vát Ág nes

2009. június
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Ko csis Ist ván: Bú csú Győrf fy Lász ló tól
   

   Bú csú zom Tő led, de nem csak ba rá ta id, író tár sa id, mű vész -
tár sa id ne vé ben, ha nem mind azok ne vé ben, aki kért vál lal tad a
nagy, de re mény te len küz del me ket: a mai ki szol gál ta tott, ki sem -
mi zett ma gyar ság ne vé ben, a cson ka-ma gyar or szá gi és a kár -
pát-me den cei ma gyar ság ne vé ben… 

Bú csú zunk Tő led… mély sé ges fáj da lom mal… és lel ki is me -
ret-fur da lás sal… Mert nem tud tunk meg men te ni. Nem se gí tet tünk 
Ne ked mél tó kép pen, hogy meg ment hesd ön ma ga dat.

Pe dig tud juk: Nem te ta lál tat tál hí já val, ha nem a vi lág, amely
kö rül vett… Most már szem be kell néz nünk éle ted drá má já nak
nagy rej té lye i vel:  

A  Szent Lő rinc fres kó ja  című no vel lás kö te tét a ta va lyi
könyv hé ten mu tat tam be. El ol vas tam a köny vet, majd új ra ol vas -
tam… Majd új ra ol vas tam a töb bi köny ve it is. (A Kő or go nák
című re gény től a Sza bad a vá sár című el be szé lés kö te tig, majd
esszé it, köz éle ti írá sa it is.) Mert meg akar tam fej te ni a  Szent Lő -
rinc fres kó ja kü lö nös rej té lye it.  So rol hat nám a könyv sze rep lő -
it… Ott van kö zöt tük Som fai Dá vid, ki ről nem ne héz ki ta lál ni,
hogy Győrf fy Lász ló…

És én vé gig vár tam, hogy na gyon ki emel ke dik a töb bi ek kö -
zül… De Győrf fy Lász ló vi gyá zott arra, hogy ne így le gyen…
Egy va la mi vá lik a könyv ben ural ko dó vá – na gyon kü lö nös ez, de 
így van  – a sze re tet… A fő hős he lyett a sze re tet vá lik ural ko dó -
vá….  Ag gó dó, meg bo csá tó sze ret… Kü lö nös sze re tet tel em lék -
szik vissza… Óvó, aggódó és megbocsátó szeretettel.

Pe dig Győrf fy Lász ló nem szí ve sen be szélt vagy írt a sze re tet -
ről.  És ma ga tar tá sá val mint ha ép pen lep lez ni akar ta vol na a lel ké -
ből oly gyak ran fel tö rő sze re tet özönt… 

Kü lö nös drá mai fe szült sé get oko zott éle té ben, hogy va la mi
mi att le győz te azt az ön ma gát, aki ben túl csor dul a szeretet…

Egy re ér de kes eb bé vált szá mom ra a könyv.  És ép pen ak kor
volt szá mom ra leg ér de ke sebb, ami kor vissza em lé ke zett… Úgy
érez tem, mint ha há rom ezer ol da las élet raj zi fo lyam-re gény ből ol -
vas nék néhány fe je ze tet… Más kor is érez tem ezt Győrf fy Lász lót
ol vas va.

Biz tat tam is, írja meg a több ezer ol da las vissza em lé ke zést, ön -
élet raj zi re gény fo lya mot. 

Ó, most már nem írja meg! Ki a fe le lős ezért?!
Ki a fe le lős Győrf fy Lász ló drá má já ért?
Nem sze re tett ki tá rul koz ni – von hat nánk le a fe lü le tes vá laszt.

De  csak ennyi len ne a Győrf fy Lász ló éle te el vi sel he tet len né vá -
lá sá nak a tit ka? Na gyobb, fél el met esebb rej té lyek ről van szó.

Aki is mer te, tud ja, aki ol vas ta, tud ja: Győrf fy Lász ló ból tel jes
mér ték ben hi ány zott a te kin tély tisz te let… Mi kép pen okoz hat e
cso dá la tos tu laj don ság drámát?

Most tu laj don kép pen azt is meg sze ret ném ér te ni, mi ért nem
volt nép sze rű Győrf fy Lász ló nem csak mél tat lan, al kal mat lan po -
li ti ku sa ink, de a leg te he tő sebb, leg job ban tá mo ga tott – és ez zel
együtt gyak ran te het ség te len – író tár sai kö ré ben sem… De leg ke -
vés bé a min den ko ri kultúrpolitika hatalmasai kedvelték. 

Ezért nem ka pott mél tó el is me ré se ket, sem olyan je len tős dí ja -
kat, ami lye ne ket meg ér de melt vol na. Meg kap ta ugyan 1998-ban
a Nagy La jos-dí jat, majd 2004-ben a Ren dü let le nül-dí jat, de
mennyi vel töb bet ér de melt ki írásaival, magatartásával! 

Őszin te, igaz, egye nes em ber volt Győrf fy Lász ló – te het sé ges
mű vész, te het sé ges író, de mű vé sze té vel a kri ti ka sem fog lal ko -
zott méltóképpen… 

Mi min den nek a ma gya rá za ta? 
Nem tu dott és nem is akart ala kos kod ni… Elég ennyit mon da -

ni meg fej tés kép pen?
Ó, nem! Sok kal fél el met esebb drá mai hely zet tel kell szem be -

néz nünk! Na gyon fon tos len ne mél tó kép pen meg is mer nünk e
drá mai hely ze tet, hogy le von has suk ön ma gunk szá má ra is a kö -
vet kez te té se ket.

Ami min den ki szá má ra nyil ván va ló: Győrf fy Lász ló nem tisz -
tel te az ér dem te le ne ket, s nem is lep lez te meg ve té sét… Azok
irán ti meg ve té sét is, akik a dí ja kat osz to gat ják, akik a bírálatokat
íratják.

De van erre sú lyo sabb ma gya rá zat is. (Mond hat juk: me ta fi zi -
kai ma gya rá zat.) A kö vet ke ző: Győrf fy Lász ló lát ta, hogy ki zök -
kent az idő, de nem tett úgy, mint ha nem lát ná. Nem tett úgy, mint -
ha az el vi sel he tet len el vi sel he tő lenne…

Kér dez zünk to vább: Mi ért lett a Győrf fy Lász ló éle te el vi sel -
he tet len élet? Van nak erre könnyű vá la szok – könnyen, fe le lős ség 
nél kül ki mond ha tó ak, és van nak ne héz vá la szok. Olyan ne héz vá -
la szok, hogy ke ve sen me rik megfogalmazni.

Éle té nek ta lán leg na gyobb rej té lye, az éle tét meg ne he zí tő nagy 
ti tok –  mely egy ben  an nak tit ka is, mi ért vált ő ke mény sza vú,
har cos íróvá –, e ti tok: Azok közé tar to zott, akik ké pe sek vol tak
át él ni, hogy ki zök kent az idő… Hogy mit je lent, hogy ki zök kent
az idő…

Ham let leg hí re sebb mon da tá nak első sza va i val bú csúz zunk
hát Tő led? Ki zök kent az idő, ó, kár ho zat…

A ki zök kent idő ben a vi lág meg ha sad, s a meg ha sadt vi lág
min dent el nyel, min dent, ami szent, ami ér té kes… Az em be ri lét
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meg rom lik, az em ber vissza fej lő dik: gyé mánt mi nő sé gű ből válik
szénminőségűvé…

Mik tör tén tek ed dig a ki zök kent idő ben?! Meg té vesz tett ki rá -
lyok to long tak, hogy alá ír ják di nasz ti á juk ki pusz tí tá sá nak ter ve -
ze tét… 

És ki tört a leg ér tel met le nebb a há bo rú: az első, mely elő ké szí -
tet te a má so di kat… De köz ben ke reszt re fe szí tet tek egy né pet,
mert fel té te lez ték, hogy leg ár tat la nabb… A nagy misz té ri um já té -
kot is mé tel ték meg, de ez al ka lom mal Isten helyett egy országot
feszítettek keresztre…

Igen, Ma gyar or szá got ke reszt re fe szí tet ték az I. vi lág¬há bo rú
után – bün tet ték min den ki he lyett, el len ség és szö vet sé ges he lyett
egya ránt. Mert azt hit ték, leg ár tat la nabb. 

Azok bün tet ték, akik elő ké szí tet ték a há bo rút. Így természetes
ez a kizökkent időben… 

Még min dig tart a há bo rú, most ép pen a ke resz tény ci vi li zá ci ót 
pusz tít ja…  Nem volt még en nél na gyobb ve sze de lem. A nem zet -
ha lál ré mé vel néz szem be a ma gyar ság és min den eu ró pai ke resz -
tény nem zet… Fogy a ma gyar ság, öreg szik, fogy nak, öreg sze nek
az eu ró pai ke resz tény nem ze tek, és min den lel ki is me re tes gon -
dol ko zó sej ti már, hogy ha az idő „nem to la tik vissza a he lyé re”, a
nem zet ha lál ellen nem tudnak küzdeni.

De mi ma ne he zebb, mint hely re tol ni a ki zök kent időt? És aki
lát ja, hogy ki zök kent az idő, de kép te len hely re tol ni, arra iszo nya -
tos ma gány ne he ze dik… Olyan, ami lyen Győrf fy Lász ló el vi sel he -
tet len ma gá nya volt… Ma gá nya? Lá tom ha tal mas ma gá nyá ban a
ha tal mas ke resz tet is a vál lán!

Ó, nem tud tunk se gí te ni raj ta, nem se gí tet tünk neki vin ni ha tal -
mas ke reszt jét… Ő maga – ha tal mas ma gá nyá ból mint egy ki tör ni
akar ván – a ma gyar nem zet leg sú lyo sabb sors kér dé se it ve tet te
fel… Ilyeneket:

– A ma gyar nem zet a rend szer vál to zás ide jén nem vet te át a ha -
tal mat.

– A ma gyar nem zet lé pett be a leg ked ve zőt le nebb fel té te lek kel
az Eu ró pai Uni ó ba.

– A ma gyar nem ze tet for gat ták ki leg sú lyo sabb mér ték ben a va -
gyo ná ból a pri va ti zá ció so rán.

– A ma gyar nem zet nek van olyan kor má nya, amely ün ne pel ni
volt ké pes a ma gyar nem zet ve re sé gét 2004. de cem ber 5-én…

– Az a mű vé szet a leg tá mo ga tot tabb a mai Ma gyar or szá gon,
amely rom bol ja a ma gyar nem zet tu da tot. Igen, a va ló di ér té kek 
he lyett tá mo gat ják a mai Ma gyar or szág ha tal ma sai az olyan té -
vé mű so ro kat, szí ni e lő a dá so kat, rá dió mű so ro kat és új ság cik ke -
ket, ame lyek mint ha tu da to san sor vasz ta nák  a ma gyar nem zet
ön tu da tát, ame lyek a ma gyar lel ket az el mú lás ra és nem az élet -
re ké szí tik fel…

– A ma gyar nem ze tet mint ha tu da to san meg akar nák sem mi sí te -
ni. Ki, kik, mi, mik? Ha Ma gya ror¬szá gon tu da tos nép ir tás fo -
lyik, ak kor mi cél ból?! Hogy ne tud ja a ma gyar nem zet hely re -
tol ni a ki zök kent időt – él te tő, szak rá lis ha gyo má nyai fel tá -
masz tá sá val?!

Pe dig sem mi sem fon to sabb, idő sze rűbb ma, mint a ki zök kent
idő hely re to lá sa… Ki zök kent az idő, nem si ke rült „vissza tol ni” a
he lyé re, és a rom lás foly ta tó dik. 

Mit  lát, aki át éli, hogy ki zök kent az idő? Mit lá tott Győrf fy
Lász ló is? Lát ta, fel is mer te a ha son má so kat… Kik ről, mik ről van
szó? 

„Ha son más” az, aki nek a lel ke tetsz ha lott ál la pot ba ju tott. Aki -
ben ki aludt az Égi Vi lág gal való össze köt te tést fenn tar tó ti tok za -
tos fény, a lélek… 

Nem könnyű ki ol ta ni a lel ket, de az em ber meg te he ti… De
min dig csak Is ten re emelt fegy ver rel te he ti meg… Azaz a fel fog -
ha tat la nul nagy bűnökkel. 

Ki te hát a „ha son más”, aki vel Győrf fy Lász ló meg pró bált mél -
tó kép pen szem be néz ni?!

„Ha son más” az pél dá ul, aki ál lam fér fi ként el árul ja sa ját né pét
és ide gen ha ta lom ér de ke it szol gál ja. Ez zel Is ten re emel fegy vert
– és így sze gé nyí ti né pét, ön ma gát pe dig meg foszt ja attól, ami
legértékesebb. 

A bíró is, aki ár tat lant ítél el – pa rancs ra vagy el len szol gál ta tá -
sért, ter mé sze te sen szin tén Is ten re emel fegy vert.

De az író is és az új ság író is és a tu dós is, aki anya gi ér dek ből
vagy kar ri er vágy ból ha zu dik írá sa i ban… Mind ezek ha son má -
sok… 

A ha son más az, az bi zony, aki Is ten re emelt fegy ver rel meg öl te 
sa ját lel két, ezért em ber ként nem is él het to vább, csak az em ber
ha son má sa ként…

So kan tud juk, hogy lé tez nek ha son má sok, de Győrf fy Lász ló
fel is mer te őket, sze mük be né zett, és azok az ő te kin te té ből ki ol -
vas ták, hogy nem áll mód juk ban az ő je len lé té ben az em ber
szerepében tetszelegni… 

És fél tek tő led, Laci, fé lel mük ben ás ká lód tak el le ned… Meg -
pró bál ták el ér ni, hogy ne han goz has sék han go san le lep le ző íté le -
ted… 

Hát van-e fon to sabb, mint le lep lez ni a ha son má so kat?! A „ha -
son má sok” tu da to san vesz nek részt az idő ki zök ken té sé ben!

Igen, Győrf fy Lász ló tud ta, hogy lé tez nek ha son má sok… És
hogy a ki zök kent idő ben gyak ran át ve szik a ha tal mat… 

Mi kép pen győz het te vol na le őket író ként, köz író ként,
művészként?

Nem könnyű bi zony an nak, aki ha son más-lá tó… Nem könnyű
an nak, aki ér zé ke li, hogy az idő ki zök kent…

Más rej té lyek is vol tak a Győrf fy Lász ló éle té ben, de mily har -
mo ni ku san il lesz ked nek egy más hoz e rejtélyek:

Nem a XX–XXI. szá zad szel le mi sé ge, il let ve esz me i sé ge ál tal
meg ha tá ro zot tan írt és al ko tott… Nem XX–XXI. szá za di egyé ni -
ség volt, sok kal inkább XIX. századi…

Így is mond ha tom: Ő még a Szent Ko ro na misz té ri u ma és tana
ál tal meg ha tá ro zott vi lág ban élt. Mint egy vissza va rá zsol va ma gát 
a régi idők be… A Szent Ko ro na ál tal át men tett  szak rá lis hi e rar -
chia bű vö le té ben élt… Ez a ma gya rá za ta an nak is, hogy a hi va ta -
los hi e rar chi át sem mi re sem be csül te…

Mi az ar cha i kus, a szak rá lis hi e rar chia tit ka? Aki mél tó kép pen
őrzi az ar cha i kus, a szak rá lis ha gyo má nyo kat – an nak a vi lág nak a 
ha gyo má nya it, amely ben az idő még nem zök kent ki –, az elő ke lő
he lyet fog lal el  valódi hierarchiában…

Itt e rej té lyes hi e rar chi á ban vol tál elő ke lő he lyen, Laci, itt vol -
tak nagy si ke re id…

Em lé kez zünk itt Győrf fy Lász ló drá má já nak töb bi rej té lye i re
is: Ke res te az igaz sá got – be jár ta érte Cson ka-Ma gyar or szá got,
be jár ta Er délyt – meg ta lál ta és meg ír ta az igaz sá got, még pe dig a
mél tó igaz ság szol gál ta tás reményében…

Ó, nem is akart so kat! Csak annyit akart Ő is, hogy or szá gá ban
és az egész Kár pát-me den cé ben a Ha zug ság kul tu szát vált sa fel az 
Igaz ság kultusza.

Hit te: a ré geb bi ko rok ma gyar ha gyo má nya i ba, misz té ri u ma i -
ba mint be ve he tet len vár ba kell me ne kül nünk az egy re nagyobb
veszedelemben… 

És a ré geb bi ko rok misz té ri u ma i nak be ve he tet len vá rai min dig 
fel épül tek írá sa i ban… 

De rű lá tá so dat erő sít het te vol na, Laci, hogy a ma gyar tör té ne -
lem misz té ri um já ték… És a misz té ri um já ték nak van egy ma gasz -
tos utol só je le ne te… A Fel tá ma dás…

Va ló di, Is ten nek tet sző ma gyar éle tet ál mod tál meg…Küz döt tél 
a mél tó ma gyar éle tért, a mél tó ma gyar jö ven dő ért, de az tán fel -
ad tad…

Fel ad tad a küz del met, Laci, nem si ke rült meg men te ned ön ma -
ga dat… 
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Csa pon gó gon do la tok az élő
Merk Mi hály ról

Merk Mi hály Szat már né me ti ben szü le tett 1942. ok tó -
ber 13-án.  A gyer mek és az ifjú szel le mi, lel ki fej lő dé -
sét a fe ren ces lel ki sé gű Hil de gár da temp lom ban el töl -
tött hit tan órák, mi nist rá lá sok ala kít ot ták. A gyu la fe -
hér vá ri Ró mai Ka to li kus Te o ló gia el vég zé se után Már -
ton Áron püs pök szen tel te fel. 1966-ban se géd lel kész a
Hil de gár da plé bá ni án. 1969-től ha lá lá ig plé bá nos
volt. Plé bá no si pá lya fu tá sát Nagy bocs kón kezd te
1969-ben, az tán Sár kü zúj la kon 1973-1976 kö zött.
1976-ban a szín fa lui né met anya nyel vű kö zös ség plé -
bá no sá vá tet ték. Nem esett két ség be, meg ta nult né me -
tül. Ami kor a ha ta lom rá döb bent, hogy Szín fa lu ban is
meg sze ret ték a hí vei, 1987-ben Me ző te rem re he lyez -
ték. A rend szer vál tás után vissza ke rült szü lő vá ro sá ba
és a Zsa dá nyi úton a Szent Csa lád temp lom plé bá no sa
lett. Temp lom épí tést vál lalt; 1991. má jus 1-én Szat -
már né me ti ben, a 16-os ne gyed ben le tet ték a Szent lé lek 
temp lom alap kö vét. Már a temp lom épí tés ide je alatt,
1992-1995 kö zött Merk Mi hály erős plé bá ni ai kö zös -
sé get ala kí tott ki. A Szent lé lek temp lo mot 1994. no -
vem ber 20-án Re i zer Pál püs pök szen tel te fel. Alig telt
el öt év, és 1999. ja nu ár 25-én, né hány hó nap pal szü le -
tés nap ja után, 57 esz ten dős ko rá ban el hunyt Merk Mi -
hály, a temp lom épí tő plé bá nos. Szat már né me ti ben a
hí don túli te me tő ró mai ka to li kus pa pok par cel lá já ban 
he lyez ték örök nyu ga lom ra. A te me té si szer tar tást Re i -
zer Pál püs pök vé gez te.

Ki volt Merk Mi hály?
Tíz éve nem ta lál ko zunk vele, tíz éve nem be szé lünk vele, tíz

éve nem mi sé zik, nem gyón tat, nem kor hol és nem vic cel ve lünk,
még is nap, mint nap be szé lünk róla, gon do lunk rá, idézzük Őt. 

Ki volt Merk Mi hály? Ne héz né hány sor ban meg fo gal maz ni.
Össze vont sze möl dö kű vagy de rűs, együtt érző vagy kö zöm bös,
hi szé keny vagy gya nak vó, fel for ga tó for ra dal már vagy bé kés ta -
ní tó mes ter, a sza vak vagy a tet tek em be re, ve szí tő vagy győ ze del -
mes, kí mé let len vagy ud va ri as úr, tu dott bán ni a jel zős szer ke ze -
tek kel vagy el ha mar ko dot tan vé le ke dett, tár sa sá gi em ber volt
vagy ma gá nyos far kas? Tob zód ha tunk az ilyen kér dés pá rok ban,
de pon tos vá laszt nem ad ha tunk, mert Merk Mi hály csak ön ma gá -

val volt mér he tő. A
kér dés pá rok ra adott
vá la szok ugyan úgy
áll nak egy más mel lett 
bé ké ben és élet ké pe -
sen, mint a Sár er dő
fái.  Tisz tább len ne a
kép, ha el ké szül ne
egy ala pos, tu do má -
nyos mun ka az Ő éle -
té ről és mun kás sá gá -
ról. Arra ér de mes pa -
pok, hí vők, ba rá tok
és el len sé gek (mert ilyen is volt, mert ez is nél kü löz he tet len tar tó -
pil lé re egy em be ri élet nek) fel ada ta vá laszt adni a kér dés re: ki volt 
Merk Mihály? Távozása után tíz évvel talán tárgyilagosabban
látunk.  Ne féljük a tárgyilagosságtól, mert az Ő életműve azt is
kibírja.

A ma gá nyos far kas és a gyer me kek
Ma gá nyos far kas volt, öt lik fel el sők kö zött a jel ző. És mennyi -

re igaz és mennyi re nem igaz ez! A sa ját út ját jár ta, még ak kor is,
ha az csont tö rő, tele bugy rok kal és meg mász ha tat lan he gyek kel.
De az ő ge rin ce soha nem tört meg föl di po kol já rá sai al kal má val!
Nem is tör he tett meg, mert ő maga volt a ge rinc a meg mász ha tat -
lan és el hord ha tat lan hegy, az in kább meg hal ni tudó, de
hajlíthatatlan és megtörhetetlen. 

Ilyen ko mor, ri deg, hő si es arc len ne a Mi há lyé? Aki ért a gyer -
me kek ra jong tak, aki 1989. de cem ber 20-22 –én azt mond ta a hit -
ta no sa i nak, hogy „gyor san igye kez ze tek haza ebé del ni, az tán el -
ké szí te ni a lec két és gyer tek vissza meg vé de ni a temp lo mot a ter -
ro ris ták tól!” Igen, vissza, mert az is ko lá ból nem haza, ha nem a
temp lom ba men tek a gyer me kek. Fel tud juk fog ni kö zel húsz év
táv la tá ból, hogy mennyi bá tor sá got, bi zal mat, mi lyen ma gas em -
be ri ran got kap tak ezek a „temp lom vé dő” gyer me kek Mi hály
atyá tól?  (Ma gya rá zat kép pen az utó kor nak: a szél ka kas po li ti ka
azok ban a na pok ban ter ro ris ták kal ré miszt get te a la kos sá got.) Ki
tu dott hu má nus esz kö zök kel gyer me ket ma ga sabb hi va tás ra
emel ni, mint Ő? 

Ezek a gyer me kek ma már apák és anyák, és még ma sem fog -
ják fel tel jes mély sé gé ben en nek a ne ve lés tu do má nyi re mek lés -
nek em bert fa ra gó je len tő sé gét. A ma gá nyos far kas a gyer me kek
kö zött, a gyer me kek leg jobb ba rát ja. Tele van a temp lom, húsz
gyer mek mi nist rál, még az ol tár ra fel ve ze tő lép csőn is egy más he -

És ba rá ta id nak sem si ke rült meg men te ni ük Té ged, ha tal mas
ma gá nyod ból nem si ke rült ki sza ba dí ta nunk, de én hi szem: a Min -
den ség Ura, a Min den Tit kok Tu dó ja fi gye lem be vet te, hogy ma -
gá nyod el vi sel he tet le nül nagy volt, ki szol gál ta tott sá god el vi sel -
he tet le nül nagy volt, lát ta ke resz te det, lát ta, hogy ma gad ra akar -
tad vál lal ni a leg ne he zebb fel ada to kat nem ze ted meg men té se ér -
de ké ben, lát ta, hogy át él ted a  ma gyar nem zet min den szen ve dé -
sét, min den ki szol gál ta tott sá gát, s össze gyűlt ben ned annyi fáj da -
lom, amennyi már el vi sel he tet len, s ép pen ezért hi szem, hogy le -
eresz tet te a Fény-hi dat a te lel ked szá má ra is…

És ezért meg nyug tat hat min ket, akik most vi gasz tal ha tat la nul
ál lunk itt, hogy a har cot, me lyet a föl di vi lág ban ab ba hagy tál,
foly tat ha tod az Égi Vi lág ban…

En nek tu da tá ban csak e sza vak kal bú csúz ha tunk Tő led: – Ha
itt a föl dön már nem volt erőd a küz del met foly tat ni, küzdj to vább
or szá god, né ped mél tó jö ven dő jé ért ott, az örök Vi lá gos ság ban,
ahol mind azok nak mél tó he lyük van, akik az Igaz ság szol gá la tá -
ban él ték le éle tü ket.         

      És mond juk el vé gül itt – bú csúz ván Tő led – a ma gya rok hit -
val lá sát, mond juk el, mert e hit val lás sze rint él tél:

        Hi szek egy Is ten ben, 
        hi szek egy Ha zá ban, 
        hi szek egy Is te ni Örök Igaz ság ban,
        hi szek Ma gyar or szág fel tá ma dá sá ban,
                       Ámen.
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gyén-há tán ül nek a gyer me kek. Így né zett ki an nak ide jén a mise.
Úgy tű nik, két el lent mon dá sos elem re épül ez a kép: a magányos
farkas és a gyermekek. Nem is lehet igaz, mondanák sokan. Pedig
jól megfért mindkettő ebben az egy emberben, mint a Sárerdő fái
egymás mellett.

A ma gá nyos far kas és a hí vek
A ma gá nyos far kast fér fi ak és asszo nyok vet ték kö rül. Egyet -

len sza vá ra meg moz dult az egész plé bá ni ai kö zös ség. Ta ka rí tot -
tak, vi rá gos ker tet épí tet tek, fát ül tet tek, tég lát hord tak, új sá got
szer kesz tet tek, szí ni elő a dá so kat tar tot tak, ki rán dul tak, szil vesz -
te rez tek, együtt ta nul tak, nyelv- szám tan- és ki tud ja fel so rol ni
hány fé le órát tar tot tak az atya szer ve zé sé ben. Azo kért a kis alu -
mí ni um ból ké szült Má ria-ér me kért? Vagy a nem rit kán el hang zó
kor ho lá so kért vagy dicséretekért? Mert Merk Mihálynak
mindkettőből volt szükség szerint.

Sek res tyé se soha nem volt (mint ahogy ma sincs az utód já nak), 
ezt a fel adat kört ön kén te sek kel ol dot ta meg. Az if jú sá gi mi sé ken
fi a ta lok, a töb bi mi sén fel nőt tek vé gez tek és vé gez nek ma is sek -
res tyés szol gá la tot. Mind ez nem anya gi meg gon do lás ból, ha nem
„ne ve lé si” cél lal. Sek res tyés szol gá la tot vál lal nak di á kok, fel nőt -
tek is ko lai fel ké szült ség től füg get le nül. Víz ve ze ték-sze re lő,
mérnök, tanár, polgármester egyaránt vállalja ezt a munkát.

A ma gá nyos far kas re me te éle tet élt, ami kor ki köl tö zött a még
fű tet len, épü lő fél ben lévő Szent lé lek plé bá ni á ba. Nem a víz csap,
nem a köz pon ti fű tés, nem a vil lany áram te remt éle tet eb ben a vi -
lág ban, hir de ti Mi hály atya pél dá ja, ha nem az em ber, bo csá nat -
az EM BER. Ahol ő je len volt, ott fény volt, ott iz zott a le ve gő is,
ott vi lá gos ság gyúlt a fe jek ben és a lel kek ben. Erre az iz zás ra, erre 
a fény re, erre a fris sí tő ital ra telt meg kö rü löt te a vi lág em be rek -
kel. Ilyen kor mond ta: az em ber jó, de el kell hi tet ni vele, mint a
gyer me kek kel azt, hogy meg tudják védeni a templomot a
terroristáktól. 

A ma gá nyos far kas és a hu mor
Merk Mi hály ban az volt az el bű vö lő, ami meg kü lön böz tet te

pap tár sai több sé gé től. Egyik ilyen meg kü lön böz te tő sa já tos sá ga a 
hu mo ra volt. Nem hi ány zott a hu mor és az élet sze rű ség sem a pré -
di ká ci ó i ból, sem az el mél ke dé se i ből. A temp lom nem a szo mo rú -
ság he lye, és mint ahogy a meg tisz tu lás (le gyen az lel ki vagy tes ti) 
is öröm, úgy a temp lom is az. Bo csá nat a ha son la tért, gon dol junk
azok ra, akik a für dő szo bá ban éne kel nek. Azt nem más vált ja ki,
mint a meg tisz tu lás örö me. A temp lom ban a lel ki meg tisz tu lás ál -
tal ki vál tott öröm mo solyt csal az ar cok ra, a fel sza ba dult lé lek Is -
tent ke re si. A foly to nos, pi he nő nél kü li ko moly ság ko mor rá tor -
zít ja az embert, mint ahogy a kitartó „ellenzékiség is magában
hordozza az ellentmondást”, írja Esterházy Péter.

Merk Mi hály kü lönb sé get tu dott ten ni a hu mor és bo hóc ko dás
kö zött. Mind ket tő ben le he tő sé get lá tott és mind ket tő vel élt. Hi he -
tet len, de a nagy plé bá nos, az un. ma gá nyos far kas  vál lal ta a bo -
hóc ko dást is. Fel lé pett a fi a ta lok ál tal ren de zett ka ba rék ban. Ami -
kor meg je lent a szí nen kü lön bö ző sze re pek ben, ki tört a taps. Bo -
hóc ko dá sá ban fel tu dott emel ked ni a gyer me ki lé lek sza bad sá gá -
hoz. Jól ér tet tük, nem leereszkedett, hanem felemelkedett a tiszta
gyermeki lelkekhez! 

A ma gá nyos far kas kar jai
Ott áll a lát ha tó és ki ta pint ha tó élet mű, a Szent lé lek temp lom.

Ta lán egy ki csit Ő he lyet te ál lok itt - gon dol ja ma gá ról ön hit ten a
temp lom. Té ved, Ő he lyet te nem áll és nem áll hat sen ki és sem mi.
Merk Mi hály egy van. Ami kor ki nyíl nak az aj tók, mint ha Mi hály
atya kar jai nyíl ná nak be fo ga dó öle lés re, gyer tek gye re kek és fel -
nőt tek, el ne késsetek, mindjárt kezdjük a misét. 

Vé gül is Ki cso da Merk Mi hály? A szat már né me ti Szent lé lek
temp lom né hai plé bá no sa, a Szent Se bes tyén Kol ping Csa lád

meg te rem tő je, temp lom épí tő? Egyik vá lasz ép pen ez le het ne, a
be fo ga dó, az öle lés re kit árt kar. A be fo ga dás a leg tá gabb ér te lem -
ben igaz: jár tak oda re for má tu sok, gö rög katolikusok és keleti
vallásúak egyaránt. 

A ma gá nyos far kas a nagy vi lág ban
Egyik pap ba rá tom szok ta mon da ni, hogy a szat má ri egy ház -

me gyén kí vül is van élet. Köz he lyes íze van, de el gon dol ko dás ra
sar kal ló an igaz. Az egyik Haj nal akar len ni nép dal ének lé si ver se -
nyen Macz kó Má ria or szág-vi lág előtt is mert ma gyar nép dal éne -
kes a ren dez vény mű so ra sze rint meg je lent a Szent lé lek temp lom
Merk Mi hály ter mé ben, ahol a ren dez vény hez kap cso ló dó tánc -
há zat szer vez ték. Ol vas sa a be já ra ti aj tón a fel ira tot: Merk Mi hály 
te rem. Nem tud hová len ni a meg le pe tés től. Bu da pes ten bi zo nyos
kö rök ben is me rik és be szél nek Merk Mi hály ról. 

A be szé dei és a ver sei kö zül is is mer né há nyat. Fény má sol va
ad ják kéz ről kéz re. Nem tud ja meg kö szön ni a Jó Is ten nek, hogy
ilyen nagy pap-em ber temp lo má ba lép he tett be. Há lá já nak és kö -
szö ne té nek gyö nyö rű je lét adta más nap Macz kó Má ria, ami kor
szó lis ta ként és együtt a fi a ta lok kal is éne kelt az if jú sá gi mi sén.
Ön ál ló ma gyar or szá gi és vi lág já ró mű so ra i ban sze re pel egy-egy
idé zet vagy vers Merk Mihály munkáiból. Következtetés: Igaza
van kedves papbarátomnak, a szatmári egyházmegyén kívül is
van élet. Merk Mihály példája is ezt igazolja. 

A fel for ga tó ma gá nyos far kas
Merk Mi hály ér ték rend jé ben a sza bad ság a le ge lő ke lőbb he -

lyen állt. Szol gál jon erre egy tör té nel mi pél da. 1989. már ci us
13-án Sza nisz lón tar tot ták szo ká sos lel ki gya kor la tos nap ju kat
szat má ri egy ház me gyés pa pok. Áib Sán dor, Kühn Pál, Merk Mi -
hály, Mer lás Ti bor és Tempf li Imre a lel ki prog ram után kö tet len
be szél ge té sük so rán az egy ház me gye ége tő gond ja i ról be szél ge -
tett. Ez eset ben az er dé lyi pap test vé rek 1989 ele jén ki adott nyi lat -
ko za tát be szél ték vé gig, ame lyet a Kos suth Rá dió Va sár na pi Új -
ság című mű so rá ból és szá mos kül föl di lap ból is mert meg a vi lág.
A fa lu rom bo lás, a ma gyar ság, a ró mai ka to li kus egy ház és hí ve i -
nek ki lá tás ta lan hely ze te és mind azok a kér dé sek sze re pel tek ab -
ban a ki lenc pont ban, ame lyek kel a dik ta tú ra súj tot ta az or szág
egész né pét.

Az öt szat má ri pap egyet ér tett a ki lenc pont ban és meg told ták
még eggyel, még pe dig az Er dély ben olyan nagy mé re te ket öltő
ki ván dor lás meg fé ke zé sé ért lép tek fel. Ők öten fo gal maz ták meg
azt a le ve let, amellyel Tempf li Imre fel ke res te Si pos Fe renc or di -
ná ri ust, nem kér ve tőle töb bet, mint a le vél tu do má sul vé te lét és
an nak en ge dé lye zé sét, hogy csat la koz has sa nak az er dé lyi test vé -
rek nyi lat ko za tá hoz. Idő köz ben ők öten fel oszt va egy más kö zött
az egy ház me gyét, vé gig jár ták a plé bá ni ák több sé gét és 23 pap -
test vér alá írá sá val tér tek vissza. 

Az alá írók kö zött volt Re i zer Pál ké sőb bi me gyés püs pök,
Amma Zol tán ak kor er dő di plé bá nos stb. Az or di ná ri us nem en -
ge dé lyez te a ké rést. Más nap a sze ku ti tá té ke zé re ke rült az ügy.
Kö vet ke zett az ér tel mi szer zők meg hur co lá sa. Merk Mi hály ké -
sőbb fa nyar hu mor ral ele gyít ve me sél te ba rá ta i nak sze ku ri tá tés
emlékeit, amikor felforgatónak, hazaárulónak, el len for ra dal már -
nak, revizionistának nevezték kihallgatói, és bántalmazták is. Egy 
biztos, Tőkés László gondolatát, a hallgatás falának le bon tá sát
Merk Mihály és paptársai magukévá tették. Erre ma is büszkék
lehetünk.

Ta lán ez a né hány pél da is elég ah hoz, hogy meg ért sük, mi ért
él ma is Merk Mi hály. Az utó dok, a kor tár sak fel ada ta to vább ra is
élet ben tar ta ni és to vább adni az ő pél dá ját, mert szük sé ge van a
mai és el kö vet ke ző nem ze dé kek nek is Merk Mi hály ra és a Merk
Mihályokra. 

Csi rák Csa ba
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Be szá mo ló az Er dé lyi Ma gya rok Tol na Me gyei Köz hasz nú
Egye sü le té nek 2008. évi te vé keny sé gé ről

(az EMTE 2009. feb ru ár 20-i éves köz gyű lé sén elő ter jesz tett be szá mo ló alap ján)

Ja nu ár 12-én tar tot tuk a Szek szár di Ge -
menc Ét te rem ben ha gyo má nyos, im már
18. far san gi EM TE-bá lun kat. A bált egy
órás kul túr mű sor előz te meg: a Hő gyé szi
Szé kely Nép dal kör elő a dá sa Zsig mond
Zol tán szó ló já val, az Ifjú Szí vek tánc kör
mo dern tánc be mu ta tó ja, Czir mai An nus ka 
sza valt Wass Al bert ver set. Be recz ki Zol -
tán Nagy tisz te le tű úr az Úr ál dá sát kér te az
egy be gyűl tek re. Ezt kö vet te a haj na li 4-ig
tar tó vi gad alom, bő sé ges tom bo la nye re -
mé nyek, ze nélt a Ho ri zont tánc ze ne kar.  A
jól si ke rült mu lat ság meg szer ve zé sé ért di -
csé ret il le ti fe le sé ge in ket: Kese Edit, Ber -
nád Eni kő, Már ton Er zsé bet, Ta má si Haj -
nal ka.

v v v

Feb ru ár 2-án éves köz gyű lés. El nö ki be -
szá mo lóm ban ki emel tem, hogy az elő ző
el nök nő, ha bár ha von ta fel szó lí tot tuk
erre,azó ta sem sem adta át a meg bí za tá sa
ide jén ke let ke zett ira to kat-bi zony la to -
kat-szám lá kat. A Köz gyű lés meg vá lasz tot -
ta az új tiszt ség vi se lő ket: El nök: Kese Fe -
renc An tal, al el nök: Nt. Be recz ki Zol tán.
El nök sé gi ta gok: Ber nád Eni kő, Máté Pál,
Már ton Fe renc, Bán di Imre, Zsig mond
Zol tán. Fel ügye lő bi zott ság: el nök Czir mai 
La jos, ta gok: Zsi dó At ti la, Gru ber Gyu la.
Pénz tá ros: Ko vács Bar na Pé ter.

v v v

2008. már ci us 15-én  nem ze ti ün ne pünk
mél tó meg ün nep lé se ként a Fadd-i re for -
má tus  temp lom ba hív ta az er dé lyi e ket
nagy tisz te le tű  Be recz ki Zol tán.  Ün ne pi
be szé dét a Gár do nyi Zol tán Re for má tus
mű vész-együt tes ün ne pi kon cert je Lo zsá -
nyi Ta más or go na mű vész já té ka, va la mint
az ün nep hez illő sza va la tok kö vet ték. A fe -
lejt he tet len él ményt több órás tár sal gás kö -

vet te a pa ró kia ren de zett ud va -
rán. Kö szö net jár a sze rep lő kön
kí vül a gon dos szer ve zé sért tisz -
te le tes asszony Be recz ki Ibo lyá -
nak. 

v v v

Áp ri lis 19-én ado má nyo zó le vél 
kí sé re té ben ke rült át adás ra a
2.462 db. könyv ből álló ado -
mány a Ma ros me gyei Bu zás be -
se nyő Dósa Dá ni el ál ta lá nos is -
ko lá já nak. Di csé ret és tel jes el is -
me rés jár ki tar tó, szor gal mas,
mun ká já ért ve zet ős égi ta gunk -
nak, Máté Pál nak. Ő gyűj töt te,
szor tí roz ta, tá rol ta, majd szál lí -

tó esz közt szer zett, be pa kol ta, le szál lí tot ta,
át ad ta, és mind ezért há lás kö szö net il le ti őt
ré szünk ről és a fo ga dók ré szé ről egya ránt. 

v v v

Áp ri lis 19-én az EMTE és a Ba bits Mi hály 
Mű ve lő dé si Ház kö zös ren de zé sé ben ke -
rült sor An tal Imre gyi me si fes tő mű vész
szek szár di tár la tá nak meg nyi tá sá ra. A nyi -
tó be szé det Baki Pé ter fes tő és gra fi kus
mű vész, a mél ta tó-be mu ta tó be szé det Mő -
zsi Sza bó Ist ván fes tő mű vész tar tot ta.  A
mű vészt és a je len le vő ket id. De csi Kis Já -
nos sza va ló mű vész és Se bes tyén Ist ván
bu ko vi nai me se mon dó aján dé koz ta meg.
Ezt kö ve tő en az egész tár sa ság át vo nult
Mözs re, ere de ti mö zsi mar ha pör költ re és
az azt kö ve tő szek szár di vö rös bor ra.

v v v

Má jus 2-án a fad di re for má tus temp lom -
ban is ten tisz te le ten szólt szí vünk höz nagy -
tisz te le tű Be recz ki Zol tán, me lyet a pa ró -
kia ud va rán ker ti ma já lis kö ve tett az al el -
nök úr és ked ves neje fel aján lá sá ra. Tár sa -
sá gunk hoz csat la ko zott az elő ző na pon Dr.
Ser dült Ti bor és neje, S.Ben ke Éva  ál tal
ven dé gül lá tott ún. „er dé lyi or vo sok ma já -
li sa” és az ún. “mér nö ki ta go zat”. 

v v v

Jú ni us 7-én volt az EMTE pak si jú ni á li sa.
En nek ke re té ben a Ma ko vecz Imre ter vez -
te fa temp lom ban Máté Pál Már ton Áron
élet út ját mu tat ta be. Nagy ívű ta nul má nyát
utó lag az Át al ve tő két rész ben le kö zöl te.
Ma ra dan dó él ményt je len tett a pak si er dé -
lyi ek büsz ke sé gé vel, Ka csó Tí bor sport ta -
nár ral való meg is mer ke dés. 
Ezt kö ve tő en a Pak si pin ce sort te kin tet tük
meg, majd itt a ze te la ki Bán di Im ré nek és
csa lád já nak ven dég sze re te tét él vez het tük.

Szep tem ber 27-én szin tén a fad di re for -
má tus temp lom ban ke rült sor Az er dé lyi
szel lem fák lya ví vői című ren dez vé nyünk -
re. Előbb csen des meg em lé ke zés tar tot -
tunk nem ze ti gyász na punk ról, ok tó ber
6.-ról, az ara di vér ta nuk nap já ról. Ezt kö -
ve tő en Dr.Ser dült Ben ke Éva iro da lom-ta -
nár nő mu tat ta be az er dé lyi Te le ki csa lád
tör té ne tét. Az ün nep sé gen részt vett gr. Te -
le ki Jú lia és fér je, Dr. Cza kó Jó zsef is.  A
to váb bi ak ban az Er dély be nem rég vissza -
köl tö zött Tö rök Le ven te fes tő és gra fi kus
mű vész mu tat ta be mun ká it. A mű vészt és
a ki ál lí tott 12 Stá ció so ro za tot Ber nád Zol -
tán ta nár úr mél tat ta. (A sors fin to ra, hogy
azó ta – 2009 ja nu ár já ban – vissza köl tö zött
Pál fá ra; a 2009-es EMTE bá lon 10 db.
gyö nyö rű gra fi kát aján dé ko zott tom bo la
nye re mény tárgy ként.).

v v v

Az EMTE el nö ké nek is mé telt fel ve té se,
kez de mé nye zé se nyo mán az EKOSZ el nö -
ke egy nyílt le ve let fo gal ma zott meg a Ma -
gyar Rá di ó hoz. Az Át al ve tő két rész ben
adta köz re az anya got, a ren ge teg hoz zá -
szó lás sal együtt.

v v v

Szep tem ber 29. és ok tó ber 3. kö zött a
Nem ze ti Jog vé dő Ala pít vány ál tal szer ve -
zett kár pá tal jai hely zet fel mé rő ki rán du lá -
son vet tem részt fe le sé gem mel. (Az út ról
rész le tes be szá mo lót adott köz re az Át al -
ve tő, mely hez csa tol tan fe le sé gem is ki -
fejt het te sa ját ta pasz ta la ta in kat, kö vet kez -
te té se in ket.) Amennyi ben vol na rá igény,
szí ve sen szer vez nénk egy to váb bi hon is -
me re ti utat. 

v v v

A 2008-as év ben az EMTE nagy vál lal ko -
zá sa lett vol na az ál ta lam rég meg ál mo dott
és szor gal ma zott SZÉ KELY KA PU fel ál lí -
tá sa Szek szár don. Aján dék nak szán tuk
vol na ezt be fo ga dó vá ro sunk nak, most vi -
szont fáj da lom mal kell le ír nom, hogy itt
erre nem tar ta nak igényt, mél tó he lyet hoz -
zá nem biz to sí ta nak. 

Be fe je zé sül csak annyit, hogy sze ret ném –
mint im már 19 éve – ügyün ket to vább szol -
gál ni, ezért arra ké rem min den tag tár sa -
mat, hogy le gyünk to vább ra is egy nagy
Egész. Bi zo nyá ra az ed di gi ek nél több re
va gyunk ké pe sek nem ze ti ügyünk ér de ké -
ben.

Kese Fe renc EMTE el nök

Az EMTE el nök sé ge
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 Gyi mes-völgy ben temp lom és is ko la épült a ma gyar gye re kek nek

A szik lá ra épült ház
Gyi mes fel ső lok. Ha így, min den ma -

gya rá zat nél kül írom le ezt a hely ség ne vet,
bi zo nyá ra nem so kat mond a Ked ves Ol va -
só nak. De ha né hány mon dat ban el be szé -
lem azt is, hogy Ro má ni á ban, an nak is ke -
le ti ré szén, a gyi me si csán gók egyik köz -
pont ja, rá adá sul egy év ti ze de az Ár pád-há -
zi Szent Er zsé bet ne vét vi se lő ka to li kus
ma gyar lí ce um nak he lyet adó fes tői szép -
sé gű te le pü lés, ak kor bi zo nyá ra oda fi gyel -
nek majd to váb bi mon dan dóm ra...Mert -
hogy az Er délyt Mold vá val össze kö tő út
mel lett a se bes fo lyá sú, ka nyar gós Tat ros
fo lyó men tén, kö vér le ge lők és ha ra gos -
zöld fe nyők övez te kis falu ez a Gyi mes fel -
ső lok. Szor gos és sze rény ma gyar em be rek 
él nek itt: a gyi me si csán gók. Su dár ter me -
tű ek, pi ros pozs gá sak, tisz te let tu dó ak. Elő -
re köszönnek az idegennek – gyermekek és 
felnőttek egyaránt. Először magyarul, s ha
az illető nem érti, akkor románul is. 

A ki csiny, de jó hosszú fa lu ban, mint -
egy más fél év ti zed del eze lőtt „cso da tör -
tént”. A falu ak ko ri plé bá no sa, Ber szán La -
jos atya el ha tá roz za, hogy nem néz he ti to -
vább a sze gény ség ben élő, gyer me ke i ket
is ko láz tat ni nem tudó em be re ket – is ko lát
épít a gyi mes-völ gyi gye re kek szá má ra. Is -
ten se ge del mé vel álma meg is va ló sult.
Hogy mi ként, azt ő maga me sél te el, ami -
kor a kö zel múlt ban vendégei voltunk a
gyimesfelsőloki líceumban.

Az ál lam el vet te
az egy há zi is ko lá kat

– Er dély ben, az er dé lyi tör té nel mi egy -
há zak sa ját is ko lát tar tot tak fenn egé szen
1948-ig – mond ja Ber szán atya. – Csak a
mi püs pök sé günk, te hát a gyu la fe hér vá ri
püs pök ség te rü le tén mint egy 300 ilyen is -
ko lát tar tot tunk nyil ván. Ezek kö zött volt
ár va ház, ta ní tó kép ző, ál ta lá nos és kö zép is -
ko la, s e  tan in téz mé nye ket a kom mu nis ta
re zsim ál la mo sí tot ta. Ez per sze nem csak
azt je len tet te, hogy ezu tán nem a ke resz -
tény ér ték ren det fog ják köz ve tí te ni, ha nem 
azt is, hogy a ro mán ál lam vet te tu laj do ná -
ba, vagy is úgy ren del ke zik, aho gyan akar:
olyan tan nyel vű lesz az is ko la, ami lyet ő
meg ha tá roz, s az in gat lan is az ő tu laj do ná -
ba ke rül. De nem csak az is ko lá kat vet ték
el, ha nem pél dá ul a kán tor ta ní tók szol gá la -
ti la ká sa it, és egyéb in gat la no kat is, ame -
lye ket nem gon doz tak, ezzel pusz tu lás ra
ítél tet tek. Ez a gya lá za tos tett nem csak az
egy ház nak, ha nem a nem zet nek is nagy
vesz te sé get je len tett. Az úgy ne ve zett for -
ra da lom után, 1989-et kö ve tő en, le he tő sé -
günk nyílt arra, hogy meg nyis suk az is ko -
lá in kat, per sze min den támogatás nélkül...

Az atya ezt kö ve tő en ki tér arra, hogy az
ál la mo sí tás előtt ezek az is ko lák ön fenn -
tar tók vol tak, tud ni il lik a tan in téz mé nyek -
nek vol tak épü le te ik, szán tó ik, er de jük, s
ezek ből fi zet ték a ta ná ro kat, az ott dol go zó 
mun ká so kat, kar ban tud ták tar ta ni az épü -
le te ket a jö ve de lem ből, azon kí vül a jeles,
törekvő diákoknak ösztöndíjat is adhatott. 

– Ez volt a múlt. Most azon ban a je len -
re kel lett kon cent rál ni. Ön eb ben a fa lu ban 
szol gál ta a hí ve ket, mi ként ju tott az el ha tá -
ro zás ra, hogy is ko lát és temp lo mot épít?

– Eb ben a kör nye zet ben, a Gyi mes völ -
gyé ben 16 évi lel ki pász tor ko dás után arra
gon dol tam, hogy itt is kel le ne nyit ni egy
is ko lát. Ezen a tá jon nem volt ko ráb ban
tan in téz mény, te hát nem is volt mit vissza -
igé nyel ni. Hogy mi ből épí tet tük az Ár -
pád-há zi Szent Er zsé bet Ró mai ka to li kus
Gim ná zi u mot? Azt is mond hat nám: úgy -
szól ván a sem mi ből. Is ten töl töt te meg ezt
a vi lá got az ő jó sá gá val, te remt mé nye i vel,
s most is val lom, hogy a Min den ha tó Is ten
se gí tett, vagy in kább Ő va ló sí tot ta meg ezt
a cso dá la tos tan in téz ményt. Vol ta kép pen
1994-ben kez dő dött az is ko la éle te: épü let
nél kül, a köz ség klub ter mé ben kezd tünk
ok tat ni, és ez majd nem két és fél évig szol -
gált ben nün ket. Ak kor még be tud ta fo gad -
ni a ta nu ló kat, mert 32 gyer mek kel in dul -
tunk, de min den év ben jöt tek az új osz tá -
lyok, így épült fel te hát az is ko la lét szá ma

is, a ne gye dik év ben már érett sé gi ző ink is
vol tak. Köz ben pe dig épült az új is ko la,
las san el is tud tuk őket szál lá sol ni. Azt
gon dol tam, itt meg áll ha tunk. Az első érett -
sé gi ző ge ne rá ció után azonban egyre több
volt a jelentkező és szükség mutatkozott
egy újabb épület létrehozására is. Isten
segítségével 2002-ben ez is elkészült.

– Ma már két pár hu za mos osz tály ban
két ta go za ton ta nul nak Gyi mes fel ső lo kon
a ka to li kus lí ce um di ák jai. Ezt mi ként ol -
dot ták meg?

– Kö rül te kin tő szer ve zés sel, ala pos
mun ká val si ke rült lét re hoz ni a hu mán és a
reál ta go za to kat. A kö zép is ko lánk ban te -
hát négy-négy pár hu za mos osz tály mű kö -
dik. Az ál ta lá nos is ko lá ban az ötö dik től a
nyol ca di kig egy-egy osz tály ban ta nul hat -
nak a gyer me ke ink. Hoz zánk kap cso ló dott 
3 kis is ko la a köz ség te rü le té ről, mert na -
gyok a tá vol sá gok, és itt van 1-4. osztály is, 
meg óvoda. Így azután mindösszesen
368-an vagyunk. 

– Mi lyen a di á kok össze té te le? Az érett -
sé gi zők kö zött idén csán gó és szé kely fi a ta -
lo kat lát tam... 

(Az atya el mo so lyo dik. Lá tom az ar cán, 
hogy meg bo csát ja ne kem a tá jé ko zat lan sá -

Gyi mes fel ső lok
Ro má nul Lun ca de Sus. A Gyi me sek
völ gyé ben lévő fa lu nak alig 651 la ko -
sa van, né hány csa lád ki vé te lé vel,
csán gó ma gya rok. A gyi me si csán gók
szin te ma is úgy él nek, mint an nak
ide jén Ázsi á ból ér ke zett őse ink: ta -
vasszal „fel köl töz nek” az ál la tok kal a
he gyek be, a ha va sok ba, ott nyá ri szál -
lást ala kí ta nak ki ma guk nak és ott is
ma rad nak, míg le nem esik az első hó.
Időn ként le-le lá to gat nak a fa lu ba
tisz ta ru há ért, éle le mért, s hoz zák le a
te jet, a saj tot és a tú rót. A falu igen
hang za tos ré szek ből áll össze: Ug ra -
pa ta ka, Gör be pa ta ka, Nyí res al ja,
Far kas pa ta ka (a fáma sze rint e pa tak
men tén jár tak be té len a far ka sok
dézs mál ni a falu jó szá ga it...), Kom ját, 
Szö csök pa ta ka, Ré ce pa ta ka és ha son -
lók. Gyi mes fel ső lok ról ke let re ha lad -
va kö vet ke zik Gyi mes kö zép lok, Gyi -
mes és Gyi mes bükk, ez utób bi az utol -
só ma gyar te le pü lés a ko ráb bi ma -
gyar-ro mán ha tár előtt. Fes tő i en szép
a kör nye zet a Gyi me sek ben. Nem is
cso da, hogy egy re több ma gyar or szá -
gi, sőt nyu ga ti or szá gok ból ér ke ző tu -
ris ta lá to gat ja az egy ko ri ma gyar tör -
té nel mi tá ja kat. Gyi mes fel ső lo kon és
a Tat ros fo lyó kör nyé kén mind több a
tu ris ta szál ló, a kem ping, amely min -
den igényt ki elé gít és vi szony lag ol csó.

Ber szán La jos ka no nok a temp lom és
is ko la épí tő lel ki pász tor a

mold vai és a csán gó di á kok egy
cso port já val Gyimesfelsőlokon
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gom ál tal in dít ta tott kér dé se met és ki me rí -
tő vá laszt is ad az érdeklődésemre.)

– Vá ro si nö ven dé ke ink is van nak, akik
ki jön nek ide fa lu ra. Pél dá ul Csík sze re dá -
ból, itt ugyan is csend ben, nyu godt kör nye -
zet ben ta nul nak. Mond jam úgy, hogy nem
ra kon cát lan kod nak, nin cse nek vi sel ke dé -
si, ma ga tar tá si prob lé má ik, a falu nyu gal -
mas lég kö ré ben ők is ki egyen sú lyo zot tab -
bak. So kan van nak he lyi ek, gyi mes fel ső -
lo ki ak, s az em lí tett csík sze re da i ak, va la -
mint jön nek a Szé kely föld ről és a moldvai
csángó gyermekek, Pusztináról, meg más
falvakból is.

– Lá tom a fal ra ki füg gesz tett ok le ve le -
ket, ér me ket, a vit ri nek ben ser le ge ket. A
sport te rén is je les ked nek?

– Igen, ta nul má nyi és sport ve tél ke dő -
kön is részt ve szünk. Egyik fut ball csa pa -
tunk Bu da pes tig el ju tott a ver se nye ken,
igaz, nem ők győz tek, de be ju tot tak a dön -
tő be! Óri á si si ker ez egy gyi me si kis falu
diákjai számára. 

– Ber szán atya, mit je lent egy ek ko ra
kö zös ség nek a meg ma ra dá sa és nem ze ti
ön tu da tá nak erő sö dé se szem pont já ból,
hogy itt, Gyi mes fel ső lo kon is ko lát és temp -
lo mot épí tet tek? 

– Eb be az is ko lá ba há rom faj ta ma gyar
jár: az egyik az im má ron ro mán több ség
kö zött élő mold vai csán gó, a má sik a gyi -
me si csán gó, a har ma dik pe dig a szé kely.
Egy ki csit bő vebb ma gya rá za tot is fűz nék
e fel so ro lás hoz. A mold vai csán gók kal
kap cso lat ban saj nos elég fur csa ké pet al -
kot hat egy kí vül ál ló, sok in for má ci ót ter -
jesz te nek ró luk, gyak ran szid ják az ot ta ni
pa po kat, hogy meg aláz zák őket, nem úgy
ke ze lik a mold vai csán gó ma gya ro kat,
aho gyan kel le ne és egye be ket is. Jó ma gam 
ba rát sá got tar tok „ben ti” pa pok kal. En nek
a kö vet kez mé nye, hogy pél dá ul Klé zse
nevű köz ség ben ma gya rul es ket het tem az
ot ta ni temp lom ban, Pusz ti nán pe dig egyik
év ben ro mán nyel vű szent mi sén be szél tem 
ma gya rul a hí vek hez. A kö vet ke ző év ben
már azt mond ta a plé bá nos, hogy mi séz zek
ma gyar nyel ven. Azó ta jó ba rá tok va -
gyunk. Idén pün kösd kor szin tén ma gya rul
mi sé zek a pusz ti nai temp lom ban és je len
lesz Fü zes Osz kár, Ma gyar or szág bu ka res -
ti nagy kö ve te is...Egyéb ként 10 mold vai
csán gó ma gyar nö ven dé künk van er ről a
vi dék ről, akik idén érett sé giz nek. A má sik
faj ta is ko la lá to ga tó a gyi mes völ gyi csán gó 
ma gyar. Szent Ist ván ki rá lyunk ala pí tot ta
egy ház me gyénk te rü le té ről va lók, itt lak -
tak a sűrű er dők kö zött, meg hú zód tak az
ide gen be to la ko dók, az adó sze dők elől,
élet te ret ala kí tot tak ki ma guk nak, gaz dál -
kod tak – fő leg ál lat te nyész tés sel és fa ki ter -
me lés sel fog lal koz tak, és azt te szik ma is.
Ők mindig is magyarul hallgatták az Isten
igéjét. A harmadik csoportot a székelyek
alkotják. Ők, mint említettem,  Csík sze re -

dá ról és a környékbeli falvakból, valamint
Kézdivásárhelyről, a háromszéki me den -
cé ből jönnek hozzánk. 

Az  atya, aki ko ráb ban a gim ná zi um
igaz ga tói tiszt sé gét is be töl töt te, ma pe dig
a kö zös ség lel ki ve ze tő je, sze ren csés nek
ta lál ja e hár mas ta lál ko zást, a kü lön bö ző
úton fej lő dő ma gya rok itt az Ár pád-há zi
Szent Er zsé bet Ka to li kus Gim ná zi um ban
van nak együtt. Így meg is me rik egy más
kul tú rá ját, éne ke it, nép vi se le te it. S ami kor
egy-egy ün nep sé gen fel öl tik nép vi se le tü -
ket, olyan szép lát ványt nyúj ta nak, mint
egy vi rá gos mező! Olyan sze re tet tel, szin te 
el ér zé keny ül ve be szél a di á kok ról, a ta ná -
rok ról, fa lu ról, hogy az em ber ben ön kén te -
le nül is fel öt lik a gon do lat: Ber szán atya is
Gyi mes fel ső lok szülötte, a gyimesi csán -
gók egyik képviselője. Aztán elmeséli az
életútját, amelyből egészen más derül ki.

Mi kes Ke le men
szü lő fa lu já ból való

– Zá gon ban szü let tem. Ter mé sze te sen,
aki is me ri a ma gyar tör té nel met, azon nal
rá vág ja, hogy: ott szü le tett Mi kes Ke le -
men! Ez így igaz, de van egy má sik hí res
szü löt te is a kis fa lu nak: a nép sze rű ma gyar 
szí nész nő, Kiss Ma nyi szin tén Zá gon ban
lát ta meg a nap vi lá got és gyak ran lá to ga -
tott haza szü lő fa lu já ba, kü lö nös kép pen té -
len, ami kor szán kóz ni is le he tett... Én azu -
tán Zá gon ból nagy utat jár tam be. Ak ko ri -
ban tud ni il lik az ál lam csak egy faj ta kö -
zép is ko lát en ge dé lye zett az egy ház nak: a
kán tor is ko lát. Ne kem hasz nos volt, mert
ott meg ta nul tam és meg sze ret tem az egy -
há zi ze nét, dip lo mát sze rez tem, s nagy örö -
möm re most itt a gye re kek kel tu dunk éne -
kel ni, szent mi sé ket vé gez ni. Utá na Gyu la -
fe hér vá ron fe jez tem be a te o ló gi át, ami hat
évig tar tott. S itt nem me he tek el amel lett,
hogy a gyu la fe hér vá ri ta nul má nya im alatt
egy cso dá la tos em ber ki su gár zá sa ve ze tett
en gem és tár sa i mat: Már ton Áron. A püs -
pök, akit úgy ne ve zett egyik írónk, hogy
„em ber ka ted rá lis”, hi szen tu dá sa, hu ma ni -
tá sa, jö vő be lá tá sa erre a meg tisz te lő el ne -
ve zés re fel is jo go sí tot ta. A te o ló gia el vég -
zé se után egy évig mun ka nél kü li vol tam.
Ez fur csán hang zik ta lán, de aki is me ri az

ak ko ri kö rül mé nye ket, jól tud ja, hogy a
püs pök úr és a ro mán ál lam örö kös vi tá ban
volt a lel ki pász to rok ki he lye zé sét il le tő en.
En gem 1966 áp ri li sá ban szen telt fel Már -
ton Áron püs pök úr, egy év el tel té vel –
pün kösd nap ján – fog lal hat tam el első ál lo -
más he lye met Csík szent györ gyön. Se géd -
lel kész vol tam, s ott is mer ked tem meg a
csán gó nép pel. Tud ni il lik az em lí tett te le -
pü lés mel lett a he gyek ben lévő Csi nód pa -
ta kán és Eger szék pa ta kán is hir det tem Is -
ten igé jét. Nagy öröm mel tet tem mind ezt.
Az ott élők meg érez ték a szán dé ko mat és
nagy sze re tet tel vár tak. Ál ta lá ban piszt rán -
got ké szí tet tek a pap juk nak, s ezt a pa tak -
ból fog ták ki – kéz zel! Nem hor gász bot tal,
ha nem puszta kézzel. Oly’ tiszta volt még
akkor a víz és annyi hal termett benne. A
szentmisén mindig zsúfolásig megtelt a
templom, ami nagy elégedettséget jelentett 
nekem. Nagyon megszerettem őket és tisz -
tel tem, tisztelem ma is az életigenlésüket,
azt a hitet, ahogyan az önállóságukat, sza -
bad sá gu kat védik. 

v v v

Így szü le tett meg vol ta kép pen Ber szán
atyá ban a gon do lat, hogy – im már gyi mes -
fel ső lo ki plé bá nos ként – is ko lát épít eb ben
a völgy ben a csán gók nak. Nem tud ugyan -
is min den csa lád annyit ál doz ni egy gye -
rek re, hogy is ko lá ba já ras sa a vá ros ban, ha
pe dig a mai vi lág ban nem fej lő dik, nem ta -
nul, ak kor csak a szol ga ság ba süllyed, az
or rá nál fog va ve ze tik fel nőtt ko rá ban is –
ki ta nult, hun cut em be rek. Le gyen sok ki -
mű velt fő itt a Gyi me sek ben, akik a faj tá -
ju kat gyá mo lí ta ni, tovább tanítani tudják, s 
az örökös szabadságvágyukban szol gál -
ják. Ez a pá rat la nul ér té kes em ber épí tett
te hát is ko lát a csán gók nak, tő lünk csak -
nem ezer ki lo mé ter re, az ezer éves ha tá rok
köz vet len szom széd sá gá ban – je len tős tár -
sa dal mi össze fo gás sal, a jó szán dé kú em -
be rek anyagi támogatásával. 

Ma gyer mek zaj tól han gos a gyi mes fel -
ső lo ki tan in téz mény. Gye nes Kál mán, sze -
ge di fo tó mű vész ba rá tom mal több na pig
ven dé ges ked tünk az atyá nál. A di á kok, a
ta ná rok gyak ran ko pog tat tak Ber szán atya
kis iro dá ja aj ta ján. Ki vé tel nél kül „pap bá -
csi nak” szó lít ot ták és a Di csér tes sék a Jé -
zus Krisz tus! után azon nal a tárgy ra tér tek:
el in téz ni való dol ga ik ügyé ben kér tek se -
gít sé get, a „Sze re dá ba” való be uta zás hoz
en ge délyt, vagy egy sze rű en a te le fon ját
vet ték igény be. A „pap bá csi” pe dig hi he -
tet len nyugalommal, végtelen szeretettel,
csendes szóval fordult feléjük. S mindig
segített. 

Úgy, mint ami kor el ha tá roz ta, hogy fel -
ka rol ja a csán gók ok ta tá sá nak, ne ve lé sé -
nek ügyét eb ben a meg le he tő sen sze gény,
de ki mond ha tat la nul szép gyimesi kör nye -
zet ben.

Ki sim re Fe renc

A „pap bá csi” a Csán gó ki rállyal,
De á ky And rás sal, be szél get az ezer éves

ha tá rok hoz kö ze li kem ping ben.
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CS.Í.T. Tá bor:  aján lás és be mu tat ko zás
2008 szep tem be ré ben, egy szép nap sü töt te dél utá non, ker ti

bog rá cso zás és bo roz ga tás köz ben szü le tett meg né hány ba rát és
ra jon gó fe jé ben az öt let, hogy ren dez zünk egy Tá bort ked venc ze -
ne ka runk kal, a CS.Í.T.-tel és a hoz zá juk ha son ló an azo nos gon do -
lat és ér ze lem vi lá got kép vi se lő ze ne ka rok, mű vé szek, elő a dók kal
kö zö sen. A CSÍT egy kom lói, nem ze ti roc kot ját szó együt tes
neve. A rövidítés 3 betűje ezt jelenti: Csak Így Tovább.

 A gon do la to kat tett kö vet te.. Ha ma ro san össze állt a szer ve zői
csa pat, meg be szél tük, hogy mit is sze ret nénk, s ez tán ne ki vág -
tunk a mun kák nak… Hely színt ke res tünk a Tá bor nak, we bol dalt
hoz tunk lét re és fej lesz tet tük, ze ne ka rok kal és elő a dók kal tár -
gyal tunk, tá mo ga tó kat és önzetlen segítőket kerestünk… 

So kan kér dez ték már tő lem, hogy mi ről is fog szól ni ez a Tá -
bor? Ba rá ti ta lál ko zó? Rock fesz ti vál? Iga zán nem is tud nám pár
szó ban meg fo gal maz ni a mon da ni va ló ját, a lé nye gét. Amit mi
sze ret nénk meg va ló sí ta ni, az egy olyan álom, ami ről csak ne he -
zen és fél ve tu dok be szél ni… A mai ro ha nó és önző vi lág ban haj -

la mo sak va gyunk el fe lej te ni és el vesz te ni olyan ér zé se ket és ér té -
ke ket, ame lyek nek min dig je len kel le ne len ni az éle tünk ben: : ba -
rát ság, ön zet len ség, össze tar to zás és sze re tet El fe lejt jük, hogy él
még egy nép a Kár pát-me den cé ben, mely nek mi is ré sze va gyunk, 
el fe lejt jük, hogy mi lyen ter mé sze tes volt gyer mek ko runk ban,
hogy vol tak ba rá ta ink, akik re min dig le he tett szá mí ta ni… El fe lej -
tet tünk ön zet le nül adni és el fo gad ni… El fe lej tet tünk büsz ké nek
len ni, ne vet ni, sír ni, sze ret ni…Elfelejtettünk élni is…Ezekből az
érzésekből szeretnénk erre az egy napra egy csipetnyit
visszavarázsolni az emberek szívébe… 

Ké rem, jöj je nek el és ül tes sük el együtt a Ba rát ság Fá ját, s
gyújt suk meg kö zö sen az Össze tar to zás Láng ját, hall gas suk
együtt Simó Jó zsef gyö nyö rű sza va it Wass Al bert éle té ről, tán col -
ja nak a Né pek Ze né jé re és ve gyül je nek el a Tá bo ri For ga tag ba.
Lesz itt ki ra ko dó vá sár, kéz mű ves és íjász be mu ta tó, a bog rács ban 
ro tyog majd a bab gu lyás és fi no mabb nál fi no mabb bo rok vár ják
ven dé ge in ket.. Ze nél majd ne künk a Csil lag ös vény, a Déva, az
Ava tar ze ne kar, s mi kor a magyarhertelendi dombok mögé
lemegy a nap, a CS.Í.T. lép a színpadra…

Még az út ele jén já runk, ren ge teg fel adat és meg ol dan dó prob -
lé ma vár még ránk, de hisszük, hogy 2009. 06 20-án ég het majd
láng, ég het majd a láng, Min den ma gyar lélekért.

Pa ján Csa ba

Kö rös tár kány – 1919-2009
Kö rös tár kány ban áp ri lis 10-én is ten tisz te le ten em lé kez tek az
1919-es nagy pén te ki ma gyar ir tás ról, majd meg ko szo rúz ták a 
már tí rok em lék mű vét. A meg em lé ke zés egyik szer ve ző je Gá -
bor Fe renc MVSZ kül dött volt, aki az em lék mű lét re ho zá sá -
ban is je len tős sze re pet vál lalt. Alább a Hon ta la nok című írá -
sá ból köz lünk egy rész letet.

Fü lé be csen gett a fe le sé ge bú csú sza va – ha baj van, hagy jon
min dent csak kend, me ne kül jön! A temp lom előtt meg állt, nem
tud ta mi té vő le gyen? For dul jon ki a fa lu ból, vagy men jen haza.
Hir te len eszé be ju tott a falu pén ze. Az nem az övé, az zal el kell
majd szá mol nia, ha lesz ki nek, az a pénz az ő gond ja i ra van bíz va.
Mit mond majd, ha szá mon ké rik tőle? Meg tért az ut cá ba, a háza
felé, a pénzt min den áron el kell hoz za. Mire elért ha zá ig, már
majd nem min den irány ból hal lat szott a pus ka ro po gás, jaj vesz -
éke lés. Be ment, be zár ta maga után a ka put és elő vet te a lá di kát,
ami ben a falu pén zét tar tot ta. Ki mar kol ta be lő le az összes pénzt és 
a gö le bé be dug ta. Ak kor eszé be ju tott a csa lád pén ze is. Ki vet te a
pár na alól, ahol az asszony tar tot ta, és rongy ba csa var va az ud va -
ron egy nagy kő alá dug ta. Már épp azon ta na ko dott ma gá ba,
hogy a jó szá gok kal mit csi nál jon, ami kor meg hal lot ta, hogy a
szom széd ka pu ját ir tó za to san ve rik. Egy pil la na tot sem gon dol -
ko dott to vább, ne ki ira mo dott a kert nek. Tud ta, az utca felé már
nem me ne kül het, csak az Al szeg felé a ker te ken ke resz tül. Fu tott,
ahogy csak öreg lá bai bír ták, egyik ke rí tést a má sik után ug rot ta
át. Már vagy csak há rom ke rí tés volt a falu szé lé ig, már re mél te,
hogy sze ren csé sen meg me ne kül, ami kor hir te len, mint ha a föld -
ből jöt tek vol na ki, há rom fegy ve res, fé lig pa raszt, fé lig ka to na
állt előt te. Is mer te őket, a szom széd fa lu ból vol tak. Ők is meg is -
mer ték. Rá fog ták a pus ká kat. – Bá csi hol a pénz? – kér dez te az
egyik tört ma gyar ság gal. Egy pil la nat alatt föld be gyö ke re zett a
lába, nem jött ki hang a tor kán. Mind kö ze lebb jöt tek hoz zá, a
pus kák már ott vol tak az orra előtt. – Van pénz – nyög te ki. Las san 
be nyúlt a gö le bé be, és le dob ta a sok pénzt a föld re. A sok ban kó
széj jel szó ró dott. Azok hár man, egy mást lök dös ve ne ki es tek, és
egy más elől kap kod ták fel a pénzt. Nem tö rőd tek azok már sem
em ber rel, sem pus ká val, úgy hogy szabad lett az út, ki egészen a
falu végéig. Így jutott el aztán Fenesig, mert a dombok felé vezető 
utat még nem állták el. Elveszett, el a falu pénze igaz, de aztán
már úgysem lehetett hasznát venni, mert más világ jött, más
pénzzel.

Meg em lé kez tek az
Al só-Fe hér vár me gyei

ma gyar el le nes vé reng zé sek ről
A Fe hér me gyei RMDSZ szer ve zé sé ben há rom na pos ren dez -

vénnyel em lé kez tek meg az 1849 ja nu ár já ban el kö ve tett ma gyar -
el le nes vé reng zé sek 160. év for du ló já ról. A rend kí vül gaz dag
prog ram ke re té ben be mu tat ták Do mon kos Lász ló Na gye nye di
ördögszekér című, a témát feldolgozó könyvét. 

Ezt kö ve tő en a Dr. Szász Pál Kö zös sé gi Ház ban tar tott elő a -
dás so ro za ton ele ve ní tet ték fel az 1848-as for ra da lom és sza bad -
ság harc dél-er dé lyi vo nat ko zá sa it, kü lö nös te kin tet tel az Al só-Fe -
hér vár me gyé ben tör tént ma gyar el le nes vé reng zé sek re. Rácz Le -
ven te, a Fe hér me gyei RMDSZ el nö ke el mond ta: a meg em lé ke -
zés azt szol gál ja, hogy a ma gyar la kos ság ban tu da to sod ja nak a
160 évvel ezelőtt történtek, és ilyen soha többé ne fordulhasson
elő. 

Más nap a fe le nye di re for má tus temp lom ban öku me ni kus is -
ten tisz te let re ke rült sor, amely nek ahol Ba ra bás Já nos, Ma gyar or -
szág ko lozs vá ri kon zul ja és Só gor Csa ba eu ró pai par la men ti kép -
vi se lő is szólt az egybegyűltekhez. 

A nép ir tás sal meg vál to zott Dél-Er dély et ni kai képe, elő ké szít -
ve egy ben a tri a no ni or szág rab lást is. A ro mán tör té net írás mai na -
pig nem ze ti hős ként te kint Av ram Ian cu ra és Axen te Se ver re, itt -
hon pe dig, ha tu dunk is ezek ről a bor zal mak ról, va la hogy
könnyen át sik lunk raj tuk, pe dig „aki el fe lej ti a múl tat, az arra
ítéltetik, hogy újra átélje azt."

Sza bó Pál 

(Em lé kez tet jük ol va só in kat, hogy la punk ta valy már ci u si szá -
má ban kö zöl tük Ser dült Ben ke Éva írá sát Egy „ál mo dó és nagy -
ra tö rő” vá ros pusz tu lá sa – Na gye nyed tra gi kus ja nu ár ja  cím mel. 
Azt írást nem rég tet te köz zé a ma ros vá sár he lyi Nép új ság is.)
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Az Er dé lyi Ma gyar Köz mű ve lő dés Nap ja
A ta va lyi esz ten dő től az Er dé lyi Ma gyar Köz mű ve lő dé si

Egye sü let Or szá gos El nök sé ge sa ját ha tá ro za ta alap ján áp ri lis
12-ét a Köz mű ve lő dés Nap já vá nyil vá ní tot ta. Igy hát a tá ja in kon
évek óta egy re szé le sebb kör ben meg ün ne pelt Ma gyar Kul tú ra
Nap ja mel lé im már fel so ra ko zik az Er dé lyi Ma gyar Köz mű ve lő -
dés Nap ja is.

Ez az ün ne pi al ka lom nagy múl tú köz in téz mé nyünk meg ala pí -
tá sa nap já ra esik, hi szen 1885. áp ri lis 12-én a ko lozs vá ri Vi ga dó,
a Re dut nagy ter mé ben zaj lott le az or szá gos ér dek lő dés re szá mot
tar tó ala ku ló köz gyű lés. Az EMKE első alap sza bá lya a célt rö vi -
den ekép pen fo gal maz ta meg: „Az egye sü let cél ja mű kö dé si kö ré -
ben a ha za fi as ság nak fej lesz té se nem ze ti irá nyú mű ve lő dés ál -
tal”. Az 1910-ben ki adott dí szes em lék könyv ben (címe: Az első
ne gyed szá zad tör té ne te) nagy sze rű meg va ló sí tá sok ról ad nak szá -
mot a szer zők: nép is ko lák és nép könyv tá rak, ol va só kö rök és da -
los kö rök ala pí tá sa és tá mo ga tá sa, szer teá ga zó ren dez vé nyek szer -
ve zé se, ki ad vá nyok ter jesz té se, hon is me re ti te vé keny sé gek,
egye sü le tek köl csö nös tá mo ga tá sa, ösz tön dí jak, nép ta ní tók és lel -
ké szek jutalmazása és a többi.

Nem vé let len, hogy a dik ta tú ra ál tal kö zel fél év szá za dos kény -
szer szü net re ítélt EMKE 1991 áp ri li sá ban, áp ri lis 20-án ala kult
újra Bras só ban. Jog gal ki je lent he tő: az azó ta el telt ti zen nyolc esz -
ten dő ben köz mű ve lő dé si er nyő szer ve ze tünk mind vé gig ko vá sza
volt az er dé lyi ma gyar köz mű ve lő dés nek, és ele get tett mai cél já -
nak: „a ro má ni ai ma gyar köz mű ve lő dés ösz tön zé se és össze fo gá -
sa”. Leg újabb ko rá ban az EMKE szám ta lan he lyi, or szá gos és
nem zet kö zi ki te kin té sű ren dez vényt szer ve zett, szak mai tes tü le -
te ket ho zott lét re, Ma gyar Há za kat és em lék há za kat ala pí tott, ki -

ad vá nyo kat je len te tett meg, em lék je le ket ha gyott, part ner sé get és
tá mo ga tó szerepet vállalt.

Nyu godt lel ki is me ret tel el mond hat juk, hogy te vé keny sé ge ink
so rán a ma gyar iden ti tás és az er dé lyi ség meg őr zé sét, az egye te -
mes kul tu rá lis ér té kek elő tér be he lye zé sét, a mű velt ség köz -
kinccsé té te lé nek gon do la tát tart juk szem előtt ma is. Sa já tos ér té -
ke ink ápo lá sán túl azon ban fi gye lem be kell ven nünk, hogy a vi lág 
so kat vál to zott és vál to zik kö rü löt tünk. Az Eu ró pai Uni ó hoz való
csat la ko zá sunk a kul tú ra te rü le tén is új fe je ze tet nyitott, ezért
fontosnak és szükségszerűnek látszik, hogy versenyképesek
legyünk.

A má so dik al ka lom mal meg ün ne pelt Er dé lyi Ma gyar Köz mű -
ve lő dés Nap ja elő es té jén azt sze ret nénk, hogy ez a nap mél tó he -
lyet kap jon a köz tu dat ban. Ezért egy nap pal a ko lozs vá ri köz gyű -
lést és ha gyo má nyos EM KE-díj át adást meg elő ző en Ma ros vá sár -
he lyen ün ne pi mű sor ke re té ben az Or szá gos El nök ség ré szé ről
ok le vél ben ré sze sül nek né há nyan, akik a he lyi kis kö zös sé gek
önszerveződő tevékenységében eredményes munkát vállaltak. 

A négy dí ja zott sok éves, év ti ze des  köz mű ve lő dé si, kul tú rát
pár to ló és szer ve ző te vé keny sé gé re mél tán ér vé nyes az EMKE
köz is mert jel sza va: „Ki a köz nek él, an nak élni ér de mes”.

Vé gül mind annyi unk előtt nyil vá nos kö szö ne tet mon dok a már 
dí ja zot tak nak és a most vagy maj dan dí ja zan dók nak, hogy ne héz
idők ben is élet ben tart ot ták és ápol ták er dé lyi ma gyar kö zös sé -
günk kul tu rá lis ér té ke it, és azo kat a köz em ber szá má ra él vez he tő -
vé és használhatóvá tették. Köszönjük!

Dr. Áb rám Zol tán, te rü le ti al el nök,
az EMKE Ma ros me gyei el nö ke

Bé ké sy kas té lyocs ka Ko lozs vá rott
Az er dé lyi, szű kebb csa lá di fész ké nek hely szí nén, Ko lozs vá -

rott élő ma gya rok, sem mi lyen konk rét in for má ci ó val nem ren del -
kez nek a Bé ké sy csa lád ról és an nak kolozsvári gyökereiről.

Bé ké sy György (1899–1972), ma gyar ál lam pol gár ként, Ma -
gyar or szá gon vég zett kí sér le te i ért lett az 1961. évi or vos tu do má -
nyi No bel-díj ki tün te tett je „a fül csi gá já ban lét re jö vő in ger üle tek
fi zi kai me cha niz mu sá nak fel fe de zé sé ért”. A Bé ké sy-élet mű leg je -
len tő sebb ele me a bel ső fül ben le ját szó dó me cha ni kai fo lya ma tok 
meg fi gye lé se, le írá sa és a hal lás ter mé sze té re vo nat ko zó új el mé -
let meg al ko tá sa, ő ké szí tett el ső ként a bel ső fül höz va ló ban ha -
son ló an mű kö dő mo dellt. Si ke rét a csi ga al ko tó ele me i re vo nat ko -
zó rész le tes vizs gá la tok nak és a nagy szá mú mé rés nek kö szön he ti. 
Na gyon fon tos azon meg ál la pí tá sa is, hogy a fül ben az ide gi gát -
lás me cha niz mu sa mi lyen mó don já rul hoz zá a „jel”-nek a
„zaj”-tól való meg kü lön böz te té sé hez. Bé ké sy szá má ra a bio fi zi -
kai szem lé let volt a meg ha tá ro zó és össze kö töt te a há rom ér zék -
szer vet (fül, bőr, szem) egy más sal. Élet mű vé ben is össze kö töt te a
fi zi kai, hír köz lé si és or vos tu do má nyi ku ta tá sa it egy más sal és a tu -
do má nyos mun kás sá gát a mű vé szet tel. Ha lá lá ig ku ta tá sa i ban az
in ter disz cip li ná ris szin té zis irány ba ha ladt, és ezt hagy ta az
utókorra is örökségül.

Édes ap ja, Bé ké sy Sán dor Ko lozs vá rott szü le tett, ugya nitt vég -
zi ta nul má nya it, itt dok to rál és a ko lozs vá ri egye tem köz gaz da sá -
gi tan szé kén dol go zik, mi e lőtt dip lo ma ta pá lyá ra lép ne. A Bé ké sy
csa lád, kö vet ve a dip lo ma ta édes apát, éve ket töl tött Eu ró pa kü -
lön bö ző or szá ga i ban, fon tos vá ro sa i ban. Bé ké sy György szü le i -
vel 1912-ben újra föl ke re si az ősi Bé ké sy-fész ket Ko lozs vá rott.
Bé ké sy egyik élet rajz író já nak az írá sá ból idéz zük: „1912-ben
jár nak az ősi fé szek ben Ko lozs vá rott. A bo ta ni kus kert szom széd -
sá gá ban mai is áll a ház. Az épü let kert jé ben ha tal mas, si má ra

kop ta tott kö vek ből ala kí tott kör a zöld gye pen. A Bé kás szo ros ból
hoz ták őket.”

El ha tá roz tam, hogy meg pró bá lom föl ke res ni az ősi Bé ké -
sy-fész ket. Ko lozs vá ron 2006-ban vé gig ér dek lőd tem az aka dé -
mi ku so kat, az egye te mi ok ta tó kat, a ter mé szet tu do má nyos ku ta -
tó kat, mű vé szet tör té né sze ket, de egyet len sze mély sem tu dott
sem mi lyen fel vi lá go sí tást adni a Bé ké sy csa lád XIX. szá za di há -
zá val kap cso lat ban. Meg pró bál tam meg ta lál ni „a tűt a szé na ka -
zal ban”, de si ker te le nül. 2007-ben újra el lá to gat tam Ko lozs vár ra,
és kö zel egy hét szisz te ma ti kus, min den na pos – sok-sok ki lo mé -
te res – vizs gá ló dó gya log lá sa után meg ta lál tam, mert a botanikus
kert több utcára nyílik és ezért minden részét be kellett járni a
környéknek.

A Ma já lis utca (je len leg: Re pub li cii) 43. szám alatt a bo ta ni kus 
kert tel szem ben fel lel tem a Bé ké sy-fész ket: a be já ra ti kapu el tűnt, 
csak a sem mi tá tong a né ze lő dő elé, a ker tet mo dern tömb há zak -
kal szór ták be, de lát ha tó a há rom szin tes, cí mer rel el lá tott ősi kú -
ria, mely még most is – 150 év után – fa ra gott osz lo pa i val és be já -
ra ti lép cső ze té vel hir de ti az er dé lyi Bé ké sy csa lád XIX. szá za di
pom pás, ko ra be li íz lé sét. A bé ká si kö vek ből ki ra kott asz tal a kö -
rü löt te ta lál ha tó kő szék kel egy kis sé rendezetlenül hevernek a
kertben, de még ma is megidézik a letűnt korok emlékét. 

El vár ha tó len ne, hogy a ko lozs vá ri szel le mi ség, a ko lozs vá ri
ok ta tá si in téz mé nyek ta ná rai és di ák jai össze fog ja nak a Bé ké -
sy-fé szek meg men té se ér de ké ben. Ok vet le nül ja va sol juk a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ko lozs vá ri Fi ók ja ve ze tő sé gé nek,
hogy egy em lék táb lát he lyez ze nek el a há zon, mellyel
megörökítik, hogy itt lakott a Békésy család a XIX században.

Prof. Dr. Vinc ze Já nos
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Für dő le vél – Lil la fü red

Elég gé hi á nyos nak tű nik ez az ét lap.
Se hol sem lá tom a man du lás an gol nát, fo -
gas fi lét, ten ger gyü möl cse it, a vá lo ga tott
szar vas- és vad éte le ket, ra fi nált édes sé ge -
ket – no meg a már kás Gere,- Bock- s Tif -
fán bo ro kat. No per sze: ez nem a Ma gyar
Szo ci a lis ta Mág nás párt söj tö ri la ko ma-ét -
lap ja – de nem is Mol nár „Tony” Gyu la
szin tén mély szo ci a lis ta XI. ke rü le ti pol -
gár mes ter új év nyi tó fo ga dá sa i nak me nü -
je....

Ugyan ki cso dák is ala cso nyod tak le
hol mi máj(krém)ga lus ka meg buggyan tott
to jás – és óh! bor za lom! – a csiz ma sza gú
ma gyar pa raszt ré tes mélységéig? 

A gon dos ol va só nak tá maszt kí nál az
ap ró be tűs dá tum:1930. jú ni us 6. Ez biz az
Első Nagy Gaz da sá gi Vi lág vál ság csúcs -
pont ja – a má so di kat most él jük át. (Igen:
át él jük – s nem meg él jük, mint ahogy az
idi ó ta új ma gyar po li ti kai nyelvezetben
kor rekt mondani).

A hely szín is ki kém lel he tő az ét la pon:
Lil la fü red. 

Nos, ez a fo ga dás a Pa lo ta Szál ló meg -
nyi tó ja vala – részt ve vői va ló ban nem oly
ran go sak, mint Mol nár „Tony” Gyu la Tró -
fea Grill bé li két csa hos fo ga dás-ven dég ko -
szo rú ja: csu pán csak Hort hy Mik lós kor -
mány zó és neje, a ma gyar kor mány és a
diplomáciai testület java része.

A Pa lo ta Szál ló a Tri a non után új ra éle -
dő Ma gyar or szág egyik jel ké pe – és a há -
bo rú vé gi meg szál lá sun kig le ge lő ke lőbb
üdü lő he lye volt. Szín he lyül is szol gált ki -
tű nő fil mek nek, író- és ban kár ta lál ko zók -
nak, dip lo má ci ai tár gya lá sok nak. A ko ra -
be li ma gyar elit nek (ran da egy szó, de fo -
gad juk el egy mon dat ere jé ig)  eszé be se
ju tott vál ság ide jén Du ba i ban, Tha i föl dön
dő zsöl ni hó na po kig...

Ára it nem Beth len gróf hoz, Mu rá ti Li li -
hez meg az arisz tok ra ták zse bé hez mér ték.

Nagy anyám, a Cso bánc ut cai ele mi is ko la
ta ní tó nő je egy ha vi nyug dí já ból akár 20 na -
pot is el tölt he tett vol na, ha épp ked ve
szottyan. (Több dip lo más uno ká já nak ma 3 
napra futná egyhavi nyugdíjból).

 (Mint ol vas ha tó: a 4 ét ke zé ses tel jes
pan zió 14 Pen gő. Ét ke zés nél kül a szál lás:
9 Pengő.)

No de ho gyan is pottyant ide a Bükk be
– az Első Nagy Gaz da sá gi Vi lág vál ság kö -
ze pén - ez a cso dá la tos szép sé gű pa lo ta -
együt tes? 

 Ipa ri táj volt ez hosszú év szá za dok óta,
Ma ra dék ma gyar or szá gon egye dül ha son -
ló an a Tri a non ban tő lünk el csa tolt fel vi dé -
ki Me cen zéf hez, a szé kely Szent ke reszt bá -
nyá hoz, az er dé lyi Vaj da hu nyad hoz és Or -
so vá hoz. 

Fent, a Ga rad na fel ső fo lyá sán mas sák
(ősi ko hók) ol vaszt ot ták a bükk fák sze né -
vel a vas ér cet – s lej jebb, a Szin va és Ga -
rad na össze fo lyá sá tól a völgy ben há mo rok 
(vas ve rők, ko vács mű he lyek) dol goz ták fel 
a nyers va sat. Ví zi erő vel mű köd tek e há -
mo rok, az első ez red for du ló ko los to ra i nak
nagy ta lál má nyá val: a víz for gat ta „büty -
kös” ten ge lyek emel ték fel, majd ej tet ték le 
a ha tal mas ka la pá cso kat. (A ze né lő do bo -
zok máig így mű köd nek – csak épp más
mé re tek ben.) A fel he ví tett vas ko lon cok
pe dig vasas gyógy für dők vizét me le gí tet -
ték, előképéül a mai fürdőtelepnek.

A pa tak völgy ben hosszan el nyú ló fal -
vak ka nya rog tak: a Há mo rok, sok je les
ma gyar nak, így pél dá ul Her man Ot tó nak a
szü lő he lye ként is szolgálván.

A messze kör nyék er dő ren ge te ge pe dig
– tán a Fe hér kő-lá pá tól Var bó ig is – a
Beth len gró fok va dász te rü le te volt. Épp
kö zü lük egy nek: Beth len And rás föld mű -
ve lés ügyi mi nisz ter nek ju tott eszé be üdü -
lő te le pet lé te sí te ni itt a bol dog em lé ke ze tű
mil len ni um ide jén – a ne vé ül fe le sé gé ét
vá laszt va. (Így a név ből a „Lil la” meg is
vol na – de hogy is ál lunk a „Fü red”-del? A
köz hi e de lem mel el len tét ben az első Fü red
ugyan a Ba la ton nál szol gált, de a káp ta lan
für jes va dász me ze je ként. Ba la ton fü red
gyógy für dő lé vén a „für dő” je len tés kezd te 
át ven ni a he lyét a min den na pi nyelv hasz -
ná lat ban, ennek módján jött aztán létre
Mátrafüred, Tátrafüred – végül a mi
Lillafüredünk).

A hú szas évek ben Beth len Ist ván ve tet -
te fel egy exk lu zív kor mány üdü lő lé te sí té -
sé nek gon do la tát – sa ját bir to ká ból óri á si
tel ket is fel ajánl va a pa lo ta (és a nemzet)
szá má ra.

A me re dek hegy ol dal ban ha tal mas föld -
mun kák kal és a Szin va-pa tak el te re lé sé vel
kez dő dött a mun ka. Az ébe ren fi gye lő kis -
an tant rá is csa pott, fel lár máz va a vi lá got:
bé ke szer ző dést sér tő erőd épí tés be kez dett
az az átkozott Magyarország! Eltiporni! 

El áru lom: meg úsz tuk, an nak el le né re,
hogy a ter ve ző Lux Kál mán Má tyás ki rály
ko ra be li kas tély ra, Ma gyar or szág bol dog
ko rá ra em lé kez te tő en al kot ta meg a pa lo tát 
és a hegyoldali füg gő ker tet. 

De ugyan mi ből volt ha zánk nak Tri a -
non, spa nyol nát ha, vi lág csúcs inf lá ció
után, gaz da sá gi vi lág vál ság kö ze pén erre
pénze?



2009. június

EKOSZ–EMTE Ér té ke ink 29

Min de nek előtt: a hú szas évek ben volt
egy öt pon tos va gyon vált ság-tör vény. A
gaz da gok va gyo ná ból le vág tunk egy ke ve -
set. (Óh, most már ér tem Gyur csá nyi va -
gyonnyi lat ko za tát!). Így pél dá ul (csu pán
egyet len pél da ként!) lét re jö he tett né hány
száz ezer pa rasz ti kis bir tok – amely tényről
bölcsen hallgatunk 1945 óta.

Nos, te hát össze jött a va gyon vált ság ból
egy kis pénz. Fel vet tünk nem zet kö zi hi te -
le ket – és eze ket ak ko ri ban bi zony a cél nak 
meg fe le lő en hasz nál tuk fel! 1927-től pe -
dig Eu ró pa leg ér ték ál lóbb valutáját
teremtettük meg.

 És volt köz mun ka prog ram. No nem
havi két nap ud var sep re ge tés. Ha nem épít -
ke zés, amellyel mun kát ad tunk a mun ka -
nél kü li ek nek, és gya ra po dott az or szág.
Régi ta lál mány ez: 1360-ban IV. (Lu xem -

bur gi) Ká roly már al kal maz ta, ami kor a
prá ga i ak kal fel épít tet te a beszélő nevű
„Éhségfal”-at!

Négy évig épült a Pa lo ta Szál ló – épí té -
se alatt, az Első Nagy Gaz da sá gi Vi lág vál -
ság alatt (jó) ke nye ret adva mun ká sok és
csa lád tag ja ik ezreinek. 

Az tán más fél év ti zed vi rág zás után jöt -
tek a fel sza ba dí tók. A cso dá la tos fes tett
üveg ab la kok kö ze led tük hí ré re fa táb lák
közé ke rül tek, tit kos he lyek re. A pa lo ta
szov jet ha di kór ház ként, majd SZOT üdü -
lő ként pusz tult, míg a 90-es évek vé gén
ere de ti sze re pét vissza nem kap ta. Régi fé -
nyét csak a he lyük re vissza ke rült fes tett
ab la kok idé zik - hisz ere de ti mí ves bú to rai, 

aj tói a kom mu nis ta ál lag meg óvás ál do za -
tai let tek, fres kó it vas tag kosz ré teg fedi.

A für dő le vél nek itt vége. Is ko lás össze -
fog la lás kö vet ke zik csu pán.

Mi ről is ta nul tunk? Tri a non, vi lág vál -
ság, va gyon vált ság (össze ne té vesszük,
bár kö zük van egy más hoz – ná lunk a vál -
sá got a va gyon vált ság el ma ra dá sa is okoz -
za ma!), köz mun ka, nem el lo pott köz va -
gyon, nem el lo pott nem zet kö zi köl csön. És 
nagyjainknak: viselkedési kultúra.

 2009., a Kor mány zó Úr ha lá lá nak év -
for du ló ján.

 
 Kép és szö veg: Sár kö zy Csa ba

A mű vé szet ben más ként van, mint a lab -
da ru gás ban. Les ál lás ban több ta lá lat ér he -
tő el.
Ed gar De gas fran cia fes tő; (1834-1917)

A mű vé szet nyug ta lan sá got táp lál, a tu do -
mány biz ton sá got te remt. 

Ge or ges Bra que fr. fes tő, a ku biz mus
társ szer ző je/Pi cas so val; (1882-1963)

Csak annyit mon dok, a mű vé szet egy csa -
lás.

Mar cel Du champ fr. fes tő,  a da diz mus
és szür re a liz mus út csi ná ló ja;

(1887-1968)

A mű vé szet a szép ség ki fe je ző je, ami ről
Pla tó azt mond ja: a szép ség az igaz ság dí -
sze. 

Fer di nand Hod ler sváj ci szim bo lis ta és
ju gends tíl-fes tő; (1853-1968)

A szem lélt ben ben ne fog lal ta tik a szem lé -
lő.

M. C. Es cher, hol land gra fi kus
(1898-1972)

Mind annyi an tud juk, hogy a mű vé szet
nem az igaz ság. A mű vé szet ha zug ság,
ame lyik se gít az igaz ság meg ér té sé re, leg -
alább is azt az igaz sá got, ame lyet mi, em -
be rek fel fog ha tunk. 

Pab lo Pi cas so spa nyol fes tő;
(1881-1973)

A mű vé szet nem vissza tük röz va la mit,
ha nem lát ha tó vá te szi.

Paul Klee né met fes tő, (1879-1940)

Ré gen a fes tők esze ve szet tek és a mű ke -
res ke dők oko sak vol tak. Ma for dít va van. 

Gi or gio de Chi ri co olasz fes tő;
(1888-1978)

Je len ko runk ér de kes mó don ked ve li a le --
he tő leg ol csó ha zug tör té ne te ket és a sí --
lány mű vé sze tet, mint pl. ka ted rá li sok,
tor nyok és hi dak be cso ma go lá sát. Ha

min dent mű vé szet ként le het el(ő)adni, ak kor 
mű vé sze tet már se hol nem le het ta lál ni. 

Sta nis law Lem len gyel esszé í ró és
 fi lo zó fus; (1921-2006)

A mű vé szet ön ma gá ban véve ne mes; ezért a
mű vész nem ír tó zik a kö zön sé ges től sem.
Azt, ma gá ra véve, már is ne mes sé te szi, és
így lát hat juk a leg na gyobb mű vé sze ket, aho -
gyan fel ség jo ga i kat me ré szen gya ko rol ják. 

Jo hann Wolf gang Go et he
né met köl tő fe je de lem; (1749- 1832)

A mű vé szet arra való, hogy azo kat a se be ket
gyó gyít sa, ame lye ket az ér te lem okoz.

No va lis – tkp. Fri ed rich Fre i herr von
Har den berg – a né met ro man ti ka ko rán

el húnyt köl tő je; (1772-1801)

Gyüj töt te és né met ből for dí tot ta: drSzK

A MŰ VÉ SZET RŐL



Dr. Szőcs Ká roly írá sai

Egy, haj dan Nagy sze ben ben (n: Her manns tadt, r: Si biu) élt
evan gé li kus lel kész, je len leg né met or szá gi nyug dí jas a né met
Öku me ni kus Egye sü let ben te vé keny ke dik, s mint ilyen, néha
”haza” lá to gat Nagy sze ben be. Most az Er dé lyi Szá szok Se -
gély egye sü le te 2009. Év köny vé ben szá mol be leg utób bi út já -
ról.*

Az öku me ni kus egye sü le tek ről és tö rek vé se i ről nem ki vá nok
írni, hi szen az ol va sók nagy ré sze tud ja, mit je lent, is me ri a tör té -
ne tét is, leg alább is nagy vo na lak ban, ami a 19. szá zad ba nyú lik
vissza. Azon ban Alb rich tisz te le tes úr nak azt a né hány so rát,
amely ben le ír ja az öku me ni kus egy ház sok ré tü ség ből adó dó
szép sé gét, és ami va ló já ban kár pót lás a sok esz ten dő alat ti ki tar tó
fá ra do zá so kért, sza bad jon idéz nem: »Ezt a fá ra do zást egy me zei
vi rág cso kor ral pár hú zam ban szem lé lem: min den egyes vi rág a
maga mód ján, úgy for má já ban, mint szép sé gé ben, uni kum. Csak -
hogy a rét sze met gyö nyör köd te tő pom pá ja a vi rá gok sok fé les -
égé ből adó dik. A szép ség azon ban csak cso kor ba köt ve vá lik lát -
ha tó vá.« Ekép pen ér tel me zi a lel kész az öku me ni kus moz ga lom
fő cél ki tű zé sét: össze hoz ni a kü lön fé le né pek ben, fa jok ban, nem -
ze te ben, kul tú rák ban és val lá sok ban élő ket, a köl csö nös tisz te let
és meg be csü lés cél já val. Csu pa jó szán dék és az ide a liz mus ha tá -
rát is túl lé pő gon do la tok. Nos, az útra kelő szá má ra a meg döb ben -
tő, ke se rű ta pasz ta la tok sem ma rad hat nak el, kü lö nö sen ak kor, ha
a szü lő föld jé re is vissza tér. Er ről szá molt be a volt er dé lyi szász
evangélikus lelkész.

Egyik útja, töb bed ma gá val, la kó ko csik kal Odesszá ig ve ze tett.
Itt pe dig ün nep lő or to dox te o ló gu sok cso port ja hív ta őket asz ta lá -
hoz. Az ”ent rée” per sze a vod ka volt. A nyel vi vá lasz tó fa lat egy,
va la me lyest né me tül is be szé lő uk rán se gít sé gé vel hi dal ták át.
Min den rend ben volt, míg nem egyik ve ze tő te o ló gus fel kér te
őket, hogy tér je nek át sür gő sen az egyet len igaz és meg vál tó hit re, 
az or to dox val lás ra. Az ol va só pe dig gon dol hat ja, mennyi re mell -
be ve rő nek ta lál hat ta ezt a né met lut he rá nus ev. lel ké szek jó hi sze -
mű cso port ja. 

2007 jú ni us 3-án haj da ni te vé keny sé gé nek szín he lyén, az Eu -
ró pa kul túr fő vá ro sa ként na gyon  ”aus ge putzt” Nagy sze ben ben
vett részt a har ma dik eu ró pai öko mé ni kus össze jö ve tel meg nyi tó
ün nep sé gén, ahol 10-15 000 em ber volt je len. A vá ros szász pol -
gár mes te re ün ne pi be szé det tar tott, de egyet len né met szó val sem
üd vö zöl te a je len lé vők kb. egy har ma dát ki te vő né met ven dé ge -
ket. Ez zel kez dő dött. A foly ta tás sem ma radt el. La kó ko csi ju kat
az or to dox te o ló gia előt ti par ko ló ban egy te o ó gus meg ütöt te, de
be vár ta őket, be is mer ve az oko zott kárt. Két óra hosszat vár tak a
for gal mi rend őr ség meg ér ke zé sé re. Köz ben oda csa pó dott a te o ló -
gia egyik do cen se is, aki ezt az időt arra hasz nál ta fel, hogy a né -
met ven dé gek nek egy fé le tör té nel mi pót órát tart son, el mond ván
azt, ami ről egy mai nyu gat-eu ró pa i nak fo gal ma sem le het: a ro -
má nok Eu ró pa leg ré geb bi, ar che o ló gi ai ása tá sok kal bi zo nyí tott,
hét ezer éves mult tal ren del ke ző kul túr né pe (itt pe dig hang sú lyoz -

ot tan egy né met tu do má nyos ku ta tó nő re hí vat ko zott!), egész Eu -
ró pá ra rá nyom ták bé lye gü ket,  ”a szá szok be ha to lá sa” előtt Er -
délyt lak ha tó vá, meg mű ve lés re al kal mas sá tet ték és..., hogy az or -
to dox egy ház az egyetlen igaz vallás. 

Ed dig a ta lál ko zá sig azt hit te, hogy a ro má nok nak a Ce a u ses -
cu-fé le nem ze ti kom mu niz mus ál tal fel kor bá csolt so vi niz mu sa a
for du lat után, a dol gok tár gyi la gos meg íté lé se ré vén el tűnt. Így
fel me rül a kér dés, ilyen men ta li tás sal mi a ro má nok sze rep vál la -
lá sa az Eu ró pai Uni ó ban? Egyál ta lán tud-e ez az or to do xia va la mi 
po zi tí vet be hoz ni az öku me ni á ba? És itt vissza em lé ke zett a haj da -
ni sze be ni ev. lel kész azok ra az idők re, ami kor ők, a szász ev. egy -
ház lát ták el az or to dox te o ló gi át bib li á val és bib li ai for dí tá sok kal, 
ami kor azok ezért há lá sak is vol tak, most pe dig, az új ból ab szurd
mód fel kor bá csolt nem ze ti (ön)tu dat az 1054 évi egy há zi sza ka -
dás vissza esé sé re emlékeztet. 

A fent le írt sze be ni lá to ga tas után a le kész fia is el lá to ga tott
Nagy sze ben be. A vá ros köz pont já ban áll az evan gé li kus temp -
lom, előt te Ge org Da ni el Te utsch (1817-1893) szász püs pök és
tör té nész szob ra. Aki a vá rost meg akar ja néz ni, leg he lye sebb, ha
az zal kez di, hogy fel hág a to rony ba és on nan szám ba ve he ti a vá -
rost. Ezt tet te a lel kész fia is, aki nek ez al ka lom mal ugyan csak tör -
té nel mi ”to vább kép zés ben” volt ré sze. Az tör tént ugyan is, hogy
ro mán is ko lá sok egy cso port ja is meg ér ke zett, kik nek ta ní tó ja el -
ma gya ráz ta a vá ros lát ni va ló it és a vá ros nak a szá szok ala kí tot ta
tör té nel mét. Az tán az egyik ne bu ló meg kér dez te, hogy ... hol van -
nak, hova let tek a szá szok? És itt kö vet ke zett a ne bu lók el mé jé -
nek meg vi lá gí tá sa, a kö vet ke ző kép pen: az er dé lyi szá szok min dig 
is kü lön él tek min den nép cso port tól és kis cso por tok ban, év szá za -

Átalvető
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Egy né met evan gé li kus
lel ki pász tor be szá mo ló ja

er dé lyi él mé nye i ről

* Un ter wegs er leb te Öku me ne, Ein Be richt von E. Hans Alb rich, Pfar rer i. R., in:

Jahr buch 2009, 54. Jg.  Hilfs ko mi te es der Si e ben bür gis chen Sach sen, Hrsg.

von Her mann Schul ler, 153-157 old.

Csiz ma dia At ti la: Nagy sze be ni evan gé li kus temp lom



do kon ke resz tül egy más kö zött há za sod va, eb ből a bel ter jes ség -
ből a ter mé szet tör vé nyei sze rint be kö vet ke ző de ge ne rá ció okán
ki hal tak. Ezt most elő ször hal lot ta a tiszteletes. 

v v v

Ilyen kor a sí rás vagy a szán alom ér zé se a hely én va ló? Nem,
ilyen kor sír ni kár len ne, szán alom nak pe dig nincs he lye, tud ni il lik 
az csak to vább ron ta na a vi szo nyo kon. A meg ol dás csak bi o ló gi -
ai, ne ve ze te sen: az ilyen esz mék hor do zói ge ne rá ci ó já nak ter mé -
sze tes ki ha lá sá ból áll. Nem vi tás, idő igé nyes fo lya mat. 

AD DEN DUM
Ami kor Alb rich tisz te le tes úr ké zí ra ta már a szer kesz tő ség ben

volt, a ro mán par la men ti vá lasz tá sok után a mi nisz ter el nök ki ne -
ve zé se kö rü li hu za-vo na és ta lál ga tá sok pil la na tá ban Nagy sze ben
fő pol gár mes te re, Kla us Jo han nis ki lé pett a De uts ches Fo rum-ból
és be lé pett a PDL párt ba, nyíl ván azon meg gon do lás ból, hogy –
ed di gi si ke res pol gár mes ter sé gé nek elis me ré se kép pen – ne tán ő
is szá mí tás ba jö het ne a mi nisz ter el nök poszt já ra. Ko mo lyan gon -
dol hat ta vagy biz tat ták, más ként nem hagy ta vol na ott a sa ját párt -
ját. Fe jé be száll tak ed di gi si ke rei, más ma gya rá zat alig le het sé ges.

C´est la vie, Mme et Mon si e ur!

A szerk. meg jegy zé se:
Szőcs Ká roly dr. írá sa is me rős élet hely ze te ket és szel le mi men ta li -
tást idéz fel min dannyi un kban, akik e ”kul túr kör ből” me ne kül -
tünk, vi szont mell be ve rő, egy ben ki jó za ní tó, és a ”ku tyá ból nem
lesz sza lon na” mon dá sát iga zol ja  mind azok nak, akik pl. Sze ben
ci vi li zá ci ós fej lő dé sé ről ol vas hat tunk eu ró pai kul túr fő vá ro si sze -
re pe kap csán. A szer ző re mény ke dő kö vet kez te té sé vel vi szont
–saj nos – nem ért he tünk egyet. Mi ként a szá szok sem a bi o ló gi ai
de ge ne rá ció foly tán tűn tek el Er dély ből, úgy a ha zug ság ra ala po -
zott lét ide o ló gia sem je lent –a régi és fő leg a kö zel múlt ta lul sá gai
alap ján – sem mi lyen bi o ló gi ai, de mog rá fi ai hát rányt, ne tán ve -
szélyt, és fő leg nem zet ha lált nem fog ge ne rál ni kö ve tő i ben. El len -
ke ző leg, a ha zug ság ra a ro mán ság győz tes nem zet po li ti kát, si ke -
res nem zetst ra té gi át épí tett, és sem mi jele nincs an nak, hogy a
nagy vi lág, konk ré tan az (eb ből a szem pont ból is) oly sok vá ra ko -
zás sal il le tett EU va la ha is bün tet né ezt az im már tör té nel mi vé
vált gya kor la tot. Ho gyan is bün tet né, ami kor ő maga is a ha zug -
ság tri a no ni ta la já ból sar jadt, és az igaz sá got ”sui ge ne ris” hor -
do zó ke resz tény sé get szám űzi esz mei alap ja i ból. Igen, c´est la vie, 
Mme et Mon si e ur! Leg alább is egye lő re.

(K.P.)
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„Chur chill óta
Eu ró pa leg jobb feje"

Ko csis Sán dor,
az arany fe jű

1929. 09. 21.
– 1979. 07. 22.

Nyak sá lak ten ge rét lo -
bog tat va ün ne pel ték
gól ja it. Mond ják, Ko csis 

az arany fe jű, Chur chill óta Eu ró pa leg jobb feje. írta
Edu ar do Ga le a no* uru gu a yi író, ”A lab da mint zász -
ló” c. esszé jé ben.

De ve gyük sor rend ben a dol go kat. 1929 szept. 21-én szü le tett.
16 éve sen, 1946. má jus 26-án a Kis pest el len ját szott elő ször, ott,
ahol Pus kás is ját szott. Ko csis olyan so vány ka volt, hogy a klub
pót-élel mi szer je gyet adott neki, hogy fel is mert te het sé ge mi nél
gyor sab ban ki bon ta koz has son. 1948. jú ni us 6-án lé pett pá lyá ra a
9:0-ra vert ro mán vá lo ga tott el len, két szer ta lált a há ló ba. Ma gas -
ra volt ké pes ug ra ni és he lye zett fe jes lab dái tet ték bel- és kül föl -
dön is mert té. 1949-ben a Fe renc vá ros sal or szá gos baj nok lett.
1950-ben be hív ták ka to ná nak, s vá laszt ha tott: vagy megy a vé -
gek re ha tár őr szol gá lat ra, vagy megy fo ciz ni a Kis pest hez, a ké -
sőb bi Hon véd hoz. Ő azon ban a Fra dit nem akar ta el hagy ni, de
Puskás és Bozsik meggyőzték, miszerint csak jobb focizni velük,
mint határt őrizni. 

1952-ben a hel sin ki olim pi án 5 mér kő zé sen 6 gólt szer zett;
majd a lon do ni 6:3 kö vet ke zett, ahol ugyan nem volt gól szer ző,
de a 7:1-es vissza vá gón már két gólt szer zett. 1954-ben a vb. gól -
ki rá lya, ahol a ne ve ze tes Uru gu ay el le ni ne gyed dön tőn, mi u tán
2:2 után a hossza bí tás ban két fe jes gól lal 4:2-re nyert a csa pat, az
uruk ka pu sa azt mon dot ta: öreg ko rom ban is em lé kez ni fo gok
Ko csis gól ja i ra. Mind két gólt Bu dai be adá sá ból, úgy a ti zen egyes
kö rül ről fej el te he lye zet ten a gól vo nal ra, a ka pu sok réme: véd he -

t
et len volt. Az arany csa pat 68 vá lo ga tott mér kő zé sén (amely ből
52 győz el met ara tott) Ko csis 75 gólt szer zett. Mind má ig
emlékszem a sémára, Szepessi közvetítéseiben: Budai beadása -
Kocsis fejesgólja.

Az tán kö vet ke zett 1956: a ví zi po ló sok Mel bo urn ben tör té nel -
mi meccsen győz ték le a szov je te ket (a mér kő zés film je azó ta is
sze re pel a vi lág nagy sport du ell jei c. nem zet kö zi so ro zat ban!) az
arany csa pat pe dig szét hul lott: Ko csis és Czi bor az F. C. Bar ce lo -
ná hoz került, Puskás pedig a Real Madridhoz.

1961-ben, a ka ta lá nok ki kap csol ják a Re alt, és az eu ró pai baj -
no ki előd ön tő ben a Ham bur gi SV-t alig 1:0-ra ver ve, kö vet ke zett
a ne ve ze tes né met or szá gi vissza vá gó Ham burg ban; 10 má sod -
perc cel a be fe je zés előtt a Ham burg 2:0-ra ve ze tett, és ek kor Ko -
csis fe jes gólt ért el egy ma ga san be ívelt lab dá ból: Észak-Né met -
or szág nak meg állt a szív do bo gá sa és el állt a lé leg ze te, hang zik a
ko ra bé li né met kró ni ka. Majd az ezt kö ve tő dön tő ben a lissza bo ni 
Ben fi ca el len már 2:0-ra ve zet tek a ka ta lá nok Ko csis és Czibor
góljával, de végül 3:2-re veszítettek a berni Wankdorf stadionban.

1965-ben Ko csis be fe jez te ak tív pá lya fu tá sát, Bar ce lo ná ban
„Tete d´Or" (’a rany fej’) né ven ven dég lőt nyi tott, és ezu tán csak ... 
sak ko zott. 1974-ben ott ho ná ban egy szek rény sze ren csét le nül
esett a lá bá ra, amit nem ke zel te tett, ami mi att vé gül is am pu tál ni
kel lett a lá bát. Majd a 70-es évek vé gén gyo mor rá kot ál la pí tot tak
meg, amit mű té tek kö vet tek. Mindezek után súlyos depresszió
vett erőt rajta. 

Utol só útja a bar ce lo nai Cli ni ca Qu i rón ba ve ze tett. Ami kor pe -
dig va la ki nyit va hagy ta az ágyá hoz leg kö ze leb bi ab la kot, az ab -
lak hoz von szol ta ma gát a fél lá bú és erős fáj dal mak gyö tör te sú -
lyos be teg, és a halálba zuhant a 7. emeletről.  

Nem sok kal ha lá la előtt mon dot ta: „Fut bal lis ta ként – azok csu -
dá la tos idők vol tak. Azo kat az em lé ke i met be teg sé gem sem tud ja
elvenni tőlem." 

A mai ge ne rá ci ók ta lán nem is is me rik, de ne künk ki nem tö röl -
he tő em lé ke ink közé tartozik.

* Edu ar do Hug hes Ga le a no (*1940, Mon te vi deo) uru gu a yi író, esszé is ta és új -

ság író; a ka to na dik ta tú ra ide jén, 1976-85 kö zött spa nyol szám űze tés ben élt; 

80 éve szü le tett – 30 éve ha lott



Jean Zi eg ler: ”Die ne u en Herrs cher der Welt und ihre glo ba len
Wi der sa cher” (C. Ber tels mann Ver lag, 2003.).  A könyv ből so -
kat mon dó ré sze ket jegy zet el tem ki, mon da ni va ló juk mo za ik ként 
fel so rol va is ért he tő, vi lá gos: 

– A glo ba li zá ció egy ang li ciz mus, me lyet az 1960-as évek ben
hasz nált először Mars hall McLu han ka na dai mé dia-szak em ber
és Zbig ni ew Brze zins ki, a Co lum bia egye te men „a kom mu niz -
mus prob lé mái" szak ér tő je, ké sőbb az el nök ta nács adó ja.
McLu han a vi et na mi há bo rú ta pasz ta la tai alap ján azt a kö vet -
kez te tést von ta le: a tv-kép csal ha tat lan sá ga és min den ütt való
je len lé te foly tán a ha la dást szol gál ja, s meg ne he zí ti, vagy meg
is aka dá lyoz hat ja a fegy ve res össze tű zé se ket. Meg al kot ta a
glo bá lis falu fo gal mát, elő re meg jó sol va az in ter net vi lág mé re -
tű tér hó dí tá sát. Brze zins ki az elekt ro ni kus for ra da lom ban lát ta
a vál tást az ame ri kai szu per ha ta lom tól a vi lág első glo bá lis tár -
sa dal má hoz, s meg fo gal maz ta a „vége az ide o ló gi á nak” té zi sét.

– A glo ba li zált vi lág va ló sá ga a jó lét és gaz dag ság szi ge te i nek
olyan lán cá ból áll, amely ki emel ke dik a né pek nyo mo rá nak
ten ge ré ből. 

– Ugyan azok dön te nek ma ar ról, mit te he tünk, és ar ról, amit ar ról 
mond ha tunk! 

– A was hing to ni kon szen szus a pri va ti cá ci ót szol gál ja: adó csök -
ken tés a gaz da gok nak (hogy ser kent sék a be fek te té se ket), s az
adó be vé tel fo ko zá sa ér de ké ben meg szün tet ni a sze gé nyek ad -
di gi adó ked vez mé nye it. Was hing ton ban el ha tá roz ták a vi lág
pri va ti zá ci ó ját. Ez zel kap cso la to san írta a The Eco no mist: „A
glo ba li zá ció el len fe lei a was hing to ni Kon szen szust a bankok
meg gaz da go dá sát szol gá ló össze es kü vés nek tart ják. Nem be -
szél nek egé szen va lót lan sá got.” 

– A neo li be ra liz mus a hó dí tás fegy ve re: gaz da sá gi fa ta liz must
pré di kál, mely el len bár mi fé le el len ál lás cél ta lan. Olyan mint
az AIDS: ál do za tá nak vé de ke ző rend sze rét tá mad ja meg és te -
szi tönk re. 

– A ban kok szent írá sa: a tőke áram lá sá ba nem le het be avat koz ni. 
– Svájc ban az adó kö te le sek 3%-a annyit bir to kol, mint a ma ra -

dék 97%. 
– Fá ból vas ka ri kát: ez a sür gős fel ada ta a vi lág nak, te hát: jó lét -

ből, tár sa dal mi össze tar tás ból és po li ti kai sza bad ság ból egyet -
len struk tú rát lét re hoz ni. (Nota bene: ezt ed di ge lé csak a vh.
utá ni Né met or szág nak si ke rült, az ún. „gaz da sá gi cso da” ide je
alatt! Ma pe dig Né met or szág is messze sod ró dott et től!) 

– Aki nem en ge del mes ke dik a transz na ci o ná lis pénz-, és ipa ri
tár sa sá gok nak, azt tőke meg- vagy el vo nás sal bün te tik. (Meg -
jegy zés.: a kom mu nis ta dik ta tú ra ide jén a „dol go zó kéz" volt a
min dent meg ha tá ro zó; most pe dig a „pénz"; hogy mi az igaz,
dönt se el min den ki sa ját maga.) 

– Kor rup ció: Svéd or szág ban, Finn or szág ban, Dá ni á ban és
Svájc ban a kor mány tag jai gya log, ke rék pár ral vagy tö meg -
köz le ke dé si esz kö zök kel jár nak iro dá ik ba. Port-au-Prin ce, Te -
gu ci gal pa, Dja kar ta: szí ré ná zás, kék fény és hét köz na pi ha lan -
dók szá má ra le zárt köz for ga lom ban,... le sö té tí tett ab lak mö gött 
go lyó ál ló gép ko csi ban ül nek a nép „sze re tett ve ze tői"; „Af ri -
ká ban a leg fon to sabb el nyo mó esz köz a Mer ce des". (René Du -
pont) 

– A szer ve zett bű nö zés ki éle zett ka pi ta liz mus – mond ja Észak -
raj na-Veszt fá lia szö vet sé gi ál lam fő bűn ül dö ző je. 

– A WTO (Vi lág-Ke res ke del mi Szer ve zet) sze rint oly vi lág ban
élünk, mely ben sok kal sú lyo sabb bűn a nem zet kö zi ke res ke de -
lem sza bá lya it meg sér te ni, mint az em be ri jo go kat. 

– McNa ma rá ról, a Vi lág bank el nö ké ről: Ez az em ber a Vi lág -
bank el nö ke ként még azo kon a sú lyos pusz tí tá so kon is túl tett,
me lye ket az USA had ügy mi nisz te re ként mű velt an nak ide jén,
Vi et nam ban. 

– Wol fen sohnt, a Vi lág bank je len le gi el nö két két sé gek ke rí tet ték
ha tal muk ba, ti. a tőke öm lik, duz zasz tó gá tak épül nek, vil la mo -
sí tá si ter vek va ló sul nak meg, egy szó val fej lő dés ta pasz tal ha tó,
s ... egy re töb ben hal nak éhen, a ma lá ria vissza tér és sze di ál do -
za ta it, is ko lák zár nak be, az anal fa be tiz mus nő, kór há zak rom -
la nak-om la nak, gyógy szer hi ány ta pasz tal ha tó, to vább ter jed az 
AIDS – va la mi még sincs rend ben! 

– A Ca pi to li um mö gött két ut cá val tel je sen más vi lág kez dő dik,
ami sen kit nem ér de kel; a Vi lág bank és Nem zet kö zi Va lu ta alap
nagy ha ta lom mal fel ru há zott ve ze tői jár ják a vi lá got lap top ja -
ik kal, a meg lá to ga tott or szá gok ról az in for má ci ó i kat a lap top -
ból szer zik, a hely szí nen csak az USA-ban ta nult vagy ki kép -
zett sze mé lyek kel lép nek kap cso lat ba, egyi kü ket sem ér dek li a
meg lá to ga tott or szág min den na pi re a li tá sa. 

– A mun ka mél tó sá gát el ra bol ták, a glo ba li zált tőke meg lop ja
sza bad sá gát, majd ki vet kőz te ti em ber sé gé ből az áru há zak la bi -
rin tu sá ban a tá jé ko zó dó ké pes sé gé től szán dé ko san meg fosz -
tott, tel je sen dez ori en tált, haj dan igen is egyé ni ség gel ren del ke -
ző em bert, aki egy sze rű bi o ló gi ai lénnyé deg ra dá ló dik. 

– Mi nél job ban glo ba li zá ló dik a gaz da sá gi élet, an nál in kább
szét for gá cso ló dik a po li ti ka. 

– Noam Choms ky: a XX. és XXI. szá zad to ta li tá ris esz méi: bol -
se viz mus, nem ze ti szo ci a liz mus, és TINA (The re Is No Al ter -
na ti ve): nincs al ter na tí va; Nota bene: ez az uni po lá ris vi lág al -
ter na tí va-nél kü li sé ge!).

1996. má jus 11-én vir ra dat kor a 8300 m ma gas ság ban lévő bá zis -
tá bo ruk ból a Mo unt Eve rest re in dul két ja pán hegy má szó 3 ser pa
kí sé re té ben. Az előt tük álló 548 m ma gas ság és 1500 m tá vol ság
meg té te lé re oda-vissza 9 órát szá mí tot tak. Vi har ke re ke dik. Ők is
fel ke re ked nek. 8500 m ma ga ság ban út juk szé lén ta lál nak egy in -
di ai hegy má szót, se be sül ten, el gyen gül ten és fé lig meg fagy va, de
még tud be szél ni. A ja pá nok azon ban foly tat ják az utat. 

8630 m ma ga ság ban rö vid pi he nőt tar ta nak, oxi gén pa lac kot
cse rél nek, és esz nek. Ek kor, vé let le nül jobb ra pil lant va, lát nak
ma guk mel lett to váb bi két in di a it, tel je sen ki me rül ten: az egyik
hal dok lik, a má sik még él. A ja pá nok, bár mi fé le se gély nyúj tás
nél kül, to vább men nek. Há rom óra múl va el érik a csú csot: győz -
tek! De fennt a csú cson nincs mit csi nál ni; az idő amú gyis sür get:
in du lás vissza fe lé. Min den ki hall gat. A ser pák nem be szél het nek:
hegy má szás kor a ve ze tő pa ran csol, ugyan úgy, mint a ka pi tány a
ha jón; ha za té ré sük után azon ban be szél ni fog nak, ami nyil vá nos
vi tát rob bant ki úgy In di á ban, mint Ja pán ban, mind két or szág ban
éle sen el ítél ve a ja pán hegy má szó kat. A saj tó ér te kez le ten a 21
éves Ei suk he Shi ge ka wa így vé de ke zik: „Meg hó dí tot tuk ezt a
csú csot, sa ját erőnk és min den erő fe szí té sünk árán. Túl ki me rül -
tek voltunk ahhoz, hogy segítséget nyújthassunk. 8000 méter
felett már nem lehet erkölcsösnek lenni." 

Az ana ló gia a min den na pok kal nem vé let len – írja Zi eg ler. 

E so ro kat 2003-ban jegy zet el tem ki Zi eg ler köny vé ből és ak kor
meg is je lent;  azó ta el telt ép pen öt esz ten dő, és be kö vet ke zett az,
amit ma, post fes tam ugye bár el ke rül he tet len nek ne vez nek, de ak -
kor sen ki nem lát hat ta elő re, azaz, egé szen pon to san: jó za nul gon -
dol koz ni tudó szo ci o ló gu sok már ré gen le ír ták a krí zist, ami a ka -
pi ta lis ta gaz da sá gi élet ben a ver sen gés okoz ta túl he vü lés mi att el -
ke rül he tet le nül be kö vet ke zik. Amig be nem kö vet ke zik, nem hi -
szi a vi lág. Most ép pen kény te len tu do má sul ven ni. 

Jean Zi eg ler ak ko ri pró fé ti kus sza va i ra ma már nem szí ve sen
em lék szik egyet len po li ti kus sem. Sza bad jon az Át al ve tő ol va só it 
em lé kez tet ni, már csak azért is, mert dör ge del mes igaz sá go kat
tartalmaznak az akkor leírtak. 

Sz. K.

Átalvető
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Né mely sza vak a
glo ba li zá ci ó ról
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Tisz ta be széd
2009. má jus 5-én az új pes ti Pol gá ri Cent -
rum ban ün ne pi kö rül mé nyek kö zött, a
nem ze ti pol gá ri ol dal ki vá ló és nagy szá -
mú kép vi se lő jé nek je len lé té ben ke rült sor
Már ton Pál köny vé nek be mu ta tá sá ra, az
ün ne pelt Re i ner Pé ter és Mor vai Krisz ti -
na ak tív köz re mű kö dé sé vel. Az aláb bi ak -
ban a szer ző be ve ze tő jét ad juk köz re. 

Elő szó
A „Tisz ta Be széd” az év ti ze de ken át ta bu -

nak tar tott, vagy ép pen el hall ga tás ra kény -
sze rí tett ma gyar or szá gi zsi dó-kér dést jár ja
kö rül, oly kor ci gány-kér dés sel „fű sze rez ve”
– ami ről egyéb ként ba rá ta ink, is me rő se ink
még ma is igye kez nek le be szél ni: „Jobb, ha
nem be szé lünk róla, mert so ka kat ér zé ke nyen 
érint het, zsi dó kat, nem zsi dó kat, po li ti ku so -
kat, e kér dés ben ma gu kat a ki zá ró la gos au -
ten ti ku sok nak tar tó kat egya ránt, és még ki
tud ja ki cso dá kat! Csak baj szár maz hat be lő -
le!”. Nem vág tunk vol na bele a té má ba, ha
fel nem buk kant vol na a ma gát nyíl tan zsi dó
szár ma zá sú nak, és egy ben ma gyar nak tar tó
Re i ner Pé ter el múlt két esz ten dei tör té ne te. A
nyil vá nos ság előtt ki nyil vá ní tott nem ze ti ér -
zel me, jobb ol da li vi lág fel fo gá sa, éles kri ti -
ká ja a je len és a kö zel múlt tör té né se i nek zsi -
dó sze rep lő i ről, nyílt hit val lá sa olyan kér dé -
sek ben, ame lye ket a nem zsi dók nem igen fe -
sze get het né nek az „an ti sze mi ta” cím ké zés

ve szé lye nél kül. Mind ez új hely ze tet te rem -
tett, amit ta lán ér de mes min den ki szá má ra
oku lá sul hoz zá fér he tő vé ten ni. 

Re i ner Pé ter te hát be rob bant a fel szín alatt 
s oly kor-oly kor a fel szín re is buk ka nó ma -
gyar or szá gi zsi dó kér dés tör té ne té be, ál lás -
fog la lás ra kész tet ve a „bát rab ba kat” jobb ról
is, bal ról is. Akár pol gár puk kasz tó nak is le -
het ne ne vez ni – ha nem len ne a kér dés en nél
sok kal ko mo lyabb! –, ahogy meg je le né sé vel
tel je sen fel rúg ta azt a hosszan lé te ző és meg -
kér dő je lez he tet le nül be lénk táp lált szte re o tí -
pi át, mi sze rint a zsi dó szár ma zá sú em ber
csak bal ol da li, li be rá lis le het. Ezt te tőz te a
rasszis tá nak, an ti sze mi tá nak, neo ná ci nak és
még tudj ’Is ten mi min den nek ki ki ál tott Ma -
gyar Gár dá ba való be lé pé se. A XII. ke rü le ti
tu rul-szo bor meg men té sé re a Bu dai Tu rul
Véd egy le te lét re ho zá sa csak vég ső pont le -
he tett eb ben a kü lö nös és szür re á lis
történetben.

De van-e egyál ta lán zsi dó kér dés Ma gyar -
or szá gon a har ma dik év ez red első év ti ze dé -
nek vége felé, és nem csak Re i ner Pé ter csi nál 
a do log ból ek ko ra ügyet? 2001-ben a Nép -
sza bad ság ban je lent meg a jobb ol da li nak
nem igen ne vez he tő Ta más Gás pár Mik lós
(TGM) CIK KE „Új zsi dó na ci o na liz mus”
cím mel, ben ne a kö vet ke ző so rok kal: 

„A tisz tes sé ges de mok ra ták is szem for ga -
tó, ál szent köz he lyek szaj kó zá sá ra kény sze -

rül nek, ame lyek kö zül a leg kép te le nebb, hogy 
zsi dó kér dés nincs. Már hogy ne vol na. Ha a
tár sa da lom fon tos cso port jai azt gon dol ják –
bár ha ez nem kí vá na tos –, hogy már pe dig
zsi dó kér dés van, ak kor van zsi dó kér dés.”

Az, hogy ép pen TGM sze rint kik is a
„tisz tes sé ges de mok ra ták”, és hogy ő ki ket
te kint a „tár sa da lom fon tos cso port ja i nak”,
tel je sen mind egy, de hogy van-e zsi dó kér dés
Ma gyar or szá gon a har ma dik év ez red ele jén?
– en nek meg vá la szo lá sá hoz min den kép pen
ér de mes „tisz te be széd del” a tör té né se ket kö -
rül jár ni. 

Re i ner Pé ter: Tü kör kép, szi lán kok kal (rész let)
...Át ugor va éve ket, az ol va só csak ak kor

ért het né meg sze mé lyi sé gem meg ala po zott sá -
gát, fej lő dé sét, ha rész le te sen be le men nék a
ve lem tör tén tek be mu ta tá sá ba.

Ez a könyv nem ön élet rajz ként je le nik meg, 
ha nem a szer ző ál tal, egy faj ta rend szer ben
össze rak va kí ván ja be mu tat ni ri port-anya gok
fel idé zé sé vel, a sze mé lyes har ca i mon ke resz -
tül is, van zsi dó kér dés ha zánk ban.

Pél dát lan mennyi sé gű él mény anya got él -
tem meg a szét sza kí tott ha zánk ma gyar kö zös -
sé ge i ben, az utób bi kö zel negy ven év ben.

Min den, ami ed dig ve lem tör tént és ezu tán
tör tén ni fog, szo ros össze füg gés ben van ez zel a 
ténnyel. Csak egyet eme lek ki ezek kö zül, tes ti
és lel ki ta lál ko zá som az 1982-es feb ru á ri le bu -
ká som után, a Se cu ri ta te in téz mény-rend sze ré -
vel. A ná luk „ven dég ség ben” Nagy vá ra don el -
töl tött négy na pot sze ret ném örök re el fe lej te ni, 
saj nos nem tu dom! 

Élve meg úsz tam és bár ki til tot tak örök re
Ro má ni á ból, sa já tos esz kö zök kel vissza po fát -
lan kod tam. A fi gye lő te kin te tü ket tet ten ér he tő -
en 1998-ig ma ga mon érez tem Ma ros vá sár he -
lyen.

Éle tem leg meg ha tá ro zóbb él mé nye ként,
meg előz ve min den más kap cso la tot, így szü le -
im mel át él te ket is, azt a 13 évet ne ve zem meg,
amit öt éve iszo nya tos küz de lem után el tá vo -
zott tár sam mal együtt él tünk át.

Ter mé sze tes mó don, mind ket ten tős gyö ke -
res bu da pes ti ként a szé kely anya vá ros ban, Ud -

var he lyen ke rül tünk kö zel egy más hoz, és „vil -
lám csa pá sa” előt ti utol só tu da tos kö zös él mé -
nyünk is, egy cso dá la tos bál kö zös át élé se volt
ugya nitt.

Mat la ko vics Györ gyi há rom évig élt tár -
sam ként együtt ve lem egy va ló szí nűt len társ -
bér let ben, és fo lya ma to san rá jel lem ző en ver te
vissza le ányké ré si szán dé ka i mat. Ö is iga zi kos 
volt, akár csak anyám!

Egy ked di na pon kö zöl te, ha még nő sül ni
sze ret nék, ak kor pén te ken hoz zám jön fe le sé -
gül. 1995-ben áp ri lis 1.-e, a szü le té se nap ja
pén tek re esett, Az in dok, hogy zsu go ri zsi dó -
ként ne kell jen két szer aján dé kot ven nem. Az
es kü vőt na gyon akar tam, ezért el in téz tem há -
rom nap alatt. Egyik hoz zá kö zel álló ba rát nő je 
fo gal maz ta meg frap pán san, nem is mert sen kit, 
akik job ban meg ér de mel ték vol na egy mást,
mint mi ket ten!

Há zas sá gunk egy ben a ba rá ti kör mű köd te -
té sé nek is a szim bó lu ma lett. Csak Er dély ben
több, mint száz al ka lom mal for dul tunk meg
együtt, a töb bi kö zös mun ká in kat meg sem em -
lít ve a Kár pát-me den ce kü lön bö ző ma gyar kö -
zös sé ge i ben. Mind ket tőnk nek első ön ál ló kö -
zös fé szek ra ká sa ott ho nom, ahol ma is élek.
Tár sam te vé keny sé gé hez tar to zott a so vány ra
si ke re dett kár pót lás az első sza ba don vá lasz tott 
kor mány ide jén a két ér zé keny té má ban: a ha -
tá ron túli ma gya rok és a zsi dók ügyé ben.

Si ke re sen vég zett mun ká ja ab ban a pat ta ná -
sig fe szí tett lég kör ben, mai na pig meg ala poz ta

hi te les em be ri kap cso la ta i mat mind két té má -
ban.

Az nem vé let len, hogy a könyv be mu ta tó já -
ul a neve nap ját, egy ben ha lá lá nak az ötö dik
év for du ló ját vá lasz tot tam. Ez zel azt sze ret tem
vol na üzen ni az ol va só nak, nincs fon to sabb él -
mény egy em ber éle té ben, mint a há zas ság ban
ma gasz to sult vi szon zott sze re lem, amit egy -
más iránt és mind ket ten foly to no san egy mást
se gít ve, a ha zánk, a nem ze tünk iránt ér zünk és
szol gá lunk. Ez je len tet te szá munk ra ki egész ül -
ve a szé les ba rá ti kö rünk re tör té nő sze re tet-tel -
jes fi gye lem mel, a tel jes ér té kű éle tet.

Tár sam sír em lé ke szim bo li zál ja fel nőtt éle -
tem ér tel mét és okát, hi szen Szé kely föld őt sa -
ját ha lott já nak is te kin tet te, el küld ve Orosz he -
gyen bá nyá szott már vány szem fe dő jét és Ud -
var hely-Szom bat fal ván el ké szült gyö nyö rű
kop ja fá ját. Az anya vá ros dön té se, amely sze -
rint őt ha lá la után, en gem pe dig sze mé lye sen
dísz pol gár ság gal és tisz te let be li szé kely cím -
mel aján dé ko zott meg 2006 már ci u sá ban, a
nem ze ti ün ne pün kön, leg fel eme lőbb él mé nye -
im hez tar to zik.

A kop ja fá já ra bel evé sett rész let a Ká ro lyi
Bib li á ból, ame lyet a nem rég el hunyt Pá -
los-ren di kö zös jó ba rát szer ze tes szen telt fel,
az éle tem vé gé ig az ars po e ti cám: „Kik sze ret -
ték egy mást, amíg él tek, a ha lál sem vá lasz tot ta 
el”.

Kelt Bu da pes ten 2009 feb ru ár 25-én, a
Kom mu niz mus Ál do za ta i nak Nap ján.
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Mind két kö tet hez az aláb bi gon do la to kat fűzi hoz -
zá a szer ző

Az „Em lé ke zünk or vo sa ink ra”első kö te tét ti zen hét társ szer ző -
vel együtt 2008 már ci us ha vá ban bo csá tot tuk szárny ra. A ma gyar
or vo si tár sa da lom ban meg le pő en po zi tív fo gad ta tás ra ta lált, és
mint mo za ik-koc kák il lesz ked tek az öt le tek és a javaslatok a
következő kötetbe.

Az el múlt száz esz ten dő tör té nel mi ese mé nyei és a nagy ha tal -
mak elv te len és eti kát lan – Ma gyar or szá got súj tó – po li ti kai dön -
té sei meg pe csé tel ték a ma gyar or vos kép zés múlt ját és je le nét, és
go nosz ár nyék ként kö vet ték a ma gyar or vo sok tíz ez re i nek te vé -
keny sé gét. A szü lő föld rö gé hez ra gasz ko dó sze mé lyek gyó gyí tó -
ik kal együtt egy rö vid élet nyi idő tar tam alatt vál tak a nem ze ti
több ség ből nem ze ti ki sebb ség gé, majd újra nem ze ti több ség gé és
vé ge ze tül egy ki sem mi zett nem ze ti ki sebb ség gé. Ezt a tör té nel mi
ter het nagy mér ték ben sú lyos bít ot ták az igazságtalan rend szer vál -
tás bosszúakciói is (magánosítás-államosítás-privatizáció).

A kü lön bö ző em ber cso por tok a tör té nel mi ese mé nyek nek
szer ves al ko tó ré szei, ugyan ak kor a tör té ne lem konk rét moz za na -
tai gúzs ba kö tik az ér té ke ket al ko tó em be re ket, és ez kü lö nö sen
igaz a gyó gyí tó em ber re (az or vos ra), mert az össz tár sa dal mi bi -
zal mat lan ság lényegesen csökkenti a gyógyítás hatékonyságát. 

A szer zők ál tal be mu ta tott or vo sok nem tud tak ki lép ni a sa ját
éle tü ket meg ha tá ro zó po li ti kai, gaz da sá gi, pénz ügyi és mé dia-
lég kör ből, és ez több di men zi ós élet-drá mák ban konk ré ti zá ló dott. 
A Kár pát-me den cé ben élő ma gyar ság utób bi száz éves tra gé di ái
az or vo sok egye di éle té ben sű rű söd ve je lent kez tek. Gon dol junk
arra, hogy Se lye Já nos vég leg nyu gat ra tá vo zott, majd hoz zá ha -
son ló an a már No bel-díj jal ren del ke ző Szent-Györ gyi Al bert. Itt
kell meg em lí te nünk Pé terf fy Pál, Sza bó Ist ván és Sza bó-Ad or ján
Etel ka ne vét, aki ket a nem ze ti több ség igye ke zett ma xi má li san
holt vá gány ra ál lí ta ni. Mis kolc zy Dez sőt sem 1935-ben, sem

1946-ben nem ne vez ték ki a Bu da pes ti Or vo si Egye tem ideg-el -
me kli ni ká já nak ve ze tő jé vé. Ezen túl me nő leg Mis kolc zy De zső -
nek soha nem bo csát ot ták meg, hogy ma gyar ál lam pol gár ként
sors kö zös sé get vál lalt az er dé lyi ki sebb sé gi lét ben élő ma gyar -
ság gal. Fe renc zy Ká rolyt a hi té ért érte fo lya ma tos hát rány. Pes -
tes sy Jó zsef nek egy éle ten ke resz tül nem bo csá tot ta meg a ha ta -
lom, hogy 1956-ban a Ki li án lak ta nyá ban or vos ként te vé keny ke -
dett. Kö vér And rás sa ját szü lő föld jé től el sza kad va kény te len a
cson ka or szá gon be lül te vé keny ked ni. Rom há nyi Györ gyöt, Bag -
dy Dá ni elt, Kó nya Lász lót az ide o ló gi ai be nem hó do lás mi att
szá mos mel lő zés érte. Rom há nyi György nem zet kö zi hírű pa to ló -
gus csak 70. élet évé nek be töl té se után le he tett a MTA tag ja. Bag -
dy Dá ni elt fel ál lít ot ták a „Bio ké mia” lap fő szer kesz tői szé ké ből.
Kó nya Lász lót még do cens nek se lép tet ték elő. Sza bó Ist vánt  Er -
dély ben 1962-ben tan szék ve ze tői be osz tá sá tól foszt ot ták meg,
mert ma gyar nem ze ti sé gű volt. Fi a ta lon a háborúban vettek részt:
Miskolczy Dezső és Szabó István, sőt Szabó István a hadifogság
keserű kenyerét is ette, kényszerült elhagyni Magyarországot.
Rájuk mondjuk: „otthont találtak, de hazát soha!”. Az életük
termékeny szakaszában a végleges nemzeti kisebbségi létet
választották. 

Mind azon ma gyar or vo so kat, akik a Kár pát-me den cé ben te vé -
keny ked tek, sú lyo san nyo masz tot ta a kom mu nis ta ide o ló gia, az
esz köz te len ség, a tu do má nyos ku ta tá sok ra for dí tott pénz össze -
gek hi á nya, a szak mai fo lyó ira tok tól való el zárt ság. A nem zet kö zi 
kon fe ren ci á kon való rész vé te lük, szak mai elő re ju tá suk (pro -
fesszo ri, in téz mény ve ze tői ki ne ve zé sek, aka dé mi ai tag ság) csak is 
a párt tit ká rok meg fe le lő aján lá sai ese tén vál tak el ér he tő vé szá -
muk ra. A kom mu nis ta párt irán ti elég te len lo ja li tás év ti ze dek re
mel lék vá gány ra te relt szá mos or vost, és mind a mai na pig – még
hol tuk után – se kap ják meg a meg fe le lő el is me rést. E vo nat ko -
zás ban ér de kes ség ként ér de mes meg em lí te ni, hogy Dr. Pé tef fy
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Pál se bész pro fesszor képe sze re pel „A Ma ros vá sár he lyi ma gyar
nyel vű or vos- és gyógy sze rész kép zés 50 éve” című kö tet ben, de
munkásságáról illetve személyéről egyetlen szó sem esik. Fe renc -
zy Károly emléktábláját nem a Budapesti Orvosegyetem, hanem a 
családja állíttatta fel.

A kö tet ben fel so rol tak élet pá lyá ját ta nul má nyoz va kö zös vo -
nás ként ott ta lál juk a köz vet len és köz ve tett kör nye ze tük ben ural -
ko dó em be ri irigy sé get. A min den ko ri ki ne ve zett ve ze tők stá tu su -
kat örök ké va ló nak te kin tik, pe dig a stá tus egy ma gá ban még nem
je lent al ko tó ké pes sé get. A tu do má nyos ered mé nye ket ér té kel ni
kell, tisz tel ni kell, kor tól, nem ze ti ség től és a nyelv től füg get le nül.
A kö te tünk ben sze rep lő elő dök ér té ket al kot tak or vo si te vé keny -
sé gük ben és az or vo si tu do má nyok ban egya ránt, ez zel sze mé lyi -
sé gük meg ha tá ro zó já vá az ér ték te rem tés
vált. Az al ko tó, gyó gyí tó óri á so kat, akik
obe liszk ként emel ked nek ki az át lag ból,
csak a ha son ló an gon dol ko dó nagy sá gok
tudják megfelelően értékelni. A gátlástalan, 
szélhámos és tehetségtelen vezetők pedig
irigy sé gük kel együtt tűnnek el a semmibe. 

Sú lyos tény ként kell meg ál la pí ta nunk,
hogy a ma gyar nyel vű or vos kép zés fo ko za -
to san el sor vadt. Az első vi lág há bo rú után
egy toll vo nás sal meg szün tet ték a ko lozs vá -
ri ma gyar nyel vű or vos kép zést, de a má so -
dik vi lág há bo rú után sem en ge dé lyez ték új -
ra in dí ta ni Ko lozs vá rott. A Ma ros vá sár hely -
re köl töz te tett ma gyar nyel vű or vo si egye -
te met az tán fo ko za to san sor vaszt ot ták el, és 
nap ja ink ra a meg szű nés ha tá rán áll. Az
anya or szág ban pe dig döb be net tel szem lél -
het jük az el múlt évek ha tal mi in téz ke dé se it: 
a bu da pes ti Ha y nal Imre Or vos-to vább kép -
ző Egye tem, az Or szá gos Traumatológiai
Intézet, valamint az Országos Pszichiátriai
és Neurológiai Intézet (Lipót) meg szűn te té -
sét. 

A ma gyar nyel vű or vos kép zést to vább
zsu go rí tó té nye ző, hogy a ha zai or vos egye te me ken be in dul tak az
ide gen nyel vű or vos kép zé sek. Min den ki szá má ra vi lá gos sá kell
ten nünk, hogy a be teg-or vos kap cso lat bi za lom ra épül, mely nek
ál ta lá nos fel té te le, hogy az or vos be te gé vel az anya nyel vén kom -
mu ni kál jon. Szá mos eset ben tud tam meg fi gyel ni az utób bi év ti -
ze dek ben, hogy a be teg anya nyel vét nem be szé lő legragyogóbb
orvosi koponya is ered mény te len a gyógyító tevékenységében.

A rend szer vál toz ta tást kö ve tő vad ka pi ta liz mus ban a ma gyar
or vo sok mig rá ci ó ja a Kár pát-me den cé ben nagy mér ték ben fel -
gyor sult; a ha tá ra in kon túl élők el ső sor ban az anya or szág ba, de
szá mo san nyu gat ra köl töz tek vég leg, míg itt hon ról is egy re töb -
ben a nyu ga ti or szá gok ban vál lal nak mun kát. (Az egész ség ügy
ma gyar or szá gi hely ze tét éke sen jel zi a ha tá ro kon túl ról ér ke zők
mozgásának megfordulása, visszaáramlásuk a kibocsátó or szág -
ba.) 

Az el múlt két év ti zed ben a Kár pát-me den cé ben élő ma gyar ság 
egész ség ügyi el lá tá sa so kat rom lott, el ső sor ban a po li ti kai dön té -
sek és a pénz ügyi fi nan szí ro zás elő tér be he lye zé se mi att. A ka pi -
ta liz mus ban a be teg em ber hely ze te és éle te má sod ren dű, mert
min dent a pénz do mi nál. Meg bo csát ha tat lan bűn, hogy a pénz -
nek, a ma gán tő ké nek ren de lik alá az or vo si te vé keny sé get. Bár az
em be ri tár sa da lom több tíz ezer éves idő-ten ge ré ben egy
emberöltönyi idő egy csepp, de az a csepp teljes életeket jelent. 

Nap ja ink or vos tu do má nyá nak vív má nyai le he tő vé ten nék,
hogy az em be rek 100–120 évig él je nek, de az a ha tal mas tár sa dal -
mi stressz, amely egész éle tük fo lya mán éri őket, sok kal ala cso -
nyabb át la gos élet kort ered mé nyez. Ez alól az or vo sok sem ki vé -

te lek, mert e két kö tet ben sze rep lő 22 or vos nak (fér fi), akik éle tük 
na gyon nagy ré szét a XX. szá zad ban élték, az átlagos életkoruk
76 esztendő.

Az or vos nem te vé keny ked het fo lya ma to san a napi po li ti kai
szél já rá sok men tén, mert a be teg-or vos kap cso lat tör vény sze rű sé -
gei a nagy Hip pok rá tesz óta gya kor la ti lag nem vál toz tak. Nap ja -
ink egész ség ügyi szer ve zé sé nek szem pont jai és pri o ri tá sai vi lág -
szer te annyi ra kü lön böz nek a be teg sé gek va ló sá gos ar cu la tá tól,
hogy ezek nek kö zös ke reszt met sze te egy üres hal maz. A ma gyar
egész ség ügy ben tör té nő át szer ve zé sek hez és dön té sek hez ál ta lá -
ban a gyó gyí tó or vo sok nak sem mi kö zük. Saj nos 1990-ben va la -
mit vég ér vé nye sen el mu lasz tot tunk, mert az or vos tár sa dal mat az
azó ta reg ná ló kor má nyok meg fosz tot ták ér dek ér vé nye sí tő esz kö -

ze i től. Szo mo rú tény ként kell le szö gez -
nünk, hogy egyet len ka pi ta lis ta országban
sem működik olyan „modell-értékűnek” te -
kint he tő egész ség ügyi rendszer, melyet egy
az egyben át ve het nénk.

Úgy gon dol juk, hogy a po li ti kai ha ta -
lom ban lé vők nek Ma gyar or szá gon a to váb -
bi ak ban sincs szük sé gük a „hi va ta los tól” el -
té rő egész ség ügyi ér ték rend re, és a kö zös -
sé gi ér de ket mind na gyobb mér ték ben a
nem zet kö zi tő ké nek akar ják alá ren del -
ni.Ugyan ak kor az is vi lá gos sá vált – és ezt
az ál la po tot a vad ka pi ta lis ta gaz da sá gi
szem lé let in téz mé nyes ülé se és az az zal járó
sú lyos kor rup ci ós bot rá nyok nem hogy
meg kér dő je lez ték vol na, ha nem még in -
kább meg erő sí tet ték –, hogy kö zös sé günk
stra té gi ai cél ja i nak, ne ve ze te sen a ha té kony 
gyó gyí tás nak a meg va ló sí tá sá ra csak is
össze fo gás sal, együt tes fel lé pés sel nyí lik
esé lyünk. A Ma gyar Össze fo gás az egész -
ség ügy te rén te hát tör té nel mi szük ség sze rű -
ség, ezt nem ír hat ja fe lül sem mi lyen párt lo -
gi ka, egyé ni vagy cso port ér dek. Ez a szilárd 
meggyőződés vezérelt akkor, amikor az

Emlékezünk orvosainkra kötetek megírására szántam magam, 51
szerzőtársammal együtt.

Ezek a kö te tek nem old ják meg a ma gyar egész ség ügy kér dé -
se it, de egye di or vos-sor sok be mu ta tá sán ke resz tül tö re ked nek
azon elvi és sze mé lyi fe szült sé gek fel szín re ho zá sá ra, ame lye ket e 
sze mé lyek éle tük ben át él tek.  Ezek tény sze rű is me re te bá to rí tást,
re ményt su gall hat az or vos tár sa da lom tag jai szá má ra, hogy sa ját
ar cu la tu kat, ér té ke i ket ne kell jen fel ad ni uk. Vé le mé nyünk sze rint
esély szü le tett a magyar egészségügyi képviselet újragondolására
és új alapokra helyezésére. 

Mi or vo sok azt mond juk: a ma gyar egész ség ügy ben is rend -
szer vál tás ra van szük ség. Saj nos a vál ta ko zó po li ti kai erők kép vi -
se lői azt mond ják: csak lé pés vál tás ra, csak re form ra van szük ség.
Ér dem ben mind annyi an ugyan azt mond juk: a kö zel jö vő ben
gyors, kö zös cse lek vés lehetőségét kell megteremteni. 

Re mél jük, hogy ezek a gon do la tok nem ma rad nak holt be tűk,
ha nem a ja vas la to kat kö vet ni fog ja a tár sa dal mi össze fo gás, az
egy sé ges és kö vet ke ze tes fel lé pés, az összehangolt cselekvés.

Nap ja ink ma gyar or vo sa i nak mot tó ja: „Gyó gyí ta ni kell, ha
élni aka runk, és aka runk élni, te hát gyó gyí ta ni fogunk.”

Kö szö net il le ti min den társ-szer ző met, mert ön zet le nül vál lal -
ták meg em lé ke zé se ik meg írá sát. Ez zel hoz zá já rul tak és pél dát
mu tat tak az el hunyt or vo sok irán ti tisz te let adás hoz, mun ká juk kal, 
vissza em lé ke zé se ik kel nagy mér ték ben segítették könyvünk szín -
vo na lá nak emelését.

Bu da pest, 2009. má jus hava
Dr. Vinc ze Já nos

Mis kolc zy De zső akadémikus
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Gyu ri bá csi
Egy lófő szé kely em lé ke ze té re

Az ün ne pek cso dá la to sak. Nem csak azért, mert test ben–lé lek -
ben-szel lem ben ké szü lőd ni le het rá juk. Nem csak azért, mert
túl mu tat nak a hét köz na pi öröm szer zé se ken. S nem csak mert a
be fe lé for du lást, el mé lyü lést le he tő vé te szik, de oly kor a múlt
em lé kei is meg ele ve ned het nek. Olyan él mé nye ket tar to gat va,
me lyek em lé ke zés hí ján a fe le dés ho má lyá ba vesz né nek. Egy
szek rény mé lyé ről do boz ke rül elő, ben ne meg sár gult, kis sé
fosz la do zó la pok, s a fi nom moz du la tok kal ki bon tott pa pí ron be -
tűk kel nek élet re, és meg ele ve ne dik egy régi tör té net. Nap ló tö re -
dék, mely nek ese mé nye it két nagy ke resz tény ün nep: a ka rá -
csony és a hús vét von ja ke ret be. A so ro kat a va ló ság rót ta. Hús -
vét kö ze led vén ju tott eszem be az aláb bi tör té net.

Az asszonyt gyá sza lát ha tat lan bur ka von ta be, el ér he tet len né
téve őt a vi lág szá má ra. Nem lé te zett sem mi más, csak a fáj da lom,
a gyöt rő vá lasz ta lan ság ki mon dat lan mi ért je i re. Alig pár hón ap ja
nincs a má sik, s a kín nem eny hült egy ki csit sem. Ek kor fog ta őt
ké zen csa lád juk régi ba rát ja, s kér de zés nél kül ma gá val vit te egy
er dé lyi útra. Ide gen ve ze tő jük egye nes tar tá sú, szép szál szé kely
volt, aki sze rény ta ná ri nyug dí ját ki egé szí ten dő vál lal ta ka la u zo -
lá su kat. A hal lot tak csak oly kor ha tol tak át az asszonyt öve ző sü -
ket csön dön. Füle még csak-csak el lent állt, de a sze me mind tá -
gabb ra nyílt, hogy be fo gad ja Er dé lyor szág cso dá it. Az tán las san a 
han gok ra is fi gyel ni kez dett, s ész re sem vet te, mint ke let kez nek
apró re pe dé sek fáj dal ma fa lán, azon mi ként ha tol át a ter mé szet
ezer nyi cso dá ja - Er dély lát vá nya, le ve gő je, il la ta, tit kai ra bul ej -
tet ték. Ha za jő ve újra be le állt a mun ká ba, napi 10-12 órákat –néha
még többet is- dolgozva, hogy ne kelljen gondolkoznia, ne kelljen 
szembesülnie a kongó űrrel, melyet a gyász hagyott benne. 

Évek múl tán egy szer csak le vél ér ke zett Er dély ből: az ide gen -
ve ze tő kö nyör gött me gin dí tó an: fe le sé ge be teg, tü dő rá kos, nem
jut nak meg fe le lő gyógy szer hez. Ké ré sé nek ele get tet tek – a kül -
de mény ka lan dos úton, de el ju tott hoz zá juk. Ké sőn. Már nem se -
gít he tett. Több év ti zed nyi egy más ba ka pasz ko dás, szám ta lan
meg pró bál ta tás, gyer me ke ik fel ne ve lé se, szár nyuk ra bo csá tá sa
után a bé kés öreg ség ből alig íz lel ve kel lett el en ged ni ük egy más
ke zét. De cem ber 24-én, szent es te ment el a társ. S et től kezd ve a
le ve lek sű rűn vált ot ták egy más Er dély s az anya or szág kö zött.
Fér fi tól szo kat lan ki tá rul ko zás sal sír ta el fáj dal mát az egy szer lá -
tott asszony nak, ta lán mert érez te, egye dül ő érti meg. Így is volt:
pon to san tud ta, mi lyen mély sé ge sen ma gá nyos az a vi lág, amely
most a má si ké, s hogy az em ber nem ura az idő nek, de az idő ura
le het a fáj da lom nak. A le ve lek ta nú sá ga sze rint a lel ki fáj dal mat
mind el vi sel he tet le nebb tes ti szen ve dés kö vet te: kór ház ból ki,
kór ház ba be, mű tét – és sem mi ja vu lás. Az asszony csak az együtt
érző vi gasz sza va it küld het te. Az tán hosszú idő után Gyu ri bá csi
vá rat la nul –aho gyan ő mond ta- át szö kött az anya or szág ba. Lát ni
akar ta azt, aki éve ken át igye ke zett tar ta ni ben ne a lel ket, s biz tat -
ta: te gye sor sát Is ten ke zé be, hisz’ mind ott va gyunk. A ta lál ko zás
döb be ne tes volt. A szál fa tar tá sú, de rék, ősz be csa va ro dott fejű
öreg szé kely csak ár nyé ka volt ön ma gá nak. Szin te össze ment, tar -
tá sa meg gör nyedt és na gyon so kat fo gyott. Az asszony nak be le fa -
csa ro dott a szí ve a lát vány ba, s ha a sze mé nek nem is akart vol na
hin ni, a bel ső hang fi gyel mez tet te: nagy a baj. In nen től az ese mé -
nyek fel gyor sul tak. Ba rá ti or vo si vizs gá la tok, a di ag nó zis: rák.
Has nyál mi rigy rák. Fő vá ro si kli ni ka, mű tét, majd azon mód össze 
is varr ták. Már nem volt vissza út. Az ope rá ci ót kö ve tő en az
asszony sa ját ott ho ná ba vit te, hogy majd on nan men nek to vább
Er dély be. Kény sze rű en hall gat ta vé gig, amint a má sik zo kog va
bú csú zik a te le fon ba fel nőtt gyer me ke i től. Pon to san tud ta, ke vés

az idő, mel lé be szé lés nek nincs he lye, rö vi den so rol ta hát vég aka -
ra tát. Né gyen vág tak neki az út nak: az öreg, zse bé ben te me tő be
szó ló út le vél lel, az asszony - vele fia, me nye. Hosszú és csön des
volt az út, szó rit kán sza kí tot ta meg. Éj sza ka ér tek Szo vá tá ra, ahol 
Gyu ri bá csi, az egy ko ri ma gyar-ro mán sza kos gim ná zi u mi ta nár
la kott. A fi a ta lok kü lön szo bát kap tak. Meg szo kott he lyén alud ta
álom ta lan ál mát a nagy be teg, ahol ked ves köny vei vet ték kö rül,
mel let tük író asz ta la, ahol ré gen di ák jai dol go za ta it ja vít gat ta. Az
asszony a leg na gyobb szo bá ban ka pott he lyet. S et től fog va
minden áldott nap hol rövidebb, hol hosszabb utakra, de
szakadatlan mentek. Azért, hogy ne kelljen beszélni arról, amiről
nem lehet, de legfőképpen azért, mert vendéglátójuk lófő
székelyhez illő gesztussal igyekezett megmutatni mindazt, amit a
csak úgy betévedő soha nem láthat szűkebb hazájából, szépséges
Erdélyországból -viszonzásképpen a vele való törődésért. Furcsa
és nagyon fájdalmas út volt. 

Az asszony ve ze tett, de gyak ran pil lan tott a mel let te ülő öreg
ar cá ra. Lát ta, mint bú csú zik el sze re tett szü lő föld je út ja i nak min -
den ka nya ru la tá tól, er de i től, domb ja i tól, he gye i től, völ gye i től.
Lát ta az ar cán le per gő könnye ket, s azt is tud ta, ezek a vég ső bú -
csú könnyei. Be lül ről vele zo ko gott, mint ha az ő lel ke is a fér fi é -
val hagy ná el azt a föl di gyö nyö rű sé get, mellyel Is ten meg aján dé -
koz ta az er dé lyi e ket. Ki csit ta lán így is volt… Még is, az út nem
csak a gyász, a bú csú útja volt. Ve lük volt a derű, a ka ca gás is,
mert ha nincs, be lé sza kad a szív a fáj da lom ba. Ne vet ték egy mást,
ami kor úsz ni pró bál tak a Med ve tó ban, vagy mi kor a Szé kely föld
min den ze gét–zu gát is me rő egy ko ri ide gen ve ze tő fel küld te őket a 
már nem lé te ző vár ro mok hoz. Jó ma gas ra. Meg té ve dett – mon da -
ná. Fe led he tet len né lett a pa tak part ján fe nyő ágak ból ra kott tűz
pa ra zsán sü tött piszt rang –ahogy ar ra fe le e ne mes ha lat hív ják. S
fe led he tet len a moz du lat, mellyel Pé ter fal ván a gyer mek kort rej tő 
egy ko ri bir tok lá tó ha tár ba ve sző tá ja in mu ta tott büsz kén vé gig az
öreg. Meg ren dí tő en szép volt az út, s a bú csú is. Mind annyi an
tud ták, Gyu ri bá csi ak kor lát ta utol já ra azt a föl det, amely em ber ré 
tet te, oda kö töt te, s szű kebb pát ri á ja for ró sze re te té re ne vel te Ezt
adta to vább di ák ja i nak – ahogy le he tett. És ak kor egy szer re csak
haza kel lett jön ni, Ma gyar or szág ra. Úgy sej tet ték, töb bé nem lát -
ják egy mást. Azért sem, mert az or vo sok pár hó na pot ad tak mind -
össze. A has nyál mi rigy rák gyor san öl. Az asszony úgy bú csú zott, 
ha a nagy be teg meg éri a ka rá csonyt, el jön, s még egy szer
meglátogatja Szovátán. Eleinte még érkeztek levelek, aztán
ahogy fogyott az erő, már csak a telefonok maradtak. De a
levelekből, a telefonokból érezni lehetett, a másikat az tartja
életben, hogy karácsonykor még egyszer találkozhatnak.

Az ün nep vé sze sen kö zel gett. Az asszony mind ri ad tab ban fe -
dez te fel ma gá ban a fé lel met, tud ta: egy hal dok ló hoz megy, és ez
meg ha lad ja ere jét. Al kal mat lan nak, gyen gé nek érez te ma gát. S
ak kor már nem lesz kö zöt tük sen ki, sem mi más, csak a kér lel he -
tet len va ló ság, a kö zel gő tá vo zás. Úgy érez te, kép te len a fel adat -
ra. Nem tud be le néz ni azok ba a sze mek be, me lyek ben sza vak nél -
kül egyet len kér dés buj kál: mi ért?! Me ne kült vol na min den fe le,
csak men ni ne kel le ne. De kö töt te az ígérete. Meg aztán egyszerre 
megérezte: Isten megadta a szükséges erőt. 

Pest ről egye ne sen Szo vá tá ra tar tó busz vit te, s a gép ko csi ve ze -
tő úgy vi gyá zott rá, mint hí mes to jás ra, mint ha tö ré keny por ce lán -
ból len ne. A nagy be teg pa ran csolt rá.  Már vár ták. Olyan na gyon
vár ták, mint tán még soha. A la kás ban me leg volt, főtt étel, a szo -
bá ban meg ágyaz va –hát ha el fá radt a nagy út ban. Kö zel egy he tet
tölt öt tek együtt. Ren ge te get be szél get tek, bár in kább csak egyol -
da lú an, hi szen az asszony hall ga tott, az öreg pe dig gyer mek ko rá -
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tól if jú sá ga lá zas ál ma in át pár vá lasz tá sá ig, gye re kei csíny te vé sé -
ig, fel cse pe re dé sé ig min den ről be szélt. Az uno kák ról, akik már
nél kü le nő nek fel. El so rol ta egész éle tét. Csak a ha lál ról nem be -
szélt. Ta lán egyet len egy szer mond ta könnye it nyel ve, hogy saj -
nál ja itt hagy ni a vi lá got, sze ret ne még élni, de nem le het. Szo mo -
rú, fáj dal mas együtt töl tött idő volt. De va la mit, va la mi na gyon
fon to sat az asszony ek kor ér tett meg: sem az élet, sem a ha lál fe -
lett em ber nek nincs ha tal ma. Ami el megy, az csak a test. Még is: a
leg több, amit egyik em ber a má sik nak az el mú lás elő szo bá já ban
ad hat, az a fi gye lem. A hall ga tás. A tá vo zó meg hall ga tá sa. Na po -
kon át hall gat ta az öreg bú csú zá sát min dat tól, ami szá má ra egy kor 
oly ked ves volt. S ami kor a lel ke már meg telt fáj da lom mal, el sé -
tált a hó ban szik rá zó úton a Szo vá ta vi zé hez, hall gat ta zú gá sát, lo -
cso gá sát, néz te a las sú dan fo lyó par ti vi zet, mint pil lé zi be a jég.
Fel né zett a Nap ba, de nem an nak fé nyé től foly tak a könnyei.
Egyi kük sem tud ta, ho gyan bú csúz za nak. A sors ezt is meg ol dot -
ta. A vissza fe le tar tó busz va la mi ért egy nap pal ko ráb ban in dult
Ma gyar or szág ra. Csak arra maradt idő, hogy bedobálja
útitáskájába holmiját, s annyit mondjon: nincs idő a búcsúra.
Átölelte a másik betegségmarta, szikkadt, megfáradt testét és
elrohant.  Már csak rá vártak, a busz azonnal indult. 

A rit ka te le fo nok ide jén egy re gyen géb ben szólt Gyu ri bá csi
hang ja. Érez ni le he tett, ere je vé gé hez ér ke zett. Az tán hús vét kö -
zel gett. Pár nap pal előt te még fel hív ta az asszonyt, s el kö szönt.
Már alig le he tett ér te ni sza vát. Tud ták: ez az utol só al ka lom. És
ek kor a nők ősi tu dá sá val az asszony bú csú zó ul egyet len mon da -
tot mon dott. A má sik hang ja meg fény ese dett, bol dog sá ga át csa -
pott a te le fon kagy lón. Nagy pén te ken ment el. Hát…így ívelt a

szo vá tai György és Katalin végső elválása ünneptől ünnepig –
karácsonytól húsvétig. 

Ber kec zi György előbb ál ta lá nos is ko lai, majd lí ce u mi, köz -
tisz te let ben álló, di ák jai, ba rá tai, is me rő sei ál tal na gyon sze re tett
ta nár így ment ki az er dé lyi Szo vá ta te me tő jé be, a fe le sé ge mel lé.
Éle té vel ta ní tott. Haza, szü lő föld sze re te tet. A ma gyar nyelv mí -
ves hasz ná la tát. Ta ní tott Er dé lyor szág bé lit, s a meg ma radt haza
oda lá to ga tó it arra, hogy nincs alku. Túl él ni le het, kell, de em ber -
nek ma rad ni kö te les ség. Ta ní tot ta a ma gyar ság igaz tör té ne tét,
meg ér tet ve, hogy azt is mer ni min den nél fon to sabb. Mert ha az
em ber is me ri az igaz sá got, töb bé el szé dí te ni hit vány ló csi szá rok
ál tal nem le het. És ta ní tott tá vo zá sá val is. Arra, ho gyan kell mél -
tó ság gal, em be ri ar cun kat, tartásunkat megőrizve elmenni. Szent
Pállal szólva: a jó harcot megharcolta, a pályát végigfutotta, a
hitét megtartotta.

Máig őr zöm azt a ha va si gyo párt, me lyet tőle kap tam. Oda tet -
tem a gyász je len té se mel lé. Évek múl tán, ami kor át uta zó ban Szo -
vá tán jár tam, meg ké sett tisz tel gés kép pen egy szál vi rá got vit tem
sír já ra. Mert én vol tam az az asszony, aki nek meg ada tott, hogy
meg is mer hes sen egy nagy sze rű szé kely em bert, aki er dé lyi gyö -
ke re i re, ló fő sé gé re ha lá lá ig büsz ke volt, s azt is pon to san tud ta,
ezért hát to vább adta, hogy mind ez mire kö te lez. Eb ben a föl di vi -
lág ban el vesz tet tem. De kap tam va la mit, ami től gaz da gabb let -
tem. Meg ér tet tem: meg le het, meg kell fog ni a tá vo zó ke zet, mert
bár azt hisszük, mi adunk, de ez nem igaz. Ők, az elmenők adnak
-utolsó lélegzetükig. 

Le hocz ky Le o pol di na

And rás Zol tán 

Beth len Gá bor le ve le asszo nyá hoz *
Zsu zsi kám, az Úr is ten ő szent fel sé ge
áld jon meg, őriz zen az jó egész ség be.

Vet tem le ve le det est vé li óra kor,
sá to rom ba tér vén har ci tá bo rom ból.
Bú is, öröm is, míg be tű id ol va sám,
köl tö zék lel kem be itt ez had ba száll ván.
Az mit go nosz kí gyók fe lő lem szi szeg nek,
asszon kám, ru bin tom, el méd be bé ne vedd.
Ta núm ma gos ég, es künk óta kí vü led,
nem érin ték soha asszo nyi tes te ket.
Bor ital is szám ba alig-alig csor gott,
je ges must tal ol tom ége tő szom ja mot.
Be teg sé ged ja vul, erőd gya ra po dik,
nagy jó hír ez né kem, lám, Krisz tu sunk se gít.
Azért is mit hoz zá em ber még meg te het,
Pá du á ból hí vok jó ma gisz te re ket.
Dok tort, ki is vég zett uni ver si tás sal,
bé kül döm te hoz zád pos tánk já rá sá val.
Egyél gyön ge bá rányt, tik nak fej ér mej jit,
tej szo pó bor nyú nak comb ját, puha nyel vit.
Al mák nak jó hal mát, mé zet is lé pes tül,
ki ben me zők vi rá gi friss ere je gyűl.
Óvd ma gad bű báj tól, sze mek ron tá sá tól,
vízi bo szor ká nyok nyel ve ful lánk já tól.

Ol tal maz lak én is, el küld vén had na gyom,
Anna, az Bát ho ri ar res tál va va gyon.
Vi o lám, must ráld meg, ha erőd ből te lik,
Ke re ki vá rá nak szol gá ló né pe it.
Ud var bí ró uram szor gos jo bá gyok kal,
ár kot meg plán tál ja sok he gyes ka rók kal. 
Bás tyát is, ha le het, ma go sít sa kő vel,
kör be meg szag gat ván tu cat lövő rés sel.
Adj el bú zát, za bot, egy-két kö vér gú lyát,
árán eny hítsd urad meg sze gény ült vol tát.
Bére lo vas nak hat, gya log nak négy fo rint,
sok ku ra fi szö kik, ha dunk fo gyat ko zik.
Mi ko ron bé két, né met tel kö tést te szek,
Ha lá lá ban ló nak, hoz zád me ne ke dek.
Bog lá rom, gyöngy fé nyem, tűz tol lú ma dá rom,
jó fe hér nyo szo lyán, szép pi ros haj na lon,
or cám az or cá don, csók ja im csó ko don.
Érez zem, érez zem hív sé ges szí ve det…

17. au gust, Po son vá ras mel lett.
Írá ezt né ked

Gá bor
hű sze rel me sed.

•A Nagy Fe je de lem ha lá lá nak 380. év for du ló já ra
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El mé le ti bo lyon gás az Ér mel lék múlt já ban
Be ve ze tés

1966 és 1978 kö zött a nagy vár adi
Kö rös vi dé ki Mú ze um or ni to ló -
gus-fő mu ze o ló gu sa ként hi va tal ból
és ügy sze re tet ből, Bi har fé legy há zá -
tól Ér gi rol tig sze mé lye sen bo lyong -
tam az Ér mel lék te le pü lé se in, il let ve
az ak kor még élő, az tán hal dok ló
mo csa rai kö zött. 1984-ben – al kal mi
lá to ga tó ként – a vesz te sé gek irán ti
fáj da lom mal te lí tett em lé ke im csa lo -
gat tak vissza a na gyon ré gen volt Ti -
sza-Sza mos ős fo lyó med ré ben sír -
árok ként me gás ott „Ér csa tor na”
part já ra, ahol igye kez tem szám ba
venni azt, ami a ’60-as években még
volt, és már nincs… A temetőjárás
hangulata szorongatott…

Hogy mi kö zöm van az Ér mel lék -
hez ne kem, aki a Har gi ta alatt szü let -
tem? Hogy bo lyon gá sa im ide jén az
Ér mel lé ken mi ért is érez tem „ott -
hon” ma ga mat? A fe le let nem is
olyan bo nyo lult: a gyö ke rek mi att,
me lyek va la hol a sza la csi te me tő ben por lad tak el mint egy 400 év
alatt. A gyö ke rek, me lyek nek fér fi ágon utol só szá ra dó ága va -
gyok. 1966 ta va szán, ami kor első al ka lom mal jár tam a sza la csi te -
me tő ben, ezért szór tam szét ott a me net köz ben össze gyűj tött vad -
vi rá gok szá la it, és tö röl tem meg sze me i met… A domb ról le fe lé
jö vet az élő lé nyek kül ső-bel ső tu laj don sá ga i nak nem ze dék ről
nem ze dék re való át örö kí té sé ért fe le lős „gé nek”… ju tot tak
eszembe: a gének, melyek nem hazudnak soha… és adott
helyzetben, mint zsákból a szög… kidugja a fejét…

Az Ér mel lék ről 22 év után, 2000 no vem be ré ben Bor bély Gá -
bor ré vén kap tam meg bíz ha tó hí re ket, me lye ket „élet je lek nek” te -
kin tek. Élet je lek nek, mert pol gár mes te rek, pa pok, ta ná rok, nép -
mű ve lők, né hány ku ta tó szak em ber /de hin ni sze ret ném, hogy az
ér tel mes és ér tel me sen élni aka ró la kos ság egé sze is…/ moz go -
lód ni kez dett an nak irá nyá ba, hogy ne héz sor sa kö ze pet te, szü lő -
föld jén ma rad va ke res se a je len és jövő út ját, mely em be ribb, biz -
ton sá go sabb, szebb és jobb élet hez ve zet het, mely az ősi la kó he -
lyét újra „ott hon ná”… te he ti. S e he lyen az Ér mel lék leg na gyobb
szü lött je, Ady End re ver sé nek egyet len so rát idé zem: „Az élet
szent okok ból élni akar”…, de ide kí ván ko zik Ve ress Pé ter, hí res

pa raszt-író kijelentése is, miszerint: „egy nép addig él, ameddig
élni akar”…, azaz addig, amíg akarni tud és akarni mer.

Mi vel az aka rat cél nél kül ha lál ra í télt, meg kell fo gal maz ni az
aka rat ál tal el ér he tő cé lo kat, me lyek ha tár kő ként je lö lik meg a je -
len le gi vál sá gos helyzetből kivezető utat.

Arra a kér dés re vi szont, hogy mit ér tek vál sá gos hely zet alatt,
csak a vál ság ba ve ze tő té nye zők váz la tos is mer te té se alap ján
válaszolhatok.

A II. vi lág há bo rú után, 1945-től Ke let- és Kö zép-Eu ró pa né pe -
i re, az itt élő né pek múlt ját, és az zal együtt jö vő jét is „vég képp el -
tö röl ni” aka ró, ide gen és em ber te len pa rancs ura lom ne he ze dett. A 
45 évig tar tó dik ta tú ra nyo mán a fal vak né pé nek, el ső sor ban föld -
mű ve lő i nek, az alábbiakat kellett elviselnie:
– Az egyes te le pü lé sek ős ho nos bir to kos, és egy út tal is ko lá zott

csa lád jai – fő leg éle tük vé del me ér de ké ben – nem tér tek vissza
vagy el me ne kül tek, s a vi lág kü lön bö ző ré sze in szó ród tak szét,
s ha nem, ak kor szü lő föld jük ről az or szág kü lön bö ző tá ja i ra te -
le pí tet ték ki őket.

– A kö zép- és kis bir to ko so kat, va la mint a föld nél kü li eket az
„osz tály harc” szel le mé ben meg oszt ot ták; a tör pe bir to kos és
föld nél kü li ún. „dol go zó pa raszt sá got” a „ki zsák má nyo ló ku lá -
kok ra” uszít ot ták, a gyű lö let fegy ve rét adva ke zük be.

– A dol go zó pa raszt ság nak bir to kot osz tot tak, s ké sőbb az zal
együtt kol lek tív gaz da sá gok ba szer vez ték, a ma ra dék bir to kon
pe dig meg ala kít ot ták az ál la mi gaz da sá go kat, me lye ket me ző -
gaz da sá gi gé pek kel és fo ko za to san szak em be rek kel lát tak el,
be ve zet vén a kom mu nis ta párt ve ze tők ál tal irá nyí tott „nagy -
üze mi terv gaz dál ko dást”, mely alig, vagy egyál ta lán nem vet te
fi gye lem be a vi dék ter mé sze ti adott sá ga it.

– A dol go zó pa raszt ság vé gül is lé nye gé ben bir tok nél kü li me ző -
gaz da sá gi al kal ma zot tá vált, aki az er köl csi fe le lős ség alól fel -
ment ve, az egyé ni mun ka örö mé től meg foszt va, uta sí tá so kat
haj tott vég re.

– Me ző gaz da sá gi ér de kek re hi vat koz va 1968-ban meg ás ták az
Ér csa tor nát, el pusz tít va ez zel nem csak az Ér mel lék ősi ter mé -
sze ti ar cu la tát, ha nem a la kos ság ősi élet for má já nak böl cső jét
is. Ezt a bru ta li tást, akár ho gyan is mi nő sí ti a je len, a kö zel jö vő

A sza la csi te me tő ben... 1977
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biz to san a ter mé szet és a ha gyo mány őr zés el len el kö ve tett bűn -
tény nek fog ja te kin te ni.
A fel so rolt hely ze tet a fel nőtt la kos ság tet szik, nem tet szik mó -

don el vi sel te ugyan, de gyer me ke it nagy több ség ben az ipa ri
mun ka el sa já tí tá sá ra irá nyí tot ta. Ez a je len ség cél ra ve ze tő nek is
mi nő sít he tő, de ugyan ak kor a szü lő föld, az ősi élet for ma el ha gyá -
sát, esetenként annak megvetését is jelentette.

A kom mu nis ta dik ta tú ra bu ká sa után gya kor la ti lag le he tő vé
vált az egyé ni me ző gaz da sá gok új ra éle dé se, de a la kos ság meg -
öre ged ve, ere je fogy tán, bi zony ta la nul fo gad ta az új le he tő sé ge -
ket. Élő mun ka erő, me ző gaz da sá gi fel sze re lés /fő leg gé pek/, épü -
le tek, nél kü löz he tet len szak is me re tek hi á nyá ban las san gaz dát -
lan ná vá lik az a föld és az az élet for ma, mely jól-rosszul, de szá za -
do kon ke resz tül meg tar tot ta az itt élő né pet. Vé gül is ezt te kin tem
vál sá gos hely zet nek, me lyet a kom mu nis ta diktatúra hagyott
örökségül a jelenre, melyből célként, kivezető utat kell keresni és
találni.

Ép pen az út ke re sés ér de ké ben – ki in du lá si pont ként – pró bá -
lom fel vil lan ta ni az Ér mel lék tá vo lab bi és kö ze leb bi múlt já ra vo -
nat ko zó, szá mom ra el ér he tő olyan ada to kat, me lyek a föld mű ve -
lők ben szak mai gon do la to kat éb reszt het nek, il let ve erő sít he tik a
lakosság sorsvállaló, erkölcsi erejét.

Az Ér mel lék te le pü lé se it a mel lé kelt váz la tos tér ké pen
mutatom be.

A kö vet ke zők ben nagy já ból dél ről észak felé ha lad va igyek -
szem be mu tat ni az Ér mel lék te le pü lé sei nek múlt ját, va la mint az
adott te le pü lé sen szü le tett vagy élt kimagasló személyiségeket.

For rás mun kák és azok jel zé se:

1. Ba logh Ed gár – Dá vid Gyu la szerk.: Ro má ni ai Ma gyar
Iro dal mi Le xi kon I-IV. köt. Bu ka rest, 1981, 1991, 1994,
2002. /RMIL/

2. Bona Gá bor: Kos suth La jos ka pi tá nyai,
Bu da pest, 1988. /B.G./

3. Bo rovsz ky Samu: Szat már vár me gye, Bu da pest, 1900.
4. Bo rovsz ky Samu: Bi har vár me gye és Nagy vá rad,

Bu da pest, 1901. /B.S./
5. Dá vid Gyu la – Mikó Imre: Pe tő fi Er dély ben,
 Bu ka rest, 1972. /D.-M./
6. Fé nyes Elek: Ma gyar or szág Ge og ráp hi ai Szó tá ra I-IV. köt.

Bu da pest, 1851. /F.E./
7. K. Nagy Sán dor: Bi har-or szág, Nagy vá rad, 1888.
8. Ke nye res Ág nes szerk.: Ma gyar Élet raj zi Le xi kon I-III. és 

IV. köt. Bu da pest, 1981, 1991. /MÉL/
9. Mar kó Lász ló szerk.: Új Ma gyar Élet raj zi Le xi kon I-VI. köt.
 Bu da pest, 2001-2007. /Új MÉL/

Az egyes te le pü lé sek is mer te té se, azok je les szü löt tei, il let ve la kói
Bi har fé legy há za
Ma gyar falu, eny hén emel ke dő dom bon, 1560 re for má tus la kos -
sal, akik igen szor gal mas em be rek, szűk ha tá ruk el le né re is jó mó -
dú ak. Gyö nyö rű szar vas mar hát te nyész te nek. Tor nyos, szép
temp lo ma vil lám há rí tó val van fel sze rel ve. Ha tá ra 1882 hold,
mely ből 131 hold bel ső te lek, 726 hold szán tó, 561 hold rét, 226
hold le ge lő, 62 hold ná das, 163 hold víz fo lyás és mo csár. Fe ke te
föld jén bú zát, ro zsot, za bot, ár pát, ten ge rit és do hányt ter mesz te -
nek. Ha tá rán ke resz tül fo lyik a Be rettyó Kö ze pes nevű sza ka dé -
ka, mely sok ha lat és nagy rá ko kat szol gál tat. Észak ról az Ér vize
sze li át a ha tárt. Van egy régi föld vá ra, me lyet most már szán ta -
nak. /F.E./

A te le pü lés szü löt te:
– Jakó Zsig mond Bi har fé legy há zán szü le tett 1916. szep tem ber

2-án. Haj dú bö ször mény ben és Bu da pes ten vé gez te ta nul má -
nya it, 1940-ben aka dé mi ai ki tün te tés sel dok to rált. Kül föl di ta -
nul má nyo kat Bécs ben, Innsb ruck ban, majd Salz burg ban vég -
zett. Kez det ben a bu da pes ti egye te men, ké sőbb az Or szá gos
Le vél tár ban dol go zott. 1941 óta Ko lozs vá ron él. Előbb a Bo - lyai, ké sőbb a Ba bes- Bo lyai Egye tem tör té ne lem pro fesszo ra,

il let ve 1970-től a Po li ti kai és Tár sa da lom tu do má nyi Aka dé mia 
tag ja. A ma Er dély ben élő ma gyar tör té né szek so rát ok tat ta, ne -
vel te. A tu dós mun ká i nak, ered mé nye i nek fel so ro lá sa e he lyen
le he tet len. Hi szem, hogy szü lő há za áll, és – ha el jön az ide je – a 
köz ség la kói büsz ke ön ér zet tel je lö lik meg azt. /RMIL II. köt./

Jan ka
Igen szép pusz ta az Ér mel lé ken, Dió szeg szom széd sá gá ban, 150
re for má tus la kos sal, több csi nos úri lakk al. Ha tá ra 3000 hold,
min den nel meg ál dott: van hí res bort ter mő rop pant sző lő he gye,
gaz dag fe ke te szán tó föld je, az Ér men tén kö vér ka szá ló és ná das
rét je, s a sző lő hegy mö gött er de je. /F.E./

Dió szeg
Ma gyar me ző vá ros. Lak ja 5000 re for má tus, 835 ó hi tű, 175 ró mai
ka to li kus, 38 zsi dó. Van nagy tor nyos re for má tus, egy kis ró mai
ka to li kus temp lo ma és ó hi tű anya egy há za. Ha tá ra 17000 hold,
mely ből 1300 sző lő hegy, 1380 erdő, 1000 ná das rét, 2000 ka szá -

Az Ércsa tor na vi zét be fo ga dó Be rettyó, Bi har fé legy há za és
az or szág ha tár kö zött 1974

Bo ros pin ce hom lok zat 1841-ből Bi har fé legy há zán – 1977
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ló, 2000 le ge lő és 11320 hold szán tó föld. A föld mi nő sé ge fe ke te
por ha nyós agyag, itt-ott szi kes fol tok kal, mely trá gya nél kül is jól
te rem bú zát, ten ge rit, ro zsot, ár pát, za bot, ken dert. Sző lő he gye
első he lyen álló és igen jó fe hér bort te rem. A vá ros mel lett fo lyik
az Ér. Éven te hat na pon tart nagy vá sárt. /F.E./

A te le pü lés szü löt tei:
– Dió sze gi Bó nis Má tyás /Bi har di ó szeg (?), 1622- ? 1669 után/

re for má tus egy há zi író. Deb re cen ben 1636-ban a kol lé gi um
első fel ső osz tá lyá ba lé pett. 1647-ben a be reg szá szi vá ro si ta -
nács tá mo ga tá sá val a fra ne ke ri, majd a le ide ni, 1648-tól a gro -
nin ge ni egye te men ta nult. 1650-től Szent job bon /Bi har vm./
lel kész, ahon nan pu ri tá nus né ze tei mi att el űz ték. 1655-től Bi -
har ban, 1664-től Püs pök la dány ban, 1668-69-ben Haj dú szo -
bosz lón re for má tus lel kész. A ba rokk ma gyar pró za ér té kes al -
ko tá sá nak szá mí tó, a ré szeg ség el len írt mun ká já nak cél ja a
val lá sos ta ní tás, mely nek so rán rész le te sen be mu tat ja kora tár -
sa dal mát. /Új MÉL II. köt/

– Dió sze gi Kis Ist ván /Bi har di ó szeg, 1635 kö rül- Bi har di ó szeg,
1698. jún. 22./ re for má tus püs pök, egy há zi író. Nagy vá ra don
vé gez te ta nul má nya it. 1657-től Be rettyó új fa lu ban rek tor,
1660-tól Deb re cen ben kán tor és Do bo zi Ist ván fő bí ró uno ká i -
nak há zi ta ní tó ja. 1663-tól Deb re cen költ sé gén a fra ne ke ri,
1664-től a gro nin ge ni egye te men ta nult. 1665-ben Fra ne ker -
ben szer zett te o ló gi ai dok to rá tust. 1666-ban Ang li á ban járt.
1666-tól Deb re cen ben rek tor, 1668-ban pap pá szen tel ték. Dió -
sze gen pap, 1677-től az ér mel lé ki re for má tus egy ház me gye es -
pe re se, 1689-től a ti szán tú li egy ház ke rü let fő jegy ző je,
1693-tól ha lá lá ig püs pö ke. Ezer nél több pré di ká ci ót írt, több sé -
gük kéz irat ban ma radt. Gyak ran utal a ko ra be li tör té nel mi ese -
mé nyek re, mű vei a gya kor la ti célú er köl csi ta ní tás mel lett a po -
li ti kai pub li cisz ti ka és a szép pró za ele me it is tar tal maz zák. /Új
MÉL II. köt./

– Med gye si Pál /?- Bi har di ó szeg, 1791/ nyom dász. 1743-tól a
deb re ce ni vá ro si nyom dá ban inas ként ta nul ta ki a nyom dász
szak mát. 1787-ben Bi har di ó sze gen sa ját költ sé gén lé te sí tett
nyom dát. Ké sőbb el nyer te gróf Te le ki Sá mu el tá mo ga tá sát. Is -
mert 11 ki ad vá nya egy ki vé tel lel ma gyar nyel vű. /Új MÉL IV.
köt./

– Sza nisz ló Al bert /Bi har di ó szeg, 1844. aug. 30.- Na gye nyed,
1913. szept. 13./ zo o ló gus, me ző gaz dász. Az egye te met Pes ten
vé gez te és 1869-ben or vo si dip lo mát szer zett. 1873-ig ta nár se -
géd a pes ti egye tem böl csész ka rán, majd a ko lozs mo nos to ri
/ko lozs vá ri/ tan in té zet ta ná ra. 1880-ban a ko lozs vá ri egye te -
men ma gán ta ná ri mi nő sí tést szer zett, 1884-86-ban a ko lozs -
mo nos to ri ve tő mag vizs gá ló ál lo más ve ze tő je, 1893-96-ban a

kas sai gaz da sá gi tan in té zet ta ná ra. 1896-tól ha lá lá ig a na gye -
nye di re for má tus kol lé gi um jó szág igaz ga tó ja, ahol sza bad ide -
jé ben ro var tan nal fog lal ko zott. /MÉL II. köt./

– Gön dör Fe renc (1911-ig Kra usz) /Bi har di ó szeg, 1885. dec.
7.- New York, 1954. jún. 1./ új ság író, köl tő, író. 1906-07-ben a
nagy vár adi Sza bad ság c. lap ál lan dó mun ka tár sa. 1910-től Ka -
pos vá ron a So mo gyi Nap ló szer kesz tő je. 1912-től Bu da pes ten
a Nép sza va, majd a Déli Hír lap mun ka tár sa. Az I. vi lág há bo rú
ide jén ha di tu dó sí tó volt. 1918-tól az Em ber c. he ti lap ala pí tó
szer kesz tő je. A Ta nács köz tár sa ság ide jén a saj tó di rek tó ri um és
az új ság író-szak szer ve zet el nö ke, de ha ma ro san szem be for dult 
a pro le tár dik ta tú rá val. A ta nács kor mány bu ká sa után Bécs be
ment, s to vább ra is ki ad ja az Em ber c. lap ját. 1926-tól New
York ban élt, ahol 1952-ig szer kesz tet te az Em ber c. la pot. Az
1920-as évek ele jé től egy re in kább kom mu nis ta el le nes ál lás -
pon tot kép vi selt. Ál ne ve: Buj do só. /Új MÉL II. köt./

– Mi kecs Lász ló /Bi har di ó szeg, 1917. szept. 27.- Ta gan rog,
Orosz or szág, az Azo vi-ten ger part ján, 1944. dec. 4./ ta nár, tör -
té nész, nép rajz ku ta tó, nyel vész. Áp rily La jos veje, Jé kely Zol -
tán só go ra. 1935-40-ben az Eöt vös Kol lé gi um tag ja ként a bu -
da pes ti egye te men ta nult, ahol 1940-ben ma gyar-né met sza kos
ta ná ri ok le ve let szer zett. 1940-től a ko lozs vá ri egye te mi gya -
kor ló gim ná zi um ta ná ra, a Ter més és az Er dé lyi Tu do má nyos
In té zet mun ka tár sa. 1942 vé gé től 1943 má ju sig a ber li ni Col le -
gi um Hun ga ri cum tu do má nyos tit ká ra. 1944 ok tó be ré ben a
Ko lozs vár ra be vo nult szov jet ka to nai ha tó sá gok több ezer más
ma gyar pol gá ri sze méllyel együtt fog ság ba hur col ták, ott halt
meg. Rö vid pá lya fu tá sa alatt a mold vai ma gyar ság tör té ne té ről
kö zölt je len tős ta nul má nyo kat. /MÉL II. köt. és Új MÉL IV.
köt./

– Hor váth Jú lia Dió sze gen, 1933. jún. 3-án szü le tett, új ság író,
szer kesz tő. Nagy vá ra don 1952-ben érett sé gi zett, majd a Bo lyai 
Tu do mány egye te men ma gyar iro da lom és nyelv sza kon szer -
zett dip lo mát, ké sőbb el vé gez te a Ste fan Ghe org hiu Aka dé mi -
át. 1952-től új ság író, il let ve szer kesz tő ként a kü lön bö ző er dé -
lyi ma gyar nyel vű új sá gok nál dol go zott. Írá sai ma gyar fo lyó -
ira tok ban és a Con tem po ra nul ban is meg je len tek. /RMIL II.
köt./

Kis ká gya
Pusz ta, Szé kely híd, Cso kaj és Nagy ká gya kö zött, 280 re for má tus la -
kos sal. Te rü le te mint egy 1800 hold, mely nek fele sző lő hegy és erdő,
fele szán tó föld, ka szá ló és nád ló rét. Bora az Ér mel lék leg jobb bo rai
közé tar to zik. Föld je min dent meg te rem, de fő leg ten ge rit, ro zsot,
len csét, dinnyét ter mel nek. Szé ná ja, nád ja sok és szép. Az Ér vi zé -
ben, nagy víz ide jén, sok és szép hal ta lál ha tó. /F.E./

Nagy ká gya
Pusz ta, Kis ká gya, Cso kaj és Kóly kö zött. A la ko sok szá ma 315,
ke vés ki vé tel lel re for má tus ma gya rok. A ter mé szet nek min den
aján dé ká val bő ven meg van áld va. Van 1000 hold nyi hí res bort
ter mő sző lő he gye, 500 hold er de je, 900 hol don bú zát, ten ge rit,
za bot ter mesz te nek, és kö rül be lül ugya nennyi te rü le ten az Ér
men tén jó szé nát és szép ná dat ter mő rét je van. A te le pü lés leg -
ered mé nye sebb bir to ko sa özv. Ló nyai Jó zsef né szül. gróf Batt hy -
ány Ka ro li na, aki vá lo ga tott ne mes vérű mé nes sel, fi nom bir ka te -
nyész tés sel, ok sze rű sző lő mun ká val fog lal ko zik. /F.E./

Kóly
Hegy te tőn fek szik, la kó i nak szá ma 758, kik ke vés ki vé tel lel hely -
be li anya temp lom mal ren del ke ző re for má tus ma gya rok. Ha tá ra
3100 hold, mely nek több mint fele sző lő hegy, mely ki tű nő bort te -
rem. Ka szá ló és nád ló rét jei az Ér vize mel lett van nak. A ré tek
köz ti vár ma rad ványt Zó lyom vá rá nak ne ve zik. /F.E./

Foly tat juk

Né pes gólyafészek Bi har fé legy há zán – 1977
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Cser mely-utam var ga be tűi
Sze mel vé nyek Ba lá zsi Dé nes, szé kely szent lé le ki nyug. ta nár

ön élet raj zi jel le gű vissza em lé ke zé se i ből  (II.rész)

Szűk sza vú öt ven bán isok
Dom bi Mó zes ta ní tó úr ho mo ród szent már to ni szü le té sű em ber
volt. Több mint har minc évig volt a fa lunk ta ní tó ja. A tan ügyi re -
for mig (1948) uni tá ri us kán tor is volt. Min dig ta lált al kal mat az
em lé kei el mon dá sá ra. Ma sem tu dom, ho gyan si ke rült a tan anyag
mel lett be lop nia tör té ne te it az ok ta tás ra terv sze rű sí tett szűk idő -
ke ret be, de so ha sem fo gyott ki be lő lük. A ke reszt úri ta ní tó kép zős
em lé ke it, a ma gyar ta ní tók ro mán nyelv vizs gán való ki ros tá lá sát,
orosz fog sá gi meg pró bál ta tá sa it és sze mé lyes él mé nye it le nyű gö -
ző en me sél get te ta nít vá nya i nak. (Ezek ről majd más kor bő veb ben
sze ret nék be szél ni, mert az a meg lá tá som, hogy ta nít vá nyai kö zül
töb ben az ő fan tá zia-bon to ga tó me sé lé sé nek let tünk az ál do za tai,
ami kor a szép iro da lom felé tá jé ko zód tunk a pá lya vá lasz tá sunk,
vagy a pá lya ke re sé sünk folyamán.)

Ho mo ród szent már to ni szü le té sű volt, de nem kí ván ko zott ha -
za men ni a fa lu já ba, ami kor a re cse nyé di szü le té sű Gáll Je nő vel
cse rél he tett vol na. Azt mond ta, sen ki sem le het pró fé ta a sa ját ha -
zá já ban. Szent már to ni ba rá tai azt ve tet ték a sze mé re, ho gyan tud -
ta meg szok ni a re cse nyé di öt ven bán iso kat, mert szűk sza vú sá gu -
kért így csú fol tak őket a kör nyék be li ek. Ő a re cse nyé di em be re ket 
a szent már to ni ak sze mé vel is lát ta. Tud ta, hogy a re cse nyé di ek
bé ká sok nak csú fol ják a szent már to ni a kat, de is mer te rá a szü lő fa -
lu be li é i nek a régi vá la szát is, hogy meg szo rulsz, mint a re cse nyé -
di ku tya, és az újat is, hogy a re cse nyé di ek öt ven bán isok, mert fu -
kar sá guk ban csak öt ven bá ni ért szó lal nak meg. A ra gad vány név a 
román világban született, az első világháború után, amikor a lei és 
annak századrésze, a báni lett a hivatalos pénznem.

Szó fu kar sá guk ról hí res em be rek egyi ke volt – Dom bi Mó zes
sze rint – Szász Fe renc. A fi á val, Do mo kos sal, aki el ütött e te kin -
tet ben az ap já tól, el men tek a szent már to ni vá sár ba, hogy fe jős te -
he net ve gye nek. Egy ne kik va ló nak tet sző te he net ész re is vet tek.
Do mo kos meg is állt, hogy job ban szem ügy re ve gye, és a gaz dá -
val is szó ba áll jon. – Apám, jó nak lát nám ne künk ezt a te he net –
mond ta Do mo kos az ap já nak, aki lát va, hogy a fia le cö ve kelt egy
gaz dá nál, vissza tért az előb bi szín hely re. Az apa kör be jár ta az ál -
la tot, és meg állt szem ben a fi á val. Egyet bö kött a mu ta tó uj já val a
te hén cson ka szar va felé, s csak annyit bök ken tett: – Nem látsz,
ejisze, vak vagy! Ezzel a vásár elmaradt, nem volt ez ellen
apelláta.

  Szász Fe renc csen des, ke vés be szé dű em ber volt. Ezt sze mé -
lyes ta pasz ta lat ból is tu dom bi zo nyí ta ni. 1950. szep tem be ré ben
már meg kez dő dött a ta ní tás min den szin ten, de én még nem kap -
tam ér te sí tést az ud var he lyi el mé le ti lí ce um ból (volt Róm. Kat.
Gim ná zi um ból) a fel vé te li vizs gám hely ze té ről. Egy-két napi ké -
sés sel meg ér ke zett a le vél, amely ben az állt, hogy a vizs gám 7,
60-nal (e kö rül) sikerült, és felvettek a Székelykeresztúri
Tanítóképzőbe.

Az én el ha tá ro zá som las san szü le tett meg, mert a ta ní tói hi va -
tás ról soha nem esett szó a csa lá di be szél ge té sünk ben. Apám,
mint ipa ros, szí ve sen irá nyí tott vol na a fém ipar felé, de ez most
tárgy ta lan volt. Köz ben meg tud tam, hogy volt szent már to ni he te -
dik osz tályt vég zett osz tály tár sa im kö zül né há nyan, akik oda je -
lent kez tek, vagy aki ket oda i rá nyí tot tak, már el fog lal ták a he lyü -
ket Szé kely ke reszt úron. Szom bat reg gel apám az zal a hír rel jött,
hogy ha el dön töt tem, ak kor hol nap Szász Fe renc bá csi, aki lent
szál lít a ke reszt úri len gyár hoz szer ző dé ses ala pon, el vi szen szí ve -
sen. Igent mond tam, s anyám bol do gan kezd te össze ál lí ta ni a sta -

fí run go mat, hogy az első gyer me két ki rö pít se a bol do gu lás út já ra, 
ame lyik az egyé ni meg él he té sem felé ve zet.  Va sár nap es te fe lé in -
dul tunk. Fe renc bá csi már nem elő ször szál lí tott lent, s tud ta, hogy 
szép csen de sen reg gel re meg ér ke zünk Szé kely ke reszt úr ra. Éj fél -
tájt Bö göz ben etet tünk. En gem be le búj ta tott a hol na pi ete tés re
szánt ta kar mány ba, és pok ró cot te rí tett rám, hogy meg ne fáz zak.
Ő rá gyúj tott a pi pá já ra, és lom hán szi pá kolt. Ami kor meg éb red -
tem, már Ke reszt úron vol tunk. Jól esett a reg ge li fel ke lő nap me -
le ge. Be mé ret te a lent, s még enni ve tett a lo vak nak az zal a meg -
jegy zés sel, hogy „az urak még úgy sin cse nek fel kel ve” a Ta ní tó -
kép ző ben. Ámde amikor a vasúton átmentünk, s a képző felé
közeledtünk, hallatszott a nagy, méhkaséhoz hasonlító zúgás. A
reggeli torna utáni tisztálkodással végeztek, és az ebédlőbe reg ge -
liz ni készültek a diákok.

– Ej, mek ko ra ház, mennyi fé nyes ab lak! – a lát vány nak így
adott ki fe je zést a szó fu kar Szász Fe renc, s ez az én ér zé se im nek és 
gon do la ta im nak is a tö mör meg fo gal ma zá sa volt. En nél sem töb -
bet, sem ke ve seb bet nem be szél get tünk mi ket ten. Ak kor még
nem sej tet tem, hogy hány gyer me ki sza bad sá got meg za bo lá zó
nagy épü let és hány fényt su gár zó ab lak vár még reám az élet ben.
Az sem ju tott eszem be, amit apám szin te átok szó val mon dott egy
őszi reg ge len, ami kor ve tés előtt bo roz dol ni ké szül tünk a me ző re, 
és a szent pá li di ák tár sa im a nyi tott ka pun be ki ál tot tak: – Jössz-e
már, Dén csi? Én bosszú sá gom ban, hogy azon a na pon el kell ma -
rad nom tő lük az is ko lá ból, föld höz csap tam a te he nek előtt az os -
tort. Apám ezt lát va, hogy se gít ség nél kül ma rad, s rá adá sul még
én ha rag szom, rám szólt: – Na, most azon nal in dulj is ko lá ba, s ad -
dig menj, amíg én meg ál lí ta lak! Ezt a fe nye ge té sét pe dig soha
nem vál tot ta be. Nem tu dom ma sem, hogy ki nek vált hasz ná ra!
Az bi zo nyos, hogy apám nak ke vés bé, mert a ki adá sok az ő vál la i -
ra ne he zed tek, és a pá lya vál toz ta tá sa im gond jai is a lel két ter hel -
ték. Ő egy szer el in dí tott, fel tett a sze kér re, a lovak gyeplőjét
kiengedte a kezéből, s engem a csintalan csikó-vágyaim sokszor
úttalan utakon hordoztak, nem egyszer a csalódások szakadékai
felé.

Ör dög Ló ko don
„Nem ör dög az em ber, hogy Ló ko dot egy nap alatt meg jár ja” – ez
a szó lás mon dás nagy apám tól, Ba lá zsi Dá ni el től szár ma zik. (Ló -
kod Re cse nyéd től 4 km-re van, te hát, meg szo kott kö rül mé nyek
kö zött, gya lo go san is több ször meg le het ne ten ni ezt a tá vol sá got,
s még ügyes-ba jos dol got is le het ne in téz ni egyet len nap alatt.)

Nagy apám a ha ris nya sza bó hoz (szűr sza bó hoz) ment Ló kod ba. 
A sza bó azt aján lot ta, hogy a vitt ha ris nya posz tó nál job bat tud na
sze rez ni Dá lyá ban, és ér de mes len ne az zal ki cse rél ni. Nagy apám
rá tar ti em ber volt, nem csak a Ba lá zsi ak re for má tus ló fő sé gé re, de
ru há já ra is adott. Rá állt az aján lat ra, és el is in dult, de – gon dol ta – 
útba ejti szü lő fa lu ját, Bá gyot, s meg lá to gat ja test vé rét és a töb bi
ro ko na it. Olyan ven dég lá tás ban volt ré sze, hogy az nap már nem
foly tat hat ta út ját. Más nap Dá lya felé, az ös vé nyen utol ér te a
nagy ba ja, amit egy ki hor dott trá gya ra kás mel lett el is vég zett.
Csak Dá lya kö ze lé ben vet te ész re, hogy el hagy ta a vég posz tót az
át al ve tő vel. Mind járt meg for dult, sze ren csé jé re sen ki sem járt
még arra, s meg ta lál ta az el ha gyott posz tót. In nen Dá lyá ba ve ze -
tett az útja, ahol is mét ro ko ni lá to ga tást tett. Majd innen vissza
Lókodba, s onnan haza. Harmadik nap, amikor hazaért,
nagyanyám számonkérésére odarittyentette az örökéletű választ:
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– Nem ör dög az em ber, hogy Ló ko dot egy nap alatt meg jár ja! 
Re for má tus örök sé gét so ha sem ta gad ta meg. Uni tá ri us több sé -

gű fa lu ba, ló fő szé kely Fe ke te-le ány ra szál lott nagy apám, de ő és
fiai meg tar tot ták re for má tus val lá su kat. Apám, aki ugyan csak
uni tá ri us lányt vett fe le sé gül, csak az én ke resz te lé sem után tért át
uni tá ri us hit re, de ak kor Dani nagy apó már egy éve a Bágy és Re -
cse nyéd kö zöt ti te me tő ben nyu go dott. Ha bár azt ígér te, hogy ami -
kor a te me tő melletti földünkben kapálunk, szóljunk, mert eljön
segíteni. 

Nem állt sza vá nak, mert a negy ven ha tos szá raz ság ide jén, ami -
kor a med dő ho má lyok alatt re mény te le nül ka pál tunk Nannyó val, 
sem szel lő, sem szel le mek nem moz dul tak a te me tő fe lett. (A fel -
hő ket így hív tam: ho má lyok, sőt a ro má no kat: olá ho kat is így ej -
tet tem két éves ko rom ban: olá jok. Ami kor a Ka cá ban, a Bágy
alat ti föl dün kön ka pált anyám, az zal szé dí tett/vi gasz talt, hogy fe -
let tünk a ma gas ban, a fel hők fe lett el hú zó re pü lők ben „jön nek az
olá hok, s hoz zák édes apá dot.” Ezt én úgy mond tam, hogy jön nek
a ho vá jok, s hoz zák édes apá mat. Jól szó ra koz tak ezen az anyám
ka pá sai. Apám mun ka szol gá la ton volt Ozs do lán, a ro mán had se -
reg be hí vó já val. Ne kem a ho má lyok és az olá jok az apám utá ni
vágy me sés ma gas sá gá ban egy be ol vad tak, on nan vár tam le száll ni 
a ku ko ri ca föl dünk re.) Ak kor sem jött se gí te ni nagy apám, ami kor
a Tö rök híd já nál, az Ame ri ká ba ki ván do rolt Dé nes bá tyám föld jén 
a negy ven he tes éh ség ide jén pi tyó kát ka pál tunk. Pe dig ak kor
ránk fért vol na egy ilyen is te ni cso da, mert sem mi en ni va lót nem
vit tünk Nannyó val. Anyám az zal en ge dett el, hogy ami kor meg -
éhe zünk, ak kor men jünk haza, mert ak kor ra apám ha za hoz za az
egyik te hén árá ból vá sá rolt öt véka bú zá ból őrölt lisz tet, amely ből 
első dol ga lesz, hogy la pó tyát ke ver jen, amit gyor san meg fog süt -
ni a csi kó kály ha érc lap ján. Első fo gás las ka le ves lesz, las ka nél -
kül, mert a le szűrt las ka lé ben mar ti la put lob baszt anyám, azt ka -
na laz zuk majd be, utá na a las kát meg szór ja tú ró val. A la pó tya rá -
adás volt, nyom ta ték. Ami meg ma radt, az esti csu por tej hez kel -
lett. Az öt gyer me ket és a há rom fel nőt tet na pon ta egy szer leg -
alább jól kel lett lak tat ni. Ez volt az anyám mű vé sze te. Igaz, hogy
az ilyen ételt ott hon kel lett meg en ni, mert sem az árpapuliszkát,
sem a laskát nem lehetett a mezőre felpakolni, hidegen meg nem
nagyon lehetett fogyasztani. Csak helyben és melegen volt
valamilyen íze. Ezért nem ebédeltünk vagy uzsonnáztunk
akkoriban a mezőn, s ezt jól tudta Nannyó.

Meg jegy zem, hogy aze lőtt már el kel lett volt adja a ci pész var -
ró gé pét apám, hogy át vész el jük a nincs te len sé get. A szom szé dok
le ül tek ebé del ni, de Nannyó ak kor is bíz ta tott, hogy csak ezt a sort 
fe jez zük be. Én be ad tam a kul csot, s le rogy tam, mert nem bír tam
az éh ség től már to vább. – No, jól van, iga zad van, szusszan junk
meg, s te gyünk úgy, mint ha mi is en nénk, ne hogy azt higgyék a
rosszmájúak, hogy nincs mit együnk!

Ak kor a min den na pi ár pa pu lisz kán kért imád koz tunk. Egy ök -
löm nyi da rab ke nye ret rej te ge tett anyám az éve ges ben (szek rény -
ben), hogy Mag dus hú gom nak meg mu tas sa, csíp jen be lő le egy
da rab kát min den nap s mon das sa vele, hogy: pepe. Ne hogy a be -
szél ni ta nu ló kis ded nek ki ma rad jon a szókincséből „a mi
mindennapi kenyerünk”! 

Nagy anyám is tud ta a ma gá ét, mert a 9 gye rek és a 2 uno ka ne -
ve lé se nem járt gon dok nél kül. Hi á ba volt nagy apám ezer mes ter,
ez az zal járt, hogy sok ál do má sért a kocs má ban kö tött ki, s on nan
nagy anyám nak az urát haza kel lett szo ko tál nia. A fa lu ban nem hi -
á ba ra gaszt ot ták rá a „ré sze ges Dani bá” ne vet. Ez őt nem za var ta,
vagy ta lán nem is tud ta, de azt sé rel mez te, hogy a pap min den ki -
nek ka la pot emel, csu pán az ő kö szö né sét fo gad ja csak a ka lap ja
mu ta tó uj já val való meg bök ken té sé vel, mert nagy apám Bágy ban
fi ze ti a ke pét. Nannyó nem tö rő dött nagy apám mor fon dí ro zá sá -
val, mert sok kö zös gondjuk volt a papnéval, hiszen neki is kilenc
gyermek gondját kellett viselnie. 

Apám sze rint nagy apám nem ivott so kat, de öreg ko rá ban már
egy fél de ci is meg ár tott neki. Csak 70 évet élt, gyo mor baj ban halt
meg. (Csa lá di vissza em lé ke zés.) 

Nem bur ján, mert gyom
Anyai nagy anyám ho mo ród szent pé te ri Bur ján Ju li an na, az
anyám ho zo mány le ve lé ben Bur jány Ju lis for má ban sze re pel,
nyíl ván a népi ki ej tés és be cé zés okán.

Ak kor, ami kor az aláb bi szó já té kot hal lot tam, gyer mek ko rom -
ban nem tud tam, hogy a ho mo ród men ti ek, akár az ud var hely szé ki 
szé ke lyek, sok ro mán köl csön szót hasz nál nak, ho lott is me re te sek
a meg fe le lő jó ma gyar ne vek is. Pl. a sár ga ré pa ná lunk mu rok
(mor cov-ból), a sütőtök deblák (dovleac-ból) stb.

Tör tént, hogy Bur ján ne ve ze tű, vi lá got járt lány jött férj hez a
ro kon sá gunk ba. Az anyó sá val együtt ka pál gat tak a me zőn. Ki tép -
ni való is volt a gazos földben.

– Ej nye, mennyi mo csok bur jány van eb ben a föld ben! – pa -
nasz ol ta fenn szó val az öreg asszony.

– Nem bur jány az anyám asszony, mert gyom! – iga zí tot ta hely -
re sér tő döt ten a Bur ján csa lád ból jött fel vi lá go sult ifjúasszony.

Egy szem fü les, rossz má jú szom széd fel kap ta a szót, s azó ta
száj ról-száj ra jár a mondás: 

– Nem bur ján az, anyám asszony, mert gyom!
Meg jegy zem, hogy ta lál koz tam ne mes elő ne vű Bur já nok kal

is. (Bur ján – bi barc fal vi – ki halt. – Pál may Jó zsef: Ud var hely vár -
me gye ne mes csa lád jai, Be tegh Pál Könyv nyom dai In té ze te Szé -
kely ud var helyt, 1900. 49.) Egy I. vi lág há bo rús em lék könyv ben
sze re pel egy ma gát ne mes Bur ján Jó zsef nek ti tu lá ló ve te rán is. Én 
nem vitatom el az illető Burján nemességét.

A ho mo ród szent pé te ri te me tő ben min den már ci us 15-én meg -
ko szo rúz zák Bur ján Já nos nyolc száz negy ven nyol cas honvéd
síremlékét.

Há rom an gyal őriz te ál mo mat
Gyer mek ágyam fö lött há rom an gyalt áb rá zo ló gyö nyö rű fal vé dő
volt. Kép ze le tem ben gyor san be he lyet te sí tet tem a há rom an gyalt: 
Édes anyám az egyik, Nannyó (apai nagy anyám) a má sik, és új fal -
vi Nannyó (anyai nagy anyám) lett a har ma dik an gyal.

Nannyó, így szó lí tot tuk apai nagy anyá mat, míg az anya it új fal -
vi Nannyó nak ne vez tük. Nem cif ráz tuk sem édes nek, sem ked -
ves nek, csak Nannyó, így mond tuk, de ez nem az irán ta ér zett sze -
re tet, ra gasz ko dás vagy tisz te let sze gény sé gét je len tet te. Ná lunk a 
szü lők meg szó lí tá sa sem bő vel ke dett a jel zők ben. Édes anyám,
édes apám – csak ennyi, de nem is ke ve sebb. Így szó lí tot tuk meg
őket min den hely zet ben. Ez nem azt je len ti, hogy a hang lej tés
nem hor do zott me leg sé get s gaz dag ér zel mi töl tést. Anyám pu ri -
tán sá gá nak tu dom be ezt a ma ga tar tást. Utál ta a hí zel gés és kép -
mu ta tás min den for má ját. Nem is próbáltuk anyukázni, apucizni
őket, mert ez tőlük is, meg tőlünk is idegen volt.

Re cse nyé di nagy anyá mat ki csi, so vány asszony ká nak is mer -
tem meg, így em lé ke zek rá. Nem én vol tam az első uno ká ja, akit
fel ne velt. 

A leg na gyobb le á nyá nak, Má ris kó né ném nek ár ván ma radt
gyer me ke it, Bur ján Dé nest és Mi hályt ő vet te gon do zás ba. Majd
az öz ve gyen ma radt Zsu zsa lá nyá nak kis lá nyát, Mag dit ne vel te
tíz éves ko rá ig. Apám Bu ka rest ből való ha za te le pe dé se és Dani
nagy apám ha lá la után, nagy anyám a fris sen nő sült fi á nak a csa -
lád já ba ke rült. Itt let tem én az első uno ka, mert utá nam még meg -
ér te Ő kel me a négy test vé rem szü le té sét is. Nem ész lel tem soha,
hogy őt za var ta vol na a né pes csa lád, a gyer mek zsi vaj, hi szen ki -
lenc gyer me ket ne velt fel ő maga is. Mi raj ta csüng tünk, kö rül ra -
jong tuk min dig, mert jó ízű öreg asszony volt. Nem zsémbelt, nem
kötekedett velünk. A játéknak, a tréfának s az éneknek ő volt a
kezdeményezője.
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Esti le fek vés kor ver se nyez tünk, hogy ki al szik vele. Tu laj don -
kép pen az már szü le té sem nél fog va az én elő jo gom volt. Azó ta
őrzi ál mo mat a „há rom an gyal a fe jem fe lett”, és mély be le nyug -
vás sal bí zom a Gond vi se lő re a sor som a Mi a tyánk min den esti el -
mon dá sa kor, az „úgyit ta lat ta fő dö nes”-nek hal lott és gé pi esen így
rögzült, elandalítóan monoton mormolásával.

Ha ked ve tá madt, én vol tam az úti tár sa Szé kely dá lyá ba, hogy
meg lá to gas suk Fe renc nagy bá tyá mé kat, s on nan Szé kely derzs be
Rebi né né mék hez men tünk, vagy az új fal vi ro ko no kat ke res tük
fel, ter mé sze te sen gya lo go san. Az úton al kal ma volt fel fed ni előt -
tem a ro ko ni szá lak kap cso ló dá sá nak szö ve vé nyét, hogy a szent -
pé te ri Bur ján só gor, a Nannyó veje, az nem más, mint az anyai
nagy anyám, Bur ján Ju lis ka test vé re, s az anyai nagy bá tyám,
Egyed Do mo kos fe le sé ge, Ko vács Jula, le á nya an nak a Fe ke te
Zsu zsi ká nak, aki Fe ke te Mári Nannyó fél test vé re. Me rem mon da -
ni, hogy a ro kon ság ból ma sem tud ja job ban sen ki a ro ko ni szá lak
kap cso ló dá sát, mint én. Az utunk mel lett, amer re ro kon lá to ga tá -
sa ink al kal má val el jár tunk, a fal vak, az er dők-me zők ne vet kap -
tak, be né pes ül tek, meg ele ve ned tek a hoz zá juk fű ző dő le gen dák -

tól, mon dák tól, me sék től, a ve lük kap cso la tos ver sek ben és éne -
kek ben szól tak hoz zám, hogy én ne un jam ma gam, s bi zo nyá ra ő
se ma gát, meg az tán lát ta, hogy rop pant há lás hall ga tó ja va gyok,
min den sza vá ra fi gye lek. Min den nek utá na kér dez tem, ha valamit 
nem értettem vagy kételkedtem valódiságában. Soha nem
mondta, hogy hallgass gyermek, hagyj már békén! Buzogott,
folyt belőle a szó, mint egy áldott bővizű forrásból. 

Apám gaz dát akart be lő lem ne vel ni. Ki vi tet tük a Ka ca te tő re az 
első sze kér trá gyát, hogy meg mu tas sa a par cel lát. A má so di kat se -
gí tett meg rak ni és mel lém ren del te Nannyót, hogy le gyen, aki se -
gít sen, ha ne ta lán va la mi elő re nem lá tott do log adód na. A se gít -
ség az volt, hogy há gó ra fel, ami kor meg ál lí tot tuk a te he ne ket egy 
szussza nás ra, ak kor a hát só ke rék alá kö vet kel lett ten ni, ne hogy
vissza húz za a mar há kat a terű. Lej tő re meg kel lett köt ni a ke re ket, 
ne hogy elüs se a te he ne ket a sze kér. Nannyó fel ügyelt arra is, hogy 
csak csen de sen a ma guk men té re hagy jam az ál la tok lé pés üte mét,
egy szó val ne ker ges sem őket, mert még te jet is kell, hogy ad ja nak

este. Szé pen ment min den, mint ha apám is ott lett vol na. Már az
utol só hágó me redt előt tünk, ami kor szo kat lan do log tör tént. Az
emel ke dő ele jén az első pár lé pés után na gyon le las sul tak a te he -
nek, rá juk su hin tot tam az ostorral, de hiába. A nem messze
ugaroló Magyari Domi legényecske észrevette, hogy mi a baj, s
hozzám kiáltott:

– Hé, Dén kó, há gó ra a ke rék kö tő lán cot el szok ták ol da ni!
Ez elég volt arra, hogy le gyen neki ezu tán, ami vel hec cel jen

en gem, az új don sült gaz da le gényt. Et től a ba ki tól nem ment el a
gaz dál ko dá si ked vem. El vé gez tük Nannyó val az uga ro lást is.
Apám nyu god tan fej el te, tal pal ta a ba kan cso kat, vagy ép pen új
láb be li ket ké szí tett, mert volt anya ga, s jól ment a susz te ráj. Csak
vet ni jött ki a meg for ga tott és meg bo ro nált ka ca te tői föl dünk re.
Ha za fe lé, a vetés után, Nannyónak énekelhetnékje támadt. 

– Tud já tok-e, me lyik volt az én apám nó tá ja? Az,
hogy…”Káka tö vén költ a ruca, fe ke te föld ben te rem a búza…”
Ezt azért fúj ta, mert az én anyám bar na asszony volt, s ő ezt csú -
fol ódás nak vet te, ma gá ra vet te ezt az éne ket. Olyan kor apám,
hogy kedv es ked jen neki, el kezd te: „Ha bar na is, nem ci gány,
engem szeret igazán.”

A Küs cse ré nél el es te led tünk. Nannyó fel mu ta tott a csil la gos
égre:

– Ne, Den kó, a Ha dak útja, azon nem dö cög a sze kér. Ott a
Gön cöl sze kér is, lá tod, an nak a ke re két nem kell meg köt ni lej tő re, 
sem el ol da ni a ke rék kö tő lán cát lej tő re! – Úgy el kez dett ha ho táz -
ni, hogy szin te meg ful ladt a kö hö gés től, én pe dig puk kad tam ki a
mé reg től, s a szé gyen től, hogy az apám meg ne tud ja a mi nyá ri
tur pis sá gun kat, de a ki csi ru há já ba foj tot ta Nannyó a köhögését, s
a titkunkat is apám előtt, mindörökre.

Em lék szem, hogy nagy anyám mal a Tö rök híd já nál pi tyó kát
ka pál tunk. Szép ter més ígér ke zett a szá raz ság alatt meg égett föl -
dön. Nannyó úgy csa lo ga tott en gem, aki ret te ne te sen un tam a
krump li fész kek kör be váj ká lást, hogy „csak ezt a sort uzson ná ig.”
Per sze, ami kor el ér tünk a sor vé gé re, azt mond ta: – Most ül jünk
le, meg ér de mel jük az uzson nát. Nem kér dez tem, hogy me lyi ket,
mert tud tam, hogy mire megy ki a já ték. Le ül tünk, hogy lás sák,
nem va gyunk mi ép pen olyan sár ba e set tek, hogy egy da rab ka sza -
lon na, egy ka réj ka ke nyér és egy ve res hagy ma ne jut na ne künk is, 
pe dig nem ju tott. Néz tem, hogy egy ha jí tás nyi ra tő lünk dol go zó
Ke re kes Fe renc szom szé dunk mi kor áll fel az étel mellől, mert
akkora nekünk is lejárt az uzsonnaidő. Nem „dorbézolhattunk”
naphaladtig.

Nannyó sze re tett en gem. Egy es te fe lé, amint vár tuk haza
anyám ékat a me ző ről, jö ven döl te ne kem, hogy jó gaz da le szek s
jó fe le sé gem lesz. Ezen mind annyi an jól mu lat tunk, mert még alig 
vol tam ti zen éves. Öcsém el kap ta a fo na lat, s ki ej tet te an nak a le -
ány ká nak a ne vét, aki nek zöld ágat tet tem má jus el se jé re vir ra dó -
an. Ez zel le he tett en gem bosszan ta ni. Si ke rült is neki, mert rög tön 
ne ki es tem, s el kez dő dött a bak al ódás. Nannyó mind járt köz be lé -
pett, s öcsém vé del mé re kelt, mert ő volt a ki sebb, a gyen gébb. A
há rom év köz ész re ve vő dött ilyen kor. Én az zal vet tem elég té telt,
hogy te he tet len sé gem ben a két ágú kí gyó ful lán ko mat öl töt tem ki,
amellyel Nannyót is meg Jan csit is meg mar tam: – Véd je, csak
véd je ré sze ges Dani bá’t! (Öcsém Dani nagy apám for má ját hoz -
ta). Sze ren csé re, nem vet te ezt szív re az öreg asszony! Csak annyi
jegy zett meg csen de sen: – Azért a gyer mek nem mu száj olyan le -
gyen! A gyer mek szó hasz ná la ta el árul ta, hogy öcsém kö zel áll
hoz zá. Ezt más kor is ész re vet tük. Er zsi hú gom meg is ját szot ta,
hogy meg ve ri Jan csit, szin te olyan erős is volt a jó ét vá gyú le ány -
ka, mint a vá lo ga tós, nyápicka legényke. Az ilyen megrendezett
birkózásnak nagyanyám vetett véget azzal, hogy közbül állt, ne
öld meg azt a legénykét, kiáltással.

(Kö vet ke ző szá munk ban foly tat juk)
(Vá lo gat ta: B. Os vát Ág nes)

Csiz ma dia At ti la: Er dé lyi táj
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Az au tó ból mo soly gó sző ke asszony
száll ki, ka na dai ven dég, ne ve det mon dod,
ő is a ré git, a lány ko rit. Bi zony, ilyen ne vet
csak egyet is mer tél, régi osz tály tár sét a
haj da ni Sán dor Já nos, az tán már csak Dó -
zsa György ut cai is ko lá ból, ame lyet min -
den ki csak 2-es nek is mert. Úgy hoz ta eléd
ez a jú ni u si dél előtt a régi is ko lá dat, osz -
tály tár sa kat, ta ná ro kat, min dent, a régi éle -
te det, mint ha nem is telt vol na el öt ven-öt -
ven öt év. Rég el ha gyott vá ro sod üzent a
haj da ni Zsó ka mai ar cá val. A régi ut cák
meg ele ve ned tek el fe lej tett, sok szor át ke -
resz telt ne vük kel (az úgy ne ve zett ma gyar
idő ben min den utca régi tör té nel mi ne vet
ka pott, me lye ket az tán hi á ba vál toz ta tott
meg 1946 után a kom mu nis ta ha ta lom,
min den ki a régi ne vén em le get te még az
öt ve nes évek ben is), ott lép ked te tek a Ke -
mény Zsig mond, Vö rös marty, La jos ki -
rály, Wes se lé nyi, Cso ko nai, Köny ves Kál -
mán ut cá ban az is ko la felé, vi gyáz va kel te -
tek át a strek ken fi gyel ve a rit kán arra pö -
fö gő vo na tok ra, igye kez te tek a Pok los pa -
tak irá nyá ból a kis hí don át, te meg csak le -
sza lad tál az Irá nyi Dá ni e len, és ott is vol tál
az is ko la ud va ron. Fá kat ül tet tél tár sa id dal
az is ko la ud va rán, nem rég meg néz ted, már 
csak két fa áll az égig érő je ge nyék ből, ho -
gyan is él ték vol na túl a tel jes le be to no zást. 
Ti min den szü net ben őr sé get áll ta tok a cse -
me ték kö rül, ne hogy a kis fák nak ba juk es -
sen, de nem is akadt is ko la-szer te olyan
gye rek, aki ki tör te, vagy ága it meg cson kí -
tot ta vol na. Az tán ott áll tál a ma már ka na -
dai Zsó ká val is ko lád elő csar no ká ban a
gyász ke re tes Szta lin-kép előtt ün ne pi is ko -
lai öl tö zék ben, mely szov jet min tá ra ké -
szült és lett kö te le ző, fe ke te is ko lás kö peny
fe hér gal lér ral, fe hér fod ros pán tú kö tény,
vö rös pi o nír nyak ken dő. Áll ta tok ott meg -
ren dült, szo mo rú arc cal ki lenc éve sen, hi -
szen azt mond ták nek tek, hogy meg halt
Szta lin apá tok, min den né pek aty ja, és te
gyá szol tál, mert azt is mond ták, ez ne künk
na gyon nagy csa pás. És ta nul tad az új
nyel vet, mely ről már tud tad, hogy lé te zik,
bár sen kit nem is mer tél, aki ezen a nyel ven 
be szélt vol na ve led. Kör nye ze ted ben a fel -
nőt tek néha erre a nyelv re vál tot tak, ha azt
akar ták, ne értsd, hogy mi ről be szél nek. Te 
azt hit ted, hogy ilyen nyel vet ki tudsz ma -
gad is ta lál ni, csak egy sze rű en úgy kell be -
szél ned, hogy sen ki se ért se, ha lan dzsáz ni

kezd tél hát. Nagy apád meg ta ní tott e nyel -
ven a kö szö nés re, „Szál ám uná!”-mond tad
a szom széd né ni nek, aki ről a nagy apád azt
mond ta, Mol do ván néni ro mán, ro má nul
kell neki kö szön ni, pe dig ez az ut ca be li
asszony min dig ma gya rul be szélt ve le tek.
Te meg ba bo náz va hall gat tad ezt a nyel vet,
te hát lé te zik más nyelv is a te anya nyel ve -
den kí vül!..Vol tak fon tos in for má ci ók, me -
lyet min den ut ca be li nek tud nia kel lett,
ilyen kor Mol do ván néni iz gat ot tan kö zöl -
te: Adja a nul la liszt! Eb ből min den ki ér tet -
te, hogy a Sán dor Já nos ut cai élel mi szer -
bolt ban, ahol a jegy re adott min den fé lét ki -
ven ni le he tett, most ép pen a rit ka ság szám -
ba menő nul lás lisz tet oszt ják ki. Ak kor ezt
a nyel vet már az is ko lá ban is ta nul tad, sze -
gény J. ta nár úr, nem sok si ker él mé nye volt 
ve lünk kez det ben, je gyez te meg a haj da ni
osz tály társ. Nem volt ve le tek túl szi go rú,
em lé kez tél, azt is tud ta, hogy a te túl jó házi 
fel ada ta i dat édes anyád írja, aki Bras só ban
nőtt fel, olyan vá ros ban, ahol a leg több
em ber mind há rom nyel vet, ma gyart, ro -
mánt, né me tet be szél te. M. Len ke ta ní tó

néni ked ves és meg ér tő volt ve led, mi kor
hét éve sen szü lő föl ded ről, a Szé kely föld ről 
a vá ros ba köl töz te tek, és már mö göt ted
volt egy kis szé kely fa lu ban el vég zett tan -
év. Nem en ged te, hogy ki ej té se dért, szó -
hasz ná la to dért ki ne ves se nek a töb bi ek. Jó
ne ve lő volt, is mer te a gyer mek lel ket, di -
csért, ami kor va la mi ben ki tűn tél, sej tet te
azt is, hogy tár sa id nak sok szor írod meg a
fo gal ma zást cse ré be a szám tan pél dák tit -
ka i ért. Meg ju tal ma zott, mert ne ked nem

oko zott gon dot az ol va sás: Ilo na itat. A ló
az is tál ló ban áll. Ödön, bö dön köd mön.
Me le ge van Ödön ké nek, le ve szi a köd -
mön ké jét, de rék fiú Ödön ke. Úr ír. Egy -
szer, majd ké sőbb új hely szí nű éle ted ben
Má ra it ol vas va öröm mel fe de zed fel, hogy
az író is erre a mon dat ra em lé ke zik ol va só -
köny vé ből, pe dig ő a hu sza dik szá zad ele -
jén Kas sán járt ele mi be. Úr ír-ez je len ti a
va lót, hogy va la mi kor egy or szág, egy
nyelv volt Kas sa és a te vá ro sod. Len ke ta -
ní tó néni azt is tud ta, hogy félsz az ol tás tól, 
mi kor az is ko la nő vér meg je lent a fél re ért -
he tet len fel sze re lé sé vel, és te a tér kép tar tó
szek rény be me ne kül tél, Len ke ta ní tó néni
utá nad nyúlt, ki emelt Eu ró pa és a Kár pá -
tok kö zül, és gyen gé den ta szí tott az or vo si
ren de lő vé áta la kí tott ta ná ri asz tal felé.
Ahogy a Ka na dá ban élő Zsó ka sza va it
hall ga tod, or rod ban ér zed a fá radt olaj sza -
gát, ami vel az osz tály pad ló ját be ken ték,
hal lod, aho gyan va la ki a szá mo ló gép go -
lyó it csat tog tat ja, meg csap a kék szesz il la -
ta, ami vel ka ro dat a szú rás előtt le tö röl ték.
Lá tod a mu ta tó- és hü velyk uj ja don a tin ta -
pe csé tet, úgy fog tad erő sen a tin tá sü ve get,
ahogy reg ge len te az is ko la felé sza po ráz -
tad lép te i det, a kis vá szon zacs kó, me lyet
édes anyád varrt tin ta tar tó nak, nem vált be,
mert a ló bá lás tól a tin ta min dig szi vár gott.
Bi zony, lá tod azt a tin ta pe csé tet. És ott áll -
nak kö rü löt ted a töb bi ek, las san jön nek elő
a ne vek a le tűnt év ti ze dek ho má lyá ból,
Zsó ká val si ke rül egy hi á nyos osz tály név -
sort össze ál lí ta no tok, ki van je len, ki hi -
ány zik iga zol tan vagy iga zo lat la nul: S.

Már ta, jó lel kű, ked ves kis lány, Sz. Ilu, kar -
csú, bar na su dár lány, lá tod, amint hosszú,
fény lő bar na ha ját hát ra fé sü li és ló fa rok ba
köti, sok szor men te tek együtt haza az is ko -
lá ból, meg ráz tá tok a hó tól sú lyos fa ága kat, 
és alá áll ta tok, míg fe hér nem lett a sap ká -
tok, K. Mar git, aki a dom bon la kott, min -
dig előt tük sik lot tunk el a szán kó val, ő vá -
gya koz va le sett ki az ab la kon, édes any ja
nem en ged te ki a lec ke mi att, Z. Irén ke,
sze líd, csen des ki csi lány, na gyon szor gal -

Csiz ma dia At ti la: Ma ros vá sár hely a XIX. szá zad ban

Ha vá ro sod üzen…
Ba rá tom, ha tu dod, mi vár rád az nap, bi zony dísz be öl töz te ted szí ve det, ün nep lő be,
mint a róka és a kis her ceg. De nem tud hat tad, és csak áll do gálsz ott, sem mi új nem
tör tén het ve led, vá rod a bor pin ce előtt a ba rá ti ta lál ko zó ra ér ke ző ket. Min den kit is -
mersz, nem rég együtt da lol tá tok az ün ne pi is ten tisz te let után, egy szép kert ben min den
ott lévő ked venc da lát, hosszú volt a sor…
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mas, T. Kati, ma gas, jó eszű szám tan is ta,
V. Ani kó, ta lán a leg oko sabb az osz tály -
ban, min dig min dent azon nal meg ér tett,
neki nem kel lett ma gya ráz ni sem mit, Sz.
Icu, aki vel egy messzi észak-er dé lyi kis vá -
ros ban ho zott össze is mét már fel nőtt ként
az élet, B. Jut ka, év ti ze dek óta Né met or -
szág ban él, N. Gabi, ked ves ba rát nőd volt
so ká ig, most is a régi há zuk ban él csa lád já -
val, ahol an nak ide jén annyi ked ves va sár -
nap dél utánt el töl töt tél, cso dál tad, hogy
né hány vo nás sal min dent ké pes le raj zol ni,
ma is si ke res fes tő, Sz. Er zsi ke, aki éle té -
nek na gyob bik fe lét már egy má sik tá vo li
kon ti nen sen éli, N Emő ke, ked ves, mo -
soly gós arcú, …min da há nyan, kik együtt
vol ta tok és a tá vo li vá ro so kat, or szá go kat,
kon ti nen se ket csak a tér kép ről is mer té tek,
most mer re jár tok? Né zed a kon fir má ci ós
ké pet, na gyí tó val per sze, hát ha fel is mersz
egy-egy ked ves ar cot, leg alább negy ve nen
vagy tok a ké pen, mel let ted áll J. Klá ri, bár -
hol szép ség ver senyt nyert vol na, soha nem 
moz dult ki a vá ro sá ból, ott élt min dig, ott
volt ak kor is, mi kor öt ven éve sen szép sé gét 
már tönk re tet te a rák, ott ta lál ta, mi kor érte
jött a ha lál. Lá tod őt, hal lod a di va tos slá -
ger dal la mát, nő vé re zon go rá zott, ti össze -
ka pasz kod va a tan gó lé pé se it gya ko rol tá -
tok, hát ha a szom ba ti tea dél utá non eset leg
bá tor ko dik fel kér ni va la ki. Az em ber
ilyen kor ké szült, ki va sal ta a fe hér blú zát,
le ke fél te a ra kott szok nyát, ki cink váj szoz -
ta a fe hér vá szon ci pőt, ha hű vös volt, a fe -
hér térd zok nit is fel kel lett húz ni. De néha
na gyon ko moly volt a szó ra ko zás, él té tek a 
pi o nír-éle tet, Ví dá man kö szönt a pi o -
nír!-har sog tá tok ha lán ték hoz emelt kéz zel, 
sor ba áll ta tok, el ha lad ta tok a Han gya épü -
le te előtt, majd az Al bi na té ren, fel egé szen 
az If jú sá gi mo zi ig, ott néma ámu lat tal néz -
té tek vé gig Az ifjú gár dát, és te arra gon -
dol tál, mit ten nél, ha jön né nek a né me tek,
és ne ked meg kel le ne vé de ned a ha zát, tud -
nál-e olyan hős len ni mint ők…ennyit tud -

tál a tör té ne lem ből. A ta ná rok, akik for -
mál tak, ta ní tot tak, ennyit te het tek, még be -
zárt aj tók mö gött, be hú zott füg gö nyök vé -
del mé ben se töb bet, a töb bit már csak ki-ki
maga. Az orosz ta ná ro tok ne vé re egyi kö -
tök se em lé ke zett, azt sut tog ták, sza bó volt
ko ráb ban, de a fog ság ban meg ta nult oro -
szul, ke ve sen tud ták ezt a nyel vet, hát ő ta -
nít ha tott. A so sem hal lott nyelv, a be tűk ri -
asz tot tak, nem sze ret ted, nem ta nul tad, raj -
ta ke resz tül egy má sik vi lág fé lel met kel -
tett ben ned. Sze ret ted H. Mag da ta nár nőt,
köl tők ről, ver sek ről be szélt, eg zo ti kus
szép sé gű volt, olyan akar tál len ni, mert
sze med ben maga volt a ti tok. Nagy tit kok
tá rul tak fel, ez az új és új fel fe de zé sek idő -
sza ka volt, las san fe dez ted fel a kö rü löt ted
levő vi lá got. S. ta nár nő al kar ján te to vált
szá mo kat lát tál, mon da ni se mer ted, meg -
kér dez ni sem pad tár sad tól, mi az, csak ott -
hon, mert tud tad, va la mi ti tok. Ak kor hal -
lot tál elő ször ar ról, hogy mert zsi dó,
lágerben volt, az valami börtön, azt jelenti
hát, hogy fogoly…A tanárnő fogoly? Bűnt
követett el talán? Zavarodottságod sokáig
nem oldódott.

Mo so lyog tok a ka na dai ven dég Zsó ká -
val, em lé kez tek. A sors kü lö nös já té ka ez,
hogy ta lál koz hat ta tok oly sok év után egy
vá ros ban, mely ne ked be fo ga dó ott ho nod
lett, neki egy ba rá ti ta lál ko zás hely szí ne,
egy vá ros, mely idő ben és tér ben igen
messze esik at tól a má sik vá ros tól, mely
ben ne te ket fel ne velt, óvott, for mált, míg
ben ne él te tek. Ma is lé te zik ez a vá ros, de
élni csak em lé ke i tek ben él. Zsó ka léte
vissza va rá zsol ta egy szom bat dél előtt re, a
vá ros utá nad nyúlt, üzent ér ted, s te bol do -
gan fe lel tél a hívó szó ra. Ha vá ro sod üzen
ér ted, te em lé ke zel, „Szám ba ve szed a
Mikó ut cai gesz te nye fá kat, mind a he tet”,
mert csak ez maradt, miközben
szétszóródtatok, széthullottatok, „mint
oldott kéve”.

Ser dült Ben ke Éva 

Lász lóf fy Al ad ár

Gyil kos
Vesszen a fény, a táj is vesszen,
vesszen a volt, a majd, a most!
A lo gi ka az egy szer egy ben
hor doz egy csöpp alat to most,
min den és min den ki hö rög ve
tit kol ja, csak, hogy áru ló,
a cu kor nem cu kor örök re
és örök re nem só a só.

Van nak na pok, hogy gyász ke ret ben,
ab lak ke ret ben ott a múlt,
kép tá rad, mo zid, sor ra reb ben
pár mil li árd, ki el vo nult –
s mint fo goly vo nat mel lett fut va
fa lat ke nyér rel töm ve rést,
ad nál min den ki nek, ha jut na
ma gad ból bár egy szív ve rést.

Más kor a lel ked ba tu kán ja
lo vá ról, mint az ol va dást,
a dü hödt vér on tást se bán ja,
ko ro kat fúj szét, mint a sást;
rossz ked ved szi kár ka li fái
tar ta nak ink vi zi ci ót:
min den fö lös le ges és bár mi
al kal mas gá tol ni a jót.

A nyá ri este túl vi lá gos,
a téli dél már bör tö nös.
Más ab la kod mö gött egy vá ros,
amellyel sem mid nem kö zös –
s egé szen más a ké kek, zöl dek
időt len lát vány-dal la ma.
Az idő más: min det meg öl ted –
de bár mit tégy, ki hal na ma?

Sú lyos gon do la tok
»Túl sok gon dol ko dást, egye nes sé get, tu dást és ön kri ti kát kö -

ve tel egy or vos tól, hogy fő fel ada tát ép pen azon be teg sé gek meg -
elő zé sé ben lás sa, ame lyek gyó gyí tá sá ból él.« 

(Wil helm Re ich, né met psy cho a naly ti kus; *1897-†1957)

»Nap ja ink ban a vi lág a bu ták, a hiúk és a ka lan do ro ké. Élni és
ér vé nye sül ni ma nap ság töb bé-ke vés bé azo nos esz kö zök kel le het, 
ami mi att akár a bo lon dok há zá ba is be utal hat ná nak: a gon dol ko -
dás ra való kép te len ség, er kölcs te len ség és ex al tált ma ga tar tás.« 

(Fer nan do Pes soa – por tu gál író; *1947-)

»Az egy re fo ko zó dó tech ni kai meg va ló sí tá sok pa ra dox ál is
mód együtt jár nak az em be ri fan tá zia és in tel li gen cia ha nyat lá sá -
val.« 

(Sta nis law Lem, len gyel esszé í ró, fi loz.1921-2006)

»Mi kor há zad egy gyer mek kel gya ra po dik, olyan han gos lesz
az el kö vet ke ző idők ben, hogy néha pró bá ra te szi ide ge i det. Az tán 
el megy a gyer mek és olyan üres ség és csend lesz a há zad ban,
hogy alig bí rod el vi sel ni.« 

(John And rew Hol mes, US-amer. pub li cis ta; 1823-1872) 

»Hogy a jó Is ten mit tart a pénz ről, meg lát ha tó azo kon az em -
be re ken, akik nek so kat adott.« 

(Pe ter Bamm, tkp. dr. Curt Emm rich,
 oszt rák ha jó or vos, best sel ler szer ző; 1897-1975) 

»Azt mond ják, hogy mi, ki rá lyok, a föl dön Is ten kép má sai va -
gyunk. Erre fel tü kör be néz tem. Amit láttam, nem na gyon hi zel gő 
a jó Is ten re néz ve.«

(Nagy Fri gyes, po rosz ki rály; 1712-1786)
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Ami ve lünk is meg tör tént
Egy csa lá do mat érin tő ese mény so ro zat kap csán lel tem rá egy

kéz irat ra, ami az itt le ír tak foly ta tá sa ként ma gya rá za tot ad egy na -
gyon em be ri, min den i künk szá má ra meg ha tó, ugyan ak kor
megrendítő történethez.

Úgy vé lem, ta lán nem csak az én csa lá dom ban for dult elő,
hogy, mi u tán el hagy tuk szü lő föl dün ket, az Er dély ben ma radt ro -
kon ság úgy gon dol ta, aki nyu ga tabb ra köl tö zött a ne héz sors tól,
an nak egy ből ölé be pottyant a jó lét, a gaz dag ság. An nak már
nincs szük sé ge a gyö ke rek re, a múlt já ra, és az őt meg il le tő csa lá di 
örök ség re, hisz kül föl dön kol bász ból lévén a kerítés, csak törni
kell belőle.

Per sze meg té vesz tő, hogy a „sze ren csés” ro kon mind annyi -
szor tele tás ká val jön, nem hagy va ki sen kit az aján dé ko zás ból, és
meg pró bál nem si rán koz ni. Hi szen csak ma gá nak kö szön he ti, ha
ép pen nem az el gon dol tak sze rint megy a sor sa, azt pe dig mi nek is 
me sél né, hogy az elért ered mé nyek nek mennyi ve rej ték, lel ki
meg pró bál ta tás, meg alá zás és kemény akarat általi tal ponma ra dás 
volt az ára.

Szó val Ők úgy gon dol ják, ezek nek már min de nük meg van,
mi nek ne kik bár mi is, ami jo gos jus suk, hisz nin cse nek rá szo rul -
va.

Na, így jár tam töb bek kö zött én is. Az ott hon ma radt szü lő az
ott hon ma radt sze gény gyer me ket is tá pol ta, nem is gon dol va arra, 
hogy ez zel ki zár ja az el tá vo zott má sik gyer me ket an nak múlt já -
ból, az ősök utá ni já ran dó sá gá ból, ami nek az ér té ke nem csak
pénz ben mér he tő. A kap zsi ro kon ság az tán igye ke zett rá ten ni a
ke zét min den re, és (tör vényt nem is mer ve) sa ját ap ját-nagy ap ját
is ki fosz tot ta az őt meg il le tő elemi jogból, a neki élete végéig járó
lakásból is.

 Így járt sze gény apám, ki nek feje fö lül az ad dig is tá polt fia,
meg me nye és uno kái el ad ták a há zat, és nem gon dos kod va róla,
ki rak ták az útra, 86 évesen.

A meg ol dás az lett vol na, ha ki köl tö zik hoz zánk, ami rész ben
már meg tör tént, hi szen a te le ket ed dig is ná lunk töl töt te, a tű zi fa
meg spó ro lá sa vé gett. Csak hogy Édes apám hal la ni sem akart a
vég le ges át te le pü lés ről, mert az Ő éle tét régi kör nye ze te, is me rő -
sei, a meg szo kott re for má tus gyü le ke zet je len ti, itt nem ismer
senkit, nincs hová mennie és unatkozik.

Ami kor szem be sült az zal, hogy az ut cá ra ke rül, ezt el pa nasz ol -
ta min den ba rát já nak, is me rő sé nek. És ek kor je lent ke zett nála egy 
rég múlt ból fel buk ka nó is me rős, Nagy Si mon Szo tyor ból, aki azt
mond ta: – Jós ka bá csi nem megy se ho va, fog ja a hol mi ját és jöj -
jön ki hoz zánk Szo tyor ba, elég nagy a ház, jut ott hely ma gá nak
is”.

Így tör tént, hogy édes apám ki köl tö zött Szo tyor ba Nagy Si mo -
nék hoz, aki ket én az élet ben soha nem lát tam. A név azért is me rős 
volt, mert gye rek ko rom ban sok szó esett ró luk a családban.

El jött az ősz, és men tünk el hoz ni apu ká mat úgy ha lot tak nap ja
kör nyé kén, össze köt ve ezt a te me tő lá to ga tás sal, mint annyi éve
min dig. Meg ke res tem Nagy Si mo né kat Szo tyor ban. Nem volt ne -
héz, hisz min den ki is me ri őket a fa lu ban. Őszin te, tisz ta szí vű em -
be re ket ta lál tunk, akik na gyon ked ve sen fo gad tak, mint ha nem rég 
vál tunk vol na el. Apu kám is jól érez te ma gát ná luk, rög tön meg -
mu tat ta a gaz da sá got, a szo bá ját, ami szebb az ott ho ni ré gi nél, és
el mond ta, hogy nem csak szál lást ad tak, ha nem úgy él köz tük,
mint egy igazi családtag, együtt esznek, tévéznek, együtt töltik az
egész napot. 

El kép zel he tő, mennyi re örül tem min den nek, ugyan ak kor hi -
he tet len nek érez tem, hogy lé te zik még ilyen a mai vi lág ban. Az -
tán azt is meg tud tam, hogy mind ezért egy árva fil lért sem fo gad -

nak el. Pró bál tam ezt tisz táz ni, hisz ilyes mit a mai vi lág ban még
sa ját test vé ré től sem vár el az em ber. Ek kor Simi bá csi le ül te tett az 
asztalhoz és a következőket mesélte: 

– Tud ja Edit ke, mi együtt vol tunk ki emel ve az édes ap já val an -
nak ide jén, együtt hur col tak meg ben nün ket, össze köt min ket
sok-min den az élet ben. El me sé lek va la mit, amit le het, hogy maga
még nem tud. An nak ide jén, ami kor egy éj sza ka min ket ki ver tek
az ágy ból és negy ven ki lós cso mag gal el kel lett hagy nunk az ott -
ho nun kat és min de nün ket, ak kor be vit tek min ket Bras só ba a fel -
leg vár ba, én olyan 15 éves kö rü li le het tem, Jós ka bá csi hu szon -
hat, ak kor mi ott so kat éhez tünk. A maga apu ká já nak volt el dug va 
a zse be i be sajt, amit ő fel da ra bolt és min den nap adott ne kem be -
lő le egy da ra bot, lát va, hogy éhes va gyok, és azt mond ta, -egyél
fiam, mert te gyer mek vagy, ne ked még nő nöd kell, mi fel nőt tek
job ban bír juk az éhe zést, és ne kem adta az összes saj tot las san -
ként. Hát ő ak kor en gem meg men tett ez éh ha lál tól, és én ak kor
meg fo gad tam, hogy ha ad dig élek is, en nek az em ber nek ezt va la -
hogy meg há lá lom. Hál Is ten nek ed dig erre nem volt szük ség, de a
jó Is ten gon dos ko dott róla, hogy ne maradjak adósa. Hát lelkem, a 
maga apukája addig lakik itt, ameddig akar, és annyit eszik,
amennyit akar.

Ek kor le pör gött ar co mon a könny, és egy da ra big nem tud tam
meg szó lal ni.

Az tán rész le te ket me sélt el az éle té ről, ami ből ki de rült, hogy őt 
is meg pró bál ta a sors így is, úgy is már, de min dig talp ra állt, és vi -
gasz talt az en gem és apu ká mat ért sé rel mek és kár mi att, meg -
nyug tat va, hogy a jó Is ten kár pó tol ben nün ket egyéb bel, és aki el -
ve szi a má sét, an nak úgy sem lesz benne öröme, hát ne is legyen.

A vé gén ke zem be nyo mott egy kö teg kéz zel írt sár ga pa pi rost,
és azt mond ta, ez az ő és a ha son sor sú em be rek tör té ne te, ol vas -
sam el, talán érdekel.

El ol vas va arra gon dol tam, ez ta lán má so kat is ér de kel, ezért -
kis sé le rö vi dít ve –közreadom.

Csiz ma dia At ti la: Si ká tor
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Nagy Si mon vissza em lé ke zé sei
1949 már ci us 2. éj je lén jött egy cso port, kom mu nis ta párt ta gok 

és mi li cis ták, a ve ze tő jük egy Cser nevű bor bély volt, utó lag tud -
tuk meg róla, hogy Bras só ból jött Sep si szent györgy re. Éj jel dön -
get ték az aj tót és pa ran csol ták, hogy en ged jük be őket. Édes apám
kér dez te, hogy mi ért jöt tek éj jel, mire Cser mond ta, hogy ál la mo -
sí tás, és már so rol ta is hogy mit sza bad ma gunk kal vin nünk, egy
rend ru hát, ami be öl töz he tünk, va la mint fe hér ne műt, és 20 vagy
40 kg élelmet, erre nem emlékszem pontosan.

Leg elő ször a kassza kul csot kér te az elv társ, ami kor min den nel 
kész vol tunk, elő vett egy ro má nul meg szer kesz tett nyom tat ványt, 
ami azt tar tal maz ta, hogy min den ingó és in gat lan va gyo nun kat
ön ként fel ajánl juk az ál lam nak. Édes apám erre na gyon mér ges
lett és kez dett ki a bál ni, hogy nem szé gyel lik ma gu kat, nem fé lek a 
ha lál tól, lő je nek le, de nem írok alá sem mit. Az in gó sá ga in kat le -
fog lal ták. Au tó ba rak tak és be vit tek a sep si szent györ gyi mi li cia
épü le té be. Egy na gyobb te rem be gyűjt öt tek össze a töb bi sors -
társ sal együtt, és ott fel ol vas ták, mi hez tart suk ma gun kat, hi vat -
koz va az ak tu á lis tör vé nyek re. Tud tunk ra ad ták, hogy el en ged -
nek, de min den hét fő reg gel 8 óra kor je lent kez ni kell a sep si szent -
györ gyi milicián, és hogy Szentgyörgy területét nem hagyhatjuk
el. Így telt el egy és fél év Sepsiszentgyörgyön.

1950 kora őszén tün te té sek in dul tak a há rom szé ki fal vak ban a
kol lek tí vek és a kol lek ti vi zá lás el len. Édes apám töb bi sors tár sá -
val együtt mon do gat ta, hogy „néz zé tek meg, en nek mi isszuk meg 
a levét”. Úgy is lett.

1950. szep tem ber 22-ének éj je lén az összes ki emel tet, te her ko -
csival vit ték Bras só ba, az úgy ne ve zett Tri aj-ba. On nan va go nok -
ban szál lít ot ták őket a Tul cea me gyei Ca ta loi ál lo más ra, majd is -
mét te her ko csik kal a Ga lac tar to mány, Ma cin ra jon Pe ci ne a ga és
Tur ca ia hely sé gek kö zöt ti fel ső rizs te lep re. Ott fa paj ták ba te le pí -
tet ték be őket, ahol priccsek vol tak a há ló he lyek. A rizs ara tá sa,
ami sar ló val tör tént, és a csép lés után fel köl töz tet ték a ma gya ro -
kat az ál lat te nyész té si te lep re, amit Pu i er nu te-nak ne vez tek. Ott
volt a tyu ká szat, tehenészet és disznó-tenyésztés. A lakás ugyan -
csak pajtákban volt, mint a rizstelepen.

1950. szep tem ber 22-én  ami kor össze szed ték a ki emel te ket,
vol tak, akik nem tar tóz kod tak Szen györ gyön, mert dol goz tak, így 
édes apám a Su gás er dő ben volt bak sa vág ni. Te hát a má so dik ki -
eme lés éj sza ká ján mi nem vol tunk ott hon. Más nap jött édes apám,
hogy a se cu ri ta ten kell jelentkezzünk csomagjainkkal.

A szo bács ka, ahol lakt unk, le volt pe csé tel ve, de egy K. Ta más
nevű kom mu nis ta hi va tal nok fel volt ha tal maz va a pe csét fel bon -
tá sá ra. Jó aka ra tú em ber volt , mert meg en ged te, hogy amit aka -
runk, fel cso ma gol ha tunk és ma gunk kal vi he tünk. Egy sze kér rel
men tünk, a se cu ri ta te pin cé jé be vit tek, aho vá be hoz ták az úgy ne -
ve zett láz adó kat. In nen 2 nap múl va Bras só ba vit tek - ak ko ri ne -
vén Szta lin-vá ros - az ot ta ni se cu ri ta te nagy pin cé jé be, ami fris sen 
volt pa dol va fe nyő desz ká val, mert em lék szem, hogy ra gadt re ánk 
a fe nyő szu rok. Te hát eb ből lát szik, hogy tervszerűen ment
minden, ebben a pincében nagyon sokan voltunk, alig volt még
ülőhely is.

Két-há rom na pot itt tar tot tak édes apám mal, és úgy es te fe lé
szó lít ot ták a ne vün ket, mond ták „echi pa re”, ami cso ma go lást je -
lent. Be ül tet tek egy au tó ba és fel vit tek a fel leg vár ba. Ott fegy ve -
res mi li cis ták fo gad tak, fél térd re kel lett eresz ked jünk, fel emelt
kéz zel, arc cal a fal nak. Na gyon rossz ér zés volt, azt hit tem, ki fog -
nak vé gez ni. Több ször meg szá mol tak, név sort is ol vas tak. Be vit -
tek egy für dő be, va la mi sö tét, bar na szap pan nal kel lett mo sa kod -
junk, az tán be vit tek az épü let be, a fel leg vár ba. Itt ágyak voltak,
szalmazsák, lepedő és pokróc, na meg párna is. 

A fel leg vá ri élet így kez dő dött. Reg gel re pu lisz ka le vest ad tak,
úgy ne ve zett ter cet. Az első na pok ban nem ette meg sen ki az ételt.
Egy pár nap el tel té vel a csaj kát az újunk kal ki már tot tuk és az

újun kat le nyal tuk. Ké sőbb még az úgy ne ve zett mar ma lá dé val
(lekvár) ízesítették e finomságot.

Én ak kor 15 éves vol tam, ál ma im ban örök ké et tem. Mi kor fel -
éb red tem, pár nám ned ves volt a nyál tól. Men tek ál lan dó an a ki -
hall ga tá sok, jöt tek fel a se cus tisz tek, hív ták ki az embereket és
vallatták.

Egy na pon nyí lik az ajtó, min den ki fu tott a csaj ká val, má so dik
fo gást ad tak, még pe dig tú rós ma ka ró nit. Is te nem, ilyen fi nom
ételt éle tem ben nem et tem, mint az a ma ka ró ni volt, és még utá na
ki ál tot tak ne kem: „pus ti u le” és még egy ada got ad tak. Alig et tük
meg a ma ka ró nit, már hív ták Zsig mond Zol ti bá csit ki hall ga tás ra.
Mi kor vissza jött, el mond ta, hogy ez a val la tó tiszt ren des em ber
volt, 2 cso mag Ma ras es ti ci ga ret tát adott neki. Meg kér dez te, hogy 
éhes-e? Mit mon dott vol na sze gény Zol ti bá csi? Erre hív ta a bör -
tön őrök egyi két és meg kér dez te, hogy mi volt az ebéd? A bör tön -
őr be szá molt, hogy va la mi ár pa ká sás mur kos le ves és tú ros ma ka -
ró ni. Ek kor meg kér dez te, me lyik ből akar, hát ter mé sze tes, hogy a
tú rós ma ka ró nit. Zol ti bá csi így mond ta, eggyel bé vet tem, ak kor a 
tiszt mond ta, Zol tán maga éhes, akar még egyet? Hát ter mé sze tes
- volt a vá lasz. 

Azt is bé vet te. A szép be széd del, a tú rós ma ka ró ni val és a Ma -
ros es ti vel el ér te a se cus a cél ját. Zol ti bá csi be val lot ta, hogy ő
vág ta el a te le fon dró tot, erre vol tak ki ván csi ak. Zol ti bá csi el -
mond ta, hogy annak idején a securitaten gúzsba kötötték, a
talpába egy erős bottal belévertek, árammal üttették, és nem
vallotta be, amit most igen.

Ugyan az nap Desz ke Dá vid bá csit, aki 70 kö rü li volt, ki hi vat ta
ugyan az a tiszt, Már ton fő had nagy, aki azt mond ta, Desz ke bá csi,
ma gá ról is kell va la mint ír junk, mert még csak  a maga do szár ja
van hát ra, mert ha ez kész lesz, ak kor be lesz fe jez ve az egész ügy
és ak kor ha za en ged nek min den kit. Dá vid bá csi erre azt mond ta,
ír jon a fő had nagy úr va la mit, ahogy gon dol ja. A fő had nagy írt és
Dá vid bá csi alá ír ta. Vissza jött a szo bá ba és ezt el mond ta. Vol tak
kö zöt tünk ta ní tók, ag rár mér nö kök és jog vég zet tek is, akik azt
mond ták Dá vid bá csi nak, hogy ma gát ezért el íté lik. Dá vid bá csi
erre azt felelte, hogy nem ítélhetnek el, hiszen „ő tudja hogy nem
igaz, amit írt”.

 Egy szo bá ban vol tunk: édes apám Nagy Si mon, Ko vász nai Já -
nos, Ben de Jenő ag rár mér nök, Láz ár End re jo gász, Kö vér Mó zes
ta ní tó, Zsig mond Jó zsef Gi dó fal vá ról, Mik lós Imre, Lé vai Al bert, 
Dál nok ból  ifj Bene Jó zsef, a két Lá nér test vér An gya los ról, az
egyik nek a fe le sé ge és a két ki csi le ány ká ja is ott volt, örök ké les -
ke lőd tek a kém le lő lyukon, hogy megláthassa a gyermekeket.

Az em be rek sok szor el mond ták, mi ért hoz ták őket ide, mit csi -
nál tak ve lük, hogy pár tak ti vis ták és ci vil se cu sok mond ták hogy
„em be rek ha nem akar nak kol lek tí vet, hát tün tes se nek, hi szen de -

Csiz ma dia At ti la: Má lés góré
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mok rá ci á ban élünk. Csi nál ja nak tün te tő táb lá kat, ír ják rá, hogy
él jen a Ro mán kom mu nis ta párt, él jen Szta lin elv társ és alul ír ják,
hogy le a kol lek tív vel”. Igen terv sze rű en ment min den. A nép lá -
zí tá sa a kol hoz el len, és az, hogy 2-3 hé tig nem avat koz tak be,
hogy ter jed jen el min den a fa lu ban. Ak kor en nek ürü gyén min den 
fa lu ból el hur col tak több csa lá dot, hogy a nép re ijessze nek rá a
kol lek ti vi zá lás vég hez vi te lé ért. Min ket, a ki emel te ket ki sem hall -
gat tak, egy sze rű en a kény szer zub bonyt re ánk húz ták, meg tet tek
bűn bak nak, öre ge ket, gyer me ke ket egya ránt. El len for ra dal már -
nak ti tu lál tak és kény szer lak hely re ítél tek, ami így szólt az ő nyel -
vü kön ”do mi ci liu ob li ga to riu fara li mi ta, D.O.” A mi osz tá lyun -
kat fel szá mol ták, ve lünk vé gez tek. Ne he zebb volt azon ban a dol -
guk az utá nunk következőkkel, a következő osztállyal, mert ezek
már népes tömegeket tettek ki. Az 1950 őszén elkezdődött harc a
középosztály ellen csak a kezdet volt. 

A fel leg vár ból 1950. de cem ber 14-én vit tek to vább. Egy se cu -
ri tá tes al tiszt kí sé re té ben sze mély szál lí tó va gon nal vit tek Tul ce á -
ba és ott át ad tak a vá ro si mi li ci á nak. Édes apám Nagy Si mon és
én, ifj.Nagy Si mon, ifj.Bene Jó zsef, test vé re Bene Dé nes, Láz ár
End re és test vé re Gabi néni, id.Had nagy Ist ván, Bor báth De zső,
Sza kács Já nos, fe le sé ge és fia And rás, Kicsi Vilmos, felesége és
fiacskája voltunk együtt.

A tul ce ai mi li cia át adott min ket a ze bi li vas úti kő bá nyá nak, ott
volt a mi kény szer he lyünk. Édes anyám ról és öcsém ről nem tud -
tunk sem mit, több szö ri kér vé nye zés után meg tud tuk, hogy ők is a
kör nyé ken van nak, és a ké re lem re jó vá hagy ták 6 hó nap után,
hogy ismét együtt legyen a család.

Az ál lat te nyész té si szek tor ban kel lett mun kát ke res sünk, én
ka nász let tem és együtt dol goz tam a szü le im mel, meg a kö vet ke -
zők kel: báró Apor Lász ló, fe le sé ge Ági néni és lá nya Már ta, Bá -

nyai Sán dor, fe le sé ge Vil ma néni,. Idő sebb Bec zás sy Imre és le á -
nya Éva, Baj kó Gyu la, Ben ke Lász ló. A te he né szet nél dol go zott:
Hol la ky Irén ke és Hol la ky Jó zsef, Hol la ki Béla a lo vak nál. Más
idős sors tár sak kal nap szá mos mun kát vé gez tet tek, így Se res ter
Ár pád és fe le sé ge Ró zsi ka néni, a Bec zás sy lá nyok: Aran ka, Mar -
git ka és Ilus ka. Ja ka bos Ju li an na és le á nya Il di kó a disz nó te nyész -
tés ben dol goz tak, Ja ka bos Anti bá csi, id.Bene Jó zsef és fia Bene
Zol tán a gé pe ket ja vít ot ták, a má sik két fiú a kő bá nyá ban re kedt.
Id. Had nagy Ist ván, Had nagy Gyu la, Had nagy De zső asz ta los -
kod tak, Nagy La jos, Had nagy Li li ke szül. Nagy Éva, Baj kó Gyu -
la az iro dán dol goz tak. Baj kó Gyu la 1954-ben jött a disz nó te -
nyész tés be dol goz ni. Te mes vá ri Já nos és fe le sé ge Ger bi csi Ma ri -
et ta a fen ti ek kel vol tak együtt. Bec zá si Ist ván és fe le sé ge Juci
néni a Duna mel let ti ker té szet ben te vé keny ked tek, va la mint
Szom bat hi Gá bor és fe le sé ge For ró Ka ri na, Dr. So lyom Mik lós és 

le á nya Jut ka, Imecs Gi zel la, Szombati Gyuláné, akinek a férje
még az első évben meghalt, így Emma néni egyedül maradt,
Sántha József, Sántha Lajos és családja, Bányai Miklós és
felesége Böske néni és leányuk Mártika.

Az én öcsém alig 8 éve sen lett el len for ra dal már, én pe dig 15
éve sen. Öre gek, fi a ta lok és gyer me kek egya ránt el len for ra dal má -
rok vol tunk, ez volt a ti tu lus és a D.O. Az első sze mély azo nos sá -
git Ma cin vá ros ban kap tuk és a fénykép felett ott volt a D.O. 

Édes apám alig 40 éve sen, 1954. no vem ber 2-án em bó lia kö -
vet kez té ben bal fe lé re le bé nult. Ezu tán kér vényt kér vény re ír -
tunk, míg 1958-ban meg en ged ték, hogy Uzon ba, édes anyám
örök sé gé be, nagy apám hoz és nagy anyám hoz ha za köl töz hes sünk, 
de csak D.O-val, úgy, hogy Uzon köz sé gét el nem hagy hat tuk. A
kény szer mun kán ma radt töb bi tár sunk csak 1960 után sza ba dult,
ki hogy tu dott. Én mun kát csak mint nap szá mos, a vas út nál,
pályafenntartásnál kaptam, amikor volt munka.

Édes anyám nak már volt 8 évi mun ka ide je, és még kel lett vol na 
2, hogy a szo ci á lis nyug dí jat meg kap ja. Az uzo ni ál la mi gaz da -
ság nál egy sep re ge tő nő nyug díj ba ment és édes anyám meg pró -
bál ta meg pá lyáz ni a he lyét, de vissza uta sít ot ták. Mun ka hely
szem pont já ból job ban és nyu god tab ban vol tunk Dob ru dzsá ban,
mert itt hon ek kor zajlott újra a nagy kollektivizálás utolsó fázisa.

1963 őszén be ke rül tem az uzo ni szesz gyár ba, a pi tyó ka má zsá -
ló ban dol goz tam, ne héz mun ka volt, de örül tem, hogy van mun -
ka he lyem.

A kol lek tí vek gyen gén fi zet tek, nem úgy, mint az első évek -
ben, ami kor a pro pa gan da folyt. A to tá lis kol lek ti vi zá lás után
meg vál to zott a hely zet, na gyot csa lód tak azok, aki ket fel hasz nál -
tak a nagy cél meg va ló sí tá sá hoz. Ami kor ez meg tör tént, ej tet ték
őket, és szür ke mun ká sok let tek. Az ak ti vis tá kat ta nult em be rek
vált ot ták fel a ve ze tés ben. A nagy har cok jó részt már le zaj lot tak,
az osz tály harc alább ha gyott, a tu dat lan ság, pá ro sul va a rossz in du -
lat tal sok-sok szen ve dést oko zott az embereknek.. Az alsóbb
rétegeket felhasználták a jobb gazdák ellen. 

Nagy apám nak vol tak régi üres kap tá rai a méh szín ben. Én
1961-ben vet tem 2 rajt és egy törzs csa lá dot Hü bel Adolf bá csi
sze me ri ai mé hész től, meg ta nul tam, ho gyan ké szí tik a szal ma kap -
tárt. Si pos Sán dor nyug dí jas vál tó ke ze lő vel együtt csi nál tuk a
szal ma kap tá ra kat. 1963-ban már ván do rol tunk a kö ze li Va das te -
tő re. Mi u tán meg sza ba dul tam a D.O.-tól, a Duna mel lé men tünk
akác ra. 1970-ben öcsém mel, Nagy Ta más sal csi nál tunk egy után -
fu tó fel épít ményt 82 méh csa lád ra, me lyet trak tor von ta tott. Nyá -
ron a mé hek kel dol goz tam, ősszel pe dig az uzo ni szesz gyár mér -
leg rak tá rá ban a répa át vé tel nél. 1979-ben Dál nok ra köl töz tem, el -
vál tam fe le sé gem től, mi vel tetten értem a szeretőjével. Ezután
kimondottan csak méhészettel foglalkoztam. Ennyit magamról.

Amint már em lí tet tem, a kol lek ti vi zá lás a kö zép osz tály fi a tal -
ja i nak el tá vo lí tá sát cé loz ta meg a fal vak ból. Hogy meg él hes se -
nek, az ipar ba kény sze rül tek men ni. A jó kö zép gaz dák gyer me kei 
mind-mind erre a sors ra ju tot tak. Na gyon so kan úgy pró bál tak
sza ba dul ni a kény sze rí tő kol lek ti vi zá lás tól, hogy föld je i ket az ál -
lam nak ad ták át. Az ál la mo sí tott ki emel tek és a de por tál tak föld jei 
csak a ko vászt je len tet ték az ál la mi gaz da sá gok megalakulásához, 
a kiteljesedést a földjeiktől menekülő középosztálytól kapták.

A kom mu nis ta párt nagy cél ja meg va ló sult, ezért 1963-ban a
kény szer lak he lyet meg szün tet ték azok nak, akik a föld je i ket oda -
ad ták, az tán ment min den a párt irá nyí tá sa sze rint. A meg ala kult
gaz da sá gok ban oko zott ká rok nem fáj tak sen ki nek, hisz min den
kö zös volt. A fe jet len ség, a hoz zá nem ér tés le zül lesz tett min dent.
Fájó szív vel néz tük, hogy megy tönk re min den, amit ezek a csa lá -
dok ge ne rá ci ó kon keresztül következetes munkával felépítettek. 

(Az Át al ve tő ál tal szer kesz tett szö veg)

Írta e so ro kat Nagy Si mon Szo tyor ban, az em lé kek fel ele ve ne -
dé se sor rend jé ben.

Köz re ad ja Tol nán 2009-ben Kese Edit

Csiz ma dia At ti la: Ro mos kas tély
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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
(1919. már ci us 29-áp ri lis 6.)

(Foly ta tás már ci u si lap szá munk ból)

Kra toch wil be lát va, hogy min den tár gya lás le he tet len, 1919. ja -
nu ár 23-án pa ran csot ad a tá ma dás ra. A Szé kely Had osz tály tá ma -
dá sa me ne kü lés re kész tet te a ro mán had se re get, még a seb té ben
hoz zá juk ve zé nyelt fran cia tisz tek és a fran cia tü zér ség is csak ne -
he zen tud ezen a pá ni kon úrrá len ni. Feb ru ár ban a ro má nok újra
tá mad nak, de ez a tá ma dás Re me te me zőn, a Sza mos-híd nál a szé -
kely pus kák tü zé ben össze om lott. Ezu tán a Szé kely Had osz tály
el len tá ma dás ba ment át, áp ri lis 16-án győz tek Di ósd nál, majd a
szé kely hu szár ez red Győr te lek nél raj ta ütött a ro mán lo vas sá gon
és tönk re ver te azt. So ro za tos győz el mek kö vet kez nek Ze lis tyé -
nél, Ilos vá nál és Nagy ko csord nál. A me ne kü lő ro mán csa pa tok a
véd te len ma gyar fal va kon áll tak bosszút, gyúj to gat va, ra bol va,
gyil kol va özön löt tek vissza Ro má nia felé. A tönk re vert, me ne kü -
lő had erőt a ro mán ve ze tés is mét csak fran cia se gít ség gel tud ta
rend be szed ni, a meg sem mi sült fegy ver ze tet az an tant se gít sé gé -
vel pó tol ták, fran cia tisz te ket je löl tek ki pa rancs no kok nak, és a
tel jes ro mán had se re get moz gó sít ot ták. A Szé kely Had osz tály te -
kin te té ben annyi vál to zás kö vet ke zett be, hogy ki emel ték a belg -
rá di ka to nai kon ven ció ál tal elő írt hat had osz tály ból – re mény -
ked ve azok fel ál lí tá sá ban –, és kü lö nít ménnyé szer vez ték. Et től
kezd ve a neve Szé kely Kü lö nít mény lett, az ez re de ket cso por tok -
ká ke resz tel ték át, a sor szá mu kat vi szont meg tar tot ták. Már ci us
vé gé re a következő hadrend alakult ki:

– 1. szé kely cso port, pa rancs no kai: Nagy Pál ez re des, majd Cse -
kő Ágos ton al ez re des, 41/2 zász ló alj, a Szé kely föl dön to bor -
zott, Szat már né me ti ben fel töl tött ala ku la tok;

– 21. szé kely cso port, pa rancs no kai: Ku bay La jos, Cse kő Ágos -
ton, majd Schupp ler Fe renc al ez re des, 5 zász ló alj, a 21. gya -
log ez red ből és a 32. szé kely va dász ez red ből ala kult;

– 24. szé kely cso port, pa rancs no kai: Mja zovsz ky Géza al ez re -
des, majd Gom bos Zol tán al ez re des, 5 zász ló alj, a 24. gya log -
ez red ből és a 12. gya log ez red ből ala kult; 

– Ver bőc zy-cso port, pa rancs no ka: Ver bőc zy Kál mán szá za dos,
13 gya log szá zad, tisz ti kü lö nít mé nyek ből, a ko lozs vá ri nem -
zet őr ség ből, had ap ród is ko lá sok ból, csend őrök ből ala kult;

– 1. szé kely hu szár osz tály, pa rancs no ka Percs Al ad ár al ez re des,
2 szá zad és egy gép pus kás szá zad.

Eze ket az ala ku la to kat egé szí tet te ki két tü zér ez red, öt tü zér osz -
tály, össze sen 16 üteg; és a 7. re pü lő osz tály 4 hasz nál ha tó gép pel.
A tisz tek szá ma 650, a le gény sé gé 9000 volt. Ezt kö ve tő en még
to vább gya ra po dott a Szé kely Had osz tály és ka to ná i nak a szá ma.
„Mi szé kely ka to nák ün ne pé lye sen es kü szünk, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság hoz és al kot má nyá hoz hűek le szünk, tel jes füg get len -
sé gét meg véd jük, a köz tár sa sá gi kor mány nak és az ál ta la ki ne ve -
zett min den elöl já rónk nak és fel jebb va lónk nak en ge del mes ke -
dünk…” - hang zott fel az eskü szö ve ge Szat már né me ti ben 1919.
feb ru ár 1-én. Ma gyar or szág fő vá ro sá ban Kun Béla kül ügyi nép -
biz tos azon ban a Neue Fre ie Pres se tu dó sí tó já nak a kö vet ke ző ket
mond ta: „… Az an tant ma ga tar tá sa nem vál to zott ve lünk szem -
ben. Sem mi sem mu tat arra, hogy ka to nai in téz ke dé se ket tett vol -
na el le nünk. A kor mány a béke ál lás pont ján áll, mert a né pek
meg ér té sét ke re si. Mi nem ál lunk a te rü le ti in teg ri tás alap ján,
nem va gyunk ha di ál la pot ban az an tant tal.” Kun Béla szö ve ge
nem igé nyel to váb bi kom men tárt…

      A Szé kely Had osz tály har ca it az ott hon ma radt szé ke lyek
élén ken fi gyel ték és kö vet ték, még ak kor is, ha a hí rek sok szor té -
ve sek vol tak. A kor ak ko ri kom mu ni ká ci ós szint jén gyak ran na -

pok tel tek el, amíg egy hír Ko lozs vár ról vagy Bu da pest ről el ju tott
a szé kely föl di ek hez. Ami kor 1919 ja nu ár 22-26. kö zött a ro mán
és a ma gyar csa pa tok a Nagy bá nya - Zsi bó - Csu csa¬ - Vas kó tér -
ség ben he lyez ked tek el és Csu csá nál  a Szé kely Had osz tály ka to -
nái ke mény har cok árán, a „ma gyar” kor mány til tá sa el le né re meg 
tud ta ál lí ta ni az el len ség elő re nyo mu lá sát, ez a hír, mire a Só vi -
dék re ér, olyan szín ben tű nik fel a he lyi köz vé le mény ben, hogy a
Szé kely Had osz tály ha tal mas of fen zí vát in dí tott az or szág fel sza -
ba dí tá sá ért. Eh hez ha son ló az is, hogy ami kor a Szé kely Had osz -
tály és az el len ség kö zött ví vott he ves csu csai har cok híre el jut a
Szé kely föld re, ak kor már Csu csán sta bi li zá ló dik a hely zet, de az
el len ál lást szer ve ző szé ke lyek nek sincs tu do má sa ar ról, hogy
1919. már ci us 21-én Bu da pes ten lét re jön a Ta nács köz tár sa ság nak 
ne ve zett újabb za va ros kí sér let Ma gyar or szág des ta bi li zá lá sá ra és 
tönk re té te lé re. A Szé kely Had osz tály leg na gyobb lét szá ma ek kor
649 tiszt, 12 438 fő le gény ség, 68 löveg és egy repülőosztály volt.
A Székely Hadosztály nevet 1919. január 20-án vették fel, amikor 
már harcban álltak a Magyarországot megtámadó 26.000 fővel
támadó román megszálló sereggel.

        A Had osz tály fel sze re lé se igen gyen ge volt, lő szer után pót -
lást nem ka pott, mert a ha ta lom ra ke rült bu da pes ti kor mány félt a
Had osz tály ere jé től. Ké sőbb a Ma gyar or szá gi Ta nács köz tár sa sá -
got 1919. már ci us 21-én ki ki ál tó Kun Béla, elv ba rá tai és a fel bő -
szí tett cső cse lék még job ban félt a Szé kely Had osz tály tól, mert a
le gény ség az elő írt vö rös sza lag he lyett szé les nem ze ti szí nű sza la -
got varrt föl az egyen ru ha haj tó ká já ra, majd föl lá zadt a szat már -
né me ti kom mu nis ta ha tó sá gok el len, akik sa nyar gat ták a vá ros la -
kos sá gát. Kun Béla jel lem zé sé nél a tör té né szek je len tős ré sze
még min dig szem ér me sen ki hagy ja azt a „cse kély sé get”, hogy
ko ráb ban el sik kasz tot ta a ko lozs vá ri Mun kás biz to sí tó Pénz tár
pén zét, majd a Ta nács köz tár sa ság bu ká sa után ma gá hoz vet te a
ma gyar ál lam pénz tár kincseit és vonattal Bécsbe szállította, ké -
sőbb tömegmészárlások levezénylője a krími félszigeten, egy szó -
val köztörvényes bűnöző volt.

A Szé kely Had osz tály ka to nái a Má ra ma ros me gyei Té cső től
Arad me gyé ig véd ték Ma gyar or szá got. A Szé kely Had osz tály
pél dás hő si es ség gel har colt a túl erő vel szem ben, és szép si ke re ket 
is elért. Ha dad nál, Ko csord nál, Má té szal ká nál is meg fu ta mí tot ták 
az el len sé get. Ma gyar or szág vé del mé ben Kö rös tár kány mel lett is
ki vet ték ré szü ket a Szé kely Had osz tály ka to nái. Az it te ni har cok -
ról Cons tan tin Ki ri ţes cu Is to ria pent ru in teg ra rea Ro mâ ni ei
1916-1919 című köny vé ben ez áll: ,,A De a lul Ma re-i erős ál lást,
ahon nan Be lé nyest is le het lát ni, egy ma gyar ka dét zász ló alj véd -
te, amely kü lö nös hő si es ség gel har colt, és nagy vesz te sé gei vol -
tak... A be lé nye si üt kö zet he ves volt. Nyé ger fal vát és Kö rös tár -
kányt az éj sza kai üt kö zet so rán el fog lal ták."

      Ki ri ţes cu né hány mon da tos tu dó sí tá sá nál azon ban el hall -
gat ja azt, hogy, Kö rös tár kány nál tö meg gyil kos ság ra is sor ke rült,
ame lyet a ro mán had se reg ka to nái kö vet tek el. Sok kal bő veb ben
fog lal ko zik a Kö rös tár kány mel let ti har cok kal Ko réh End re tá bo -
ri lel kész Er dé lyért - A szé kely had osz tály és dan dár tör té ne te
1918-1919 című köny vé ben. (Mely köny vet egyéb kép pen 1945
után a kom mu nis ta ha tó sá gok be til tot tak és so ká ig a til tó lis tán
sze re pelt.) Eb ben a kö vet ke ző ket ol vas hat juk. „,A har cot a nagy -
vár adi hon véd had ap ród is ko la 17-18 éves tisz ti nö ven dé kei,
III-IV. év fo lyam be li de rék fiúk vet ték fel. A had ap ró dok ha lál meg -
ve tés sel, el szánt ki tar tás sal har col tak  […] a túl erő el len...” A
had ap ró dok se gít sé gé re si e tett a Wer bőc zy zász ló alj, a csend őr
ala ku lat és a ha tár rend őrök, akik mind annyi an a Szé kely Had osz -
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tály kö te lé ké ben har col tak. Ko réh End re köny vé ből tud hat juk
meg azt, hogy: ,,Áp ri lis 18-án, nagy pén te ken el ke se re dett harc
folyt. A szé ke lyek gép pus kái ol dal ba kap ták az olá ho kat, s a tü zér -
sé gük is ki tar tott a vég ső kig...E küz de lem ben Kö rös tár kány népe
pél dát lan hő si es ség gel vett részt. Fér fi ak, asszo nyok váll vet ve
har col tak a szé kely raj vo nal ban a ma gyar sza bad sá gért.” 

A Szé kely Had osz tály ka to nái a
sok szo ros túl erő mi att azon ban
vissza vo nul tak. A Ro mán had se reg
alig ér ke zett be a fa lu ba, bé kés szán -
dé kot szín lel ve köz ér de kű hir de tés
meg hall ga tá sá ra gyűj töt te össze a
falu né pét a köz ség há za elé. Eza latt
Sza ko ta, volt kris tyó ri jegy ző gép -
pus ká kat rej tett el a szom széd tel ke -
ken. Mi kor a la kos ság együtt volt,
meg szó lal tak a gép fegy ve rek. Per -
cek alatt ha lom ra lőt ték a fegy ver te -
len em be re ket. A re for má tus temp -
lom előt ti té ren 91 (más for rá sok
sze rint 93) ál do za ta lett a tö meg mé -
szár lás nak. A szom szé dos Kis nyé -
ger fal ván szin tén ki vé gez tek 17 ma -
gyart. A ro mán tör té net írás ban eze -
ket a tet te ket ter mé sze te sen el hall -
gat ják. A ma gyar al föld la kos sá ga
saj nos apá ti á val fi gyel te az ese mé -
nye ket, a to bor zás a passzív la kos -
ság kö ré ben nem volt túl zot tan ered -
mé nyes. (Ki vé tel nek és ko moly
ered mény nek szá mí tott, hogy a Haj -
dú ság ban si ke rült fel ál lí ta ni a 39.
dan dárt.) Ezért is a honvédő háború
nem tudott kiteljesedni, aminek az
lett a következménye, hogy az
ország egyre nagyobb területeit el
tudták foglalni az ellenséges
csapatok.

A kö rös tár ká nyi öl dök lés alatt a
szom széd ro mán fal vak la ko sai is
meg je len tek, és ga ráz dál kod ni, ra bol ni kezd tek a jó mó dú ma gyar
fa lu ban. A há rom na pig tar tó sza bad rab lás ban tel je sen ki fosz tot -
ták a fa lut. Ko réh End re sze rint a gyil ko sok nem elé ged tek meg a
gép fegy ver lö vé sek kel, volt, aki nek ke zét, lá bát, nya kát is át vág -
ták. Hi te les ada tok sze rint 204 ma gyar gyer mek ju tott ár va ság ra.
16 éves től 80 évet élt idős em be rig fér fi ak, nők, le á nyok vol tak az
ál do za tok kö zött. Az el huny ta kat a falu fe let ti te me tő dom bon
han tol ták el, min den kit a sa ját csa lád ja. „A Fe ke te-Kö rös völ gyé -
ben el esett kis hő sök - a nagy vár adi had ap ró dok - és a hősi ha lált
halt szé kely ka to nák te te me it már nem volt, aki el han tol ja... A ro -
mán ka to nák ki ra bol ták a ha lot ta kat, s a te te mek a ku tyák mar ta -
lé kai let tek!” – írja a kö rös tár ká nyi bor zal mak ról Koréh Endre.

      Beke György Itt egy más ra ta lál nak az em be rek című köny -
vé ben Kö rös tár kányt is be mu tat ja. A fa lu ban vég zett gyűj tő mun -
ká ja kor ki köt öt ték, min den ről ír hat, csak 1919. áp ri lis 19-ről
nem. A könyv ben nem is je len he tett meg az a be szél ge tés, amit az
író az egyik, még élő szem ta nú val foly ta tott. A szem ta nú, Gyu lai
Fe renc 15 éves volt 1919-ben. El mon dá sa sze rint úgy tu dott meg -
me ne kül ni, hogy fi a tal fiú lé vén át ug rot ta az egyik ke rí tést, utá na
lőt tek, de nem ta lál ták el. Csa lád já ból hét ál do za ta volt a vé reng -
zés nek. A szem ta nú így val lott: „Azó ta a tár ká nyi ak ere je fel köl -
tö zött a te me tő domb ra. Azó ta olyan gyá vák va gyunk, mint a ri adt
bá rá nyok. Fáj va la mi, bosszant, mon da nánk ezt vagy azt, mert
érez zük, hogy iga zunk van, de fel né zünk a domb ra, és be lénk sza -
kad a szó.”

      A gya lá za tos gyil kos sá gok ra év ti ze de kig nem volt sza bad
em lé kez ni, olyannyi ra nem, hogy a te me tő ben lévő sír kö vek ről a
ro mán kom mu nis ta ha ta lom le ka par tat ta az 1919. áp ri lis 19-ét,
ne hogy fel tűn jön va la ki nek a sok sír ke reszt ugyan az zal a dá tum -
mal. Igye kez tek el tün tet ni még az em lé két is a vé reng zés nek.
Ahogy a szem ta nú is mond ta: fé lel met ül tet tek az em be rek szí vé -

be. Ezt a fé lel met csak 1999-re tud -
ták né me lyek le vet kőz ni. Gyűj tést
in dí tot tak, és 1999 au gusz tu sá ban
si ke rült fel ál lí ta ni az em lék mű vet az 
1919-es öl dök lé sek ről, va la mint az
első és má so dik vi lág há bo rú ban el -
hunyt kö rös tár ká nyi ak em lé ké re.
Far kas Jó zsef A szé kely had osz tály
Má té szal ka kör nyé ki harcairól,
szelíden; Mátészalka, Debrecen,
1996. című könyvében emlékezik
meg a sokáig elhallgatott
történésekről

A Szé kely Had osz tály ka to nái
so ká ig re mény ked tek ab ban, hogy
majd Bu da pest ről kap nak lő szert és
után pót lást. Bu da pest „,urai” azon -
ban ma guk ra hagy ták őket, és lő szer 
he lyett vö rös ala ku la to kat küld tek -
el le nük. A Had osz tály sor sát meg -
pe csé tel te a lő szer hi ány, az után pót -
lás hi á nya és az, hogy las san két tűz
közé ke rült. Egyik ol dal ról a kom -
mu nis ta ala ku la tok, má sik ol dal ról a 
ro mán túl erő tá mad ta őket. Más kiút 
nem lé vén, a Szé kely Had osz tály
áp ri lis 26-án De me cser nél le tet te a
fegy vert a ro mán meg szál lók előtt.
Kb. 400 tisz tet és 4000 fő le gény sé -
get a ro má nok Bras só ba in ter nál tak. 
Kra toch will Ká roly ez re dest a ro -
má nok ha di tör vény szék elé ál lít ot -
ták és be bör tö nöz ték. 1920 ok tó be -
ré ben sza ba dult, ké sőbb tá bor nok

lett, majd al tá bor nagy. A trianoni tragédia után a revíziós
mozgalom egyik legismertebb kép vi se lő je lett, 1946-ban hunyt el 
Budapesten.

A kom mu nis ta „ma gyar” re zsim előbb csök ken tet te, majd ha -
ma ro san tel je sen meg is szün te tet te a Szé kely Had osz tály lő szer-
és anya gi után pót lá sát. A ro mán tá ma dás elő es té jén Kra toch wil
azt ta pasz tal ta, hogy a szom szé dos vö rös „ma gyar” csa pa tok el -
tűn tek, a Szé kely had osz tályt tel jes bekerítésnek  tették ki és a
sorsára hagyták.

A sok szor négy sze res túl erő vel szem ben har co ló vi téz szé kely
ka to nák ról és a hoz zá juk csat la ko zó ma gyar ka to nák ról saj nos
még a „ma gyar” tör té né szek is igen szem ér me sen hall gat nak. A
több mint négy hó na pig tar tó hon vé dő har cuk ról is a leg jobb eset -
ben csak annyit em lí te nek meg a „tan köny vek ben”, hogy 1919.
áp ri lis 26-án le tet ték a fegy vert. Ami csak rész ben igaz, hi szen
csak 4.400 ka to na tet te le a fegy vert, míg a több ség csat la ko zott a
ma gyar Ta nács köz tár sa ság Vö rös Had se re gé hez. Ha bár kom mu -
nisz ti kus el ve i vel nem ér tett egyet, de a haza in teg ri tá sa ná luk föl -
ül múl ta az ide o ló gi ai el len ér zé sü ket. Mé lyen hall gat nak ezek a
„ma gyar” tör té né szek ar ról, hogy a Ta nács köz tár sa ság Vö rös
Had se re ge több al ka lom mal is meg tá mad ta a Ma gyar or szá got hő -
si esen védő Szé kely Had osz tály ka to ná it. Fel me rül a kér dés, mi
fo lyik itt ma Ma gyar or szá gon, ha még a 2008-as „tan köny vek -
ben” is szinte semmit nem lehet tudni a székelyek hősies har ca i -
ról, a Tanácsköztársaságról annál többet.

Nyá rád kösz vé nye si em lék mű
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Mi u tán a Szé kely Had osz tály ki seb bik ré sze a Ti szá nál le tet te a 
fegy vert, a több sé get pe dig a Fel vi dék felé irá nyít ot ták, fel sza ba -
dít va az or szág te rü le tét Eper je sig, a több ség to vább har colt a
Szé kely dan dár ban. A ma gu kat meg adó szé kely ka to ná kat a ro -
má nok – ígé re tük el le né re - Bras só ba, Fo ga ras ra és Cra i o vá ra in -
ter nál ták, ahon nan csak an gol köz be njá rás ra szabadultak később,
miután aláírtak egy kötelezvényt:

„Nyi la to ko zat. Alu lí rott, Szé kely had osz tály be li ha di fo goly
sza bad láb ra he lye zé sem al kal má val be csü let sza vam ra kö te le zem
ma gam, hogy: 1. Ál lan dó an .…… köz ség ben fo gok lak ni és on nan 
csak is a leg kö ze leb bi ro mán ka to nai pa rancs nok en ge dé lyé vel fo -
gok el tá voz ni. 2. A köz ség be ér ke zé sem utá ni első nap a leg kö ze -
leb bi ro mán pa rancs nok ság nál fo gok el le nőr zés cél já ból je lent -
kez ni, ahány szor meg kí ván ta tik. 3. Nem fo gom az oszt rák-ma gyar 
egyen ru hát vi sel ni csak egé szen áta la kít va, sap kát sem mi képp. 4.
Nem fo gok vi sel ni, sem pe dig el rej te ni sem mi fé le fegy vert. 5. Nem
fo gok a ro mán ál lam, had se reg vagy nem zet el len sem tett ben,
sem szó val vé te ni." 

A Szé kely Had osz tály har ca i nak tisz te le té re az utol só har cok
szín he lyén, Má té szal ka és Ko csord kö zött, a Krasz na part ján em -
lék mű vet emel tek, ezt az 1950-es évek ben a kom mu nis ta ha tó sá -
gok le rom bol tat ták. Új bó li fel ava tá sa 1995. áp ri lis 21-én tör tént.
A hét mé ter ma gas dom bon álló em lék osz lop hoz há rom szé kely
kapu alatt el ha lad va le het fel jut ni. Az em lék osz lop fel ira ta: ,,Er -
dé lyért – A szé kely had osz tály nak 1918-1919 év ben a haza in teg -
ri tá sá ért ví vott di cső har cai és e har cok ban el esett, hős szé kely
hon vé dő ka to nák ke gye le tes em lé ke ze té re." Az osz lopon egy
vers fel irat is ol vas ha tó: ,,El ült a harc, vi lá gok har ca, / De új harc 
lob ban, csak a ti e tek. / Az ősi föl dért hal ta tok, / S a ha lál ban
örök ké él tek.”

A Szé kely Had osz tály hon vé dő har ca alatt a Szé kely föl dön
ma radt szé ke lyek sem  nyu god tak bele a meg szál lás ba. A szé kely -
föl di ál ta lá nos elé ge det len ség a meg szál ló ha ta lom el le ni sza bo -
tázs ak ci ók ban is meg mu tat ko zott. Már ci us ban meg sza po rod tak
az „ál lam el le nes” cse le ke de tek. A dési ro mán had osz tály pa rancs -
nok ság 538/1919. ren de le te sze rint, ame lyet a szo vá tai köz ség há -
za is meg ka pott, ol vas ha tó az aláb bi pa rancs: „Hogy ha a te le fon
vagy tá vi rat vo nal va la mely he lyen meg ron gál va ta lál ta tik a tet -
test azon nal főbe lö vik, ha a tet tes nem ke rül meg a köz ség re há rul 
a fe le lő ség.” Itt is fel me rült a kol lek tív bű nös ség elve, ame lyet a
ké sőb bi ese mé nyek so rán is elő sze re tet tel hasz nál tak a ro mán ha -
tó sá gok a la kos ság meg fé lem lí té sé re. 

1918. de cem ber első he te i ben a Ma ros men tén hú zott de mar -
ká ci ós vo na lig száll ta meg Er délyt az ide gen had se reg, így az
egész Szé kely föld ro mán ura lom alá ke rült, ahol a nagy sze be ni
Kor mány zó ta nács kép vi sel te idő leg esen a fő ha tal mat. Ez éb resz -
tet te rá a ször nyű va ló ság ra a szé ke lye ket, hogy mit je lent le fegy -
ve rez ve len ni és szem be néz ni az el len ség gel. A rend fenn tar tás
ürü gye alatt ha ma ro san jött a ro mán meg szál lás. Ek kor na gyon
ke ser ves na po kat élt át a szé kely ség. Ha az ide gen nyel ven ki adott 
– szá muk ra ért he tet len - pa ran cso kat gon dol ko zás nél kül nem tel -
je sí tet ték, meg is mer ték az igaz ság szol gál ta tás ban ad dig soha nem 
hasz nált bot bün te tést. Szí ve sen vet ték vol na fel is mét az el do bott
fegy vert, de már késő volt. A ma gyar nép ké sőn esz mélt rá, hogy
el árul ták, ami kor a fegy ver le té te lé re bíz tat ták. Nap-nap után sza -
po ro dott a síró ma gyar köz sé gek, vá ro sok szá ma. So kan az anya -
or szág tól vár ták a kez de mé nye zést és nem sej tet ték azt, hogy mi -
lyen em be rek ke rül tek Ma gyar or szág élé re. A meg ala po zat lan hí -
rek re ményt kel tet tek a szí vek ben, hogy ké szül a ma gyar had se reg 
Er dély fel sza ba dí tá sá ra, s ezt a he gyek ben ki gyú ló lár ma fák ad ják 
tud tul. Ez lesz a jel, ami re min den szé kely meg kell moz dul jon ha -
zá ja vé del mé re. Néz ték Ha rom te te jét, fi gyel ték Rap son né vá rát, a 
ko ron di, sik ló di hegyeket, vajon honnan, merről jön az üzenet. A
magyarországi „elit” akkor éppen azzal volt elfoglalva, hogy

fákra akasztgatta az alföldi földműveseket és a kommunisztikus
eszmékkel egyet nem értő más embereket. 

Az új ha ta lom be ren dez ke dé sé vel egy re ne he zeb ben ju tot tak
be a ma gyar or szá gi új sá gok, fo lyó ira tok Er dély be. A Ma gyar or -
szág ról jövő pos ta kül de mé nye ket egy sze rű en el éget ték a ko lozs -
vá ri ál lo má son. Az aty hai plé bá ni á ra el ju tó utol só fo lyó irat pl. az
Al kot mány ja nu ár 11-i szá ma (Aty hai Do mus His to ria, 54.0.).
Pon tos in for má ci ók hi á nyá ban egy re kép te le nebb ál hí rek ter jed -
tek el a Só vi dé ken. A leg gyak rab ban vis¬sza té rő téma a ma gyar
had se reg ál lí tó la gos of fen zí vá ja volt. Erről meséltek később gye -
rek ko rom ban Fábián Domokos és Kovács Mózes egykori
szemtanúk.

A só vi dé ki ese mé nyek al ap já ul több hely ség ben is az a ha mis
hír szol gált, hogy a ro mán ka to na ság vissza fog vo nul ni Er dély -
ből, ugyan is a Szé kely Had osz tály erős tá ma dást in dí tott az or -
szág fel sza ba dí tá sá nak ér de ké ben. Az ál hí rek mi att ri a dó ké szült -
ség be he lyez ték Ko vács An dor re me tei csa pa tát is, vár va az első
biz¬tos hírt támadó akciójuk megindítására.

 A só vi dé ki lá za dás az zal kez dő dött, hogy a de mény há zi vas út -
ál lo más ra 1919. már ci us 29-én tá vi rat ér ke zett, mely sze rint „a
ma gyar ál la mi vas úti al kal ma zott ja i nak a ro mán ha tó sá gok az
eskü le té te lét el en ged ték.” (Benc ze Já nos: De mény há za mo nog -
rá fi á ja. Ki adat lan kéz irat., 1976/27) Ezt a tá vi ra tot a vas úti mun -
ká sok úgy értelmezték, hogy megszűnt a román megszállás. 

A szé kely vas úti mun ká sok a kocs má ban ün ne pel ték meg a
hírt, me lyet a ma gyar had se reg kö ze led té vel ma gya ráz tak. Dél -
után egy ro mán csend őrt, aki a lo vak rek vi rá lá sá ból Nyá rád sze re -
dá ból Re me te felé tar tott, a fel ke lő szé ke lyek meg tá mad tak, kés -
sel meg se be sí tet ték (Ba logh La jos vissza em lé ke zé se, 1921;
Benc ze, 1976/28). A se be sült csend őrt társai feltűzött szuronnyal
kísérték az orvoshoz. 

A de mény há zi, té ve sen ér tel me zett tá vi rat híre meg boly dí tot ta
az egész fel ső Nyá rád men tét. Nyá rád men tén Ko vács An dor, Ko -
váts György és Ernő a fel fegy¬ver zett re me tei fér fi ak kal meg tá -
mad ták a csend őr őrs öt. Le fegy ve rez ték és egy pin cé be zár ták a
ro mán csend őrö ket. Kül dön cö ket me nesz tet tek a nagy- és
kis-nyá rád men¬ti fal vak ba, csat la ko zás ra szó lít ot ták fel a front -
har cos szé kely fér fi a kat. A Nyá rád fel ső fo lyá sá nak fal va i ban
gyor san ter jedt a moz ga lom, amely cél já ul Ma ros vá sár hely fel -
sza ba dí tá sát és a ro mán ka to na ság le fegy ver zé sét tűz ték ki. A fel -
ke lők ab ban re mény ked tek, hogy a Szé kely Had osz tály, Er dély
nyu ga ti területeiről megindítja offenzíváját és így sikerül fel sza -
ba dí ta ni Magyarországot az idegen uralom alól.

 Már 1919. már ci us 29-én De mény há zán a té ve sen ér tel me zett
tá vi rat ha tá sá ra – a Só vi dék kö ze lé ben – „egy nyá rád re me tei ro -
mán csend őrt, aki Nyá rád sze re dá ból a lo vak rek vi rá lá sá ból haza
felé tar tott, az úton a szö vet ke zet előtt meg tá mad ták és bru tá li san
bán tal maz ták, meg se be sí tet ték, fegy ve rét el vet ték” ol vas ha tó
más for rá sok ban is.  Köz ben Re me tén Ko váts An dor tar ta lé kos
fő had nagy és a Ko váts test vé rek (György és Ernő) ve ze té sé vel a
ro mán csend őrö ket le sze rel ték és a köz ség há za pin cé jé be zár ták.
A fér fi la kos ság meg in dult Ma ros vá sár hely felé, csat la ko zott
Kösz vé nyes fér fi la kos sá ga is. A fel ke lők a ho do si útig ju tot tak el, 
de amint lát ták út köz ben, hogy az út ban levő köz sé gek la kói nem
csat la koz nak, így csen de sen vissza tér tek ott ho na ik ba. Ugyan így
tett Már kod és Ken dő la kos sá ga is, míg má sok a Só vi dék felé for -
dul tak, hogy csat la ko zás ra bír ják az ott élő szé ke lye ket. A he lyi
ké sői vissza em lé ke zők több nyi re csak ap róbb rész le te ket vagy
egy ti tok za tos ko lozs vá ri kez de mé nye zést em le get nek, amely nek
fu tá rai va la mi lyen ok ból nem ér kez het tek meg e vidékre, és így a
helyiek nem értesülhettek az időközben lefújt akcióról. Erről
beszélt a felsősófalvi Fábián Domokos vagy Kovács (Ész)
Mózes) is annak idején e sorok írójának. 

Foly tat juk
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B. Os vát Ág nes ro va ta

Ele ven ha gyo mány

R A D N Ó T I    M I K L Ó S 
(Bu da pest,1909. má jus 5 – Abda, 1944. no vem ber 9)

Rad nó ti Mik lós ról a szü le té sé nek 100. év for du ló ja kap csán
már min den le het sé ges fó ru mon, min den le het sé ges tud ni va ló el -
hang zott. Jó ma gam pe dig 10 év vel eze lőtt azt hit tem, hogy ami az
én né ze tem ben el mond ha tó róla, azt én ak kor el is mond tam. És
most azon töp ren gek, tu dok-e még újat – vagy ha nem is újat, de
nem iro dal mi, ha nem in kább em be ri vo nat ko zás ban -  szól ni róla.
S meg pró bá lom ma gam elé idéz ni döb bent kis ka masz-ar cát, aho -
gyan – ad dig édes any já nak tu dott – ne ve lő any já ra me red ve kö ve -
te li, hogy azon nal mond ja el neki szü le té sé nek kö rül mé nye it. És a 
jó té kony idő min dent meg szé pí tő pers pek tí vá já ban gon dol kod va
is tu dom, hogy őben ne at tól kezd ve va la mi vég ze te sen meg vál -
toz ha tott. Akit a ka masz kor éb red ező szel le mi sé gé ben olyan óri á -
si tra u ma ér, mint Rad nó ti Mik lóst, an nak nem le het más vá lasz tá -
sa, mint a to váb bi ak ban en nek a nyo masz tó örök ség nek az ár nyé -
ká ban élni éle tét. Szo ron gá sok, ön vá dak kö ze pet te. „Az anyá mat
nem is mer tem, az apá mat alig” – írja nap ló já ban. És eh hez a té -
má hoz köl tő vé vá lá sá tól kezd ve, pe ri ó di ku san vissza tér, min den
kö te té ben több vers szól er ről. Mert a gyer me ki fan tá zia azt hi szi,
hogy ő min den ha tó, hogy neki volt ha tal ma el ven ni az édes any ja

és az öccse éle tét. És el kez dő dött ben ne va la mi, ami ről csak ver -
set le het írni, majd 1940-ben meg ír ja az Ik rek ha vá-t, ami en nek a 
nagy tra u má nak össze fog la lá sa, és ami a ma gyar pró za iro da lom
egyik utá noz ha tat lan nagy műve. „Egy nagy lé leg zet tel vissza -
nyel tem tor kom ból a szí ve met” – írja. Úr is ten, hány szor nyel jük
vissza a szí vün ket, ki tud hat ja ezt? Ta lán Rad nó ti is tu da tá ban volt 
an nak, hogy a go nosz sá got min dig iz gal ma sabb el ját sza ni, mint a
jó sá got, így va la miféle ön te rá pi ás mód szer rel tú loz za el a sa ját
Ká in-sze re pét, hi szen az írás va la mennyi re ké pes ol da ni a tra u -
mát. „Utó dom nem lesz, mert nem aka rom” – mond ja ki a szen -
ten ci át, ret te gett az iker szü le tés től, pe dig ez nem örök le tes úgy,
aho gyan ő vél te.

Kor tár sai úgy val la nak Rad nó ti ról, mint aki ben volt va la mi
utol ér he tet len báj, a sze me, a te kin te te min den nőt meg ér ín tett.
„Mik lós soha nem volt bo hém, meg je le né sé ben az egy sze rű tisz -
ta ság do mi nált, bár so nyos, mély or gá nu ma so kat emelt fi zi kai
meg je le né sén. Egy ar choz na gyon sok min dent hoz zá tesz a hang” 
– em lé ke zik rá Ka rig Sára. „Ezen kí vül rend kí vü li ér zé keny sé gű
fér fi volt, aki ma gas fo kon élte meg a szen ve dé lye ket és ver se i ből
is ki ol vas ha tó, hogy ő meg tud ta fes te ni azt az idil li ál la po tot, ami -
kor az ember megtalálja a másik felét. És tulajdonképpen ez az,
amire mindenki vágyik.”

 Mi ért is kéne csak tra gi kus ha lá lá val fog lal koz nunk, pró bál juk 
meg át él ni a fi a tal, sze rel mes fér fi éle tét, aki ak kor még hitt az
élet ben, hitt a szerelemben.

Gyar ma ti Fan ni val, ké sőb bi fe le sé gé vel na gyon fi a ta lon is -
mer ke dett meg, há zas sá gu kig – úgy mond – szűz sze re lem volt az
övék. Így tör tént, hogy ami kor tex til ipa ri ta nul má nyai vé gett,
nagy báty ja egy évre Cseh szlo vá ki á ba küld te Rad nó tit, pár hu za -
mo san meg je lent egy má sik sze re lem, ami a be tel je sü lést je len tet -
te szá má ra. A köl tő ké sőbb, Ti ni re jáz min il lat tal em lé ke zik, aki -
vel csak a tes tük be szélt kö zös nyel ven, el mé let ben nem volt kö -
zös a nyel vük. Az iro da lom tör té net ben, a Fan ni-sze re lem tisz ta -
sá gát őriz ni akar ván, ezt a sze rel met az iro da lom tör té né szek igye -
kez tek ki hagy ni a köl tő éle té ből, ak kor is, ha ver se i ben na gyon is
fel lel he tő nyo mai van nak. Ugyan ak kor, to vább írta ak ko ri ban a
Fan ni hoz szó ló szű zi es ver se it is, hi szen egy köl tő sok kal in kább
sze rel mes a vers be, mint egy em ber be. Rad nó ti a két nő ből rak ta
össze ma gá nak a sze re lem tel jes sé gét: a Fan ni hoz írot tak Az áhi -
tat zsol tá rai, a Ti ni hez írott so rok pe dig a fül ledt ero ti ka. És ami -
kor sza kí ta ni kény sze rül tek, sza kí tó ver sé ben meg ren dí tő en szól -
nak a so rok: „Sár. Sár és Gyű lö let van az al ján/ min den csil lo gó
nagy sze re lem nek./ Most menj./ Ér zem, hogy imád lak és gyű löl -
lek,/és ezért most itt hagy lak az úton./ Ked ve sem./ Na gyon, na -
gyon sze ret te lek és hogy ha/ ta lál ko zunk, ta lán újra kez dem./ Menj 
már.” Évek múl va, ami kor már nős volt, Tini föl ke res te Pes ten és
a köl tő a fe le sé gét is ma gá val vit te a ta lál ko zó ra. „Druk kol va és
fa nya log va men tem Ti ni vel ta lál koz ni, na gyon szép, fi a tal nő volt, 
én nem érem fel, ta lán ő job ban me gér dem li Mik lóst mint én” –
írja az nap Fan ni a nap ló já ban.

Min den kor iz gal mas kér dés az élet és a köl té szet vi szo nya - a
ver sek mö göt ti sze mé lyi ség a maga tit ka i val. Ti tok za tos és szin teRad nó ti Mik lós 1941-ben
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meg fejt he tet len a Fan ni hoz írt Té to va óda, so kan és sok fé le kép -
pen meg pró bál ták ki elem ez ni az ér tel mét, hogy mi ért ta lál ta té to -
vá nak. „Mi ó ta ké szü lök, hogy el mond jam ne ked sze rel mem rej tett 
csil lag rend sze rét” és „de ben ned al szom én is, nem vagy más vi -
lág.” A köl tő a tér ben és idő ben min dig ki csit kí vül áll azon, mint
amit leír. És egy köl tő óri ás annyi min dent bele tud sű rí te ni né hány 
sor ba, amit az tán olyan ne héz az ol va só nak ki elem ez nie. 

Fi a tal há zas ok ként a Po zso nyi út 1.sz. II. em. 3-ban volt a la ká -
suk, ahol a név táb la még ma is úgy van fenn, mint dr.Rad nó ti
Mik lós. Meg rög zött rend sze re tő em ber volt. Az író asz ta lán min -
den nek meg volt a pon tos he lye, rend je. Szo ros ba rát ság ban élt
Frankl Sán dor könyv kö tő mű vésszel, aki szebb nél-szebb kö tés sel 
lát ta el a köny ve it. Fan ni nem csak sze rel me, ha nem iga zi tár sa
volt a köl tő nek: kri ti kus és ba rát épp úgy, mint fe le ség. Olyan há -
zas sá got akar tak meg va ló sí ta ni, ame lyet ma is szin te le he tet len
el kép zel ni. Rad nó ti ék kap cso la tá ról Fe rencz Győ ző mo no grá fi á -
já ban sze re pel egy fur csa szó: „élet kí sér let”, ahol nem ők kü -
lön-kü lön vol tak fon to sak, ha nem maga a kap cso lat egé sze, mint
fel vál lalt élet for ma, egy szö vet ség, ami nek a fáj dal mas őszin te ség 
volt a kul csa. Ami kor a há zas sá guk ha to dik évé ben Beck Ju dit be -
lé pett az éle tük be, Rad nó ti azt írja a nap ló já ban, hogy „fel nőtt
dol gok ba ke ve red tünk.” . Vi szont a ma guk al kot ta sza bá lyok sze -
rint a vi szony ról nyíl tan val lott fe le sé gé nek. Bár, én itt be szúr -
nám, hogy az én fel fo gá som ban meg le he tő sen bi zarr öt let nek tar -
tom azt, ha a tár sunk kal el akar juk fo gad tat ni egy olyan sze re lem
lét jo go sult sá gát, amit nem irán ta ér zünk. Et től kezd ve én már in -
kább ne vez ném a há zas tár si kap cso la tu kat véd- és dac szö vet ség -
nek, mint sze re lem nek. És ami kor a fes tő nő egy ön arc ké pet aján -
dé ko zott Rad nó ti nak szü le tés nap já ra, Fan ni csak ennyit jegy zett
fel a nap ló já ba: „ha Mik lós nak örö met okoz, örül jön.”. Ő maga
ön ura lom mal ki vár ta, amíg a vi szony egy év alatt ki ful ladt, Beck

Ju di tot már újabb sze rel mek iz gat ták, a köl tőt pe dig be szó lít ot ták
az első mun ka szol gá lat ra. Et től kezd ve az éle te egé szen más for -
du la tot vesz, vé ge sza kad az idil li ál la pot nak, ami vég ül is a re mé -
nye ken és ál mo kon kí vül soha nem volt iga zán idil li. Ugyan is,
Rad nó ti már sze ge di tar tóz ko dá sa ide jén idő ről-idő re szem be ke -
rült a zsi dó ve ré sek kel, amik ben po ten ci á lis cél pont ként fő sze rep -
lő nek érez het te ma gát. A Jár kálj csak ha lál ra í télt, egy kor fel ki -
ál tó je les fi gyel mez te té se, hogy ve szély ben van az em ber. „Ó, köl -
tő, tisz tán élj te most,/mint a szél jár ta ha va sok/ la kói és oly bűn te -
len,/ mint jám bor, régi ké pe ken/ pöt töm nyi gyer mek Jé zu sok.// S
oly ke mé nyen is, mint a sok/ seb től vér ző, nagy far ka sok.” – írja
le, már 1936-ban a fel is me rést. A ko rai ha lál biz tos elő ér ze te ál -
lan dó an je len volt nála. Ami kor 1937-ben má sod szor ment Pá -
rizs ba, ott részt vett egy nagy an ti fa sisz ta tün te té sen, és ak kor de -
rült ki, hogy a spa nyol pol gár há bo rú (amit a má so dik vi lág há bo rú
főp ró bá ja ként em le get nek) mi lyen ha tás sal volt rá. Meg ír ja Fe de -
ri co Gar cia Lor ca c. ver sét. Az tán az Ok tó be ri er dőt, ami annyi ra 
szo mo rú, mint a kor szak maga: „hi á ba né zel szer te szét/ min dent
el önt a ré mü let,/ ijedt mó kus si vít fe léd,/ el ej ti apró éte lét,/ ug rik, - 
s a tör zsön fel sza lad.// ta nulj hát tőle, védd ma gad,/ a téli rend té -
ged se véd,/ ark an gya lok sem vé de nek,/ az égen gyöngy szín fény
re meg/ s meg hal nak sor ra hí ve id.” Pe dig Rad nó ti leg erő sebb tu -
laj don sá ga az , hogy idill re vá gyik, bé ké ben élni a ter mé szet ben,
egy hit ves sel. A pró fé ták sze re pe, hogy el hi tes sék hí ve ik kel a
jövő le he tő sé gét, de ő olyan kor ban szü le tett, ahol nem le he tett
élni, ahol az em ber rá kény sze rült a gyű lö let re, ami al ka ti lag oly
tá vol állt tőle. „Mert egy szer béke lesz, ó tarts ki ad dig lé lek, vé de -
kezz” írja a Him nusz a bé ké ről-ben. Saj nos, sor sa nem en ged te
ezt neki meg ér ni. Har min ca dik szü le tés nap ján lé pett élet be a má -
so dik zsi dó tör vény. Zelk Zol tán em lé ke i ben fel tű nik, ahogy 1940
őszén, mind ket ten há ti zsák kal té ve lyeg nek a Ke le ti pá lya ud va -
ron, mun ka szol gá lat ra vo nu ló ban. A mun ka szol gá la tot azért ta -
lál ta ki az ak ko ri ha ta lom, hogy – úgy mond – a zsi dók is ve gyék
ki ré szü ket a há bo rú ból, de nem a fron ton, mert ott eset leg ki tűn -
te tést nyer het va la me lyi kük. Az tán a mun ka szol gá lat ki ta lá lá sa
után ki ta lál ták, hogy nem ad nak egyen ru hát, min den ki vi gyen ott -
hon ról ru hát ma gá nak. Per sze, a ke ret ve ze tői nem le het tek zsi -
dók, őket sa ját had se re gük úgy ke zel te, mint ha di fog lyo kat, aki
szö kik, azt le kell lőni. Út épí tést, vas út vo na lat rend be hoz ni, erő -
dí tés rend szert fel szá mol ni. Rad nó ti nak az első mun ka szol gá lat
alatt a ha tár zá rat kel lett le bon ta ni. Ő ma ga több ször volt be teg
eza latt, még is így ír: „az em ber töb bet ki bír, mint gon dol ná, meg -
ta nul tam be csül ni a tes ti mun kát.” Saj nos egy re rosszab bul vi sel -
te azt, ami ké sőbb már rém álom má vált. 

Két mun ka szol gá lat közt köl té sze ti leg na gyon ter mé keny volt,
bár a nagy ver sek olyan lel ki kí nok ról árul kod nak, amik ké sőbb
saj nos csak fo ko zód nak. „Né mán eme lő dik a test, csak a fal ki a -
bál./ S tud ja a szív, a kéz, meg a száj, hogy ez itt a ha lál…” (1942.
ápr.20.) A má so dik mun ka szol gá la ton a bu da pes ti lá da gyár ban
dol go zott, ahon nan ha za jár ha tott, de ek kor már mód sze res tes -
ti-lel ki ter ror jel le mez te a sor sát, meg alá zó hely ze tek so rát kel lett
át él nie, amik em be ri leg po rig aláz ták. Az tán 1943 ta va szán tör té -
nik va la mi, ami na gyon meg tö ri, ezt Fan ni nap ló já ból tud juk.
Nem szó sze rint írom le, túl hosszú len ne, csak a lé nye get pró bá -
lom ki ra gad ni a so rok kö zül: „1943. már ci us 16. – Mik lóst ko -
pasz ra nyírt fej jel ta lá lom ott hon. Az Aré na út sar kán állt, ami kor
hát ba ver te és rá or dí tott egy baka, hogy mért nem sza lu tál. – Nem
lát tam – mond ja Mik lós, – és a baka ma gá val ci pel te a lak ta nyá -
ba, ahol kedv te lés ből na gyon meg kí noz ták. Ko pasz ra nyír ták, sa -
ját maga kel lett el ta ka rít sa a le vá gott ha jat, majd ki ve zény lik az
ud var ra és jó óra hosszat gya kor la toz tat ják ha son fek ve, majd
meg rug dos sák. Vé gül, mi kor el en ged ték, tu do má sá ra hoz ták,
hogy hi á ba pró bál ná fel je len te ni őket az ese tért, mert ez tisz tel gé -
si gya kor lat volt, ami ért nem le het sen kit fe le lős ség re von ni.” Kb.
itt sza kad meg Fan ni nap ló ja, ez után a bor za lom után már nem tu -

Rad nó ti Mik lós és fe le sé ge



54 Iro da lom EKOSZ–EMTE

Átalvető

dott mit írni töb bet. Az em be ri mél tó ság tel jes por ba tip rá sa volt
ez a kín zás, meg alá zás. Rad nó ti ezek után re mény te le nül el kín -
zott és össze tört lett, csak fe küdt tel jes le tar gi á ban és fé le lem ben
az ágyon, s ami kor 1944-ben a har ma dik mun ka szol gá lat ra hív ták 
be, sem mit nem pró bált ten ni ön ma ga meg men té sé re. Jó ba rá tok
pró bál ták vol na men te ni, Baj csy-Zsi linsz ky ami kor vé gül alá ír ta
a be adott ké rel met, meg je gyez te: „Nem is tud tam, hogy zsi dó,
olyan de rék ma gyar em ber nek né zett ki a ver se i ből”. Szin tén Fan -
ni nap ló já ból tud juk, hogy – mint írja róla – „hi ány zott be lő le a
gya kor lott szél há mos ság”. Mi u tán má jus 19-én meg ér ke zett a
har ma dik be hí vó, este nagy ne he zen be cso ma gol tak, „mi kor le fe -
küd tünk, úgy ölel tem ma gam hoz, mint egy édes szent sé get – írja
Fan ni –, hogy fog ja bír ni ilyen tö ré keny test tel azt, ami még
jön…” Igaz, má sok meg pró bál nak még se gí te ni, ki sza ba dí ta ni,
Len gyel Ba lázs ha mis pa pí ro kat vitt a köl tő nek, amit ő nem fo ga -
dott el, mond ván, hogy a pa pír ön ma gá ban ke vés, ha nincs hová
men ni, nincs iga zi bú vó hely. Vas Ist ván em lé ke zé sei sze rint, a ka -
to na or vos, – aki őt mint al kal mat lant föl men tet te, – Nyu gat-ol va -
só ként is mer te Rad nó ti ne vét és meg ígér te, hogy ha csak egy le -
he tő ség van rá, se gí te ni fog. Vé gig men tek a pá lya ud va ro kon, és
ki de rült, hogy fél órá val aze lőtt pe csé tel ték le a va gont, ami vel
Rad nó tit elv itt ék.

Ilyen sze ren csét len vé let le nek ha tá roz ták meg a sor sát, ami vé -
let le nek még ké sőbb is elő for dul tak. Ami kor a bori tá bor ban két
rész re oszt ot ták a tá bort, hogy az első cso port ba vá lo gat ot ta kat el -
vi gyék, a hát ra ma ra dot tak közt az a rém hír ter jedt el, hogy őket
agyon lö vik. Rad nó ti ezért min dent el kö ve tett, hogy az első cso -
port ba ke rül jön, mert azt hit te, azok ha za jut nak. Bor ból gya log -
me net ben in dul tak, az egész me net ki lo mé te re ken ke resz tül ren -
de zet len so rok ban cso szo gott és akik le ma rad tak, azo kat egy sze -
rű en ki ál lít ot ták az út szé lé re, agyon lőt ték és ott hagy ták őket.
„Bo lond, ki föld re rogy ván föl kél és újra lép ked,/ s ván dor ló fáj -
da lom ként moz dít bo kát és tér det,/ de még is út nak in dul, mint akit
szárny emel,/ s hi á ba hív ja árok, ma rad ni úgy se mer,/ s ha kér de -
zed, mi ért nem? Még vissza szól ta lán,/ hogy vár ja őt az asszony s
egy böl csebb, szép ha lál.”(Eről te tett me net, 1944. szept.15.) Vé -
gül Rad nó ti tel je sen le gyen gül ve fel ke rült a ha lál sze kér re, de
Győr be érve a kór ház nem fo gad ta be a be te ge ket, így Ab dá nál az
út szé lé re ál lít ot ták őket és mind annyi u kat ki vé gez ték. A lá ger ben 
ma radt má so dik cso por tot pe dig ké sőbb, a szerb par ti zá nok ki sza -
ba dít ot ták.

Vé gül, kom men tár nél kül a Razg led ni cák utol só sza ka sza:
„Mel lé zu han tam, át for dult a tes te,/ s fe szes volt már, mint húr, ha
pat tan./ Tar kó lö vés – így vég zed hát te is, –/ súg tam ma gam nak, –
csak fe küdj nyu god tan./ Ha lált vi rág zik most a tü re lem,- Der
springt noch auf, – hang zott fö löt tem./ Sár ral ke vert vér szá radt
fü le men.” (1944. okt. 31). A Razg led ni cák a föld alól ke rül tek
elő, a köl tő holt tes té nek hát só zse bé ben ta lált kis no tesz ből, ami be 
szép, ren de zett írás sal írta be ezt a jegy ze tet: „Ez a jegy ző köny -
vecs ke Rad nó ti Mik lós, ma gyar köl tő ver se it tar tal maz za. Kéri a
meg ta lá lót, hogy jut tas sa el Ma gyar or szág ra….” 

„Oly kor ban él tem én e föl dön,/mi kor az em ber úgy elal ja sult,/
hogy ön ként, kéj jel ölt,/ nem csak pa rancs ra,/ s míg bal hi tek ben
hitt s taj ték zott té ve teg,/ be fon ták éle tét vad kény szer kép ze tek.//
Oly kor ban él tem én e föl dön,/ mi kor be súg ni ér dem volt s a gyil -
kos,/ az áru ló, a rab ló volt a hős, -/ s ki néma volt ne tán s csak lel -
ke sed ni rest,/ már azt is gyű löl ték, akár a pes ti sest.//… Oly kor ban 
él tem én e föl dön,/ mi kor a köl tő is csak hall ga tott,/ és vár ta, hogy
ta lán meg szó lal újra -/ mert mél tó át kot itt úgy sem mond ha tott
más,- /a ret ten tő sza vak tu dó sa, Ésa i ás.” (Tö re dék, 1944. máj.
19.)

És 1944. no vem ber 9-én EL VÉ GEZ TE TETT… Mert oly kor -
ban élt Ő e föl dön…

B. Os vát Ág nes Rad nó ti Mik lós sír em lé ke a Fi u mei-úti  te me tő ben

Ines No bi le 

Ének a lé lek tit kolt
rej te ke i ből...

Rég nem ír tam új fe je ze tet egyik fé lig kész köny vem hez sem.
Va la hogy nem tu dok, nem va gyok ké pes a vé gé re érni leg alább
egy nek, ahol majd pon tot kell ten nem, s ak kor tu dom, hogy az
leg alább nincs to vább.  A baj ott kez dő dik, hogy igen is, van to -
vább, s én kép te len va gyok le áll ni, ami kor rám jön, csak írom és
írom, a régi és új él mé nye ket, össze-vissza, az tán csak le gyen
egy szer, aki ki bo goz za. Ta lán soha nem fog meg je len ni, ta lán
csak ak kor, ami kor én már nem le szek, ta lán…. Nem tu dom. Ori a -
na Fal la ci sze rint (aki nek csak úgy mel lé ke sen, min dig iga za
van), „A  posz tu musz mű vek nek meg van az a ki vé te les elő nyük,
hogy meg kí mé lik a szer zők sze mét és fü lét min dat tól az esz te len -
ség től, il let ve csa lárd ság tól, ami vel olyan em be rek il le tik, akik
nem lé vén ké pe sek arra, hogy ír ja nak, vagy hogy akár csak meg -
fo gan jon ben nük egy re gény, ürü gyet ta lál nak, hogy meg ítél jék és

meg sért sék azo kat, akik ben meg fo gan, és meg is ír ják a re gé nyü -
ket.” Bár csak len ne ben nem is annyi bá tor ság, mint Ori a na Fal la -
ci ban, ugyan is az igaz sá gért való harc, ha ne vet sé ge senk is tű nik
egye sek sze mé ben, még sem hi á ba va ló, ak kor sem, ha csak ké sőn, 
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túl ké sőn de rül ki: iga zunk volt! Ta lán nem sza bad na foly ton fel -
ten nem a kér dést: ugyan már, mi nek az egész, csak bajt oko zok
vele ma gam nak, eset leg a csa lá dom nak is. Hi szen a hi é nák, ha
már a konc kö ze lé be ke rül tek,  nem hagy ják ma gu kat, sem mi lyen
kö rül mé nyek kö zött sem. De ez a téma már egy má sik, na gyon rég 
el kez dett  kis re gény be il lik, nem való az éle tem  sze lí debb fe lé be,
per sze, ha egyál ta lán ér de kel ni fog egy szer va la kit ez az egész
zűr za va ros, de egé szé ben na gyon is lo gi kus gondolatmenet. 

Va la me lyik este egy ka na dai film ben, azt üvöl töt te a fő sze rep -
lő nő egy fér fi nak:”Bor zal mas do log le het ab ban csa lód nunk, akit 
sze re tünk, ugye? Bor zal mas, bor zal mas...!”  Hát, igen, ez egész
pon to san így van. De csak ad dig tart, amíg sze ret jük az il le tőt. Mi -
helyt el múlt a sze re lem, sem mi je len tő sé ge nincs an nak, hogy mit
csi nál, be csap-e, ha zu dik-e, meg csal-e? Eset leg düh ro ha mot ka -
punk, a sa ját os to ba sá gunk mi att. De  a bor za lom, az va la mi más.
Ezt csak az tud ja, aki csa ló dott ab ban, akit Isten különleges
ajándékának érzett és nagyon sze ret te.

v v v

Fen ti gon do la tok aza latt sza lad tak át a  Tri xi fe jén, mi u tán el -
dön töt te ma gá ban, hogy vég re fel kel és ne ki lát  vég re va la mi ér -
tel mes do log nak. Mond juk, elő ször is főz egy ká vét ma gá nak,
ami ugyan nem so rol ha tó a ki mon dot tan ér tel mes cse le ke de tek
közé, de hát Is te nem… Vég ül is mi az, ami nek iga zán ér tel me van
eb ben az élet ben? Az al ko tás nak? Meg le het, de ak kor az le gyen
min de ne ket fe lül mú ló an tö ké le tes – vél te min dig is, - erre azon -
ban nem érezte sem elég tehetségesnek, sem elég szorgalmasnak
magát.

Ki ült az ágy szé lé re, pa pucs ba dug ta a lá bát és szem be né zett a
sa ját, nem is oly ré gen még su ga ra san szép, ma már ke se rű, csa ló -
dott te kin te té vel. A  nagy tü kör ép pen az ággyal szem ben he lyez -
ke dett, el ke rül ni sem tud ta vol na sa ját ma gát, még ak kor sem, ha
sem mi ked ve nincs már szem lél get ni a sze me alat ti sö tét ka ri ká -
kat, a fény te len, szo mo rú te kin te tét. Ilyen kor új ból és új ból csak
az a so kat em le ge tett köz hely jut eszé be, ami na pon ta sok ad szor:
olyan rö vid az em be ri élet,  hogy ami re va la mi nek a fon tos sá gát
meg ér te nénk, már vége is van, kész, nincs to vább. A fol to zott hét -
köz na pok közt az em ber szép rend re el ve szít min den csa tát, mi -
köz ben két ség be e set ten vá gyik egy kis sze re tet re. Ké sőbb ez a
vágy más ér tel me zést kap, éret tebb kor ban egy nő már sze re tő re
vá gyik, a szó ne mes ér tel mé ben, és nem egy unott, szűk lá tó kö rű
férj re, aki vel már nincs tét je sem mi nek, min den mind egy, a hol -
nap is ép pen annyi ra unal mas és szá raz, mint a ma volt. Szik kadt,
tö re de zett na pok bot la do zó egy más után ja van csak. Per sze, azt
mondják, ez akkor lesz így, ha nem vigyáz az ember, ő azonban
rég rájött, hogy akkor is így lesz, ha vigyáz. Nem lehet eléggé
figyelni. 

Időn ként me ne kü lés sze rű en vet te elő az ecse tet és a fes té ket,
mond ják, elég jó ké pei van nak, de Tri xi egyál ta lán nem volt er ről
soha meg győ ződ ve. Kép te len lett vol na köz szem lé re ten ni a ké -
pe it, el vi sel he tet le nül ir ri tál ta vol na a sok fé le vé le mény, hoz zá -
szó lás, amik nek – jól tud ta –, sem mi, de sem mi köze nem len ne ő -
hoz zá. Ezen kí vül, egy bel ső kény szer ha tá sá ra, min dig a tö ké le -
tes re tö re ke dett, s ha va la mi lyen ok ból ki fo lyó lag úgy érez te, nem 
elég jó amit al ko tott,  már is el ment a ked ve at tól, hogy más is lát -
has sa a ké pet. Pe dig iga zán jól tud ta, mennyi kö zép sze rű al ko tás
ke rült már elő tér be az idők folyamán a nagyvilágban, de hiába, ő
igazi varázslatot szeretett volna létrehozni. 

Szü le tett szem lé lő dő volt, de,  hogy ő le gyen a szem lé lő dés tár -
gya, azt ne he zen, sőt egyál ta lán nem tud ta soha el vi sel ni. Ugyan is 
nem volt meg győ ződ ve soha róla, hogy nem kö zép sze rű, amit csi -
nál, és ha nem hisz ab ban, hogy kö zép sze rű mű vek kel nem le het
va rázs la tot elő idéz ni, ak kor neki – így gon dol ta –, mi től len ne
ked ve va rá zsol ni? Pe dig va rázs la tok ra vá gyott, ami ó ta csak az
eszét tud ta. – Na, ennyit a ké pek ről – gon dol ta, és le mon dó an bá -
mult a há ló szo ba fa lán dí szel gő fest mé nye i re. Só hajt va, el erőt le -

ned ve ju tott eszé be, hogy saj nos, min den nel ugyan ez tör té nik,
ami be csak be le fog. Haj szál pon to san lát ta és tud ta, hogy az írá sa i -
val is ugyan ez tör té nik. Ki nem álll ha tott ma gya ráz kod ni. Pe dig
még soha ne ga tív vissza jel zést nem ka pott egyet len ol va só já tól
sem, ép pen el len ke ző leg, ez zel szem ben még is úgy érez te, sok kal
többre lenne képes, de keményen működik benne valami olyan
fajta sikerellenesség, amivel már eleve kudarcra ítéli magát. 

Bár ho gyan is van, az ol va sók nagy ré sze nem igen sze ret ta lál -
gat ni, ne kik a vé gén min dig ma gya rá zat, meg ol dás kell min den re, 
és  ne héz, sőt le he tet len meg ma gya ráz ni az olyan nak, aki nem
érti, hogy mi lyen az, ami kor az em ber be le éli ma gát egy ked ves,
szim pa ti kus fi gu ra sze re pé be, azo no sul vele és at tól kezd ve el -
kez di az ő éle tét élni. Ne hogy va la ki azt gon dol ja, hogy ez egy ha -
mis, el kép zelt vi lág. Mert  az író, ha kül ső re azo no sul is az ál ta la
te rem tett sze méllyel, és an nak ko rá hoz, meg je le né sé hez illő mó -
don vi sel ke dik, azért a bel ső ér té kek mé gis csak az ő lel ké ből búj -
nak elő.  S ha sze ret vagy ép pen gyű löl, az zal sa ját ma gát, sa ját kis 
bel ső éle tét vet kőz te ti, csu pa szít ja le és ezál tal ön ma gát te szi a vi -
lág leg se bez he tőbb élő lé nyé vé. S hogy em be ri leg mind ezek ből
mennyit ért meg a la i kus ol va só? Hát, – a le be csü lés nek még csak
hal vány szán dé ká val sem, – azt hi szem, sem mit. El len ke ző leg.
Leg jobb eset ben ha zug ság nak ti tu lál ja azt, ami szá má ra túl sá go -
san bo nyo lult és át lát ha tat lan. Mert ami kor az író be le megy egy
bo nyo lult, lát szat ra me se vi lág nak tűnő élet for má ba, még maga
sem tud ja, hogy mi lesz, mi le het a vége, mi lyen ha tá sok érik me -
net köz ben az iga zi lé nyét, és fő ként, el hi szik-e majd neki, hogy
va ló ban ön ma gát adja, a lel két vet kőz te ti pő re-se bez he tő vé. Min -
den elő for dul hat. Leg több nyi re az, hogy egy sze rű en nem tud
pon tot ten ni a könyv vé gé re, mert – mond juk –, ha lá lo san be le -
sze re tett a part ne ré be: hi á ba mon do gat ja ma gá nak, hogy „te kezd -
ted el, ne ked kell be fe jez ned!”, már nem ura töb bé az aka ra tá nak.
Van az úgy, hogy az olyan ér zel mek, amik túl lép nek té ren és ha tá -
ron, min den el kép ze lést fe lül mú ló an tud ják ural ni az éle tün ket.
Er re – pa ra dox mó don csak annyit le het rá mon da ni, – hogy szük -
ség te len jó! Mert hogy több nyi re a szük sé ges rosszat szok tuk em -
le get ni, mint el ke rül he tet lent. Ez azon ban szük ség te len jó, azért
szük ség te len, mert amíg nem tud tunk a lé te zé sé ről, vi dá man ta -
pics kol tunk az élet egyen le tes nek tűnő, lan gyos kis po cso lyá já -
ban, de amelyik percben megteremtjük magunknak a jót, az idő és 
tér határait jóval túlszárnyaló „jót”, az egyre jobban uralja a
testet-lelket, egyszóval rövid időn belül egyfajta droggá válik,
ami nélkül már szinte lélegzeni sem lehet, ami nélkül egész
egyszerűen elképzelhetetlen minden addigi tevékenység.   

v v v

Tri xi  új ból ki si mí tott egy tin cset a hom lo ká ból, a gon do la tok -
tól  tö mött könny pa lást to la ko dott a sze mé be, szin te már csak a
sa ját kör vo na la it lát ta, na meg el mo só dot tan a szí ne it, sö tét lő haj -
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zu ha tag ke re té ben egy sá padt, el kín zott, ide gen  ar cot. Mi tör té -
nik, - kér de zi ez a szem pár, mi tör té nik itt, eb ben a nap sü té ses, vi -
rá gok kal te le ra kott ab la kú szo bá ban, mi lyen is me ret len erők set -
ten ked nek foly ton elő a leg vá rat la nabb idő ben? – Nem ma gya ráz -
ni, nem ma gya ráz kod ni, nem, nem…. – do bol ta a fe jé ben va la mi,
mi köz ben a vastag könnypalást megtörni készült éppen, majd két
kövér csepp óvatosan kigördült belőle.

v v v

Ami kor meg al kot ta őt, nem egy konk rét sze mélyt, ha nem a
sze rel met sze ret te ben ne, a ta lán utol só le he tő sé get, ami is te ni
cso da ként rob bant be az éle té be. Azt sze ret te ben ne, ami re min dig 
is vá gyott és amit soha el ér ni nem tu dott. Az örök von zást, az in -
tel li gen cia bur ká ban fo gant von zal mat.  És et től új ból a vég te -
lent kezd te érez ni ma gá ban, azt a vég te lent, amit csak kis lány ko -
rá ban ér zett, és ami re ké sőbb már csak mint az élet nagy-nagy
örö mé re, egy ben tö ké le tes biz ton ság ér ze té re tu dott vissza em lé -
kez ni, ami ről ezi dá ig azt hit te, hogy meg is mé tel he tet len cso da.
Az tán, ami kor a meg ren dü lés után azt kezd te ki elem ez ni ma gá -
ban, hogy mi vál tot ta ki új ból, úgy pró bált ma gya rá za tot ta lál ni rá, 
hogy mert cso da, hát ép pen azért soha, soha el nem múl ha tott egé -
szen az em ber ből, ott élt, szunnyad va, el rej tőz ve  a lé lek mély ré -
te ge i ben, s ta lán tit kon foly to no san arra várt, hogy va la ki fe léb -
ressze már végre. 

Vesz té re éb redt. Nem so ká ra or vul le szúr ták, olyannyi ra, hogy
már vissza se tu dott ván szo rog ni, to vább szunnyad ni a lé lek tit -
kolt rej te ke i be, egy sze rű en meg sem mi sült, koz mi kus köd dé vált
és egy szép na pon egé szen felszívódott a nagy semmibe. 

Egy szer, de nem is egy szer, több ször is el is mé tel te éle te fo lya -
mán, hogy min den ki nek el kell jőj jön egy szer a Gol go ta, csak
nem le het tud ni, hogy mi kor. Hát, ezen nel ne kem is el jött,  és bár

az út a ke reszt tel a vál la mon sok kal hosszabb volt, mint amennyit
föl di em ber ál ta lá ban el bír, még is mél tó ság gal vi sel tem a ke reszt -
re fe szí tést is. De ak kor, ott, én meg hal tam. És nem va gyok haj -
lan dó fel tá mad ni a sen ki ked vé ért, mert még egy szer nem ten ném
meg ezt az utat. Eb ből egy élet ben bár ki nek egy is sok – si mí tott
egyet újra a ha ján, - köz ben arra gon dolt, hogy bár csak soha senki
ne kérne magyarázatot ennek a regénynek az értelmére. 

Van nak pil la na tok, amik ről már meg tör tén tük kor tud juk, hogy
min dig em lé kez ni fo gunk rá juk.

Csak hogy köz ben az idő fel tar tóz tat ha tat la nul ro bog elő re és
te szi a dol gát. Időn ként, egy-egy po zi tív jel re át su han az em ber
lel kén, hogy ta lán nincs még vesz ve min den. Pe dig saj nos, ha az
ál mok oda vesz nek, ak kor ve lük együtt vonulnak ki az életünkből
a tün dér fé nyek, amik min den je len ség nek, min den szó nak, tör té -
nés nek be su ga raz ták az ér tel mét. „El fo lyó álom se reg….” Ve lük
együtt min den vég képp el ve szett, bár a dol gok, a kü lön bö ző je -
len sé gek ezu tán is ugyan úgy meg tör tén nek ve lünk mint ed dig, de
már sem mi nek nincs je len té se és je len tő sé ge, ki ve szett be lő lük az
ér te lem, a tar ta lom, egy szó val: a CSO DA. Egy sze rű, üres hét köz -
na pi tör té né sek ké alakultak, amiket a következő percben akár
felejthetünk is. 

Egy szer azt is el mond ta va la ki nek, hogy nem mi ve szít jük el az 
ál ma in kat, ha nem ők hagy nak el min ket, ha nem fi gye lünk rá juk..
Ami azu tán kö vet ke zik, ott már nincs tét je sem mi nek. Ta lán, ha
na gyon tu da to san vi gyá zunk….. ta lán ak kor…Ilyen kor fo gan nak 
meg az eh hez ha son ló gon do la tok: Oly tá vol, messze, messze
jársz,/ Li la-kék fel hők szár nyán szállsz,/ Hová a vágy is el her vad -
va ér el,/ Ott messze, messze, énrám vársz…” 

De hogy mi kor érünk el oda, és hogy egyál ta lán el érünk-e va -
la mi kor, - ezt sen ki nem tud hat ja. Csak egy do log biz tos: hogy ad -
dig, nem le het a vé gé re  pon tot tenni …

Két ka rod el fá radt,/szép csok rod el szá radt./ Ám bár mily ke se rű,/ - halld lé lek!- va la hol/ vá rat la -
nul fel sír/ egy árva he ge dű./ S fe hé ren izzó fénnyel,/ bu ján vi rág zó rét tel/ új ra éled ben ned/ mit
te met ni ké szül tél már:/ a sze gény, szép, le győ zött Nyár (Bú csú a nyár tól).

B. Os vát  Ág nes ver sei

Éb re dés után
Éb re dés után, nem so ká ra,

el búj nak a haj nal ban ál mo dott sza vak,
a szó vi rá gok, és a ké pek,

min den, mit ne ked küld tem gon do lat ban,
bár sony-öle lé sem be bur kol tan,

hogy éb re dé sed ben én is ott le gyek.
Éle dő tes tem me le gét kül döm fe léd,

s kí vá nom,
ta ka rózz be vele, Ked ves,

hogy ne fáz zak én se ben ned.
A régi rá di ót las san be kap cso lom,
va cog va né zem szét dúlt ott ho nunk.

Va la hol, rom jai közt le beg nek
a ne ked ál mo dott sza vak,

köd-szül te rí mek és egy halk ér ze lem:
bár hol is jársz, lel kem re pe dé se i ben

meg búj va
örök ké itt vagy én ve lem. 
Ma gam ban hor doz lak,

ke se ré des, hű vös reg ge le ken be léd
ka pasz ko dom

s míg las san szét árad nak ben nem
a rá di ó ból elő kú szó vén dal la mok,
té to ván, e nap nak is ne ki in du lok.…

Álom ha jón…
Most az Ad ria kék vi zén le beg ha jóm,
Mély kék az ég is. Ve led azt ál mo dom,
hogy érint a szel lő, mint lágy se lyem:
jőjj, ha józ zunk át az álom ten ge ren.

Fi gyelj! A par ton pál mák in te get nek,
kör vo na lát lát juk egy kis szi get nek.
lom ha si rály su han a víz szí nén,
olyan itt min den, akár egy köl te mény.

Re pülj ve lem, nincs vesz ve sem mi még,
ha tud juk: egy más ból soha nem elég.
Szé dít a vágy, élni, s meg ír ni, ami jó …
Rin gass álom-kék ség, … fe hér hajó…
Mi ért ér de kel ne most élet vagy ha lál,
Mi kor egy ilyen álom ránk ta lál...



EKOSZ–EMTE Na gyobb is ko lá sok nak 57

2009. június

Vaj da Jó zsef: A mam mut fe nyők le gen dá ja
Egy hold vi lá gos nyá ri éj sza kán,

Ka li for nia part ja i nál ha tal mas tá -
bor tűz égett. Töb ben ül tek kö rü löt -
te, nagy tör zsek le szár ma zot tai, és
né mán néz ték, ahogy a lán gok sze -
líd, si mo ga tó öle lé sé ben egy más
után om la nak szét a pat to gó ágak. A 
ba ráz dált arcú, öreg in di án nak
eszé be ju tott egy na gyon régi tör té -
net. Ar cán mo soly sza ladt át, az zal
be le fo gott a me sé be. 

Ha tal mas fe nyők fe szül tek ezen a
tá jon az ég felé ak kor is, azon a ré ges -
ré gi, langy me leg nyár éj sza kán. A fák,
ága i kat egy más felé in gat va
össze-össze súg tak, s ad dig-ad dig be -
szél get tek, amíg a fi a ta labb fe nyők be -
val lot ták egy más nak, hogy ők bi zony
már meg un ták ezt az egy hely ben való
áll dog ál ást. Jó len ne el men ni va la mer -
re, szét néz ni a nagy vi lág ban – mon do -
gat ták egy más nak.

Igen ám, de a fát föld höz köti a
gyö ke re, hi á ba eről köd tek, pró bál ták
ki húz ni a föld ből, – mint aki nek be -
szo rul a lába va la ho vá –, meg sem tud -

ták moz dí ta ni láb nak ál mo dott gyö ke re i ket, így hát só haj toz va,
néha szin te sír va to vább ra is egy hely ben ma rad tak. A Nagy szel -
lem lát ta kín ló dá su kat, át érez te vá gya i kat és el ha tá roz ta, hogy se -
gít raj tuk. És egy szer csak, ami kor új ból pró bál koz tak a fi a tal fe -
nyők, hát cso dák-cso dá já ra ki tud ták húz ni gyö ke re i ket a föld ből,
amik azon nal lá bak ká vál toz tak át, ága ik pe dig agya rak ká. A leg -
na gyobb ág  or mánnyá, hogy fog ni tud ja nak vele, tű le vél ru há juk
pe dig pil la na tok alatt szőr bun dá vá alakult. 

Cso dás volt ez az át ala ku lás, ilyen még nem tör tént, mi ó ta vi -
lág a vi lág. Az első lé pé se ik még bi zony ta la nok vol tak, de rö vid
időn be lül meg ta nul tak egyen sú lyoz ni és ahogy vé gig néz tek ma -
gu kon, vég te len bol dog ság töl töt te el őket. Meg kö szön ték szé pen
a Nagy szel lem nek a se gít sé get, meg ígér ték, hogy nem lesz nek
mél tat la nok soha őse ik hír ne vé hez. Ez zel el is in dul tak is me ret -
len,  a ké sőb bi ek ben ve szé lyes ka lan dok kal tele út juk ra. A kard -
fo gú tig ris ép pen azon a kör nyé ken pró bált élel met sze rez ni ma -
gá nak, ami kor meg lát ta őket. Vi cso rog va ör ven de zett, hogy meg -
van a zsák mány. Utá nuk oson va kö vet te őket tit kos uta kon, les te a 
ked ve ző al kal mat, ami kor rá juk támadhat. 

A csor da pe dig vo nult, szé pen, sor ban. A fel ke lő Nap fé nye
elő ször vi lá gí tott rá juk ilyen for má juk ban, s még  ő is na gyot né -
zett a ma gas ból, nem hitt a sze mé nek. Azt hit te, csak a fény va kít -
ja, nem lát jól. Hi szen teg na pig még nem lé tez tek ezek a lé nyek,
va jon ki cso dák le het nek? A Nagy szel lem rá ka csin tott a Nap ra: ne 
cso dál kozz, ez az én mű vem, nem ti tok. Nézd, hogy men nek, úgy
el tá vo lod tak, hogy föld ben hagyott idős társaik már nem is
látszanak. 

A csor da tag ja in vi szont, rö vid időn be lül, soha nem ér zett, fur -
csa ér zés kez dett erőt ven ni, ami lyet ed di gi éle tük ben soha nem
ta pasz tal tak.  Kor gott a gyom ruk, meg éhez tek bi zony, és nem tud -
ták, ez el len mit le het ten ni. Ek kor ki ér tek egy ha tal mas rét re, ahol 
töm ér dek nö vény bur ján zott, egyi kő jük, aki szem fü le sebb volt
tár sa i nál, or má nyá val le té pett egy nagy le ve let, szá já ba tet te, rág -
ni kezd te, majd le nyel te. Már nem érez te olyan éhes nek ma gát és
öröm mel mu tat ta tár sa i nak is az új tu do mányt. Ta nul ták az új tes -

B. Os vát Ág nes

Tél vé gi kék ra gyo gás
  Hall gat a fo lyó, csönd je a fel hő kig fel ér,
  s a sza bad kék ben futó, ha tár szé li szél, 
  fü lem be zúg. Fé lig le hunyt sze mem ben, 
  ör vény lik szép ség, álom, a vég te len ben. 

  Az idő szik rát fog, a perc múlt ba ég. 
  S bár min den nek ke re sem az  is te nét, 
  úgy sem ta lá lom. Az enyém annyi csak 
  amennyi bá nat-ha mu ban meg ma radt. 

  A ház er dők közé kis hó-me sé ket
  ra kott a tél, el mú lá sá nak pe re mén, 
  s egy égi test-vul kán ból egy re öm lött 
  a fo lyó part ra arany lá va fény. 

  Men tek kis pon tok, is ten vagy az ör dög 
  rab szol gái, - mind ket tőé, le het - 
  mint más kor is, a meg szo kás ve zet te, 
  s az ér tel met ku ta tó kép ze let. 

  És itt a par ton - egy föld gömb nyi vi lág. 
  A hó folt me sélt, volt-ön ma gát ke res te, 
  s  ván dor út ján el vesz tett csil la gát. 
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tü ket, az új életüket, mostmár tudtak tehát járni és enni is
megtanultak. 

Kö ze le dett az al kony, a kard fo gú tig ris el ér ke zett nek lát ta az
időt a tá ma dás ra és egy  sűrű bo kor fe dez éké ből elő ron tott. Rá ve -
tet te ma gát az egyik ál lat ra és be le mély esz tet te a fo ga it. Tár sai
meg ijed tek és trap pol ni kezd tek, míg a kard fo gú jól la kott zsák -
má nyá ból. De a csor da tag jai okul tak az eset ből és el dönt öt ték,
hogy jó lesz vi gyáz ni ez zel a nagy fo gú va dásszal, s leg kö ze lebb
ami kor rá juk akart tá mad ni, két láb ra ágas kod va csap tak rá az or -
má nyuk kal. Olyan ala po san hely ben hagy ták, hogy alig tu dott el -
me ne kül ni. Ők meg rá jöt tek, hogy mennyi re erő sek és mind me -
ré szeb bek ké vál tak. Csak men tek, ván do rol tak egyik hely ről a
má sik ra, köz ben le gel ész tek, so ká ig nem ma rad tak egy he lyen.
Egy szer csak el ér tek egy szik lák kal kö rül vett völgy be. Az egyik
szik la mö gül egy két lá bon járó  lény ug rott elő, első két lá bá val
hosszú ágat fo gott. Üvöl töz ve ráz ta a vas tag ágat fe lé jük, az tán
egy re több ilyen két lá bú buk kant fel a szik lák mö gül. A csor da
meg ré mült és sza lad ni kez dett a má sik irány ba, saj nos a mé lye dés
szé lé re ér tek, ami be két tár suk be le zu hant, ők pe dig ami kor lát ták, 
hogy nem tud nak se gí te ni raj tuk, kény te le nek vol tak sor suk ra
hagy ni őket. A tá vol ból vissza néz ve még lát ták, aho gyan a két lá -
bú lé nyek le e e resz ked nek a sza ka dék ba és el von szol ják tár sa ik
élet te len te te mét.Első al ka lom mal hall ot ták a kétlábúak szájából
ezt a szót, hogy: Mammut, később rájöttek, hogy a kétlábú mindig 
ezt kiabálja, amikor meglátja őket. Elgondolkodtak: akkor vajon
ők lennének a mam mu tok? 

A két lá bon járó lé nyek kel a to váb bi ak so rán na gyon meg gyűlt
a ba juk. Nem le he tett el ijesz te ni őket, mint a kard fo gút, és min dig
olyan vá rat lan idő ben és he lyen tá mad tak, hogy nem le he tett vé -
de kez ni el le nük.. Igaz, elő for dult néha, hogy egyet-egyet el kap -
tak kö zü lük az or má nyuk kal, föld höz vág ták és rá ta pos tak, de a
töb bi ak kor sem hát rált. Bi zony, ők vol tak az em be rek, a va dak
szá má ra leg fél el met esebb el len fél. Bár rit kán ta lál koz tak össze,
de olyan kor több társukat vesztették el, mint a kardfogúval vívott
harcukban. 

Telt-múlt az idő, a rossz él mé nyek után újabb cso dák vár tak rá -
juk. Meg szü let tek az első mam mut bé bik. Nagy sze re tet tel fog ták
kör be ki csi nye i ket, or má nyuk kal si mo gat ták, tes tük kel véd ték
őket a kard fo gú tól és a hi deg től. A ki csi nyek ha mar fel nőt tek, így
egy re töb ben let tek, míg egy szép nap el ha tá roz ták, hogy több
csor dá ra osz la nak  és így foly tat ják út ju kat. Az tán ha néha össze -
ta lál koz nak, el me sé lik egy más nak, hogy mer re jár tak, mi min dent 
fe dez tek fel a nagy vi lág ból. 

A leg na gyobb csor da, Nagy Agyar ve ze té sé vel, észak nak vet te 
út ját. Nagy Agyar erős és okos mam mut, ő volt az, aki elő ször
húz ta ki a gyö ke re it a föld ből és meg állt a lá bán, me rész sé ge a
hosszú ván dor út alatt is ki tar tott. Azon ban egy szer el ér tek egy
olyan szá raz te rü let re, ahol so ká ig nem ta lál tak vi zet, s a csor da
egy idő után már alig von szol ta ma gát.. Ek kor Nagy Agyar egye -
dül ne ki len dült abba az irány ba, amer re az ösz tö ne vit te, és ha ma -

ro san rá ta lált egy friss vízű tóra. Mi u tán ő ma ga ele get ivott, or má -
nyát te le szív ta víz zel, így si e tett vissza a hát ra ha gyott csa pat hoz.
A leg gyen géb bek nek az or má nyá val töl tött vi zet a szá já ba, így új
erő re kap tak és együt te sen in dul tak a tó hoz, amit most már ha mar
el ér tek és te lei hat ták ma gu kat. Nagy Agyar mél tó ve ze tő je volt a
csor dá nak, el szánt sá gá val meg men tet te az éle tü ket. Az idő azon -
ban telt-múlt, Nagy Agyar is el öre ge dett, egy re ne he zeb ben tu dott 
már jár ni. Lép tei már nem dü bö rög tek töb bé olyan han go san,
majd egy szép na pon a föld re ros kadt. Tár sai hi á ba pró bál ták fel -
se gí te ni, sem mi képp nem si ke rült fel áll nia. A töb bi ek ta nács ta la -
nul áll tak mel let te, nem ér tet ték, mi tör té nik. Ami kor a kard fo gú
vagy a két lá bú tá madt va la me lyik tár suk ra, azok is ép pen ilyen
moz du lat la nok ká vál tak, de Nagy Agyart sen ki nem tá mad ta meg, 
még sem moz dul.  Bi zony, a mam mu tok első, nagy ve zé re ki le hel -
te bá tor lel két, ami ta lán vissza tért az er dő be, ahon nan el in dul tak.
Nem volt mit ten ni, új ve zért kel lett vá lasz ta ni ok. Két esé lyes volt
erre a cél re, Hosszú Or mány és Bö höm, akik mind ket ten ve zé rek
sze ret tek vol na len ni. Egy más ra ron tot tak hát, agya ra i kat össze -
akaszt ot ták, a föld csak úgy re me gett ha tal mas lá ba ik dü bör gé sé -
től. Iz ma ik meg fe szül tek, ne héz li he gé sük től vált  han gos sá a kör -
nyék. So ká ig küzd öt tek egy más sal, hosszú volt a harc, de vég ül is
Hosszú Or mány gyen gült el ha ma rabb és fel ad ta, így Bö höm lett
a csor da új ve zé re. Ő ka lan do sabb ter mé sze tű volt és új irány ba
ve zet te tár sa it. Egy idő után ma gas he gyek tűn tek fel sze mük
előtt, Bö höm elő re ment, für kész te kin te te ke res te a he lyet, ahol
át kel het né nek. Úgy vél te,  meg is ta lál ta és bol do gan ira mo dott
vissza a csa pat hoz. A mam mu tok szé pen, sor ban ha lad tak a ha tal -
mas szik la fa lak kö zött. Li he gé sü ket, hor kan tá sa i kat fél el met esen
vissz han goz ták a he gyek. Ám min den vi szon tag ság el le né re si ke -
rült át kel ni ük, csak hogy oda át nagy hi deg és hó fo gad ta őket. A
hó alól nagy ne he zen tud ták ki túr ni or má nyuk kal a nö vény ma ra -
dé ko kat, na gyon le gyen gült az egész csa pat a hosszú tél alatt. De
ezt is túl él ték és ami kor vég re va la há ra be kö vet ke zett az ol va dás,
ép pen egy dús le ge lő re ér tek, ahol az tán te le e het ték ma gu kat.
Bol do gan vo nul tak vol na to vább, ami kor egyi kük, ame lyik elől
ment, egy szer csak hir te len be esett va la mi be és el tűnt a föld alá.
Az tán utá na sor ban min de nik, ame lyik csak a nyo má ba lé pett. A
töb bi ek ré mül ten hát rál ni kezd tek, ami kor lát ták, hogy va la hon -
nan elő ug ra nak a két lá bú ak és kö vek kel, dár dák kal do bál ják a gö -
dör ben lévő te he tet len tár sa i kat. Ak kor jöt tek rá, hogy a göd rök
gon do san be vol tak ta kar va ágak kal, le ve lek kel, nem le he tett ész -
re ven ni, hol le sel ke dik rá juk a ve szély. Bi zony, öt tár suk ma radt
ott ek kor. Arra is rá jöt tek, hogy a két lá bú új faj ta csap dát eszelt ki
szá muk ra, amit  szin te le he tet len el ke rül ni. Ed dig ke rül ték a szűk,
szik lás he lye ket és meg úsz ták a két lá bú ak tá ma dá sa it, de ez zel az
új faj ta csap dá val bo nyo lul tab bá vált a hely ze tük. Bö höm pa ran -
csá ra, ezu tán igye kez tek szo ro san egy más nyo má ban jár ni, és ha
az első be le esett egy gö dör be, a töb bi ek igye kez tek messze ki ke -
rül ni a he lyet. A te lek is egy re  hosszab bak és hi de geb bek lettek,
nehéz helyzetbe kerültek a mammut-csordák. A hideget még
tűrték volna, de az  élelem egyre kevesebbé vált. Velőt dermesztő
szelek fújtak, a gyengébbek nem nagyon bírták a menetelést,
mindegyre lemaradtak a csordától. Ők ott is maradtak örökre,
belepte őket a hó és a jég. Böhöm összehívta maradék társait és
hosszas megbeszélés után úgy döntöttek, hogy talán jobban
teszik, ha megpróbálnak visszajutni a szülőföldjükre. El is
indultak, de mivel a régiek közül már egy sem élt, így egyikük
sem ismerte a hazafelé vezető utat, csak őseik meséiből. 

Ér de kes és szép volt a ván dor élet, de rop pant fá rasz tó és ve szé -
lyes is. Nem so ká ra se bes fo lyá sú, mély fo lyó hoz ér tek. Bö höm
ke res te a he lyet, ahol ki csit kes ke nyebb len ne a fo lyó. Nagy sze -
ren csé jük re a par ton ha tal mas fák áll tak, így a mam mu tok óri á si
ere jü ket igény be vé ve ne ki ru gasz kod tak a fák nak, a föld is fel sza -
kadt fe szü lő lá ba ik nyo mán, s a fák szép las san dől ni kezd tek,
majd egé szen ki dől tek, hí dat al kot va a fo lyón át. Ezen a ter mé sze -



2009. június

EKOSZ–EMTE Na gyobb is ko lá sok nak 59

tes hí don az tán szép rend ben át ha ladt a csor da, csak egy fi a tal
mam mut csú szott bele a víz be, mert kí ván csi sá gá ban túl kö zel ha -
jolt. Bö höm a par ton vág ta tott, ab ban az irány ban, amer re a víz
so dor ta meg gon do lat lan tár sát, majd ami kor az ki csit kö ze lebb
ke rült a part hoz, egy vas tag ágat nyúj tott be neki. A fi a tal
mammut azt ormányával jól megfogta, így Böhöm szerencsésen
ki tudta húzni a partra a vágtató folyóhabok közül. 

To vább men ve, nem so ká ra egy má sik, ki sebb csor dá val ta lál -
koz tak, akik el me sél ték, hogy nem ta lál tak már se hol en ni va lót és
a két lá bú ak is gyak ran tá mad tak rá juk. A két csor da ve ze tő el ha tá -
roz ta, hogy együtt foly tat ják út ju kat. Így együtt, erő seb bek ké vál -
tak, ugyan ak kor gyor sab ban kel lett ha lad ni uk, mert ha ma rabb el -
fo gyaszt ot ták az út juk ba eső táp lá lé kot.   Ami kor erdő áll ta út ju -
kat, az sem je len tett aka dályt szá muk ra. Ahol nem fér tek át, ott ki -
dönt öt ték a fá kat, szé les, le tar olt sáv je lez te út juk nyo mát. Egy éj -
sza ka, ami kor egy más hoz búj va aludt a csor da szin te min den tag -
ja, csak Bö höm vir rasz tott ébe ren, ha tal mas fé nyes sé get lá tott az
égen, olyat, ami lyent még soha aze lőtt. És a fé nyes ség egy re csak
kö ze le dett. A töb bi ek is fel éb red tek a nagy fény re, majd ve szélyt
szi ma tol va fel hor kan tot tak és vág tat ni kezd tek. Nem ér tet ték mi
elől fut nak, de ösz tö nö sen meg érez ték a kö zel gő bajt. Az tán iszo -
nyú ro baj hall szott és ak ko ra szél lö kés tá madt, hogy a gyen géb be -
ket a föld höz te rem tet te. Ha tal mas me te or csa pó dott be a kö ze lük -
ben, de ők nem tud hat ták, hogy mi ez. Reg gel a nap fé nye is csak
sej tel mes kis su ga rak ban tu dott át tör ni a por fel hő mö gül. És ez
hosszú na po kon ke resz tül így ma radt. Na gyon hi deg lett, ami vel
még meg bír kóz tak vol na, de en ni va ló egy re ke ve sebb akadt. Az
erő seb bek meg pró bál ták se gí te ni gyen gébb tár sa i kat, de ami kor
azok a föld re rogy tak, már nem volt mit ten ni ük. Men tek, vo nul -
tak, óva to san ki ke rül ték a ha tal mas krá tert, ami a be csa pó dás he -
lyén ke let ke zett, ez a ke rü lő ala po san meg hosszab bí tot ta ki tű zött
úti cél juk el éré sét. Egy re las sab ban tud tak ha lad ni, lá ba ik püf fe né -
se mind hal kab bá vált. De ha lad tak ren dü let le nül, ha sig érő hó -
ban, kor gó gyo mor ral, most már ép pen csak a két lá bon járó tá ma -
dók hi ány zot tak, akik saj nos nem ma rad tak el, mert az em ber is
éhes volt, en nie kel lett. So kan es tek a két lá bú ak csap dá i ba, né há -
nyu kat  meg a kard fo gú pusz tí tot ta el. Bö höm csa pa tá ból már alig
ma rad tak egy pá ran, ami kor újabb csa pat tal ta lál koz tak, ami hoz -
zá juk csat la ko zott. Nem so ká ra ha tal mas mo csár hoz ér tek, ak ko -
rá hoz, hogy meg ke rül ni nem le he tett, így óva to san meg pró bál tak
ált kel ni raj ta. Azon ban min den óva tos sá guk el le né re, so kan be le -
süp ped tek a mo csár ba és ott is  ma rad tak. Akik ki ju tot tak, azok -
nak sze ren csé jük volt, mert a mo csá ron túl dús le ge lő re ta lál tak,
ahol ked vük re jól lak hat tak és ki pi hen het ték ma gu kat. A fi a ta lok
fut ká roz tak, bir kóz tak egy más sal, ak ko ri ban egy da ra big bol dog
idők jár tak. Ván do rol tak egyik hely ről a má sik ra, en ni va ló után
ku tat tak, de igye kez tek ab ban az irány ban ha lad ni, amely ről őse ik 
me sél tek, és ami ről azt gon dol ták, hogy elő de ik va la ha on nan in -
dul tak el. Idő köz ben Bö höm is el tá vo zott kö zü lük, egy két lá bú
dár dá ja el ta lál ta, amint hő si esen pró bál ta vé de ni a csor dát. Új ve -
zé rek vált ot ták egy mást, de a csor da  még is ro ha mo san fo gyat ko -
zott, az tán egy szer kes keny föld sáv hoz ér tek, ami ha tal mas ví zen
át ve ze tett. Eszük be ju tott, hogy er ről hal lot tak me sél ni a ré gi ek -
től, in nen tud ták, hogy he lyes irány ban ha lad nak. Men tek, men -
tek, le gyen gül ve, már-már re mény vesz tet ten, ami kor óri á si sza -
ka dék szé lé re ér kez tek. Min den irány ból két lá bú ak ro han tak elő,
dár dák rö pül tek fe lé jük, a fej vesz tett csor da ré mül ten pró bál ta
meg át ug ra ni a sza ka dé kot, de  szin te mind annyi an be le zu han tak.
Egye dül egy fi a tal bi ká nak si ke rült a nagy mu tat vány, ő volt a leg -
erő sebb és leg für gébb a csa pat ból. A túl ol dal ról, vég te len szo mo -
rú ság gal te kin tett vissza el vesz tett tár sai te te mé re, és arra gon dolt, 
hogy most már ta lán ő az utol só mam mut. Ez a gon do lat egy ben
erőt is adott neki, mert tud ta, hogy ő az, aki nek el kell vin nie a hírt, 
a va la mi kor az er dő ben ma radt tár sak nak, el kell me sél nie, hogy
mi tör tént ve lük, ami ó ta el in dul tak on nan. El tö kél ten in dult út nak

új ból, ahol két lá bút szi ma tolt, azo kat a he lye ket igye ke zett el ke -
rül ni, a kard fo gú tá ma dá sa it pe dig mind annyi szor vissza tud ta
ver ni. Egyet len cél le be gett előt te: mi ha ma rább el ér ni az ősi föl -
det, az er dőt.  Hosszú, na gyon hosszú és ki me rí tő volt az út, már
alig tu dott egyet is lép ni, ami kor hir te len meg lát ta a vá gyott er dőt. 
Érez te, hogy ha za ér ke zett. Egy utol só len dü let tel még oda lé pett a
fenyőkhöz, amik előbb gyanakodva nézték, de aztán hamarosan
rá jöt tek, hogy annakidején el ván do rolt társaik kö zül tért vissza
va la me lyik. Az utolsó mammut még el tudta me sél ni, – amennyit
ő is tudott az öregek el be szé lé se i ből, – hogy hosszú ván dor lá suk
alatt mi minden tör tént velük, a ha tal mas fenyők meg ál mél kod va
hallgatták. Mon dó ká ja végére érve, fá rad tan lehunyta a sze mét és
többé már nem is nyi tot ta ki. Ott, ősei lá bá nál, a sokszor meg ál -
mo dott szülőföldön szen de rült örök álomra az utolsó mamut. A
fe nyők pedig ágaikat mam mut agyar hoz ha son ló an hajlították be,
ezzel is jelezve, hogy örök időkig tisztelettel fognak emlékezni
ka land ke re ső tár sa ik ra.

A ké sőbb oda ér ke ző
két lá bú ak nak fel tűnt ez
a nagy ha son ló ság és a
mam mut fe nyő ne vet
ad ták ne kik. A mam mu -
tok nak, akik a vi lág leg -
na gyobb élő lé nyei vol -
tak, a mam mut fe nyők
mél tó emléket ál lí tot -
tak.

Mire az öreg in di án
be fe jez te ezt a gyö nyö -
rű tör té ne tet, a tá bor tűz
utol só láng jai is el lob -
ban tak, s a ha tal mas fák
kö zül mint ha tom pa dü -
bör gés hang zott vol na,
majd egy re job ban rá -
juk te rült a fény: új nap
vir radt a mam mut fe -
nyők er de jé re.Több ezer 
éve áll nak ők ott, ahol
most is lát ha tó ak és még 
hosszú időn át ott fog -
nak áll ni, ha csak a  rom -
bo ló em ber ki nem vág -
ja őket. Re mény ked -
jünk abban, hogy talán
mégsem teszi majd
meg…

Jól meg ér de melt,
kel le mes nyá ri szün időt kí ván

mind annyi o tok nak és to vább ra is
vár ja le ve le i te ket, ja vas la ta i to kat
a szer kesz tő néni, az aláb bi cím re:
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