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EKOSZ
2009. no vem ber
28-29-én, az elõ -
ze te se sen egyez te -
tett idõ pont ban ke -
rült sor az EKOSZ
vá laszt má nyi ülé -
sé re Izsá kon, a

Nagy Ár pád el nök ál tal biz to sí tott szí ves
ven dég lá tás ke re tei kö zött. A gyû lés köz -
pon ti té má ja az új el nök be szá mo ló ja volt
az el nök ké vá lasz tá sa el múlt idõ szak ese -
mé nye i rõl. Szó ba ke rül tek a zsi bói Wes se -
lé nyi krip ta fel újí tá sá nak ügyei, va la mint
új er dé lyi kö rök szer ve zé sé nek kér dé se, a
ré gió el nö kök be szá mo lói eb ben a vo nat -
ko zás ban és az EKOSZ-tól el ma ra do zó
tag szer ve ze tek hely ze te. Az EKOSZ t.b.
el nö ke ja va sol ta a Szö vet ség csat la ko zá sát
a Ci vil Össze fo gás Fó rum hoz és is mer tet te 
a CÖF ál tal ki adott u.n. 12 pon tot. Ezt kö -
ve tõ en egy han gú lag el fo ga dás ra ke rült a
ja vas lat. Úgy szin tén el fo ga dás ra ke rült az
EKOSZ Nyi lat ko za ta az au to nó mia ügyé -
ben – ezt a 13. ol da lon kö zöl jük. 

Sal gó tar ján
A Sal gó tar já ni Er dé lyi Kör 2009. elsõ fél -
évi ren dez vé nyei
Ja nu ár:
– meg em lé ke zés az 1944-es ja nu á ri sal gó -

tar já ni spor to lók tra gé di á já ról (akik a
Rad nai Ha va sok ban la vi na om lás ban
vesz tet ték éle tü ket)

– Ma gyar Hon vé dek a Som lyón 1944. ka -
rá cso nyán. Csank Csa ba ta nár elõ a dá sa 
film ve tí tés sel

Feb ru ár:
„az Igaz sá gos  Má tyás ki rály ról” Bás ti Ist -
ván né ta nár tar tott elõ a dást
Már ci us: 
a Tri a no ni szem le címû  fo lyó irat be mu ta -
tá sa Raf fay Ernõ tör té nész és Szi di ro pu -
losz Ar chi me des köz re mû kö dé sé vel
Áp ri lis: 
A ma gyar ság és a nem zet ál lam ren dez vé -
nyen Ru dolf Ku cse ra cseh tör té nész tar -
tott elõ a dást
Má jus:
– Szé kely gyors - 2008. Ta lál ko zás az

1000 éves ha tár nál (ve tí tés)
– Kár pá tal jai él mény be szá mo ló 2009. 
– Részt vet tünk a EKOSZ tiszt újí tó köz -

gyû lé sen

Jú ni us: Ke resz tény ség és Eu ró pa - Bol be -
ritz Pál prof. elõ a dá sa
Jú li us: 
– be szá mo ló a csik som lyói za rán dok lat ról 

és a gyi me si lá to ga tá sok ról, Va lis kó Fe -
renc és Szé ky Mik lós köz ve tí té sé vel,
film ve tí tés sel egy be köt ve

– 20 éve tör tént Nagy Imre és már tír tár sai
új ra te me té se. Va lis kó Fe renc vissza em -
lé ke zé se

A má so dik fél év prog ram já ból ki emel ke -
dett a XVI II. Ok tó ber 23. em lék fu tás meg -
szer ve zé se, me lyek rõl a mé dia rész le te sen
be szá molt, és ame lyet az EKOSZ is ki e -
mel ten tá mo ga tott, to váb bá meg em lé kez -
tünk az Ara di 13-ak ról.
A „20 éve tör tént” ke re té ben elõ a dá sok
lesz nek a cseh szlo vá ki ai, ro má ni ai,
NDK-s vál to zá sok ról. (Va lis kó Fe renc)

Kom ló
Dr. Ta más At ti la el nök szá mol be a Kom -
lói Er dé lyi Kör fél éves ese mé nye i rõl: 
– Jú li us 17. Lám pa gyúj to ga tó cím mel

Boér Fe renc ko lozs vá ri szín mû vész
elõ adói est je Re mé nyik Sán dor köl te -
mé nye i bõl

– Szep tem ber 21. Ru zsinsz ky Lász ló elõ -
a dá sa A mennyei Je ru zsá lem és az ör dög 
cím mel

– Ok tó ber 6. Ün ne pi em lé ke zés a kop ja fá -
nál Arad vér ta nú i ra, a Ko dály Zol tán
ének-és ze ne ta go za tos is ko la ta nu ló i nak 
köz re mû kö dé sé vel. Ün ne pi be szé det
Dr. Ki szely Ist ván ant ro po ló gus mon -
dott.

– Ok tó ber 23. A For ra da lom év for du ló ján
fák lyás meg em lé ke zés a ba rá ti társ szer -
ve ze tek kel együtt.

– No vem ber 4. Fõ haj tás az 56-os em lék -
mû nél. 

– No vem ber 23. A Kör ven dé ge Gyó csi
Lász ló közí ró volt, aki há rom köny vét
mu tat ta be, köz tük a Szí ne i vel in te get az 
õsz címû a Ma gyar or szá gon mû kö dõ er -
dé lyi kö rök rõl.

– No vem ber 30. Ma rad nak az iga zak cím -
mel Simó Jó zsef, a Wass Al bert ala pít -
vány el nö ke tar tott elõ a dást.

– De cem ber 7. Fe hér vá rak és a föl di
menny négy zet - Ru zsinsz ky Lász ló elõ -
a dá sa.

A Kom lói er dé lyi Kör a nyár fo lya mán fel -
kér te a Mé dia TV-t, hogy ké szít sen rö vid -

fil met a po zso nyi csa tá ról a La ki te le ki
Nép fõ is ko la ál tal meg hir de tett Kis tér sé gi
TV-k Fesz ti vál ja szá má ra. Lap zár ta kor az
ered mény rõl még nem ér ke zett hír. 

Izsák
– Az IKEM tag jai kö zül töb ben már jú li -

us ban ki vet tük ré szü ket a Ve rõ cén le zaj -
lott er dé lyi vi lág ta lál ko zó ren dez vé nye -
i bõl. Nagy Ár pád, az IKEM el nö ke ige -
hir de tés sel, elõ a dás tar tá sá val szol gált.
Az EKOSZ el nö ke ként pe dig részt vett
az ün nep meg nyi tá sá ban, majd az er dé -
lyi szer ve ze tek be mu tat ko zá sá nak mo -
de rá to ra volt.

– Au gusz tus ban az egye sü let csa lá di nap -
ja kí nált szí nes és vál to za tos fel üdü lést.
Sza bó Ba lázs kecs ke mé ti báb mû vész
me se mon dás sal, ko bo zon kí sért ének -
mon dás sal, gó lya lá bas att rak ci ó val szó -
ra koz tat ta a csa lá dok leg ki sebb je it. Pet -
rá nyi Lász ló ki vá ló bog rá csos pör költ -
jé hez szé ki és ka lo ta sze gi élõ nép ze ne
szólt, majd dél után Ha lász Pé ter a csán -
gók gyógy nö vény hasz ná la tát mu tat ta
be. Mó zel Lász ló Kle bels berg-is ko lá -
ból va rá zsolt ta ka ros ma tyói ta nyá ját
szép em lé kek kel hagy ták ma guk mö gött 
a részt ve võk.

– Szep tem ber ben Izsák há rom na pos vá ro -
si ün ne pe adott le he tõ sé get arra, hogy a
leg for gal ma sabb be ve ze tõ út men tén ro -
vás írá sos táb la is kö szönt se im már az
Izsák ra ér ke zõ ket. (Az eh hez kap cso ló -
dó ta nul mány a 44. ol da lon ol vas ha tó).
Majd a hó nap kö ze pén Gyõ ri-Nagy
Sán dor ta nár úr esz mél te tett a Kis kun -
ság víz-és táj gaz dál ko dá sán át a ma gyar
nyelv él te tõ szép sé ge i re, ahogy egy
nyel vész, kul tú rö ko ló gus lát ja. 

– Ok tó ber ben, már ki csit az el mú lás felé is 
te kint ve, He ge dûs Zol tán ta nár Sze ged -
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rõl em lé kez te tett ké pek kel, ar cha i kus
ha lot tas éne kek kel, szép iro da lom mal
arra, hogy mi lyen szé dí tõ mély ség bõl
me rít he tünk, a fel is me rés kút ja fölé ha -
jol va, a régi igaz ság ból: „Me men to
mori!, Em lé kezz, hogy mú lan dó vagy!”.

– No vem ber ben Kun ko vács Lász ló fo tó -
mû vész tá gí tot ta a lá tó kö rü ket, hogy
hoz zá edz zen a sztyep pei lá tás hoz Kun -
ba bák, sztyep pei ál do zó szob rok cím -
mel.

Nagy Ár pád

Öt ágú Síp
Kul tu rá lis Egye sü let- Sze ged
– Jú ni us 24. „Tûz va rázs a Nap tisz te le té -

re” Az új sze ge di ren dez vény ház ban
Bar na Gá bor egye te mi ta nár tar tott elõ -
a dást a nyá ri nap for du ló nép raj zi vo nat -
ko zá sa i ról, majd kon cer tek kö vet kez -
tek, éj sza ka pe dig a Mold vai tánc ház
mû so ra ke re té ben tör tént a tûz ug rás.
Töb bek kö zött 45, ha tá ron túli kö zép is -
ko lás vett részt ezen a va rázs la tos ren -
dez vé nyen.

– No vem ber 20. Több sincs ki rály fi el ne -
ve zés sel me se író ver senyt hir det tünk
meg az egész Kár pát-me den cé ben, Be -
ne dek Elek tisz te le té re. A leg jobb 10
mese szer zõ jét de cem ber 4-én lát juk
ven dé gül és aján dé koz zuk meg.

– Kót hay Nán dor, Ó te lek szü löt té nek
élet mû vét vet tük gon do zás ba, ki tû nõ
szob ra i ról és raj za i ról ki ad ványt ké szí -
tünk, és kez de mé nye zé sünk re Ó te lek
ön kor mány za ta be fo gad ja a mes ter öz -
ve gye ál tal föl aján lott al ko tá so kat és
em lék szo bát bo csát ezek ren del ke zé sé -
re. Hosszan tar tó és fo lya ma tos mun ka
lesz.

Dr. Hor váth I. Ká roly né

Sop ron
A Sop ro ni Er dé lyi Kör az õsz fo lya mán is
gaz dag prog ram so ro za tot szer ve zett az Er -
dé lyi Ház ban és azon kí vül. 
– Szep tem ber 13-án Kán tor La jos, a Ko -

runk fõ szer kesz tõ je nagy ér dek lõ dés
mel lett nyi tot ta meg Pa u lo vics Lász ló
fes tõ mû vész ki ál lí tá sát. 

– Szep tem ber 16-án Szép li ge ti Má tyás
Pó di um est jé re gyûl tünk össze ugyan -
csak szép szám ban az Er dé lyi Ház ban. 

– A Sop ro ni Er dé lyi Kör ve ze tõ sé ge a
Sep si szent györgy mel let ti Mi kó új fa lu ba 
lá to ga tott ok tó ber 3-4-5-én, hogy a Kör
ál tal fel ál lí tott sop ro ni Tri a non em lék -
mû höz meg fe le lõ szik la töm böt vá -
lasszon az idõ köz ben el kor hadt fa törzs
he lyé be. (Rész le te sebb be szá mo ló a 41.
old.-n. A szerk.). A ki vá lasz tott kõ nem -
so ká ra meg ér ke zik, Sar ka dy Sán dor
ipar mû vész fog ja meg fa rag ni  és az em -
lék mû nél el he lyez ni.

– Ok tó ber 11-én újabb ese mény re, Tár -
no ki Il di kó és Ko vács Klá ra fes tõ mû -

vé szek kö zös ki ál lí tá sá nak meg nyi tó já -
ra ke rült sor az Er dé lyi Ház ban. A ki ál lí -
tást Bel lák Gá bor mû vé szet tör té nész és 
Sa ra dy J.An tal ipar mû vé szek nyit ot ták 
meg.  

– Ok tó ber 14-én Rét hi Ist ván, er dé lyi,
szász ré ge ni  szár ma zá sú író A fiú, a lány 
meg egy fûz fa  c.  új el be szé lés kö te tét
író- ol va só ta lál ko zó ke re té ben mu tat tuk 
be.

– A Sop ro ni Er dé lyi Kör és a Sop ro ni Kál -
vin kör kö zö sen Sütõ And rás szob rá nak
el ké szí té sét vál lal ta fel. A szo ká sos en -
ge dé lye zé si el já rá sok meg tör tén tek, a
hely ki vá lasz tá sá ra is sor ke rült.  A szo -
bor el ké szí té sé re Bocs kay Vin ce szob -
rász mû vészt kér tük fel, aki 2011  ta va -
szá ra vál lal ta azt fel. A szo bor árá nak
össze gyûj té sét a két kör vál lal ta és
szám lát nyi tot tunk az ado má nyok be fi -
ze té sé re. 

– Ok tó ber 25-én Do ros mai Er zsé bet Me -
sés uta kon jár va c. ki ál lí tá sát az Er dé lyi
Ház ban Firtl Má tyás or szág gyû lé si
kép vi se lõ, a Gyõr-Mo son-Sop ron Me -
gyei Köz gyû lés al el nö ke nyi tot ta meg.

– No vem ber 22-én ki ál lí tás nyílt a szo vá -
tai Tóth Fe renc fes tõ mû vész ké pe i bõl,
meg nyi tot ta Sz. Nagy Sán dor res ta u rá -
tor és fes tõ mû vész. 

– No vem ber 28-án a szi lágy som lyói Sze -
der in da ci te ra együt tes elõ a dá sá ra került 
sor.

– De cem ber 4-én a ha gyo má nyos Mi ku lás 
est re hív juk  Er dély-kö rös és sop ro ni
gye re ke in ket.

– De cem ber 5-én –lap zár ta után - ün ne pé -
lyes ke re tek kö zött em lé ke zünk a
Soproni  Er dé lyi Kör meg ala ku lá sá nak
20. év for du ló já ra. 

– Vé gül: az év utol só ese mé nye a ha gyo -
má nyos Ó év-bú csúz ta tó össze jö ve tel
lesz de cem ber 19-én.

A Sop ro ni Er dé lyi Kör tag sá ga és
ve ze tõ sé ge bol dog és ered mé nyes

Új esz ten dõt kí ván az EKOSZ
min de nik tag szer ve ze té nek és az

Át al ve tõ ol va só i nak.
Dr. Úry Elõd el nök

Szek szárd
(„Nincs olyan erõ, mely út já ban áll hat na
hó tisz ta sza vak nak, és ne en ged né, hogy
ke zet nyújt son, ha kell, ma gyar a ma gyar -
nak”) 

A 2009. évi mun ka ter vünk nek meg fe le -
lõ en a kö vet ke zõk rõl tu dunk beszámolni:

1. EMTE ba tyus ma já lis Pak son. Má jus
el se jén el nök sé gi ta gunk, Bán di Imre bir -
to kán egész na pot be töl tõ ki kap cso ló dás -
ban volt ré szünk.

2. Ve rõ cén, az Er dé lyor szág az én ha -
zám ta lál ko zón az EMTE kü lön sá tor ral
volt je len, ter jeszt ve az „Át al ve tõ”-t és jó
szek szár di bo ro kat kí nál va hazánkfiainak. 

3. EMTE köz re mû kö dés a Tol na-Mõ zsi
Szé kely Ba rá ti Kör húsz éves ju bi le u mi ün -
nep ség (au gusz tus 14-15-16.) meg szer ve -
zé sé ben, a ven dé gek elszállásolásában.

4. A Pak son meg szer ve zett Ma gyar na -
pon (au gusz tus 29.) az EMTE kü lön sá tor -
ral volt je len. A szí vün ket me len ge tõ és tu -
da tun kat emel ge tõ elõ a dás so ro zat meg -
hall ga tá sa köz ben a bog rács ban fõtt szé -
kely ká posz ta és tú rós puliszka is nagy
sikert aratott.

5. EMTE ok tó be ri ta lál ko zó (ok tó ber
10.) A Fad di re for má tus ima ház, Be recz ki
Zol tán tisz te le tes úr, EMTE al el nök és
ked ves fe le sé ge, Ibo lya re mek há zi gaz dá -
nak bi zo nyult. Az egész na pos prog ram ré -
sze ként az ima ház ban em lé kez tünk az
Ara di Vér ta nuk ra, majd Ser dült Ben ke
Éva ta nár nõ tar tott elõ a dást az 1956-os
Ma gyar For ra dal mat kö ve tõ, a ro mán
kom mu nis ták ál tal ve zé nyelt meg tor lás so -
ro zat ról. (Az elõ a dás szö ve gét kö vet ke zõ,
már ci u si lap szá munk ban fog juk kö zöl ni.
A szerk.) Ezt kö ve tõ en dr. Kö ves dy Pál,
az EMTE t.b. el nö ke nyi lat ko za tot ter jesz -
tett elõ az er dé lyi ma gyar ság au to nó mi á já -
ról, az EMTE ne vé ben. A je len le võk a nyi -
lat ko za tot el fo gad ták és alá írá suk kal meg -
erõ sí tet ték. 

Az elõ a dá sok után pik nik ezés, kö zös
ének lés kö vet ke zett.

Kese Fe renc An tal EMTE el nök

MVSZ -Ve res egy ház
A Pest me gyei Ve res egy há zon cso dá la tos
össze fo gás ered mé nye ként 2009. ok tó ber
6-án, Batt hy ány La jos mi nisz ter el nök
mell szob rá nak le lep le zé sé vel meg nyit ot -
ták a Vér ta núk li ge tét. A vér ta nú mi nisz -
ter el nök ön erõ bõl és he lyi gyûj tés bõl elõ -
te rem tett bronz-szob rát Pat ru bány Mik -
lós, a ma gya rok Vi lág szö vet sé gé nek el nö -
ke és Hom poth Zol tán, az MVSZ Pest
Me gyei Szer ve ze té nek el nö ke lep lez te le.

Ke re pes
2009 ok tó be ré ben Ke re pe sen meg ala -

kult a Szé kely kör 50 fõs tag lét szám mal.
Ve ze tõ jük Sza bó Adél. Kö szön tõ be szé dé -
ben Fran ka Ti bor, Ke re pes pol gár mes te re 
üd vö zöl te az 519 fõ bõl álló ke re pe si szé -
kely kö zös sé get, hang sú lyoz va, hogy õk,
akik ott hon ról ha za jöt tek, az új kör nye zet -
ben is meg áll ják he lyü ket. Az ün nep ség
fény pont ja a 24 fõ bõl álló szé kely tánc -
együt tes ma gas szin tû elõ a dá sa volt. A tán -
co kat a kör egyik tag ja, Már ton Ár pád ta -
ní tot ta be. A szü re ti bál 440 részt ve võ je
reg ge lig rop ta, meg-meg sza kít va szí -
vet-lel ket me len ge tõ szép ma gyar nó tá zás -
sal. A reszt ve võk kü lön ér de me, hogy báli
ru ha ként a szé kely föld táj egy sé ge i nek
nép vi se le te it vo nul tat ták fel.

Pánc zél Jó zsef At ti la
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Az egy sze rû élet rõl, a min den na pos, csen des ná zá re ti lét rõl
sze ret nék be szél ni. Ha a meg vál tást EU-s pro jekt bõl fi nan szí roz -
ták vol na, mi lyen komp li kált lett vol na! Mi kor el ter jedt a menny -
or szág ban a hír, hogy Jé zus Krisz tus, a má so dik is te ni sze mély a
föld re jön, gon do lom, az an gya lok el kezd tek nyü zsög ni, hogy va -
jon ho gyan lesz, mint lesz. Döb be ne tes, hogy Is ten kis ba ba ként
egy is tál ló ban szü le tik meg. Gya kor la ti lag sem mi lyen for rás fel -
hasz ná lás nél kül, zöld me zõs be ru há zás, ön költ ség nél kül. Meg -
szü le tett az Is ten kö zénk. Sze re tem cso dál ni ezt az is te ni egy sze -
rû sé get. 

Tud juk, hogy me ne kül ni ük kel lett Egyip tom ba. Nincs a meg -
tes tes ülés évek re elõ re pon to san meg írt for ga tó köny ve évek re a
Szûz anyá nak és Szent Jó zsef nek át ad va. Is ten csak úgy spon tán
oda szól, hogy me ne kül ni kell Egyip tom ba: nincs hisz ti, nincs ki -
aka dás. A Szent Csa lád útra kel, mert ez az, amit éppen tenni kell. 

A szü lõ föld irán ti sze re te tet is meg le het ta nul ni a Szent Csa -
lád tól, mert Egyip tom ban a Szûz anya gon dol koz ha tott vol na úgy
is, hogy Ale xand ri á ban van nak a leg jobb is ko lák, a Meg vál tó nak
mé gis csak jó len ne, ha jó kép zést kap na. Jó zsef nek amúgy is si ke -
rült már egy kis eg zisz ten ci át te rem te nie, egy re több a meg ren de -
lés, ezért nem len ne jó vissza men ni a po ros sár fé szek be,
Názáretbe. Jól ellesznek a nagyvárosban. 

Mi lyen szép, hogy a Szent Csa lád ha za megy! Mi fo gad hat ta
õket ott hon? A szent ha gyo mány sze rint ta lán 5-6 évig vol tak
Egyip tom ban me ne kült ként. Gon do lom, hogy a vesszõ bõl, sár ból 
épí tett kis kuny hó ju kat el mos ta az esõ, va ló szí nû leg csak azt a
domb ol dalt ta lál ták meg, ahol a kis kuny hó juk, há zuk állt. Két ke -
zük mun ká já val új ra épí tik a családi fészküket, és elkezdõdik az
élet. 

Sze re tem ma gam elé kép zel ni, ki szí nez ni en nek a ná zá re ti élet -
nek egy-egy moz za na tát, egy-egy je le ne tét. Sze re tem el kép zel ni,
hogy a Vi lág min den ség Ura oda áll az édes any ja elé, és azt mond -
ja: „Anyu, ki en gedsz a fi úk kal egyet fo ciz ni?” Ami kor elõ ször el -
gon dol koz tam ezen, egé szen mell be vert, hogy a Vi lág min den ség
Ura el jött azért, hogy „ipi a pacs, ki vagy ütve!” já té kot játsszon,
hogy ker ge tõz zön az em be rek fi a i val. És így van. Mi e lõtt Jé zus
egyet len cso dát tett vol na, egyet len nagy be szé det tar tott vol na,
ját szott az em be rek fi a i val. Olyan jó el kép zel ni, hogy sza lad a kis
Jé zus elöl, utá na a töb bi gye rek: „Meg vagy fogva, kis Jézus,
bújjunk el, most te vagy a hunyó!” Ez mind olyan szép! 

Sze re tem ma gam elé kép zel ni, hogy a Szûz anya a min den na pi
mun ká ját be fe jez ve ki ha jol a kis ab la kon, és szól Jé zus nak, hogy
men jen és szól jon az aty já nak, hogy jöj jön va cso ráz ni. Jé zus oda -
fut, és se gít az apu ká já nak el ra kod ni a szer szá mo kat. Le ül nek a
ná zá re ti kis házban. Milyen egyszerû lehetett! 

Úgy vé lik, hogy a ke resz te sek meg ta lál ták a Szent Csa lád há -
zát, mely nek ma rad vá nya it el hoz ták Olasz or szág ba, Lo ret tó ba.
Úgy tart ják, hogy a ná zá re ti Szent Csa lád háza egy kis bar lang és
elõt te egy szo bács ka volt. Nem tud juk pon to san, de úgy gon do -
lom, hogy biz tos van ben ne va la mennyi igaz ság, hisz szél fú vat -
lan nem in dul, és egy há zi lag do ku men tált tény, így va ló szí nû,
hogy a názáreti házból vannak ott elemek. 

De nem ez a lé nyeg, ha nem az, hogy lé lek ben mi is pró bál junk
oda ül ni a Szent Csa lád mel lé az asz tal ká hoz. Egy dur va fa ra gott
asz tal, mely Szent Jó zsef keze mun ká ját di csé ri. Az asz ta lon né -
hány agyag tá nyér, pá ro log ben ne a len cse fõ ze lék, meg fog ják

egy más ke zét, há lát ad nak a Min den ha tó nak a min den na pi ért. Ne -
ki ül nek sze ré nyen el köl te ni a va cso rát. Mi lyen egy sze rû! Ott
nincs se mo bil te le fon, se tévé, se lég kon di ci o ná ló. Én még is úgy
gon do lom, hogy ezek az emberek végtelenül boldogok voltak ott.
Jó volt nekik együtt lenni. 

Azt is sze re tem ma gam elé kép zel ni, hogy ki ül tek a kis pad ra a
ház elé, fö löt tük ra gyog tak a csil la gok. A kis Jé zus oda bújt Má ri á -
hoz, és Jó zsef el kezd egy cso dá la tos szép ó szö vet sé gi zsol tárt,
éne kel nek. Jó le he tett nekik ott. Egyszerû és szép. 

Sze re tem el kép zel ni, hogy Jé zus egy ki csit nõtt, és az apu ká já -
val együtt dol go zik, fû ré szel nek. A fû rész egyik vé gét fog ja az Is -
ten, a má si kat az em ber. Ta lán böl csõt ké szí te nek vagy asz talt,
vagy ta lán ko por sót, nem tu dom…Olyan jó lát ni azt, hogy Is ten
együtt dol go zik az emberrel! Egy család. 

Ha be le gon do lunk, Jé zus Krisz tus a ha gyo mány sze rint har -
minc évig ezt a ná zá re ti csen des éle tet élte. Ab ban az idõ ben
28-29 év volt az át lag élet kor. Na gyon fi a ta lon hal tak meg az em -
be rek. Te hát Jé zus egy egész em ber öl tõt egy sze rû em ber ként élt
le. Nem csi nált sem mi rend kí vü lit. A szent írás sze rint az em be rek
azt mond ják: „Nem de ez Má ria és Jó zsef fia, hát nem itt él tek kö -
zöt tünk a ro ko na ik kal?” Te hát ha Jé zus va la mi rend kí vü li dol got
tett vol na mint kis gye rek vagy fi a tal, ak kor egész biz to san mond -
ták vol na, hogy „Ez már gye rek ko rá ban is annyi fur csa sá got be -
szélt, nem is cso da, hogy most ide ju tott.” De azt mond ják, hogy
Jé zus olyan volt, mint mi, mint a töb bi ek, élte a hét köz na pi éle tet,
és most hir te len el kezd cso dá kat ten ni. Cso dál koz nak raj ta. Har -
minc év ná zá re ti csen des élet. Ez alatt a harminc év alatt a mi
hétköznapi, egyszerû életünket Jézus Krisztus megszentelte. 

Olyan ér de kes, hogy a go nosz lé lek fel vi szi Jé zust egy temp -
lom te te jé re és mond ja: „Dobd le ma gad, az an gya lok úgy is a te -
nye rü kön hor doz nak, te le szel a nagy sztár, min den ki ha nyatt
esik, hogy mi lyen ügyes vagy, hogy ilyen se re get sen ki nem tud
csi nál ni!” Jé zus azt mond ja: „Tá vozz tõ lem, sá tán!” Te hát a fel tû -
nõ, a fé nyes, a csil lo gó dol go kat, a „tû zi já té ko kat” ke rü li. Nem hi -
ány zik neki, hogy ilyen ext ra dol gok kal szó ra koz tas sa a
közönséget. A hétköznapi emberek életét éli. 

Jó el kép zel ni a hu szon éves Jé zust, ahogy a ná zá re ti ba rá ta i val
mun ka után le ül nek és be szél get nek: meg hall gat ja az em be rek
gond ját-ba ját, fi gyel. Nem kap kod ja el a vá laszt, még nem ér ke -
zett el az õ ó rá ja. Mi lyen jó len ne, ha meg len ne bennünk ez a
végtelen türelem! 

Ná zá re ti csen des élet. Meg van-e a szí vünk ben a vágy ezek
iránt a dol gok iránt? Az em ber sok szor nézi a te le ví zi ót és egyéb -
rõl se szól, mint gaz da sá gi vál ság ról, hogy mi lyen nagy a prob lé -
ma, nin csen pénz, hogy így, hogy úgy, hogy amúgy. Er rõl eszem -
be jut egy vicc: A szé kely bá csi ha za fe lé me net a sö tét ben ne ki -
megy a vil lany póz ná nak és el kez di kör be ta po gat ni. Megy kör be
az osz lop kö rül, és egy szer csak fel si kolt: „Jaj, is te nem, be va -
gyok fa laz va!” Ki csit ilyen ez a gaz da sá gi vál ság: tény leg van egy 
aka dály, de azon kí vül még annyi irány ba me he tünk, annyi szép
dolog van körülöttünk, amit a Jóisten felkínál! 

Mi lyen szép és cso dá la tos a csa lá di élet! Mi lyen jó élni itt, Ma -
gyar or szá gon a ná zá re ti csen des éle tet! A Szûz anya és Szent Jó -
zsef ál tal ki ta po sott út mind annyi unk elõtt nyit va áll. Hi szem,
hogy azt, ami az em bert iga zán em ber ré te szi, a gaz da sá gi vál ság
iga zán nem érin ti. Az, hogy le ül jél a fe le sé ged del és el be szél ges -



sél, el sé tál jál va la mer re, azt a gaz da sá gi vál ság nem érin ti. Ah hoz
nem kell EU-s fi nan szí ro zás…Az, hogy a szom széd ból a ba rá ta i -
dat át hívd, és egy po hár sör mel lett egyet rö miz ze tek, kár tyáz za -
tok, egy jót be szél ges se tek, ah hoz sem kell nagy be fek te tés.
Ahogy ah hoz sem, hogy a gyer me ke det kézen fogd és elmenj vele 
virágot szedni és madárfüttyöt hallgatni az erdõbe. 

Na gyon sze gény csa lád ból szár ma zó, úgy mond szo ci á lis ár vá -
kat ne ve lünk az Ala pít vá nyunk ban. Va ká ci ó kor a gye re kek – hi á -
ba ár vák – õk is ha za vágy nak. Így volt há rom gyer me künk is egy
csa lád ból, ahol az apu ka, anyu ka élt, de tud tam, hogy egy ga rázs -
ban haj lék ta la nok, tel je sen le csú szott 
eg zisz ten ci ák, nem erõst akar tam
ha za en ged ni õket, de õk még is
kér lel tek. Gon dol tam, el vi szem
és este vissza ho zom õket. Dél -
után 3-4 óra kö rül el men tem
ér tük, mert ko rán sö té te dik,
már fél ho mály volt. Nem volt
be ve zet ve a ga rázs ba a vil lany,
két nagy vas aj tó, kö zé pen egy
sze re lõ gö dör, egy ágy, az ágy -
ban a há rom gye rek az anyu ká -
hoz búj va, a pla fo non a le he let
ki csa pó dott a hi deg be ton ra, a
víz csep pek mint egy-egy gyé -
mánt csil log tak. Nem lát tam
sem mi nyo mát an nak, hogy ka -
rá csony ra vagy szil vesz ter re
ké szü lõd tek vol na. Hi deg volt,
sö tét volt. Az apu ka állt az ágy
mel lett, tör del te a ka lap ját, az
anyu ka nya ká ban csün gött a
há rom gye rek. Szól tam, hogy
„Gye re kek, gyer tek, öl töz ze -
tek, me gyünk vissza Dé vá ra!”
Õk per sze tud ták, hogy vár ja
õket a me leg für dõ, a szép
ruha, a kö lyök pezs gõ, a csil -
lag szó rók, min den, ami ilyen -
kor be le fér egy ilyen in té ze ti
ka rá csony ba. És ak kor az
egyik kis fiú azt mond ta: „Pap
bá csi, mi nem ün ne pel het nénk
itt hon, anyu ká mék kal?” Érez -
tem, hogy meg áll ben nem va la -
mi. A gye rek nek nem arra van
szük sé ge, hogy egy cso mó kü -
tyüt oda vi gye nek neki ta lics ká -
ban, ha nem arra, hogy át ölel je
a nya ka dat, hogy meg pu szil -
jad, hogy érez ze azt a jó sá got,
ami egy szülõbõl árad.
Egyfelõl egy csomó limlom,
más fe lõl az édesanya meleg
nyaka és semmi más. És
messzemenõen az édesanya
volt a nyerõ! És akkor én azt
gondoltam, hogyha Isten segít,
ezt minden szülõnek
elmondom…

Pár gon do lat még a gye rek -
ne ve lés rõl: mi lyen szép, hogy
ami kor a kis Jé zus el vész, nem
esik Má ria Jó zsef nek, „Mi lyen
fér fi vagy te, a te rem tés nagy ko -

ro ná ja, így le het rád bíz ni a gyer me ket!”. És ugyan így Jó zsef sem
kez di el, hogy „Mit tu dom én, mit ko ket tál tál a Szent lé lek kel vagy 
ki vel, hal vány gõ zöm sincs, hon nan az a gye rek, fújd fel, én el -
men tem!” Mi lyen jó, hogy õk nem így ci va kod nak! Meg fog ják
egy más ke zét, baj van, gond van, meg kell ol da ni. Össze tar ta nak.
Együtt indulnak el megkeresni a kis Jézust. 

Kép zel jük csak el, hogy el telt egy nap, és nincs meg a kis Jé -
zus. Össze búj nak egy fa alatt (ak kor nem vol tak mo te lek), imád -
koz nak. Más nap foly tat ják a ke re sést, és har mad nap sem ad ják
fel, nem mond ják azt: „Is ten adta, Is ten el vet te, le gyen ál dott az

Úr neve!” Nincs ben nük fa ta liz mus,
hogy ha az Úr akar ja, ak kor meg ke -

rül, ha nem, ak kor nem. Ke re sik a
ma guk kis egy sze rû esz kö ze i vel,
hisz nem volt han gos be mon dó,
rendõrség. Keresik az Istent a
földön. 

Mi lyen szép, ami kor meg ta -
lál ják! A vég te len alá zat, ami vel
kö szön tik: „Nézd, atyád és én
ag gód va ke res tünk, mi ért tet ted
ezt ve lünk?” A csa lád bé ké je új -
ból hely re áll. Azt írja a Szent -
írás, hogy ha za men tek, és Jé zus
nö ve ke dett böl cses ség ben és
ked ves ség ben, a szü lei és mind -
annyi unk örö mé re. Én azt gon -
do lom, hogy még a ná zá re ti
csen des élet be is be le fér né hány
ilyen je ru zsá le mi ki ruc ca nás,
ag go da lom, ne héz ség, vál -
ság...Mi lyen szép, hogy nem es -
nek egy más nak ezek az em be -
rek, ha nem együtt old ják meg a
fel ada to kat, gond ja i kat és ba ja i -
kat! Nagy-nagy sze re tet tel és
öröm mel állítom mindannyiunk
szá má ra példaképül ezt a
názáreti csöndes életet. 

A két ezer év alatt nem ke rült
szebb esz me, szebb ki hí vás élõ
em ber elé, mint a csa lád. Ezt az
élet for mát maga Jé zus Krisz tus
szen tel te meg. Adja az Is ten,
hogy ezen az úton jár va a Kár -
pát-me den cei ma gyar csa lá dok
ön ma guk ra ta lál ja nak! Ne olyan
he lyen ke res sék a bol dog sá got,
ahol nincs, a kút mel lett ne hal -
ja nak szom jan! Mer je nek me rí -
te ni eb bõl az aján dék ból! Mer jé -
tek sze ret ni egy mást, mer jé tek
meg fog ni a fér je tek/fe le sé ge tek
ke zét, mer jé tek át ölel ni a gyer -
me ke i te ket, mer je tek ját sza ni,
mer je tek ki rán dul ni, be szél get -
ni! Mer je tek ör ven de ni an nak,
hogy aján dék vagy te is, és aján -
dék a mel let ted lévõ csa lád ta god 
is! Adja az Isten, hogy meg újul -
ja nak a Kárpát-medencében a
ma gyar családok közösségei!
Ámen.

P. Böj te Csa ba

2009. szeptember
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Sík Sán dor

Ma gyar ka rá csony
1920-ban

Ka rá csony fe ke te-fa kó ja
És min den, ami mos ta ni, múl jon,
Száz pici gyer tya gyúj tat lan gyúl jon,
Csil la gos álom pely hes ta ka ró ja.
Álom, álom, ka rá cso nyi álom! –
Sze münk re si mul jon.

Álom, álom…Bet le hem ben
Ki csi ke Jé zus meg szü le tett.
Szép Szûz Má ria, egek ékes sé ge,
Mi bû nös lel künk egy édes sé ge
Csók kal ha jol a já szol ka fö lé be,
Ki csi Jé zus ká ra rá ja ne vet.
Édes ki csi Jé zus, min den lá tó Jé zus,
Ügye fo gyott nép re, ránk mo so lyog
Csil ló le ve gõ-ég ben, bol dog fé nyes ség ben
Ne künk da lol nak an gya li ka rok.

„Di csõ ség, di csõ ség menny ben az Is ten nek,
Bé kes ség, bé kes ség föl dön az em ber nek!”

Álom, álom…Ke gyes ki csi Jé zus,
Pa nasz kod junk-e te ne ked?
Okos ki csi Jé zus, igaz lá tó Jé zus.
Hi szen te jól tudsz min de ne ket!
S te, fé nyes szép an gyal se reg,
A bé kes sé get is is me red!
A bé kes ség – te jól tu dod, - me leg cipó:
És édes any ja a bán sá gi búza.
A bé kes ség a nagy he gyek nyu gal ma:
És hom lo ku kat a Tát ra ko szo rúz za.
A bé kes ség egy csen des ki csi nap su gár ta lán,
Amely a mély ko moly vi zek tük rén re meg:
De más hol még nem lát ják sze gény ma gyar sze -
mek,

Csak Po zsony õs Du ná ján és Szent Anna ta ván,
A bé kes ség a kas sai ha rang szó,
S a szé kely fa lu kon a pász to rok mi sé je
Két szer szent!...
Di csõ ség a ma gas ban…Ki csi Jé zus,
Tedd, hogy le gyen bé kes ség ide lent!

Di csõ ség, di csõ ség a ma gas sá gok nak,
Bé kes ség a föl dön, bé kes ség, bé kes ség

Sze gény ma gya rok nak.
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Átalvetõ

Ad ven ti le vél 2009.
Ba rá ta im!   

Ad vent kö ze led té vel hall ga tom a va sár na pi
igét, és az is mét hoz zánk szól. Szól és meg tö ri
a szörny idõk ál tal reám te le pe dett hall ga tás
kény sze rét. Hi szen ide je len ne a szám ve tés -
nek. Mi tör tént ve lünk az el telt esz ten dõ ben?
Ha mar rá jö vök, hogy le vél nyi ter je de lem ben
le he tet len min dent össze fog lal ni. Ha még is
ezt kel le ne ten nem, in kább a tör tén tek ered -
mé nye hor gad fel elõt tem, mint ha tal mas kér -
dõ jel. A min den fe lé ta pasz talt re mény ve szett -
ség, a kö zöny és a tu do má nyo san re ánk sza -
ba dí tott tes pe dés. A nyo mo rult kis sors, a min -
den na pi fél té se. A pisz kos és di der ge tõ s még is 
langy me leg nek hitt va la mi õriz ge té se.

A bib lia ka la uz rend je sze rint az arany bor jú tör té ne tét
hall gat juk, s a bölcs és oly ak tu á lis sá váló ma gya rá za tot.

Van hát re mény!
Mó zes tü rel mét és hi tét vesz tett né pé ért kö nyör gött. Nem

hi á ba. Csak hogy hol van ne künk Mó ze sünk? És hány Mó zes 
kö nyör gé se ér het fel a mai meg sok szo ro zott bûn ten ge ré bõl
az égig? Vagy ha akad na Mó zes, van-e még he gyünk? S
meg köt te tett-e ama szö vet ség? Mert ami bi zo nyos, az csak a 
ten ger nyi bûn! Az arany bor jú, mely még a jel ké pi sé gé ben
erõt su gár zó bi ká nak is csu pán ka ri ka tú rá ja. És ne künk
elég. Ott ál do zunk neki, ahol csak le het, és ott fo lyik kö röt te
ész vesz ej tõ és ön pusz tí tó or gi ánk.

Sa ját gyen ge sé gün ket ugyan mi ként és kik nek si ke rült ki -
hasz nál ni, hogy idá ig ju tot tunk? Jól sejt jük, egy re in kább
tud juk! S még is és most is si ker rel kö dö sí tik lá tá sun kat. Ha
meg is lát juk, csak egy irány ba né zünk, pe dig sok fe lõl le sel -
ke dik re ánk az ár mány.

Csak mese ez, csak múl tak ba ve szõ írás? Hi szen AZ ÍRÁS 
nem min den ki nek nagy be tûs. 

De el si lá nyí tott tör té nel mi és eh hez is nél kü löz he tet len
bib li ai is me re te in ket éleszt get ve gon dol junk sa ját ván dor -
lá sunk ra. 

Hány át me ne ti ha zán ke resz tül, hány ez red év bor zal ma it
túl él ve ér kez tünk meg a Ká na án nak hitt Kár pát-me den cé -
be! Hány „egyip to mi se reg” pusz tult el ül dö zé sünk köz ben!
S ha a ten ger nem is nyílt ket té elõt tünk, de ten ger nyi vész
víz osz lo pa közt bo lyong tunk ezer nyi éve ket. És ami kor
szom jaz tunk, akadt ki vi zet fa kasz tott, és ha nem volt tûz osz -
lop, hát cso da szar vas ve zé relt Me o tisz tá ja in. És Si o nunk is
lett a Kár pát-ka rély ál tal.

Csak ép pen a tü rel münk fo gyott el. Pe dig lát tuk ÕT. Lát -
hat tuk Ár pád, Szent Ist vá nunk és IV. Béla sze mé vel, és tö rö -
kön át al men tõ fe je del mek, gu ber ná to rok bús-bölcs sze mé -
vel. És a Nagy Fe je de lem éles te kin te té vel. Kos suth és Szé -
che nyi zse ni jé vel. A Ti zen hár mak, Beth len Ist ván, Te le ki

Pál, Nagy Imre ál do za tá val. És éle tü ket vagy egész él tü ket
ál do zó nagy ja ink cse le ke de té vel. Lát hat tuk, hogy meg ma -
rad hat tunk. 

Utol só ször nyû ha lá los íté le tünk Tri a non, bár még hat va
hat, de bárd ja már több ször is le pat tant nya kunk ról, mint a
nagy Hu nyad fi á é ról. Fé lünk, per sze fé lünk mi. Akad hat, ki
újra szól: hó hér sújts! Már nincs joga, de õ úgy hi szi. Hi szi
és te szi, hogy ön ma gát ment se és a meg szer zet tet át al ment -
se. Ezért akar ja hin ni és hi tet ni. S eb ben part ne re a kül sõ vi -
lág ér de ke.

Hi tet te hát ab ból kel le ne merítenünk, hogy itt va gyunk, hogy
még is élünk.

Ehe lyett jár juk ha lál tán cun kat az arany bor jú-ka ri ka tú ra 
kö rül, s össze tör ve he ver nek kõ táb lá ink.

Mi tán co lunk! Mi!
Hát per sze, hogy van nak bû nö sök. Is mert és is me ret len

tán col ta tók.
De mi! Mi! Mi mit te szünk?
Hol vad or gia, hol min dent pusz tí tó tes pe dés a tet tünk.
Pe dig csak hát ra kel le ne te kin te ni, s az tán elõ re lép ni.

Las sú, meg font olt, erõs lép tek kel. Kõ táb lá kat hor do zó hit -
tel. Ma gas ra te kin tõ re ménnyel.

Ak kor min den ár mány ma gá tól len ne sem mi vé!
Le ány fa lu, 2009. ad vent je elõtt

      Szász Ist ván Tas

Ki lenc ve ne dik
Te ben ned bíz tunk
ele i tõl fog va,
Bol dog asszony Anyánk
régi nagy pat ró nánk
járt köz be ná lad Urunk,
hogy áldd meg a ma gyart.
Ezer éve száll ma ga sod ba
az itt lenn fáj dal ma san zen gõ
s ott fenn  hal la ni re mélt
him nu szok kö nyör gé se.
És mi még itt va gyunk.
Meg ma rad tunk.
Köz ben pe dig el tûnt mind,
ki nem ta lált a kö nyör gõ szó ra,

zen gõ, ke ser ves him nusz ra
az egyet len csil lag
mu tat ta ma gas ság felé.
Most csak annyit adj Uram,
hogy fel mér ni le gyünk ké pe sek

 meg ma ra dá sunk cso dá ját. (SZIT)
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Kö röm. Egy Mis kolc alat ti ki csiny falu neve. Le het ne a vi lág
vége, aho gyan a kö ze pe is.  Kuk lay An tal kö rö mi plé bá nos sal
be szél get vén az erõ sö dött meg ben nem, hogy ez a kis falu bi zony
a vi lág kö ze pe. Pon to sí tok: a szel lem vi lá gá nak egyik köz pont ja.
Ahol az egy ko ri sa jó lá di pá lo sok késõ ba rokk, copf stí lus ban
épí tett fog adó ja, az or szág leg szebb plé bá ni á ja, mely nek mí ves,
ódon fa lai közé régi fé nyük ben ra gyo gó kor hû bú to rok ké pé ben
vissza köl tö zött a múlt. Ahol Rá kóc zi em lék par kot ál mod nak és
va ló sí ta nak meg a falu szé lén – em lé ket ál lít va Szent Er zsé bet -
nek is. Ahon nan a kör nye zõ fi li ák temp lo mai újra épül nek, vagy 
újjá szü let nek. Kö röm, ahol a falu la kói dön tõ en ci gá nyok,
egyik fi li á ja, Kis csécs szín ci gány. Ahol Tóni atya Pi linsz ky ver -
se i nek rej tett lé nye gét hoz za fel olyan szel le mi mély sé gek bõl,
mely re csak a lé lek na gyon ava tott is me rõ je ké pes. Ami hez kar -
nyúj tás nyi ra van Sá ros pa tak, a Fe je de lem õsi fész ke, ahol fel so -
rol ha tat la nul sok, ma már alig meg be csül he tõ ér ték, re lik via
hor doz za ma gán Kuk lay atya szel le me, keze nyo mát.  És ez csu -
pán tö re dék. Hi szen egy Is ten ál tal meg szen telt, gaz da gon ter mõ 
éle tet né hány sor ban fel vil lan ta ni nem le het. A ka rá csony misz -
té ri u má ról, üze ne té rõl fag gat tam vol na Tóni atyát, azon ban a
vá la szok a lel ki, szel le mi szfé rá nak ab ból a ma gas sá gá ból ér -
kez tek, amely rend ha gyó vá tet te e be szél ge tést – noha mind vé gig 
Jé zus Krisz tus meg szü le té sé rõl szólt. Ben nünk, s a vi lág ban. 

– Ka rá csony nak mi lyen tit ka, üze ne te van a ma élõ em ber szá -
má ra?

– A tár sa da lom mind job ban atom ja i ra bom lik. Ugyan ak kor ez 
a fo lya mat vá gyat fa kaszt az em be rek szí vé nek leg mé lyén, amely
egy re erõ sö dik. A vi lág ban egy óri á si sze re tet-éh ség van, ami az
egész sé ges em be rek ben in dít ta tást je lent arra, hogy ezt az éh sé get 
csil la pít sák. „A jó ki áraszt ja ön ma gát”. Ez a te rem tés nek, a meg -
tes tes ülés nek az ér tel me. Is ten em ber ré lett, hogy gaz dag sá gá ból
ben nün ket ré sze sít sen. A Szent há rom ság tit ká nak is a sze re tet
ára dá sa a lé nye ge. Ab ban a ki vált ság ban ré sze sül tünk, hogy ezt a
tit kot a leg na gyobb mély sé gé ben kap tuk aján dék ba a ki nyi lat koz -
ta tás ál tal. Va ló já ban ez a két hit ti tok táp lál ja az egész vi lág kul tú -
rá ját. Hogy Is ten Fia em ber ré és test vé rünk ké lett, azt je len ti,
hogy rá döb ben tett ben nün ket vég te len is te ni mél tó sá gunk ra.
Min den em bert. Ez a lé nye ges kü lönb ség az ó szö vet sé gi és az új -
szö vet sé gi em ber kö zött: az ó szö vet sé gi em ber sze re tet vá gya le
volt szûkülve saját fajtájukra. Jézus ezt kitágította az egész
emberiségre, és ezt két szóval el tudta mondani a tanítványainak:
Mi atyánk. 

A két gon do lat: az em be ri mél tó ság, azaz az au to nó mia és az
össze tar to zás, vagy is a szo li da ri tás tu da ta, amit mi sze re tet nek
mon dunk, e két is te ni ti tok ban éle tünk ke nye ré vé vált. Az egész
em be ri kul tú ra eb bõl bon ta ko zott és bon ta ko zik ki. Em be ri mél tó -
ság, ami nek új ér tel me zé se az em be ri jo gok, a ke resz tény ség nél -
kül nem szü le tett vol na meg.  Jé zus Krisz tus volt az, aki elõ ször
ki mond ta: min den em ber is te ni mél tó ság gal rendelkezik,
mindnyájan testvérek vagyunk. Karácsony titka ezt jelenti.

– Mi köz ben be mu tat ta a fa lut – szép és ke vés bé szép ar cá val-,
roncs tár sa dal mat em lí tett. Ho gyan érti ezt? Az élet leg pe ri fé ri ku -
sabb szeg le té be sod ró dott sor sú em be re ket ho gyan te kint het jük
egyen ran gú ak nak? Ho gyan emel ked he tünk annyi ra ön ma gunk
fölé, hogy test vé re ink nek fo gad juk el õket?

– A ke resz tény em ber szá má ra fáj da lom, ha lát egy ré szeg em -
bert fet ren ge ni a sár ban, vagy egy üve ges sze mû ká bít ósze res fi a -
talt, mert az is ten ar cot lát ja meg szent ség te le nít ve ben ne. Ha a
roncs tár sa da lom ki ala ku lá sá nak oka it ku tat juk, ér de mes kö rül te -
kin te ni a vi lág ban és sa ját múl tunk ban is. Át vet tünk egy olyan
nyu ga ti jog rend szert, amely mö gött több száz évre vissza nyú ló,
mára ki for rott pol gá ri me cha niz mu sok van nak. Ami nek a ke le ti
vál to za ta ná lunk is meg volt, mert min den ma gyar falu au to nó mi á -
val ren del ke zett, s a prob lé má i kat meg tud ták ol da ni a sa ját, he lyi
szint jü kön. Adap tál tunk egy olyan szem lé le tet, amely el tö röl te
ezt a he lyi au to nó mi át. Ez a nyu ga ti jog rend csak név leg esen van
meg, de nem mû kö dik. Eb ben a fa lu ban száz év vel eze lõtt a bíró,
aki négy ele mi is ko lát vég zett, el tu dott in téz ni olyan ügye ket,
ami lye ne ket most sem a köz tár sa sá gi el nök, sem az al kot mány bí -
ró ság nem tud el in téz ni. Mert nin cse nek a he lyi vi szo nyok ra
adap tál va az ide gen bõl át vett nor mák. Va jon mi jobb? Ha egy fé -
kez he tet len em bert de res re húz tak és rá ver tek hu szon öt öt, vagy
most hu szon öt évig bör tön ben tart juk, ahol egy re rosszabb lesz az 
ál la po ta? Mi ért kép mu ta tó a rend szer? Mert nem va gyunk haj lan -
dó ak elég pszichológust és nevelõt kiképezni, hogy ezeket az
embereket átneveljék. Minél nagyobbak ezek a rések a
civilizációban, annál több gaz, dudva nõ föl. Tehát össze kell
zárni a réseket.

– Ké pes erre a ma gyar tár sa da lom?  
– Ha ko ráb ban ké pe sek vol tunk, mi ért ne len nénk most is

azok? Kopp Má riá ék be mu tat ták, hogy na gyon sú lyos prob lé mák
van nak e te kin tet ben, de azt is ki mu tat ták, hogy a ma gyar tár sa da -
lom ké pes a meg úju lás ra. A for ra dal mak -’48, ’56 – mind ezt je -
len tik, hogy ele mi erõ vel tör fel az em be rek sza bad ság-, és igaz -
ság vá gya. ’56-ot az egye sí tet te, hogy ki akar tuk mon da ni az iga -
zat a ha zug sá gok kal szem ben. Alap ve tõ prob lé ma eb ben a roncs -
tár sa da lom ban, hogy a mo dern tech ni ka fe les le ges sé te szi az em -
bert. Az egész vi lág egy olyan gé pe zet, amely egy re több ener gia
és nyers anyag fel hasz ná lás sal vég ter mék ként sze me tet és fe les le -
ges em bert ter mel. Mert a tech ni kai ha la dás sal fe les le ges sé vál -
nak az alul kép zett fi zi kai mun ká sok.  Nincs rá juk szük ség. A tár -
sa da lom egy há nya da részt vesz a csúcs tech no ló gia gyár tá sá ban.
Ugyan ak kor itt van egy má sik ré teg, amely a gyûj tö ge tõ élet mód -
ról most áll át (leg alább is egy ré sze meg pró bál ja) egy szá má ra
ide gen ci vi li zá ció élet for má já ra, amely be ’45-tõl kap cso ló dott be
iga zán. Majd az utób bi húsz év ben azt mond ták ne kik, nincs rá tok 
szük ség… Akik a csú cson van nak, egy re jobb kö rül mé nye ket te -
rem te nek ma guk nak, mi köz ben a több ség ke gye lem ke nyé ren ten -
gõ dik. Egye dü li meg ol dás az, ha min den ki - el sõ sor ban a le ma ra -
dot tak - szá má ra biz to sí tunk mun ká val egy be kö tött ta nu lá si le he -
tõ sé get. Aki egész sé ges, mun ka ké pes, ta nul jon, kap ja meg, ami re
szük sé ge van. Ami vi szont fel té te le zi, hogy a tár sa da lom ál do za -
tot hoz ezekért az emberekért, s akkor boldogok, megelégedettek
lesznek. Világosan el kell választani: munkaképtelen, beteg, kap -
jon segélyt. Ezt nevezik szociális gondoskodásnak.  Mun ka ké -
pes? Akkor dolgozhasson és tanulhasson.

– Csak hogy! A tár sa da lom most is hoz, még hoz zá sú lyos ál do -
za to kat, s az ered mény kö zel nem bol dog ság, elé ge dett ség…

– Mert nem az okot ke re sünk, ha nem a tü ne tet pró bál juk ke -
zel ni. Az egy sé ges ülõ vi lág ban egy más ra va gyunk utal va. Ha
nem te kint jük hat mil li árd tár sun kat egyen ran gú nak, ak kor ki -
pusz tu lunk. A ci vi li zá ció ugyan is le fo koz ta a vé de ke zõ ké pes sé -
gün ket. Egye te mes és ilyen ér te lem ben glo bá lis a föld, a víz, a le -
ve gõ hasz ná la ta. Ezek elõl a kér dé sek elõl nem le het ki tér ni. Egy
má sik meg kö ze lí té se a kér dés nek: ha va la hol éh ség, vi ta min hi ány 
van, mint mond juk Kár pá tal ján, ott sok kal na gyobb eséllyel pusz -
tít hat az új tí pu sú inf lu en za, mint egy jobb kon dí ci ók kal bíró tér -
ség ben. Ott tom bol ni fog. De a jár vá nyok nem áll nak meg a ha tá -
rok nál: ott ki ter me lõd nek, itt pe dig majd pusz tí ta nak. A ter mé szet
ele mi erõ vel kény sze rít ben nün ket arra, hogy fel is mer jük és meg -

Ka rá csony
üze ne te
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ért sük a karácsony gondolatát: békesség a földön minden
jóakaratú embernek. Ami azt jelenti, hogy mindenkit akarok
benne részesíteni. 

– Mind ez nap ja ink ban kö szö nõ vi szony ban sincs az ere de ti,
te rem tõi szán dék kal. Hol van hát az ün nep va ló sá gos üze ne te és
an nak gya kor la ti meg élé se?

– Egy fel pör gõ tár sa da lom tag jai va gyunk, ahol a nö ve ke dés a 
leg fon to sabb elv. Azon ban a fel pör gõ rend sze rek el pusz tul nak,
vagy szét es nek. De ké pe sek át ala kul ni is, és fel pör gés he lyett
egyen súly ra vál ta nak. Ilyen az egész sé ges élõ szer ve zet: a meg -
ter mé ke nyí tett pe te sejt el kezd osz tód ni, hat vá nyos gyor sa ság gal
nö vek szik. Egy idõ múl tán a fo lya mat le fé ke zõ dik, és ugyanaz a
sejt elkezd szervesülni, majd beáll az egyensúly.

– Ez a te rem tés ön sza bá lyo zó me cha niz mu sa, ami nem csak az 
egyén re, ha nem a vi lág né pes sé gé re is igaz?  

– Pon to san. Ez a fenn ma ra dá sunk fel té te le.
– Túl né pe se dés rõl be szé lünk, mi köz ben min den a ki e gyen lí tõ -

dés re, a har mó ni á ra tö rek szik.
– Ah hoz, hogy a nö ve ke dés meg áll jon, szük sé ges egy faj ta

krí zis hely zet, ami kor be lép nek az ún. gát ló té nye zõk. A nö ve ke -
dé si fo lya mat ban egy re job ban ben ne va gyunk, s ez ki vált ja a vé -
de ke zõ, al kal maz ko dó ké pes sé get. Ez minden életképes szer ve -
zet ben így van. 

– Krí zis ki vál tot ta ka tar zis ra van szük sé ge va jon a Kár -
pát-me den cei ma gyar ság nak is ah hoz, hogy vég re ön ma gá ra ta -
lál jon, har mó ni á ra lel jen?

– Há la Is ten nek en nek meg van nak a je lei. És ezek a je lek ma -
guk az em be rek, akik vi lá go san lát ják a hely ze tet. Ré gen pró fé -
ták nak ne vez ték õket, akik Is ten üze ne tét to váb bít ot ták a vi lág
felé: a gon dol ko dás meg vál toz ta tá sá nak szük sé ges sé gét, a meg té -
rést, amit mi úgy hí vunk: pa ra dig ma vál tás. Szem lé le tet kell vál ta -
nunk, fel fe dez ni az egyen súly és az ön mér sék let sza bá lya it - kü -
lön ben el pusz tu lunk. Ez a fel is me ré si fo lya mat kez dõ dik most ná -
lunk. Az em ber, ha meg ta nul ja az ön sza bá lyo zást, egyen súly ban
élni a ter mé szet tel, ön ma gá val, kör nye ze té vel, tár sa i val, ak kor
túl éli a mos ta ni krí zist. Hogy ez az egyen súly mi lyen po pu lá ci ós
szám mel lett tör té nik meg, azt nem le het meg mon da ni, mert a
tech ni ka óri á si le he tõ sé ge ket tartogat még az ember számára. A
Nap energiájának jelenleg csupán töredékét használjuk fel, mégis
szûkölködünk benne…

 – Ez igaz, csak hogy a vi lág egyéb ként hi e rar chi ku san fel épült 
be ren dez ke dé sét a pénz vi lá ga ural ja je len leg.

– Az em be rek nek van íté lõ ké pes sé gük és ké pe sek vál toz tat ni
a sor su kon. Akik a tár sa dal mi be ren dez ke dés XVI II. sz.-i mo dell -
jét ki dol goz ták, azt gon dol ták, ele gen dõ el vá lasz ta ni egy más tól a
tör vény ho zó, ítél ke zõ, va la mint vég re haj tó ha tal mat: füg get len
par la ment, füg get len bí ró ság, füg get len mi nisz té ri um. Azon ban
há rom té nye zõ vel nem szá mol tak: azt gon dol ták, a gaz da ság majd 
au to ma ti ku san be sza bá lyoz za ma gát a ke res let - kí ná lat tör vé nye
sze rint. Nem így tör tént. Lét re jött há rom el le nõ ri zet len ha ta lom: a 
pénz vi lág, a hír vi lág és az al vi lág ha tal ma. Amint ez a há rom
egye sül, gúzs ba köti a pa pí ron füg get len és egy más tól el vá lasz tott 
há rom ha tal mat. Ezt lát juk nap ja ink ban. Mi vel az em be rek ké pe -
sek gon dol koz ni és fel mér ni ezt a hely ze tet, és a de mok rá ci á nak
meg van nak az alap pil lé rei, ké pe sek olyan tör vényt hoz ni, hogy
mind ezt el le nõr zés alá ve gyék. Meg van nak az esz kö zök egy
egész sé ges tár sa da lom ki épí té sé re. Eh hez az út krí zi se ken át ve -
zet. Néz zük a ma gyar pél dát: ami kor meg tör tént a kom mu niz -
mus ból a jog ál la mi ság ba való át me net, föl té te lez ték a jog al ko tók, 
hogy lesz egy de mok ra ti kus kon szen zus. Nem szá mol tak az zal,
hogy a dik ta tú ra ha gyo má nyai to vább él nek az em be rek lel ké ben,
ami e há rom té nye zõ létével –hír-, pénz-, és alvilág- a de mok rá ci -
át csupán formálissá teszi. A hírvilág képes hatmillió magyar
állampolgárt teljesen elbutítani. Nekik szükségük volt a ki jó za no -
dás ra, arra, hogy lássák: felelõsek a sorsukért. 

Más hon nan meg kö ze lít ve: ez az ál lam rend a né gyé ven kén ti
nép sza va zás ra van fel épít ve. Csak hogy egy or szág sor sát leg -
alább húsz évre kell meg ha tá roz ni! Ami bõl kö vet ke zik, hogy
szük ség van egy fel sõ ház ra, ame lyet nem nép sza va zás sal hoz nak
lét re, ahol azok az em be rek van nak, akik ké pe sek húsz éves táv lat -
ban gon dol koz ni. Ez az az elit, ame lyik a kü lön bö zõ tes tü le tek -
ben, ka ma rák ban van. Ilyen a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia, a
bí rói tes tü let, az ügy vé di, ügyé szi ka ma ra, or vo si ka ma ra, rek to ri
ta nács, az egy há zak kép vi se lõi, az ag rár-, ipar ka ma ra. Leg alább
húsz olyan te rü let van, ahol egy bel sõ sze lek ci ó val ki vá laszt hat -
ják a leg job ba kat, akik ké pe sek olyan tör vé nye ket hoz ni, me lye -
ket az egy mást vál tó kor má nyok nak és az al só ház nak fi gye lem be
kell ven ni – kü lön ben az al kot mány bí ró ság meg sem mi sí ti a ho -
zott tör vé nye ket. Ezt mu lasz tot tuk el húsz év vel eze lõtt, s ma már
lát juk, hogy a lét re jött jog ren di vál to zá sok nem ele gen dõ ek. Egy
nagy ta nu lá si fo lya mat elõtt ál lunk. Az ön pusz tí tás fe nye ge ti az
em be ri sé get – ben ne a ma gyar tár sa dal mat -, mert a lel ki té nye zõk 
sokkal súlyosabbak, mint a fizikaiak. Egy magyar tudóscsoport,
Kopp Máriáék vezetésével évtizedek óta kutatja a magyarság
lelki állapotát, s õk világosan felvázolták a problémákat.

– De a meg ál la pí tá sa i kat nem ve szik fi gye lem be.    
– Mos ta ná ig. Az idén azon ban Kopp Má ri át je löl ték a Prí ma

pri mis si ma díj ra – ami be szé des. De pél dá ul a MTA el nö ke it tit -
kos sza va zás sal vá laszt ot ták meg, a két köz tár sa sá gi el nö künk is
nem zet kö zi hírû tu dós és fed he tet len em ber. A Gond vi se lés he -
lyez te õket poszt juk ra. A jó nak is van me cha niz mu sa, amit úgy
hí vunk: ke gye lem. Nem kell két ség be esni. Ezek az em be rek ad -
nak re ményt, akik meg küzd öt ték a ma guk har cát, a pénz, a hír és
az al vi lág erõ i vel szem ben, és gyõz tek. Ne künk ke resz té nyek nek
óri á si le he tõ sé günk, hogy van nak elõt tünk min ták: Jézus Krisz -
tus, és az összes szentek, akiktõl hitet és reményt tudunk meríteni.

– Ho gyan lát ja Tóni atya a ke resz tény ség mai hely ze tét a vi -
lág ban, ha zánk ban, s mind ez mi ként ve zet el az egyik leg na gyobb
ka to li kus ün ne pünk höz, a ka rá csony hoz? 

– Vi lá go san kell lát nunk, hogy az az aján dék, az a be zárt - el -
zárt kincs, amit a misz té ri um szó je lent, a meg tes tes ülés és a meg -
vál tás tit ka, az egész vi lá got meg ter mé ke nyí tet te, és ter mé ke nyí ti
fo lya ma to san. A ke resz té nyek nek az a fel ada ta és esé lye, hogy a
hit tit kok ból me rít ve meg tud ják mu tat ni az em be ri ség nek a jö võ -
be ve ze tõ út ját. A túl élés nek az esé lyét és re mé nyét. Ma gyar or -
szág nak és a vi lág nak is a re mé nyét én eb ben lá tom. A szer ve zet
szá má ra au to nó mia és szo li da ri tás kor re la tív, össz etar to zó fo gal -
mak. Ami kor egy sejt fel bo rít ja a szo li da ri tás esz mé jét és a töb bi
ro vá sá ra újra ter me li ön ma gát, az a rák. Ez nem csak az egye dek -
re, de min den egyes kö zös ség re vo nat ko zik. Ak kor egész sé ges
egy szervezet – család, falu, ország -, ha minden egyes sejt
megkapja a maga autonómiáját a többiek szolgálatában.

Ami kor úgy lát juk, el ha tal ma so dik a hír vi lág, pénz-, vagy al vi -
lág, ezek be te ges kép zõd mé nyek, rá kos tü ne tek. Az egész sé ges
szer ve zet ben is ál lan dó an kép zõd nek rá kos sej tek, de eze ket el -
szi ge te li és ki ve ti ma gá ból. Ez az élet alap tör vé nye.  Az em be ri -
ség las sacs kán fel nõ. Ka masz ko rá ból ki lép ve fel is me ri: egyet len
útja a fel emel ke dés hez a szo li da ri tás: az Is ten, az em ber és a ter -
mé szet egy sé ge. Meg ért ve a ki ára dó ke gye lem üze ne tét: mos ta ni
hely ze té bõl csak az õszinte, tiszta szeretet által van kiút. Ez a
karácsony legfontosabb üzenete.

Le hocz ky Le o pol di na
Tóni atyá ról bõ veb ben:
Kuk lay An tal: A krá ter pe re mén. Gon do la tok és sze mel vé nyek Pi -
linsz ky Já nos ver se i hez. 4., bõ ví tett ki adás Open Art Ki adó, Bu da -
pest 2005.; Zsil le Gá bor: Is ten ma gyar né pé nek szol gá ja. Új Em -
ber Ki adó; „Mint szû köl kö dök, de so ka kat gaz da gí tók” Ka i rosz
ki adó 2009. Kuk lay An tal kö rö mi plé bá nos sal be szél get Fü löp
Zsu zsan na; Ta nul má nyok: www. fo li a se lec ta.hu; A lé te zés ma ga -
sabb szint jén. Sza kács Sára port ré film je Kuk lay An tal ról.



Csa pó End re

Meg egyez ni csak a ma gyar ság ká rá ra le het
Mi a latt a ma gyar or szá gi bol se vi zá lás kul túr ko misz ár jai olyan

tör té nel met igye kez tek tu da to sí ta ni, mi sze rint or szá gunk tör té -
nel me va ló já ban 1945-ben kez dõ dött, mert mind az, ami elõt te
volt, csak fe u dá lis el nyo más, nép el le nes osz tály ura lom volt, az
ugyan csak Sztá lin nagy szláv bi ro dal má ba so rolt szom széd ál la -
mok tör té né szei azt hir de tik, hogy õse ik haj dan ma ga san ci vi li -
zált, di csõ, nagy ál lam bir to ko sai vol tak, amit a bar bár ma gya rok
ron tot tak meg. A “kis hé za got” azon idõk tõl a mai na pig  ezer éves
ma gyar el nyo más sal töl tik meg. Mi nél ki sebb nép, annál na gyob -
bat lódít, így a szlovákok élen járnak a múltépítésben és a vá das -
ko dás ban. 

A nem ze ti tör té ne lem nem a té nyek tára, sok kal in kább a múlt
ese mé nye i nek rész re haj ló szem lé le te. A tör té net író a min den ko ri
ha ta lom író de ák ja. A tör té nel met ko ráb ban ural ko dók, ural ko dó
csa lá dok ala kít ot ták, majd el jött az idõ, ami kor a nem zet ne vé ben, 
nem zet ál la mok el le né ben vagy szö vet sé gé ben fo lyik a ha tal mi
ve tél ke dés. Utób bi alig több, mint két száz éves hi vat ko zá si alap.
Ez zel kar ölt ve Eu ró pá ban a la tin írás be li ség ká rá ra elõ nyo mu ló
nem zet nyel vek a po li ti ka te ré re lép ve tör té ne lem ala kí tó té nye zõk
let tek. Ho va to vább a pol gár is ma gá é nak érzi az ál la mot, amely -
nek irá nyí tói a pol gár tól is meg kö ve te lik az ál do zat vál la lást. A
XIX. század közepén nemzeti zászlók lobognak, ajkukon a
nemzet szabadságával halnak hõsi halált szerte Európában.

Ki rá lyi, csá szá ri bi ro dal mak nem zet ál lam má ala kul tak át. Ide -
á li san min den nyelv (nyelv já rás) vá gya ko zott sa ját ál la mot al kot -
ni, azon ban a fo lya mat nem hoz ta meg az “ahány nyel vi kö zös ség, 
annyi ál lam” meg va ló su lá sát. Szín re lé pett az erõ sebb nem ze tek
mo no pol nem zet ál la ma, az et ni kai homogenitás kö ve tel mé nyé -
vel. Ez a francia minta. 

A na po le o ni há bo rúk kal szín re lép a nagy ha tal mi, kon ti nen tá -
lis mé re tû há bo rúk kora, ami a kö vet ke zõ év szá zad ra Eu ró pa nyu -
ga ti fe lé ben ha tal mi sta bi li tást ho zott, míg ke le ti fe lé ben, pon to -
sab ban Kö zép-Eu ró pá ban az élet ké pes egy sé ge ket szét rom bol va,
há bo rús igaz ság ta lan ság gal vég re haj tott nem zet ál la mi fel da ra bo -
lás sal az et ni kai, nem ze ti sé gi gyû lö le tet ál lan dó sí tot ta. A há bo rús
ren de zés a maga ter mé sze té nél fog va cél irá nyo san igaz ság ta lan.
A nem zet ál lam-esz me meg ter me li a tü rel met len na ci o na liz must,
azon egyszerû oknál fogva, hogy az ország boldogságát csak saját 
nyelvi közösségében képzeli el. 

Te gyünk egy ki té rõt, ami bõl ki tû nik, annyi ra erõs ez az em lí -
tett bol dog ság má nia, hogy sa ját ma gá ra is in kább ka taszt ró fát
hoz, sem hogy alább adja. A nyu ga ti ha tal mak lét re hoz ták Ju gosz -
lá vi át, ami ben a szer bek nek állt az esély, szám be li ere jük kel do -
mi nál ták a szö vet sé gi ál la mot. A dél szláv ro kon né pek egy nem -
zet té ol va dá sa volt a tét. A szer bek in kább szét ver ték a nagy ál la -
mot, tönk ret éve leg fõ kép pen sa ját ma gu kat, mint sem haj lot tak
vol na ál do za tot hoz ni a kö zös iden ti tás ér de ké ben. Ebbõl az a
tanulság, hogy a nemzetállamok integrálóképessége kérdéses. 

No de Cseh szlo vá kia sem bi zo nyult élet ké pes nek. A nyel vi ha -
son ló ság el le né re sem. Szlo vá ki á ban gör csö sen mû kö dik a nem -
zet ál lam há rom ala pi de o ló gi á ja: 1. egyet len ál lam al ko tó nem zet
ural ma, 2. et ni ka i lag ho mo gén or szág, 3. a nagy ha tal mak aján dé -
ka ként ka pott te rü le tek meg tar tá sa az elõb bi két elv ér vé nye sí té -
sé vel. Ez per sze a ma gyar szom széd sá gi vi szony ro vá sá ra megy,
de úgy lát szik, a szlo vák ve ze tõ ré te get ez nem za var ja, amúgy
egyet len szom széd já val sincs fel hõt len vi szo nya. Nem ér zé ke li
még, hogy a leg ká ro sabb sa ját maga ré szé re az, hogy – akár csak a

szer bek – ön ma ga geo po li ti kai ér de ke i vel száll szem be. Ezt nagy -
sze rû en rész le tez te dr. Stad ler Já nos Osz toz ko dás a tör té nel men
címû ta nul má nyá ban. Ma gyar or szág nak is ér de ke jó vi szony ban
len ni a tel jes egé szé ben me den cén be lü li egy ko ri or szág ré szen
lét re jött új or szág gal, vagy ha úgy tet szik, az zal a nép pel, amellyel 
a ve gyes la kos sá gú (mai szó val mul ti kul tu rá lis) ma gyar ki rály -
ság ban együtt élt. De erre a ser dü lõ ko ri éret len ség ben, a fel is me -
rõ kész ség hi á nyá ban szen ve dõ szom széd vi sel ke dé se nem ad le -
he tõ sé get. 

Na gyon szo mo rú an kell meg ál la pí ta ni, hogy Szlo vá ki á val be -
lát ha tó idõn be lül nincs mód meg egye zés re jut ni. Ma gyar or szág -
nak el kell vet nie azt a mód szert, amit el kö ve tett nem egy szer a
szov jet meg szál lás ide jén, ami kor meg ta gad ta ha tá ron túli vé re it,
és napi gya kor lat tá tet te a ha tá rok sért he tet len sé gé re es kü dö zést,
a szom szé dok ér zé keny sé gé nek fi gye lem be vé te lét, és ezek rõl
azó ta sem tu dott les zok ni. Ma gyar or szág nak kö ve tel ni va ló ja van
Szlo vá ki á tól is, meg a nagyhatalmaktól is, a helyzethez mérten:
területért autonómiát!

Kö ve tel ni va ló ja van azon az ala pon is, hogy nem ze té nek el ha -
tá rolt ré szei meg fosz tat tak ál lam al ko tói stá tu suk tól. Az utód ál la -
mok nem zet ál la mi al kot má nya meg ta gad ja a ma gyar szár ma zá sú
pol gá ra i tól a tel jes ál lam pol gá ri ré szes sé get, amely töb bek kö zött
lát vá nyo san anya nyel vük hasz ná la tá nak kor lá to zá sá ban je le nik
meg. Az asszi mi lá ció erõ sza kos fo ko zá sa ki me rí ti az et ni kai há -
bo rú té nyét, amit az Eu ró pai Uni ó ban nem sza bad na meg en ged ni. 
Vé get kell vet ni an nak az ál la pot nak, hogy fal vak és vá ro sok
száz ez res tö me ge it ha di zsák mány ként ke zel je nek. Szem be kell
száll ni az zal a po li ti kai köz gon dol ko dás sal, ami sze rint a gyõz tes
ál la mok azt te het nek az el fog lalt te rü le te ken, amit akar nak. En nek 
ér vé nye sí té sé hez ga ran ci ák szük sé ge sek, mert a bün te tõ ren del -
ke zé sek ma is ár tal ma sak. Ha él az eu ró pai egye sü lés ben a rossz
hely zet bõl a jó hely zet be át me net új ra kez dé si szel le me, ak kor
ebbe nem vi he tõ be a rossz idõk gya kor la ta, még ke vésb bé an nak
olyan jog tip rá sa, mint a Be nes ne vé vel jel zett el nö ki ren de le tek
gyûj te mé nye, ame lyek alap ján száz ez re ket ûz tek el szü lõ föld jük -
rõl. El ké pesz tõ, hogy en nek jog sze rû sé ge be le épült az Eu ró pai
Unió jog rend jé be. Ezen alap szik a szlo vák agyak ban a ma gyar el -
le nes ség jog sze rû sé ge, mert arra hi vat koz nak, hogy a be ne si ma -
gyar ül dö zést a gyõz tes ha tal mak jó vá hagy ták. Ezen az ala pon van 
ne künk ma gya rok nak – egyelõre csak erkölcsi jogunk – a gyõztes
hatalmak által létrehozott és igazgatott Európai Uniótól követelni
az általuk megfogalmazott jogokat. Az egész magyar–szlovák
vitakomplexust, beleértve a nyelvtörvényt, az Európai Unió jog -
rend jé ben kell rendezni. 

Nincs iga za Baj na i nak, hogy ne vi gyük ki vi tá in kat, hogy a
szlo vá kok kal kell meg egyez nünk. A szlo vá kok kal nem le het
meg egyez ni, mert õk van nak bir to kon be lül. Tri a non és Pá rizs a
bé két len sé get ál lan dó sí tot ta. A cseh szlo vák és a szlo vák ál lam ál -
tal a múlt ban és azó ta is fo lya ma to san el kö ve tett bû nök kel szem -
be ál lí ta ni va la mi lyen tör té nel mi ma gyar el nyo mást - tör té nel mi
kép te len ség. Meg egyez ni, komp ro misszu mot köt ni a je len le gi
szlo vák kor mánnyal csak a ma gyar ság ká rá ra le het. A Baj -
nai–Fico po li ti kai sze ret ke zés ilyen ku darc. A meg egye zés mi ni -
mu ma a Be nes-dek ré tu mok kö vet kez mé nye i nek tör té nel mi jó vá -
té te le, a nyel tör vény vissza vo ná sa, a kul tu rá lis au to nó mia biz to sí -
tá sa. He lyes volt te hát Schmitt Pál eu ró pai par la men ti kép vi se lõ
szep tem ber 14-i, na pi rend elõt ti fel szó la lá sa Stras bo urg ban, ami -
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Az aláb bi ta nul mány, nyil ván az el múlt hó na pok tör té né se i nek okán, Szlo vá kia vo nat ko zá sá ban tár gyal ja ége tõ sors prob -
lé má in kat, a ben ne fog lal tak vi szont vo nat koz tat ha tók más szom szé da ink ra, min de nek elõtt Ro má ni á ra is. 



kor ar ról szólt, hogy a kö zel múlt ban Szlo vá ki á ban olyan at ro ci tás
érte az EU egyik hi va ta los nyel vét, a ma gyart, amely tel jes mér -
ték ben el lent mond az eu ró pai szel le mi ség nek: a nyel vi tör vény
nyíl tan diszk ri mi nál ja a fél mil li ós ma gyar kö zös ség nyelv hasz ná -
la ti jo gát. Ki fej tet te, hogy az Unió el kö te le zett a kul tu rá lis és a
nyel vi sok szí nû ség mel lett, en nek ér de ké ben több nyel vû sé gi biz -
tost is ki ne ve zett. A ki sebb sé gi nyel vek eu ró pai char tá ja, ame lyet
Szlo vá kia is ra ti fi kált, ga ran tál ja az anya nyelv hasz ná la tá nak jo -
gát az ok ta tás min den szint jén, a köz igaz ga tás ban, a köz szol gá la ti 
in téz mé nyek ben és a hi va ta los do ku men tu mok ban. Az EU-in téz -
mé nyek egyet len fó ru ma sem hagy hat ja szó nél kül, hogy az egyik 
tag ál lam nyíl tan szem be men jen alap ve tõ eu ró pai nor mák kal és
tá ma dást in dít son a ki sebb sé gi jo gok el len. Ezt hangoztatta a
Fidesz képviselõje.

Nagy va ló szí nû ség gel még mû kö dik a gyõz tes–vesz tes ket tõs
mér ce, ami mi att a gyõz tes nagy ha tal mak nem tud nak szem be -
néz ni há bo rús dön té se ik kö vet kez mé nye i vel. Erre utal az alábbi
újsághír:

– Az Eu ró pai Uni ó nak nincs olyan jog kö re, hogy be avat koz -
hat na a szlo vá ki ai ál lam nyelv tör vény kap csán ki ala kult szlo -
vák–ma gyar vi tá ba – je len tet te ki szlo vák tá jé koz ta tás sze rint Le -

o nard Or ban, a nyel vi sok szí nû sé gért fe le lõs EU-biz tos szep -
tem ber 14-én Brüsszel ben azt kö ve tõ en, hogy ta lál ko zott a szlo -
vák kül ügy mi nisz ter rel. A szlo vák nyelv tör vény nincs el len tét ben 
az eu ró pai jog rend del, de meg va ló sí tá sa kor prob lé mák ala kul hat -
nak ki, ezért na gyon óva to san kell el jár ni – tol má csol ta a biz tos
ál lás pont ját köz le mény ben a szlo vák kül ügy mi nisz té ri um.

Ro bert Fico, mint va la mi kö zép ko ri kény úr, fegy ve res kí sé -
ret tel lép te át a szent ha tárt, amely nek mind két ol da lán ma gya rok
lak nak. A nap hí rei sze rint: „A szlo vák kor mány fõ a til ta ko zás el -
le né re Ba las sa gyar mat nál lép te át a ha tárt, és kö zel ne gyed órá ig
vá rat ta Baj nai Gor dont. Ro bert Fico kon vo já nak élén egy gép -
fegy ve re sek kel teli kis busz ha ladt.” „A szlo vák kor mány fõ rég
nem lá tott biz ton sá gi in téz ke dé sek mel lett uta zott. A po li ti kust két
kon voj kí sér te, Fico 8–10 au tó ból álló kí sé re tét egy gép fegy ve re -
sek kel teli kis busz ve zet te fel nyi tott aj tók kal – je len ti a hírTV hely -
szí ni tu dó sí tó ja.”

Le het ta lál gat ni, mit akart fel mu tat ni a szom széd mi nisz ter el -
nök ez zel a pri mi tív bun kó ság gal? Ha son ló gon dol ko dá sú po li ti -
kai hí ve i nek akar ha tott im po nál ni az zal, hogy szét ve ri a gaz ázsa -
i a kat, ha pi masz kod nak? Ha za tér vén fegy ve re se i vel – lám, biz to -
sí tot ta a ren det? Ta lán egy szer még di csõ né pé nek gyõz tes ve zé re -
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Ki egé szí tés ként egy rész le tet csa to lunk Csa pó End re

Be nes bûn be öt vö zött két né pet címû leg utób bi írá sá ból
A ko ráb bi po li ti kai és gaz da sá gi na gyobb egy sé gek nem zet ál -

la mok ra da ra bo lá sa, mint meg ol dás, a le he tõ leg rosszabb volt a
föld raj zi Eu ró pa kö ze pén, amely nek egyik ré sze a Kár pát-me den -
ce. Eb ben a tér ség ben nem le het nem zet ál la mo kat lét re hoz ni,
mér he tet len sok igaz ság ta lan ság nél kül. De en nél is rosszabb,
amit el kö vet tek vele Pá rizs ban, gyõz tes–vesz tes ala pon, azál tal,
hogy a vesz tes tõl et ni kai el osz tás sal nem iga zol ha tó olyan te rü le -
te ket is el vesz nek, ame lye ken a vesz tes nép erõs több ség ben van.
Ilyen te rü le tek nek a meg szer zé se nem ze ti di csõ ség, gyõ zel mi má -
mor és gyors meg gaz da go dás az el me ne kült és el ül dö zött la kos -
ság hát ra ha gyott va gyo ná ból és az új te rü le tek, fal vak, vá ro sok
po ten ci á lis jö ve del me zõ sé gé bõl. 

Az ilyen fog la lá sok jo gos sá gát meg ala poz za az az õsi jog gya -
kor lat, hogy a nem zet kö zi tör vényt a fegy ve rek ír ják. A nagy há bo -
rú gõz tes ha tal mai hoz ták a dön tést és sza va tol ják a fenn ál lá sát.
E nem zet kö zi jogi biz to sít ékon kí vül el sõbb sé gi bir tok lá si jo go -
sult sá got is be vet nek a ja va dal ma zott ál la mok a „mi vol tunk itt
elõbb” in dok lás sal, ami nek pél dá ul a Kár pát-me den cén be lü li al -
kal ma zá sát csak meg ha mi sí tott, ki ta lált tör té ne lem mel le het be -
vet ni, ami nek „igaz sá gát” óvo dás kor tól egye te mi dip lo má ig ta -
nít ják. Ez már in tel lek tu á lis bû nö zés, de a meg fo gal ma zott, tör -
vénnyel tá mo ga tott, ha za fi as ság gal er köl csö sí tett te rü let vé de lem
to váb bi, szün te len bû nö zést igé nyel.

A te rü let tel meg szer zett la kos sá got nem fo gad ják el ál lam al ko -
tó elem nek. Az esz mé nyi ál lam or szá ga olyan or szág, ahol min -
den ki egy azon nyel vi, szár ma zá si, kul tu rá lis „nem zet hez” tar to -
zik. En nek alap ja az, hogy aki nem olyan, az nem kí vá na tos. Al -
kal mas int az ál lam te rü le ti egy sé gé nek el len sé ge le het, en nél fog -
va így is kell bán ni vele. A ro mán al kot mány elsõ cik ke lye ki mond -
ja, hogy Ro má nia „egy sé ges szu ve rén nem zet ál lam”, ezt vall ja
Szlo vá kia al kot má nya is. Szlo vá ki á ban kü lö nös mér ték ben ér vé -
nye sül a tör té nel mi vá das ko dás, mint a mai ma gyar ül dö zés jog -
alap ja. Ezer éves el nyo más ról pa pol nak, és azt mond ják, hogy ah -
hoz ké pest a ma gya rok nak na gyon jó dol guk van, egyen lõ jo ga ik
van nak, a szlo vák ál lam ban. An nak déli ré sze in ép pen a szlo vá ko -
kat ve szé lyez te ti az asszi mi lá ció, de hát azt már nem en ged he tik. 

A va ló ság az, hogy mind a ro mán, mind a szlo vák, per sze a
szerb tö rek vés is, az et ni kai tisz to ga tást gya ko rol ja. Mind há rom
már el kö vet te a tisz to ga tás nak ne ve zett pisz kos mû ve let nek min -
den gaz sá gát, vál fa ját.

Az et ni kai tisz to ga tás ál ta lá nos meg ha tá ro zá sa sze rint egy et -
ni kai ki sebb sé gi cso port erõ sza kos és cél tu da tos ki ûzé se egy te rü -
let rõl, amely egy ri vá lis – az adott te rü let tel jes el le nõr zé sé re
igényt tar tó – több sé gi et ni kai cso port ad mi niszt ra tív vagy más
jel le gû el le nõr zé se alatt áll. Az et ni kai tisz to ga tás cél ja egy adott
ré gió et ni kai össze té te lé nek a meg vál toz ta tá sa, ami ter mé sze te -
sen azt je len ti, hogy an nak bár mi lyen mó don vég re haj tan dó el tá -
vo lí tá sa.

Az et ni kai tisz to ga tás nak két meg ha tá ro zá sa lé te zik. Szû kebb
meg ha tá ro zás sze rint az et ni kai tisz to ga tás egy szisz te ma ti kus ki -
szo rí tó po li ti ka, mely nek ré vén egy te rü let ál tal be né pe sí tett la -
kos ság tag ja it arra kény sze rí tik, hogy el hagy ják a te rü le tet. A szé -
le sebb ér te lem ben vett et ni kai tisz to ga tás az et ni kai cso port tag ja -
i nak erõ sza kos és gyors ki ûzé sét je len ti, amely a tu laj do nuk ki -
fosz tá sá val és le tar tóz ta tá sok kal, ki vég zé sek kel, ál ta lá ban em be -
ri ség el le nes bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé vel jár. 

Az et ni kai tisz to ga tás egye te mes jel le gû ab ban az ér te lem ben,
hogy há bo rú ide jén vagy bé ké ben egya ránt elõ for dul hat, ugyan -
ak kor majd nem min dig az em be ri ség el le nes bûn cse lek mé nyek és
a ge no cí di um kon tex tu sá ban je le nik meg. A ci vi lek erõ sza kos el -
ûzé se a há bo rúk gya ko ri je len sé ge, ez zel az al ka lom mal bõ ven él -
tek szom szé da ink már az elsõ vi lág há bo rú ban, de ki emel ke dõ
mér ték ben és ke gyet len ség gel a má so di kat kö ve tõ en.

Az el ûzé sek és tö meg mé szár lá sok, ami ket a ma gyar ság el szen -
ve dett, nem egye di ese tek, ép pen emi att is azok em le ge té se sü ket
fü lek re ta lál a nagy vi lág ban. A XX. szá zad bõ vel ke dett az et ni kai
tisz to ga tás el kö ve té sé ben. Elõ for dult az 1920-as évek ele jén a tö -
rök–gö rög konf lik tus so rán, In dia és Pa kisz tán kö zött az 1940-es
évek ben, ilyen a gö rö gök ki szo rí tá sa Észak-Cip rus 1974-es tö rök
meg szál lá sa után. A Szov jet uni ó ban a krí mi ta tá rok 1945 utá ni
sor sa, vagy szin tén a há bo rú után a len gye lek el ûzé se a Szov jet -
uni ó ból (Uk raj ná ból), il let ve a né me tek el ûzé se Len gyel or szág -
ból, a szu dé ta-né me tek el ûzé se Cseh or szág ból az et ni kai tisz to ga -
tás to váb bi pél dái le het nek. Az utób bi idõk leg ke gyet le nebb et ni -
kai tisz to ga tá sá ra Ru an dá ban ke rült sor, mely nek so rán több mil -
lió em bert öl tek meg a két ri vá lis törzs, a tu cik és a hu tuk el len sé -
ges ke dé se so rán. Mind ezek mi att a nagy vi lág, fõ ként a nagy ha tal -
mak ér zé ket le nek a ma gya ro kat ért ke gyet len sé gek re. Leg fõ kép -
pen ép pen azért, mert pél dá ul a fel vi dé ki ma gya rok száz ez re i nek
ki ûzé sé hez úgy vi szo nyul tak, hogy: el len ség, sza bad pré da.



ként bevonul az õsi mátrai hegyek és pannón síkságok vissza vé te -
lé re?

A ma gya rok még nem tud ják, hogy az idõ meg hoz za a ma gyar
gaz da ság és kul tú ra be vo nu lá sát azok ra a te rü le tek re, amik hez a
mai dél-szlo vá ki ai ma gya rok oly pél dá san ra gasz kod nak. Hódi
Sán dortól tud juk, hogy: „a ki sebb sé gek sok kal job ban ra gasz -
kod nak szü lõ föld jük höz, ah hoz a kör nyék hez, ahol él nek, az or -
szág ha tár fe lõ lük akár el is ván do rol hat a fe jük fö lül, mint ahogy
ez már  több íz ben meg is tör tént ve lük”. Az idé zet a szer zõ Nem -
ze ti ön kép címû kö te té bõl való, amely ben rend kí vül sok, tu do má -
nyo san iga zolt és el iga zí tó tám pon tot ta lá lunk té mánk szá má ra.
Ke re si a glo ba li zá ció ha tá sa it az iden ti tás ka te gó ri á i ra. Elem zi,
fel ol dó dik-e az egyén a nagy egész ben, be le zsu go rod va va la mi -
lyen maga al kot ta sze mé lyes iden ti tás ba. Majd arra az ered mény -
re jut, hogy: „A nagy egész ben való fel ol dó dás ve szé lye fel erõ sí ti
a vé de ke zõ ref le xe ket, mely nek fo lya má nya ként a már eró zi ó nak
in dult et ni kai kö zös sé gek ben is újult erõ vel je lent ke zik a nem ze ti
iden ti tás ke re sés.” És le het, hogy a ki sebb sé ge ket be nem fo ga dó
ál lam ke re ten be lül ala kul ki ön igaz ga tó igénnyel a nem ze ti ön -
azo nos ság. „Az a kö rül mény, hogy 290 év után Ang li á ban újjá
ala kul ha tott a skót par la ment és kor mány, azt je len ti, hogy ta lán
még is in kább a po li ti kai de cent ra li zá ció je len ti a tár sa da lom de -
mok ra ti zá ló dá sá nak az út ját, nem pe dig a nem ze ti ön ren del ke zé si 
tö rek vé sek min den áron való el nyo má sa.”

Szom szé da ink meg til ta nák ne künk a Kár pát-me den ce szó
hasz ná la tát, mert az a Nagy-Ma gyar or szág ri a dal mát kel ti fel ben -
nük. El kell jut ni a ma gya rok nak odá ig, hogy nem tö rõd nek ilyen
vá dak kal. Ve gyék vég re tény sze rû nek, hogy az uni ó ban el tûn nek
a ha tá rok. Az ál lam ha tá rok kal kö zi gaz ga tá si lag meg osz tott ma -
gyar ság együ vé tar to zá sát ki dom bo rí tó meg ha tá ro zás le het ne, ha
kü lön vá laszt juk az or szág és az ál lam fo gal ma kat. A ma gyar ál -

lam a há bo rúk al kot ta nem zet kö zi tör vé nyek ál tal meg ha tá ro zott
föld raj zi ha tá rok közt gya ko rol ha tó ma gyar köz igaz ga tás. Or szág 
az a föld raj zi ér te lem ben vett tér ség, ame lyen a ma gyar nép la kik,
amely hez tör té nel mi em lé kei fû zik. Az ilyen ér te lem ben meg fo -
gal ma zott or szá got nem kell föld raj zi ha tá rok kal meg raj zol ni,
mert nem annyi ra te rü le ti jel le gû azo no su lás, mint in kább a nem -
ze ti ér vé nye sü lés tör té nel mi tája, és mai–jö võ be li éle tünk tere.
Tet szik-nem tet szik: a tri a no ni ha tá ro kon túl, és a tör té nel mi Ma -
gyar or szág ha tá ra in be lül van a ma gya rok országa. Talán az
etnikai térkép adhat általános képet, de az sem meghatározó,
gondoljunk csak a százezres létszámú bukaresti magyarságra. A
virtualitásnak is lehet valóságtartalma.

Gaz da sá gi és kul tu rá lis ré gi ók nem sza kít ha tók el töb bé tri a no -
ni ha tá rok kal. A cseh szlo vák és szlo vák gyû lö let ben fo gant gaz -
da ság po li ti ka el ha nya gol ta a Fel vi dék déli, ma gya rok lak ta te rü -
le te i nek fej lesz té sét. Meg te het ték a Duna vo na lán meg hú zott ha -
tár ral, hogy el vág ták ezt a részt a gaz da sá gi lag egy be tar to zó Mo -
son–Gyõr–Ko má rom–Esz ter gom me gyei te rü let tõl. Ne kik na -
gyon kel lett ilyen át jár ha tat lan ha tár, és na gyon nem tet szik ne kik, 
hogy a ma gyar ál lam fõ át sé tál Szent Ist ván szob rot avat ni. He lyes 
ma gyar lé pés volt a Má ria Va lé ria híd meg épí té se, és lesz nek to -
váb bi hi dak és utak. Az iga zi híd az lesz, ami kor hely re áll nak a
régi gaz da sá gi és kul tu rá lis ré gi ók, ami kor úgy me gyünk át a ha -
tá ron, hogy ha zul ról ha za me gyünk ma gya rok lak ta or szá gunk ba,
ame lyet nem csak gaz da sá gi, de kul tu rá lis té ren is in teg rál ni kell,
be le ért ve az is ko la rend szert. Ha tá ro zot tan, és min den EU- vagy
egyéb rosszal lás el le né ben is. Meg van a le he tõ sé ge an nak, hogy
ezek megvalósuljanak, a szlovákok ellenzése ellenére is, akkor is, 
ha nekik a korábbi évszázadok békés együttélése nem pél da mu ta -
tó. Pedig nekik is ez a jobb jövõ!

(Ma gyar Élet)
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Az MKP ri ma szom ba ti kong resszu sa a fel vi dé ki ma gyar ság
szá má ra meg nyi tott egy ko ráb ban nem em le ge tett le he tõ sé get. Ez
az au to nó mia. Az új párt prog ram ban sincs róla szó, de Or bán Vik -
tor kong resszu si fel szó la lá sa nyo mán im már fog lal koz ni kell
vele. 

Hogy a Fi desz el nö ké nek sza vai ter mé keny
ta laj ra hul lot tak, az ki tûnt Csá ky Pál, az MKP
tiszt sé gé ben meg erõ sí tett el nö ké nek a kong -
resszust kö ve tõ saj tó ér te kez le ten el hang zott ki -
je len té sé bõl, mi sze rint Szlo vá ki á ban szük ség
van a kul tu rá lis és ok ta tás ügyi ki sebb sé gi au to -
nó mi á ra. Az au to nó mia esz mé jé nek be fo ga dá sa
nem csak a fel vi dé ki ma gyar ság re mé nye i nek ad hat szár nyat, de a
Kár pát-me den cé ben élõ ma gya rok is lát hat ják: Or bán Vik tor el tö -
kél ten ha lad az ál ta la vá lasz tott úton. Tény le ges po li ti kai au to nó -
mi át tart szük sé ges nek min den ütt a Kár pát-me den cé ben. S a ne -
héz sé gek el le né re foly tat ja a nem zet ha tá rok fe let ti egye sí té sé nek
jö võ be mu ta tó de mok ra ti kus projektumát. 

Újra és újra be bi zo nyo so dik: a szom szé dos or szá gok po li ti kai
elit je – a bu da pes ti egy mást kö ve tõ kor má nyok ma ga tar tá sá tól
füg get le nül – ber zen ke dik ugyan, de egy re in kább meg ke rül he tet -
len nek lát ja a tény le ges po li ti kai au to nó mi á ról foly ta tott, ér vek re
ala pu ló de mok ra ti kus esz me cse rét. 

Az egyik po zso nyi po li ti kus jól rá vi lá gí tott a szlo vák és egy -
ben a töb bi szom széd ki mon dott és ki nem mon dott fé lel me i re.
Jo zef Ha lec ký sze rint nem konst ruk tí vak és el fo gad ha tó ak Szlo -
vá kia szá má ra azok az ál lí tá sok, me lyek sze rint Eu ró pá ban min -
den kö zös ség nek joga van az au to nó mi á hoz. Sze rin te Or bán az
au to nó mi á ról, mint a ha tá ron túli ma gyar ki sebb sé gek Ma gyar or -
szág hoz kap cso lá sá ról be szél, Nagy ma gyar or szá got akar ja lét re -
hoz ni. „A jövõ szem pont já ból ezt nem hogy nem le het ki zár ni, de
tud juk, hogy a ha zai és a ma gyar or szá gi po li ti ku sok po li ti ká ja is
erre tö rek szik“.  Csak úgy, mint min den po li ti kus a Kár pát-me den -

cé ben, aki va la mit ad ma gá ra, a szlo vák po li ti kus is tisz tá ban van
vele: nem a ha tár mó do sí tás ról van szó. Ha nem az au to nó mi á ról.
So kan ér de mes nek vé lik fél re ver ni ha ran go kat, hát ha ez zel, a fe -
szült ség kel tés sel vissza ri aszt hat ják ma gyar po li ti kai part ne re i ket

az au to nó mi á ért foly ta tott küz de lem tõl. Or bán
ese té ben ez nem bi zo nyul jó tak ti ká nak. A dur -
va ki ro ha ná sok tól men tes, vi szony lag lagy ma -
tag, újabb ér vek fel so ra koz ta tá sa nél kü li re a gá -
lá sok, ame lyek a Fi desz el nö ké nek ri ma szom -
ba ti ke mény meg nyil vá nu lá sát kis ér ték, új fej -
le mény nek mi nõ sít he tõk. A szlo vák po li ti ku sok 
is ér zik: olyan fo lya ma tok in dul tak el a Kár -

pát-me den cé ben, ame lye ket régi trük kök kel nem le het meg akasz -
ta ni. Lát szik ez egy má sik po li ti kus meg nyi lat ko zá sá ból is. To máš 
Gal ba vý Or bán nal már nem tud mit kez de ni, de leg alább a fel vi -
dé ki ma gyar pár tok ra igyek szik jól rá ijesz te ni. Nem ir re den tiz -
mus sal vá dol ja õket, ha nem a „kor mány za ti fe le lõs ség vál la lás”
le he tõ sé gé nek meg vo ná sá val. Fe nye ge tõ zik, mond ván, hogy „az
MKP nul láz za esé lye it arra, hogy bár me lyik szlo vá ki ai párt ko a lí -
ci ós part ne re le gyen“. 

Rém ké pek, ijeszt ge tés és konk rét fe nye ge tés. Ez a ma xi mum,
amit eb ben a pil la nat ban a szlo vák és nem csak a szlo vák po li ti -
kum szem be tud sze gez ni a ma gyar nem ze ti kö zös sé gek au to nó -
mia igé nyé vel. Mi köz ben egy re in kább lát ni uk kell, hogy a mu ní -
ci ó juk nem elég az au to nó mia „ve szé lyé nek” el hes se ge té sé re. 

Eb ben az ér te lem ben a ri ma szom ba ti Or bán-be széd újabb biz -
ta tás volt min den ma gyar nak, aki azt kí ván ja el ér ni, hogy Ma -
gyar or szág ki sebb sé gi kö zös sé ge i vel együtt fog lal ja el a he lyét
Eu ró pa nem ze tei kö zött. Csak re mél ni le het, hogy Ma gyar or szá -
gon is meg tö rik a jég. A sok baj kö ze pet te mi lyen fel eme lõ len ne,
ha még eb ben az év ben, az Or szág gyû lés ben is meg szü let ne a
több sé gi dön tés a ket tõs ál lam pol gár ság ról! Le he tet len?
2004-ben az volt, ma ta lán nem. 

Ágos ton And rás

Fel vi dé ki
au to nó mia?
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Kol lek tív bû nö sök pe dig van nak
A ma gyar bel po li ti kai élet, mely tör té nel mi lép ték kel is egyik

mély pont ját jár ja, he tek re el vet te ked ve met a nap ló írás tól, bár el -
is me rem, hogy a ve sze del mes güb be nõk le írá sa is fel adat len ne.
Most azon ban Eu ró pa már fel éb resz tet te e szen ve dé lye met, s az
azt szol gá ló ma gyar kül po li ti ka is be se gí tett újabb – meg ma gya -
ráz ha tat lan nak ne ve zett –, de igencsak magyarázható me g a láz ko -
dá sá val.

Mi ne ku tá na ma mély pont -
ról-mély pont ra buk dá cso ló ho -
nunk Köny ves Kál mán óta el -
fo gad ta, hogy „bo szor ká nyok
pe dig nin cse nek”, Eu ró pa (kö -
zös és oly so ká ig vá gyott ha -
zánk) su nyin el fo gad ja, hogy
kol lek tív bû nö sök pe dig van -
nak. Nem bát ran ki je lent ve,
ha nem mos tan ság úgy is
mond hat nánk, hogy: eu ró pai
mó don. Mint azt több ször is
meg ta pasz tal hat tuk, ez ma saj -
nos gyá va és át lát szó ha zug sá -
got je lent, me lyet ne vet sé ges
mó don egy fél re for du lás sal,
tekintetük elkendõzésével
valósítanak meg.

Egy sze rû len ne most, hogy
„Kla us-tro fó bi á ba” es sünk, de nem Vác lav ba rá tunk itt a bû nös.
Õ a maga mód ján de rék ha za fi a mi ve zé re ink hez ké pest, kik az
egy kor volt Köny ves Kál mán bi ro dal má nak rom ja in asszisz tál -
nak az ezút tal ép pen szláv Vác lav vo na lon kö ze lí tõ – most már
európai – anakronizmushoz. 

Hogy a Be nes dek ré tu mok nem eu ró pa i ak, azt ter mé sze tes mó -
don ép pen Kla us ál lás pont ja iga zol ja. Az õ meg ala po zott fé lel -
mei. Mert õ tud ja, hogy ha a meg hir de tett sza bá lyo kat be tart juk,
ak kor nincs két fé le „kárt szen ve dett” pol gár Eu ró pá ban. Ak kor
min den kit kár pó tol ni kell az ellene elkövetett bûnökért. Legalább
egyszer.

Eu ró pa – mi u tán „ön erõ bõl” el vesz tet te ön ma gát, vagy is a ke -
resz tény sé get – most el vesz ti so kat han goz ta tott új elv rend sze ré -
nek fõ pil lé rét is, és va ló ban a fa siz mus ra „haj azó” el vek fe lett
huny sze met. Az, hogy ép pen az érin tet tek, köz tük az igen csak ér -
de kelt Ma gyar or szág hat ha tós se gít sé gé vel, – õket ez ter mé sze te -
sen nem za var ja. Sõt. Egyéb ként most szü le tett meg az Em be ri Jo -
gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak íté le te, mely Olasz or szá got ma rasz tal ja
el az is ko lák ban ki he lye zett meg fe szí tett Krisztus képekért. El
nem torzult európai fül számára hihetetlen döntés. 

Ez is azt mu tat ja, hogy az egész vi lág kö ze lít oda, ahol ha zai
szo mo rú ta pasz ta la ta ink sze rint ál lunk.  És ez még nem a vég ál lo -
más. Ezért tud nak a vi lág urai oly fel hõt le nül együtt mû köd ni a ha -
tal mát min den esz köz zel meg tar ta ni aka ró pil la nat nyi ma gyar
„de mok ra tú ránk kal” mely, ha nem fi gye lünk, fokozatosan ha lad -
hat a „dikto krá cia” felé.

Ezen köz ben – ép pen e je lek bi zony sá ga sze rint – a va ló di vég -
ál lo más kö zel gé se sem kizárt.

Ma már kora reg gel meg csör rent a te le fon és az örök kér dõ je -
le i met szál lí tó hang kér de zett va la hon nan Eu ró pá ból. Mit szólsz
hoz zá, Kla us el ér te cél ját! Mi a ti véleményetek?

Vá la szom köz ben fü lem égni kezd. Hi szen ezút tal ama tõr ség -
gel egyál ta lán nem men te get he tõ kül ügy mi nisz te rünk asszisz tált

eh hez. Hogy a je len le gi mi nisz ter el nök is, az ke vés sé lep meg.
Vagy is a Horn-i fo ga lom tá rat más ként hasz nál va: is mét ön ma -
gunk hoz nyúl tunk. Vagy feladatot hajtottunk végre?

Az en gem kér de zõ han go san cso dál ko zik. Hát is mét, is mét,
mint a ro mán be lé pés fel té tel nél kü li meg sza va zá sa kor, meg a
lissza bo ni szer zõ dést lá tat lan ban és el sõ nek ra ti fi ká ló teljes ma -
gyar parlamentben?!

És fel csat tan a hang, mi ért!?
Ma gya rázd meg! Te ott élsz az
anya or szág ban. Mi ez? De ne -
hogy meg int a „zsi dó zás sal”
old já tok meg a kér dést, mint
azt annyi szor ol va som –
mond ja. Mi ért tör té nik mind -
ez? És vá dol. Vá dol szó val,
hang súllyal, in du lat tal,
keserûen, és érthetõen.

S ek kor a „kol lek tív ön vád” 
pil la na tát meg él ve eszem be jut 
valami. 

Hi szen ha ezt a bûnt a honi
ma gyar ság nya ká ba he lyez -
zük, az meg „ma gya ro zás”! És
az is a kol lek tív bû nös ség

egyik for má já nak kijelentése.
Sze mem elõtt meg je len nek a

né hány ki lós cso mag ja ik kal a Du nán lé lek vesz tõ kön eve zõ ma -
gyar pa rasz tok, el kép ze lem a cseh or szá gi em ber pi a cot, ahol kö -
zép ko ri han gu lat ban vizs gál ja a cseh gaz dál ko dó a ma gyart, s
mint a ló vá sár ban, aj kát fél re tol va, fo ga it nézi. Fo gal ma sincs ar -
ról, hogy ezek nek a rab szol gá nak szánt em be rek nek az õsei ezer
esz ten dõn át ve rí té kük kel épí tet ték a Fel vi dé ket és vé rük kel vé -
del mez ték. Soha nem bánt ot ták a tót atya fi a kat. Be fo gad ták õket
és bé ké ben, mun ka meg osz tás ban él tek együtt, s az élõk vére is
ke ve re dett. És újra fel hor gad a kér dés: kik azok, akik mind ezt fe -
led ve ro han nak egy ha mis eu ró pai kép elõtt le bo rul ni s el ve tik az
egy kor még szent Eu ró pa ön ma gát je len tõ tör vé nye it? Kik azok,
akik ki me rik je len te ni, hogy a Be nes dek ré tu mok nak sem mi köze 
a lissza bo ni szer zõ dés hez és az európai Char tá hoz? Ez zel az
erõvel elmagyarázhatják, hogy a hazugságnak és lopásnak semmi 
köze a Tízparancsolathoz.

Itt élünk a ma ra dék ha zá ban, s kö röt tünk nyer te sek és vesz te -
sek, szom szé da ink. El len sé gek és ál lí tó la gos ba rá tok, de a vég -
ered ményt sejt ve, kö zös sor sú né pek és nép cso por tok. És mu to -
ga tunk, mu to ga tunk egy más ra. Ma gya ro zunk, boz go ro zunk, olá -
ho zunk, zsi dó zunk, tó to zunk, rá co zunk és svá bo zunk, s eze ken
be lül is meg ta lál juk a még job ban meg osz tó sán co kat. Csak ép pen 
azt nem lát juk, hogy ki tesz mind nyá jun kat, Be nest el szen ve dõ ket 
és Be nes nek szob rot ál lí tó kat fél gyar mat tá.

Ha erre meg ta lál nánk kö zö sen a nem is olyan ne héz ma gya rá -
za tot, ha ez el len tud nánk kö zö sen vé de kez ni, bi zony nem le het -
nénk to vább ra is ál do za tai an nak a nagy és ki mond ha tat lan va la -
mi nek, mely nek ne vét las san már szent ál lat ként kell el ke rül ni, s
csak az Õ vagy Az né ven em le get het jük.

Pe dig van, pe dig él, hí zik és öl és bu tít és nyo mor ba dönt.
Hogy ki õ és hány fé le ki szol gá ló ja van kö zöt tünk, er rõl van

vé le mé nyünk.
Le ány fa lu    

Szász Ist ván Tas

Átalvetõ
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Nyi lat ko zat az er dé lyi ma gyar ság au to nó mi á já ról
Az Er dé lyi Ma gya rok Tol na Me gyei Egye sü le té nek tag sá -

ga 2009. ok tó ber 9-i köz gyû lé sén, majd az Er dé lyi Kö rök Or -
szá gos Szö vet sé gé nek tag sá ga 2009. no vem ber 28-i vá laszt -
má nyi ülé sén ki nyil vá nít ja fel há bo ro dá sát és til ta ko zá sát a
ha tá ra in kon kí vül élõ ma gyar ság el le ni so ro za tos tá ma dá sok,
a nem ze ti in to le ran cia, a több sé gi nem ze tek nek az eu ró pai
uni ós nor mák kal össze egyez tet he tet len ki sebb sé gi po li ti ká ja
mi att. Kü lö nö sen arc pi rí tó je len sé gek nek va gyunk ta núi sok
év ti ze de Ro má nia ese té ben, ahol Er dély ma gyar nagy vá ro sa i -
ban az et ni kai össze té tel erõ sza kos meg vál toz ta tá sa a vége
felé kö ze le dik, en nek nyo mán pe dig a Szé kely föl dön fo lyó ha -
son ló fo lya ma tok jel le ge és cél ja is egy ér tel mû. Az im már el -
fog lalt hely sé gek vá ros ké pét a ro mán ság a maga ké pé re ala -
kít ja, meg ha mí sít va azok nak sok év szá za dos jel le gét, tör té -
nel mét, szel le mét, és ak ci ó ik nak még a te me tõk ke rí té se sem
szab ha tárt. 

Egy terv sze rû en vég re haj tott fo lya mat so ro za tos lé pé sei
áll nak elõt tünk, amit nem le het más ként ér tel mez ni, mint a
ma gyar ság vég le ges fel szá mo lá sá ra irá nyu ló gya kor la tot, az
et ni kai tisz to ga tás min den bé kés esz kö zét fel hasz nál va. A mö -
göt tes in do kok ra pe dig a ro mán po li ti kum tri a no ni pszi chó zi -
sa ad ma gya rá za tot. Esze rint a meg szer zett or szág rész, Er -
dély nél kül el kép zel he tet len Ro má nia léte, a te rü let ere de ti
bir to ko sa, a ma gyar ság egy sze rû je len lé te vi szont meg kér dõ -
je le zi a bir tok lás jo gos sá gát és vég le ges sé gét. A szo mo rú va ló -
ság az, hogy de mog rá fi ai vi szo nya ink tra gi kus ala ku lá sa, ér -
dek ér vé nye sí tõ ké pes sé günk vég ze tes meg gyen gü lé se im már
ré gen in do ko lat lan ná tet te e fé lel me ket, azok még sem csök -
ken nek az idõk mú lá sá val, míg csak ma gya rok (is) ta pos sák
Er dély föld jét.  

Szá munk ra mind ez el fo gad ha tat lan. Er dé lyi ma gyar ok -
ként ki je lent jük, hogy ra gasz ko dunk ma gyar sá gunk hoz, em -
be ri lé tün ket ma gyar ként tud juk és akar juk meg él ni, ma -
gyar sá gun kat em be ri mél tó sá gunk ré szé nek te kint jük, ami -
hez Is ten és az em ber tör vé nyei sze rint egya ránt jo gunk van.
Ezért jo got for má lunk az Er dély ben ma gyar ként való meg -
ma ra dá sun kat biz to sí tó két esz köz, a ket tõs ál lam pol gár ság
és az ön ren del ke zés jog in téz mé nye i hez. 

A ma gyar ság ön ren del ke zé sé nek há rom lép csõs (te rü le ti,
kul tu rá lis és sze mé lyi) biz to sí tá sa Eu ró pá ban be vált és si ke -
res gya kor lat, a Kár pát-me den cei ma gyar ság vo nat ko zá sá -
ban még sem tör té nik elõ re lé pés. Le he tõ sé ge it ku tat va nem te -
kint he tünk el a re a li tá sok tól, az er dé lyi ma gyar ság szám be li -
sé gé tõl, te rü le ti el osz tá sá tól, az anya or szág gaz da sá gi-.po li ti -
kai-szel le mi hely ze té tõl a je len ben és a kö zel jö võ ben, de tér sé -
günk geo po li ti kai hely ze té tõl, tá gabb kör nye ze tünk, az Eu ró -
pai Unió, ill. a glo ba li zált vi lág va ló sá gá tól sem. 

Eb ben a va ló ság ban erõ sza kos esz kö zök höz nem nyúl ha -
tunk, még ha azok si ke re sek is vol tak né mely eset ben Eu ró pa
20. szá za di tör té nel mé ben, a ko szo vói pél dá ra több ok ból sem
hi vat koz ha tunk, ugyan ak kor – úgy tû nik - a nyu ga ti vi lág, az
EU hi va ta los szer ve i hez, va la mint köz vé le mé nyé hez sem for -
dul ha tunk tör té nel mi sé rel mi ér vek kel. Je len leg nem lé te zik
és be lát ha tó idõn be lül nem is va ló szí nû, hogy szü let ne jo gi lag
kö te le zõ ere jû nem zet kö zi jog sza bály a kol lek tív ki sebb sé gi
jo gok te rén, hi szen az több eu ró pai ál lam ér de ke it sér te né. A
kol lek tív ön ren del ke zé si jo gok ma már csak ak kor je len nek
meg nem zet kö zi té ren, ha pol gár há bo rú, et ni kai tisz to ga tás
ve szé lye áll fenn. 

Ez zel el is ér kez tünk az egyet len va lós le he tõ ség hez, ami hez 
nyúl nunk le het és kell. An nak a fel mu ta tá sá hoz min den fó ru -
mon és min den esz köz zel, mi sze rint Ro má ni á ban igen is et ni -
kai tisz to ga tás, tény le ges ge no cí di um folyt és fo lyik. Nem vé -
res, ha nem bé kés nek meg szer ve zett, ra vasz, alat to mos, las sú,
de ki tar tó, ezért ha té kony mó don és esz kö zök kel. 

Fe les le ges nek lát szik a szá munk ra fájó va ló sá got je len tõ,
de má sok ál tal ér tet le nül és két sé gek kel fo ga dott tör té nel mi
ér vek re, sé rel mek re hi vat koz nunk, csu pán a je len ill. az el -
múlt 3-4 év ti zed tör té né se it, té nye it, szám ada ta it kell össze -
szed ni és a vi lág elé tár ni, fel hasz nál va a nem zet kö zi meg nyil -
vá nu lá sok min den esz kö zét, és ter mé sze te sen az EU min den
fó ru mát. Je len tõs ez irá nyú lé pés nek tart juk, tá mo gat juk és
nép sze rû sít jük a Me mo ran dum Szé kely föld sa já tos köz igaz ga -
tá si és fej lesz té si jog ál lá sá ért ne vet vi se lõ do ku men tu mot.

Ez zel együtt rá le het és kell mu tat ni arra, hogy a ma gyar -
ság er dé lyi fenn ma ra dá sát, egy ben a ro mán ság tény le ges ér -
de ke it is szol gá ló va ló di ma gyar-ro mán ki egye zés nek el en ged -
he tet len fel té te le a ma gyar ság ön ren del ke zé sé nek biz to sí tá sa.
A ro mán nem zet is csak így lép het túl tör té nel mi gör cse in,
csak így vál hat vég képp fel nõtt nem zet té. Ha a ro mán po li ti -
kum nem érti meg, ak kor meg kell vele ér tet ni min den úton,
leg fõ kép pen ki tar tá sunk kal: el tün te té sünk ben ne re mény -
ked je nek, a ma gyar ság vég le ges és tel jes fel szá mo lá sá ra ne
szá mít sa nak. 

Elõbb-utóbb tu do má sul kell ven ni ük, hogy Ro má nia nem
egy sa ját ér tel me zé sük sze rin ti, et ni ka i lag egy sé ges nem zet ál -
lam, mert a ro má ni ai ma gyar ság soha nem volt és nem is lesz
ré sze a ro mán et ni kai-nyel vi nem zet nek; hogy az or szág szu -
ve re ni tá sa nem je lent fel tét len ren del ke zé si jo got ál lam pol gá -
ra i nak, ben ne a ma gyar nem ze ti sé gû ál lam pol gá rok nak a je -
le ne és múlt ja, anya gi és szel le mi ja vai, ér té kei, az ál ta luk la -
kott te rü le tek fe lett. En nek be lá tá sa és el is me ré se nél kül soha
nem szá mít hat nak a ve lük együtt élõ ma gyar ság lo ja li tá sá ra,
még ke vés bé hon pol gá ri ér zel me i re, így Ro má nia bel sõ sta bi -
li tá sá ra sem. El len ke zõ leg, ed di gi gya kor la tuk kal ve szé lyez te -
tik az or szág po li ti kai nem zet egy sé gét, vég sõ so ron sa ját al -
kot má nyuk elsõ pont ját  sér tik. Ez pe dig az EU szá má ra is
ins ta bi li tá si té nye zõt je lent.

Tisz tá ban va gyunk vele, hogy min deh hez nem csak sza vak, 
de leg fõ kép pen erõ szük sé ges, egy anya gi lag, szel le mi leg és er -
köl csi leg emel ke dõ anya or szág, az er dé lyi ma gyar ság, az er -
dé lyi ma gyar anyák hi té nek vissza té ré se, va la mint a vi lág ma -
gyar sá gá nak egy sé ges aka ra ta. Bí zunk ab ban, hogy a kö vet -
ke zõ év for du ló pon tot je lent e cél el éré sé ben, hogy a ret te ne tes 
süllye dés után el kez dõ dik a nem zet fel emel ke dé se. 

Azon na li fel adat ként pe dig fel szó lít juk a kö vet ke zõ, nem -
zet hû ma gyar or szág gyû lést és kor mányt, az er dé lyi ma gyar -
ság po li ti kai ér dek kép vi se le ti szer ve it, va la mint az Eu ró pai
Par la ment be be ju tott 27 ma gyar kép vi se lõt, hogy össze han -
golt, egy sé ges stra té gi át kö vet ve, iga zunk tu da tá ból és nem ze -
ti lé tünk fenn ma ra dá sá hoz fû zõ dõ alap ve tõ jo gunk ból erõt
me rít ve te vé keny ked je nek e cél el éré se ér de ké ben. Új, ér dek -
ér vé nye sí tõ, bá tor ma gyar kül po li ti kát!

Köz re ad ja az EKOSZ és az EMTE ne vé ben

Dr. Kö ves dy Pál,
 az EKOSZ és az EMTE t.b. el nö ke
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Me mo ran dum Szé kely föld sa já tos
köz igaz ga tá si és fej lesz té si jog ál lá sá ért

[2009. szep tem ber 13.]
Pre am bu lum

Alu lí rot tak, Szé kely föld vá lasz tott ön kor mány za ti tiszt ség vi se lõi
és par la men ti kép vi se lõi, ré gi ónk és kö zös sé günk jö võ je irán ti fe -
le lõs sé günk tu da tá ban, az aláb bi Me mo ran dum köz zé té te lé vel kí -
ván juk fel hív ni Ro má nia és az Eu ró pai Unió köz vé le mé nyé nek
fi gyel mét mind azok ra a prob lé mák ra, ame lyek aka dá lyoz zák
Szé kely föld szer ves fej lõ dé sét, és ve szé lyez te tik az év szá za dok
óta itt élõ, a ré gi ó ban ab szo lút több sé get al ko tó ma gya rok nem ze -
ti kö zös ség ként való meg ma ra dá sát.

A 12.000 négy zet ki lo mé ter alap te rü le tû, kö zel egy mil li ós la -
kos sá gú (amely nek több mint há rom ne gye de ma gyar) tör té nel mi
Szé kely föld Ro má nia kö ze pén fek szik. Bár tör té nel me so rán sa -
já tos föld raj zi, tör té nel mi, gaz da sá gi, kul tu rá lis és po li ti kai iden -
ti tá sú egy sé ges ré gi ó vá vált, ma kö zi gaz ga tá si lag még is szét ta -
golt: Har gi ta és Ko vász na me gye tel jes te rü le tét, va la mint Ma ros
me gye egy ré szét lak ják szé ke lyek, né hány te le pü lés pe dig e me -
gyék ha tá ra in kí vül esik. A szé kely tár sa da lom az 1200-as évek tõl 
kez dõ dõ en köz igaz ga tá si ér te lem ben szé kek be ren de zõ dött: az
em lí tett há rom me gye te rü le tén ta lál ha tó Ma ros szék, Ud var hely -
szék, Csík szék, Gyer gyó szék, Ká szo nok, Sep si szék, Kéz di szék,
Or ba i szék és Bar docz-Mik lós vár szék. Az er dé lyi szász szé kek -
hez ha son ló an a szé kely szé kek au to nó mi á ja te rü le ti ön kor mány -
zat ként mûködött, saját közigazgatással, sajátos társadalmi és
közigazgatási felépítéssel, sajátos jogokkal és különleges stá tus -
sal rendelkeztek.

Bár a szé ki köz igaz ga tá si rend szer már ko ráb ban meg szûnt, a
fél év szá za dos kom mu nis ta ön kény ura lom ki tar tó erõ fe szí té se el -
le né re sem si ke rült meg tör ni a szé kely föl di sa já tos iden ti tást, az
itt élõ nem ze dé kek év szá za dos au to nó mia tö rek vé se it nem tud ták
el foj ta ni. Ma, az eu ró pai jog gya kor lat nak meg fe le lõ en, le he tõ ség
len ne is mét kü lön le ges jog ál lást biz to sí ta ni Szé kely föld nek de:
nyíl tan vagy bur kol tan még min dig to vább él a szé kely föl di sa já -
tos iden ti tás fel szá mo lá sá ra irá nyu ló szándék.

Az 1989-es for du lat után a ro má ni ai ma gyar nem ze ti kö zös ség
– de mok ra ti kus úton, és ki zá ró lag bé kés, tör vé nyes esz kö zök kel – 
fo lya ma to san küzd a ro mán több ség hez mér he tõ tel jes és tény le -
ges esély egyen lõ ség biz to sí tá sá ért. A meg ol dást a ma gyar kö zös -
ség ve ze tõi a bel sõ ön ren del ke zés el vén ala pu ló kö zös sé gi au to -
nó mia for mák tör vé nyi ke re te i nek biz to sí tá sá ban lát ják. Az au to -
nó mia-fo lya mat fon to sabb lé pé sei a las sú de mok ra ti zá ló dás el -
múlt húsz évé ben a következõk:
– A ro má ni ai ma gya ro kat 1990 óta Ro má nia tör vény ho zá sá ban

kép vi se lõ po li ti kai ér dek vé del mi szer ve zet, a Ro má ni ai Ma -
gyar De mok ra ta Szö vet ség (RMDSZ) már meg ala ku lá sa kor
meg fo gal maz ta a ma gyar ság bel sõ ön ren del ke zés hez való igé -
nyét, il let ve en nek köz jo gi for má it, a kü lön bö zõ kö zös sé gi au -
to nó mi ák lét re ho zá sát. En nek az igény nek meg fo gal ma zá sa a
Ko lozs vá ri Nyi lat ko zat (1992. ok tó ber 24.).

– Az RMDSZ Ro má nia Eu ró pa Ta nács ba való fel vé te le al kal má -
val (1993. au gusz tus 26.) Me mo ran du mot ter jeszt az Eu ró pa
Ta nács Par la men ti Köz gyû lé se elé, amely ben is mé tel ten ki -
nyil vá nít ja a ro má ni ai ma gyar kö zös ség bel sõ ön ren del ke zé sé -
hez való jo gát, és kéri a ma gya rok ál lam al ko tó té nye zõ ként
való el is me ré sét. Az ez al ka lom mal szü le tett 176/1993-as szá -
mú ET-aján lás tisz te let ben tar tá sá ra Ro má nia kö te le zett sé get

vál lalt, de a kö zös sé gi au to nó mia jogi ke re te i nek meg te rem té se 
azó ta sem történt meg.

– Az RMDSZ 1993 õszén (no vem ber 14.) el fo gad ja tör vény ter -
ve ze tét a nem ze ti ki sebb sé gek rõl és au to nóm kö zös sé gek rõl,
amely ben meg ha tá roz za há rom szin tû au to nó mia-prog ram ját: a 
kul tu rá lis, a sa já tos stá tu sú te le pü lé si ön kor mány za ti és te rü le ti 
ala pú au to nó mi át. A tör vény ho zás ro mán több sé ge al kot mány -
el le nes jel le gé re hi vat koz va el uta sít ja a tervezetet.

– Ro má nia Al kot má nyá nak mó do sí tá sa (2003) so rán nem si ke rül 
az alap tör vény be fog lal ni a ki sebb sé gi kö zös sé gek kul tu rá lis és 
te rü le ti au to nó mi á hoz való jo gát. 

– Az er dé lyi ma gyar kö zös sé gi au to nó mi ák szé les tár sa dal mi tá -
mo ga tá sá nak meg je le ní té sé re Er dé lyi Ma gyar Nem ze ti Ta nács
(EMNT) né ven ci vil-po li ti kai moz ga lom ala kul (2003. de cem -
ber 15.). 

– Ro má nia Par la ment je al kot mány el le nes jel le gé re hi vat koz va
el uta sít ja Szé kely föld te rü le ti au to nó mi á já nak sta tu tum-ter ve -
ze tét (2004). Ugyan ez a sor sa a kö vet ke zõ par la men ti cik lus -
ban is mét be nyúj tott ter ve zet nek (2005).

– Az RMDSZ ki dol goz za a Nem ze ti Ki sebb sé gek Jog ál lá sá ról
szó ló tör vény ter ve ze tet (2004), ame lyet a Ve len cei Bi zott ság is
po zi tí van vé le mé nyez. A ki sebb sé gi kö zös sé gek kul tu rá lis au -
to nó mi á já nak jogi ke re tét is meg te rem tõ ter ve ze tet a kor mány
el fo gad ja és a par la ment elé ter jesz ti (2005), de ott bi zott sá gi
szin ten meg re ked, mind má ig nem ké szült róla je len tés.

– 30 szé kely föl di te le pü lé si ön kor mány zat he lyi nép sza va zás ki -
írá sát kez de mé nye zi Szé kely föld sa já tos jog ál lá sú köz igaz ga -
tá si ré gi ó hoz való tar to zás tár gyá ban. A re fe ren du mok ki írá sá -
ról szó ló ha tá ro za to kat a pre fek tu sok rend re ha tály ta la nít ják.
(2006-2007).

– 2007-ben több mint 210.000 szé kely föl di vá lasz tó pol gár mond 
igent Szé kely föld te rü le ti au to nó mi á já ra.

– Az el múlt évek par la men ti és kor mány za ti mun ká ja nyo mán
bõ vült az anya nyel vû ok ta tás, va la mit az anya nyelv hasz ná lat a
he lyi köz igaz ga tás ban. Az igaz ság szol gál ta tás ban, bár lé te zik a 
tör vé nyes ke ret az anya nyelv hasz ná la tá ra, sok he lyen ezt ma -
guk a bí rák nem te szik le he tõ vé.

– A kö vet ke zõ évek leg fon to sabb fel ada ta a kol lek tív jo gok ki -
ala kí tá sa, el fo gad ta tá sa lesz!
Je len Me mo ran dum újabb ha tá ro zott lé pés kí ván len ni e fo lya -

mat ban. Jel zi azt, hogy a más fél mil li ós, szám be li ki sebb ség ben
levõ ro má ni ai ma gyar ság és an nak ré sze ként a tömb ben élõ, Szé -
kely föl dön re gi o ná lis több sé get al ko tó szé ke lyek nem haj lan dók
le mon da ni sem szü lõ föld jük rõl, sem sa já tos kö zös sé gi iden ti tá -
suk ról.

Szé kely föl di visszás sá gok – a ré gió szer ves
fej lõ dé sét és la kó i nak sa já tos iden ti tá sát

ve szé lyez te tõ té nye zõk
Húsz év vel a de mok rá cia és a jog ál lam tér nye ré sét biz to sí tó rend -
szer vál tás után még szá mos té nye zõ aka dá lyoz za a szé kely föl di
ré gió gaz da sá gi, tár sa dal mi és po li ti kai ki bon ta ko zá sát, la kó i nak
nem ze ti eman ci pá ci ó ját.

Hi va ta los anya nyelv-hasz ná la ti kor lá tok
Bár a ki sebb sé gek anya nyel vé nek hasz ná la tát a köz élet kü lön bö -
zõ te rü le te in ér vény ben lévõ tör vé nyek le he tõ vé te szik, a szé kely -
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föl di ré gió több sé gét ki te võ ma gya rok anya nyel ve még is má sod -
ren dû. Né hány pél da, a tel jes ség igé nye nél kül:
– Az ál la mi ha tó sá gok (ön kor mány za ti és ok ta tá si in téz mé nyek)

ál tal ki bo csá tott hi va ta los do ku men tu mok csak ro má nul íród -
nak.

– A köz pon ti köz igaz ga tás ún. de kon cent rált in téz mé nye i ben
csak az ál lam nyel vét használják.

A köz igaz ga tás de cent ra li zá ci ó já nak kés le ke dé se a „köz pon ti
nem zet ál la mi" szem lé let to vább élé se
Ro má nia köz igaz ga tá si be ren dez ke dé se még min dig erõ sen köz -
pon to sí tott. A köz igaz ga tá si ha tás kö rök lé nye ges ré sze több tár sa -
dal mi szol gál ta tás – ok ta tás, mû ve lõ dés, mun ka ügy, szo ci á lis jut -
ta tá sok, köz rend, gaz da sá gi te vé keny sé gek sza bá lyo zá sa, stb. –
ese té ben nem a vá lasz tott tes tü le tek nél, ha nem a köz pon ti lag ki -
ne ve zett ve ze tõk ál tal irá nyí tott de kon cent rált in téz mé nyek nél
van nak. Ezek a ve ze tõk pe dig dön té se ik ben és ve ze té si gya kor la -
tuk ban sok szor a köz pon ti ér de ke ket kép vi se lik és ér vé nye sí tik a
he lyi kö zös sé gi ér dek kel szem ben.

Arány ta lan et ni kai kép vi se let a köz pon ti köz igaz ga tás te rü le -
ti ki ren delt sé ge i nél
A ro mán nem zet ál la mi ér dek a de kon cent rált in téz mé nyek ve ze -
tõ i nek ki ne ve zé se ese té ben ér he tõ leg in kább tet ten. Míg a ma gyar 
kö zös ség szám ará nya a ré gi ó ban kö zel 80%, a ki ne ve zett köz -
igaz ga tá si ve ze tõk kö zött a ma gya rok ará nya 20% alatt ma rad.

Gaz da sá gi és költ ség ve té si disz kri mi ná ció
Ki mu tat ha tó, hogy ha a ma gyar po li ti kai kép vi se let (RMDSZ) a
kor mány zó ko a lí ció tag ja, meg nõ a szé kely föl di me gyék költ ség -
ve té si tá mo ga tott sá ga, a Szö vet ség el len zék be ke rü lé sé vel azon -
ban is mét fel erõ sö dik a Szé kely föld gaz da sá gi el szi ge te lé sé re,
hát tér be szo rí tá sá ra irá nyu ló több év ti ze des ro mán kor mány za ti
po li ti ka: a szé kely föl di kul tu rá lis és szo ci á lis in téz mény rend szer
alul fi nan szí ro zott, egy re ke ve sebb a pénz az el kez dett be ru há zá -
sok foly ta tá sá ra is.

Az inf ra struk tu rál is fej lesz tés las sí tá sa
Kü lön prob lé mát je lent Szé kely föld inf ra struk tú rá já nak az or szág 
egyéb – kü lö nö sen a mold vai vagy a dél-ro má ni ai – ré gi ók hoz ké -
pest szán dé ko san las sú üte mû fej lesz té se, he lyen ként tel jes el ha -
nya go lá sa. A meg ho no so dott po li ti kai gya kor lat sze rint a köz pon -
ti költ ség ve tés inf ra struk tu rál is fej lesz tés re szánt té te le i nek ki uta -
lá sa ju ta lom, vissza tar tá sa vagy meg vo ná sa pe dig bün te tés a he lyi 
tiszt ség vi se lõk „he lyes nek" vagy „hely te len nek" mi nõ sí tett po li -
ti kai ma ga tar tá sa mi att. Bár a 2008-ban ala kult kor mány a ki nyi -
lat koz ta tás szint jén ki emelt fi gyel met ígért Szé kely föld ilyen irá -
nyú fej lesz té sé nek, az RMDSZ kor mány za ti sze rep vál la lá sá nak
ide je alatt el kez dett nagy ará nyú inf ra struk tu rál is fej lesz té sek üte -
me mára le las sult, ezek foly ta tá sa kérdésessé vált.

Az al ta laj kin csek ki ter me lé se és ér té ke sí té se – köz pon ti mo -
no pó li um
Az al ta laj kin csek ki ak ná zá sa Ro má ni á ban ál ta lá ban ál la mi mo no -
pó li um. Ez Szé kely föld stra té gi ai tar ta lé kai – fõ leg a só és az ás -
vány vi zek – ese té ben köz pon ti be avat ko zást ered mé nyez, amely -
nek a sa já tos hely zet re való te kin tet tel et ni kai di men zi ó ja is van.
Ezt te té zi az al ta laj kin csek ki ak ná zá sá nak köz pon ti lag irá nyí tott,
a he lyi vál lal ko zó kat hát tér be szo rí tó oda íté lé se is. A fe le más jog -
sza bá lyok, ren de le tek meg ne he zí tik a re á lis be ru há zá sok meg va -
ló sí tá sát a tu laj do no sok szá má ra. Ugyan ak kor az is prob lé mát
okoz, hogy a ki ter me lés utá ni il le ték a köz pon ti költ ség ve tés ré -
szét ké pe zi. Nem jobb a hely zet az er dõ gaz dál ko dás te kin te té ben
sem: erre az ága zat ra is erõ tel jes ál la mi el le nõr zés jel lem zõ, a ma -
gán er dé sze tek, a köz bir to kos sá gok mun ká ját bü rok ra ti kus és más 
úton hátráltatják.
Kör nye zet vé del mi kér dé sek
Mi vel a ter mé sze tes kör nye zet óvá sa és az arra po ten ci á lis ve -
szélyt je len tõ te vé keny sé gek el le nõr zé se több nyi re nem a vá lasz -
tott, ha nem a köz pont ból irá nyí tott tes tü le tek ha tás kö re, Szé kely -
föld eb ben a kér dés ben is ki szol gál ta tott a köz pont nak. A gyak ran 
re gi o ná lis ér de ke ket sér tõ kör nye zet vé del mi gya kor lat nem csak
az élet mi nõ sé get be fo lyá sol ja ked ve zõt le nül, ha nem gaz da sá gi
szem pont ból Szé kely föld hú zó ága za ta i nak – a tu riz mus, a fa ki -
ter me lés és -fel dol go zás – hosszú távú ér de kei el len is hat.

Ké sik a jog ta la nul el ko bo zott in gat la nok vissza szol gál ta tá sa
Bár az egész or szág ban aka do zik a kom mu niz mus alatt jog ta la nul 
el ko bo zott in gat la nok vissza szol gál ta tá sa, so kat mon dó en nek
szé kely föl di gya kor la ta, ki e mel ten a ma gyar tör té nel mi egy há zak
egy ko ri va gyo na, és a Csí ki Ma gán ja vak ese té ben.

A kom mu nis ta rend szer 2140 in gat lant ko bo zott el az er dé lyi
ma gyar tör té nel mi egy há zak tól. A négy fe le ke zet tõl – ró mai ka to -
li kus, re for má tus, evan gé li kus és uni tá ri us – jog ta la nul el sa já tí tott 
épü le tek és tel kek vissza szol gál ta tá sa nél kül az egy há zak kép te le -
nek el lát ni azt a hit éle ti és ka ri ta tív te vé keny sé get, ame lyet év szá -
za dok óta fel vál lal tak az er dé lyi ma gyar ság meg ma ra dá sa és gya -
ra po dá sa ér de ké ben. A res ti tú ci ós jog sza bá lyok las san egy év ti ze -
de meg szü let tek, de a Szé kely föl dön a ma gyar egy há zak egy ko ri
va gyo ná nak több mint egy har ma dát még nem si ke rült újra bir tok -
ba ven ni, a ter mé szet ben vissza nem ad ha tó ja va kért való kár pót -
lás pe dig még el sem kezdõdött.

Ma gyar tan nyel vû ál la mi tu do mány egye tem hi á nya
A rend szer vál tást kö ve tõ en a ma gyar kö zös ség több íz ben is ki fe -
jez te a kom mu niz mus alatt meg szün te tett Bo lyai Egye tem új ra -
ala pí tá sá ra vo nat ko zó egy ön te tû aka ra tát. A ma gyar po li ti kai kép -
vi se let szá mos ál lás fog la lást, tör vény- és kor mány ha tá ro zat-ter -
ve ze tet dol go zott ki. Az anya nyel vi ok ta tás jo gá nak biz to sí tá sa
ér de ké ben az RMDSZ ki dol go zott egy tan ügyi tör vény ter ve ze tet, 
ame lyet a Szö vet ség kez de mé nye zé sé re 500.000 ma gyar nem ze -
ti sé gû ro mán ál lam pol gár írt alá. Ezt a ter ve ze tet be nyúj tot tuk Ro -
má nia Par la ment jé hez, amely azon ban el uta sí tot ta a kez de mé nye -
zést. Csak jó val ké sõbb, 1999-ben si ke rült el fo gad ni a ro mán Par -

Fel hí vás
A ké szü lõ

Hun ga ry and the Hun ga ri ans
 címû köny vünk höz szük sé günk vol na

az aláb bi ak kal kap cso la tos do ku men tu mok ra:

A ha tá ron kí vü li ma gya ro kat súj tó ren del ke zé sek, tör vé nyek,
vég re haj tá si uta sí tá sok, vá lasz tá si ren de le tek
(a vá lasz tó ke rü le tek át raj zo lá sa az zal a cél lal,

hogy a ma gya rok ne ke rül hes se nek több ség be).

A ma gyar ok má nyok, anya köny vek, õs nyom tat vá nyok,
le le tek, kó de xek el kob zá sa, (Ro má ni á ban ke ze lés be vé tel lel

való) „biz to sí tá sa”, is ko lák meg szün te té se, kor lá to zá sa.

Te hát min den re, ami a ma gyar sá got bár mi lyen for má ban ká -
ro san be fo lyá sol ja, aka dá lyoz za nem ze ti éle té ben, tör té nel -

mé ben, jö võ jé ben, em be ri és ki sebb sé gi jo ga i ban. 
Az ed dig be ér ke zett ér té kes cik kek, ta nul má nyok nem öle lik

fel az egész té mát, te hát eze ket ki kell egé szí te nünk olyan
ada tok kal, ame lye ket nem zet kö zi szer ve ze tek nél is fel le het

hasz nál ni bi zo nyí ték ként.

Kö szö net tel
Ma gya ró dy Sza bolcs, a Hu nya di Má tyás

Mun ka kö zös ség ve ze tõ je

Hon lap ja ink 
An gol nyel vû: www.hun ga ri an his to ry.com
Ma gyar nyel vû: www.cor vi nus lib ra ry.com
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Átalvetõ

la ment ben en nek a ter ve zet nek né hány fon to sabb ren del ke zé sét,
ám ezek nem vol tak ele gen dõ ek az ál la mi ma gyar tan nyel vû
egye tem új ra in dí tá sá hoz. Az Al kot mány és a tan ügyi tör vény ál tal 
ga ran tált jo gok el le né re, a Ro má nia ál tal alá írt nem zet kö zi egyez -
mé nyek, va la mint az Eu ró pai
Uni ós re a li tá sok da cá ra sem
si ke rült egyet len lé pést sem
ten ni e ké rés meg va ló sí tá sa
irá nyá ba. Az ön ál ló ma gyar
egye tem lét re ho zá sa mel lett
szól, hogy Ro má nia la kos sá -
gá nak 6,6 szá za lé ka ma gyar
nem ze ti sé gû, mi köz ben az
egye te mi hall ga tók csu pán
4,4 szá za lé ka ma gyar és
ezek nek is csak ki sebb ré sze
ta nul anya nyel vén. Ugyan -
csak sú lyos tény, hogy ép pen 
a gaz da ság szem pont já ból
hú zó ága za tok nak szá mí tó
te rü le te ken (mû sza ki, me zõ -
gaz da sá gi sza kok) egyál ta -
lán nem le het sé ges az anya -
nyel ven való ta nu lás. Az er dé -
lyi ma gya rok jo gos igé nyét tá maszt ja alá a po zi tív eu ró pai gya -
kor lat is: a finn or szá gi své dek, a nor vé gi ai lap pok, a mol do vai ga -
ga u zok, a ma ce dó ni ai al bá nok ren del kez nek egy vagy több sa ját
egye tem mel. Szé kely föld szá má ra az ön ál ló ma gyar ál la mi egye -
tem vissza ál lí tá sa ki e mel ten fon tos, hi szen a tö me ges kép zés igé -
nye i re ki ala kí tott több köz pon tú struk tú ra sa ját kö zös sé ge fel sõ fo -
kú ok ta tá sá nak is meg fe lel ne.

Az et ni kai ará nyok mes ter sé ges meg vál toz ta tá sá nak ve szé lye
és gya kor la ta
Bár a Ro má nia ál tal is ra ti fi kált Eu ró pai Ki sebb ség vé del mi Ke ret -
egyez mény is tilt ja egy, ki sebb sé gek ál tal je len tõs arány ban la kott 
ré gió et ni kai ará nya i nak mes ter sé ges meg vál toz ta tá sát, Szé kely -
föld ese té ben, ha köz ve tett for má ban is, de még min dig él az el -
múlt év ti ze dek dik ta to ri kus gya kor la ta. Az, hogy a „több sé gi
nem zet" Szé kely föl dön csu pán ki sebb sé get al kot, a ro mán po li ti -
kai ve ze tõk egy ré sze szá má ra össze egyez he tet len a ro mán nem -
zet ál la mi esz mé vel. És bár nem lé te zik erre irá nyu ló tu da tos köz -
pon ti po li ti ka, a ro mán po li ti kai erõk egy ré sze ma is töb bé-ke vés -
bé nyíl tan tá mo gat ja a ro mán aj kú la kos ság tu da tos pri vi le gi zá lá -
sát Szé kely föl dön. Ezt mu tat ja az is, hogy az RMDSZ el len zék be
ke rü lé sé vel je len tõs mér ték ben vissza szo rít ot ták a ma gyar szak -
em be rek szá mát az ál la mi köz hi va ta lok ban, így a nem ze ti sé gi
ará nyok hoz ké pest ma a ma gyar nem ze ti sé gû ek kisebb, a ro mán
nem ze ti sé gû ek pe dig lé nye ge sen na gyobb arány ban van nak je len
ezen in téz mé nyek vezetésében.

A prob lé mák jogi meg ol dá sa: Szé kely föld te rü le ti au to nó mi á -
ja – a sa já tos jog ál lá sú köz igaz ga tá si és ön ál ló fej lesz té si ré gió
Szé kely föld szer ves fej lõ dé sé nek leg fõbb aka dá lya, il let ve a sa já -
tos kö zös sé gi – nem ze ti és re gi o ná lis – iden ti tás sza bad meg élé sé -
nek és át örö kí té sé nek leg fõbb aka dá lya a ro mán köz igaz ga tás túl -
zot tan köz pon to sí tó jel le gé nek to vább élé se. A fel so rolt prob lé -
mák meg ol dá sá nak eu ró pai útja a szub szi di a ri tás és az ön kor -
mány za ti ság el vé nek kö vet ke ze tes al kal ma zá sa, vagy is a ré gió
föld raj zi, tör té nel mi, gaz da sá gi, tár sa dal mi és po li ti kai sa já tos sá -
ga it, va la mint az itt élõ több ség kul tu rá lis és nem ze ti kü lön bö zõ -
sé gét fi gye lem be vevõ sa já tos köz igaz ga tá si-szer ve zé si konst ruk -
ció: Szé kely föld te rü le ti au to nó mi á ja.
A ki sebb sé gek kö zös sé gi au to nó mi á ja ál ta lá ban egy or szá go san
ki sebb ség ben levõ, de re gi o ná lis több sé get al ko tó, õs ho nos kö -
zös ség szü lõ föld jé nek szá mí tó tör té nel mi ré gió te rü le ti au to nó mi -

á ja sa já to san olyan meg ol dás, amely al kal ma zá sa a köz igaz ga tá si
rend szer ben az ál la mok, ré gi ók és nem ze ti kö zös sé gek Eu ró pá já -
ban a több ség és a ki sebb ség vi szo nyá nak nor ma li zá lá sá hoz ve ze -
tett (lásd az Eu ró pa Ta nács Gross-je len té se alap ján szü le tett

1334/2003-as szá mú Ha tá ro za tát).
Szé kely föld mind gaz da sá gi

fej lõ dés, mind a tör té nel -
mi-föld raj zi sa já tos sá gok
szem pont já ból meg fe lel egy
au to nóm köz igaz ga tá si ré gió
is mér ve i nek. Ezek az adott sá -
gok ki egész ül nek az zal a re -
gi o ná lis és po li ti kai szem -
pont ból is ar ti ku lált kö zös sé -
gi tu dat tal, amely ed dig is
szám ta lan al ka lom mal és for -
má ban meg fo gal maz ta kö -
zös sé gi au to nó mia irán ti igé -
nyét.
Egy or szág te rü le ti-köz igaz -
ga tá si be ren dez ke dé se az ál -
lam bel ügye, azon ban az EU

pol gá rai egyé ni és kö zös sé gi
jo ga i nak tisz te let ben tar tá sa –

be le ért ve a kö zös sé gi ön azo nos ság vé del mé hez, az ön kor mány -
zás hoz és az ál la mon be lü li ön ren del ke zés hez való jo got is – már
az Eu ró pai Unió ügye is: egya ránt em ber jo gi, sta bi li tá si és biz ton -
ság po li ti kai kér dés.

A sa já tos köz igaz ga tá si jog ál lás
Szé kely föld pol gá rai olyan – az Al kot mány, és kü lön erre vo nat -
ko zó tör vény ál tal sza va tolt – sa já tos jog ál lá sú ré gi ót sze ret né nek, 
amely ben a ré gió jö võ jét, pol gá ra i nak min den nap ja it meg ha tá ro -
zó dön té sek hely ben szü let nek, a ré gió pol gá rai ál tal sza ba don és
de mok ra ti ku san vá lasz tott tes tü le tek által.

Szé kely föld pol gá rai ál tal igé nyelt sa já tos re gi o ná lis köz igaz -
ga tá si jog ál lás is mér vei:
– A több szá za dos szer ves fej lõ dés ered mé nye ként ki ala kult tör -

té nel mi Szé kely föld egyet len – a köz pon ti ál la mi és a he lyi
köz igaz ga tá si szint közé ik ta tott – re gi o ná lis köz igaz ga tá si
egy sé get al kos son: ez a Szé kely föld au to nóm köz igaz ga tá si ré -
gió. 

– A ré gió sa ját, pol gá rai ál tal de mok ra ti ku san meg vá lasz tott dön -
tés ho zó tes tü le tek kel és vég re haj tó in téz mé nyek kel ren del kez -
zen, ame lyek köz igaz ga tá si ha tó ság ként a vá lasz tó pol gá rok
meg bí zá sá ból gya ko rol ják a köz ha tal mat, szer ve sen il lesz ked -
vén az or szág köz igaz ga tá si rend sze ré be, nem az zal pár hu za -
mos in téz mé nye ket ala kít va.. 

– Ezen tes tü le tek tör vény út ján át ve szik és gya ko rol ják mind azo -
kat a dön té si ha tás kö rö ket, ame lye ket a ré gió jog ál lá sá ra vo nat -
ko zó tör vény elõ ír. Ezen ha tás kö rök alap ján le het az elõ zõ fe je -
zet ben fel so rolt prob lé mák ra le gi tim és a he lyi ér de ket szem
elõtt tar tó vá la szo kat adni, ki e mel ten az ok ta tás, köz mû ve lõ -
dés, tá jé koz ta tás, ha gyo mány õr zés, mû em lék vé de lem, szo ci á -
lis és mun ka ügyi kér dé sek, fog lal koz ta tá si po li ti ka, al ta laj kin -
csek ki ak ná zá sa és fel hasz ná lá sa, kör nye zet vé de lem vagy köz -
rend te rü le tén. 

– Az anya nyelv sza bad hasz ná la tá nak joga a ma gán élet ben és a
köz élet ben olyan kö zös sé gi jog, amely a nem ze ti iden ti tás vé -
del mé nek és át örö kít he tõ sé gé nek leg fon to sabb ga ran ci á ja. Be -
vett eu ró pai gya kor lat – ame lyet a Ki sebb sé gi és Re gi o ná lis
Nyel vek Eu ró pai Char tá ja is elõ ír – az or szá go san szám be li leg
ki sebb sé gi, de re gi o ná li san több sé get al ko tó kö zös ség nyel vé -
nek hi va ta los re gi o ná lis nyelv vé nyil vá ní tá sa. 



2009. szeptember

EKOSZ–EMTE Do ku men tu mok 17

– A ma gyar nem ze ti jel ké pek, il let ve Szé kely föld sa já tos jel ké -
pe i nek sza bad hasz ná la ta ép pen úgy ré sze a nem ze ti és re gi o ná -
lis iden ti tás nak, mint az anya nyelv. 

– A több nyel vû ség bõl és a sa já tos jog ál lás ból szár ma zó több let -
költ sé gek a ré gi ó ban meg ter melt adók és il le té kek na gyobb há -
nya dá nak hely ben ma ra dá sát fel té te le zik. A ki szé le sí tett gaz da -
sá gi és költ ség ve té si ön ál ló ság a te rü le ti au to nó mia egyik leg -
fon to sabb fel té te le.

Szé kely föld, mint ön ál ló fej lesz té si ré gió
A gaz da sá gi, föld raj zi, kör nye ze ti, kul tu rá lis és tör té nel mi szem -
pon tok mel lõ zé sé vel, 1998-ban lét re ho zott fej lesz té si ré gi ók nem
ösz tö nö zik a gaz da sá gi és tár sa dal mi ha la dást és a ma gas szin tû
fog lal koz ta tott sá got, nem va ló sít ják meg a ki egyen sú lyo zott és

fenn tart ha tó fej lõ dést. Az elõ csat la ko zá si ala pok (PHA RE, SA -
PARD, ISPA) fel hasz ná lá sá nak ada tai azt mu tat ják, hogy ezek ben 
a mes ter sé ge sen lét re ho zott fej lesz té si ré gi ók ban a leg több for rást 
ál ta lá ban a na gyobb né pes sé gû és fej let tebb me gyék szer zik meg,
a sze gény és ki csi me gyék pe dig fo ko zot tan hát rá nyos hely zet be
ke rül nek.
A re gi o ná lis fej lesz tés po li ti kai in téz mé nyek mû kö dé se ne héz kés,
bü rok ra ti kus, a köz pon ti ha ta lom uta sí tá sa i nak hû sé ges vég re haj -
tá sát szol gál ja. A kü lön bö zõ ügy nök sé gek sem a part ner ség, sem
a szub szi di a ri tás el vét nem al kal maz zák, ezért a fõ ked vez mé nye -
zet tek – a he lyi kö zös sé gek – ér de ke it meg je le ní tõ ön kor mány za -
tok va ló já ban a fej lesz tés po li ti kai for rá sok meg szer zé sé ben egy re 
ki szol gál ta tot tabb hely zet be ke rül nek. A he lyi kö zös sé gek és ön -
kor mány za tok for rás be vo ná si szük ség le te i nek fe de zé sé hez a kü -
lön bö zõ fej lesz té si ügy nök sé gek kom pe ten ci á i nak te rü le ti ala pon 
való új ra gon do lá sa a kö zel jö võ fon tos és el ke rül he tet len fel ada ta.
A Szé kely föld fel emel ke dé sé hez lét fon tos sá gú mind a fej lesz té si
ré gi ók, mind pe dig a ré gi ók ra ala po zott in téz mény rend szer át fo -
gó re form ja és át szer ve zé se.
Je len leg a Szé kely föl det al ko tó köz igaz ga tá si egy sé gek (Ma ros,
Har gi ta és Ko vász na me gyék) a Köz pon ti Fej lesz té si Ré gi ó hoz
tar toz nak há rom má sik me gyé vel (Bras só, Sze ben, Fe hér) együtt.
Így a fej lesz té si ré gi ó hoz tar to zó ma gyar ön kor mány za tok aka rat -
ér vé nye sí tõ ké pes sé ge kor lá to zott, ami nek a ma gyar kö zös ség re
hát rá nyos vol tát az ed di gi dön té sek egy ér tel mû en mu tat ják. Be -
szé des, hogy az eu ró pai kö zös sé gi fej lesz té si ala pok fel hasz ná lá -
sá ban, a tá mo ga tás ra mél tó fej lesz té si prog ra mok ki vá lasz tá sá ban 
dön tõ be fo lyás sal bíró tes tü let köz pont ja Gyu la fe hér vá ron van,
amely a ré gi ó hoz tar to zó me gyék min den nap ja i nak tör té né se ire
sem mi lyen rá lá tás sal nem ren del ke zik.

Szé kely föld meg fe lel egy ön ál ló sta tisz ti kai-fej lesz té si ré gió
is mér ve i nek, tel je sí ti az EU erre vo nat ko zó elõ írá sa it. Az EU ál tal 
meg kö ve telt gaz da sá gos sá gi és ha té kony for rás-fel hasz ná lá si
szem pon tok el en ged he tet le nül át fog ják szab ni a fej lesz té si ré gi -
ók ha tá ra it. Szé kely föld vá lasz tott tiszt ség vi se lõi az ön ál ló szé -
kely föl di fej lesz té si ré gió ki ala kí tá sá nak kez de mé nye zé se so rán
nem kí ván nak egye bet, mint a szer ve sen ki ala kult ré gi ók ha tá ra i -
nak tisz te let ben tar tá sát, to váb bá a ré gió fej lesz té sét szol gá ló in -
téz mény rend szer en nek meg fe le lõ átalakítását.

A szé kely föl di ro má nok jo ga i ról
Mind po li ti ka i lag, mind az in te ret ni kus béke szem pont já ból ér zé -
keny kér dés a ré gi ó ban szám be li ki sebb ség ben élõ, de or szá go san 
több sé get al ko tó ro mán kö zös ség hely ze te, amely a sa já tos jog ál -
lá sú köz igaz ga tá si ré gió de mok ra ti kus be ren dez ke dé sé nek mér -
cé je. A kér dés meg nyug ta tó an csak is a tel jes egyen jo gú ság biz to -
sí tá sá ban és a ro mán kö zös ség hely ze té re való fo ko zott oda fi gye -
lés sel old ha tó meg.

Összeg zés
Szé kely föld ma gyar sá ga az el múlt húsz év ben a bé kés, de mok ra -
ti kus és tör vé nyes esz kö zök – po li ti kai ál lás fog la lá sok, pe tí ci ók,
me mo ran du mok, tör vény ter ve ze tek – vál to za tos so ka sá gá val fe -
jez te ki ha tá ro zott igé nyét a ré gió sa já tos jog ál lá sát sza va to ló te -
rü le ti au to nó mia tör vény út ján tör té nõ meg te rem té sé re.

Mi, Szé kely föld vá lasz tott ön kor mány za ti tiszt ség vi se lõi, kö zös -
sé günk aka ra tá ból el nyert pol gár mes te ri, al pol gár mes te ri és ön -
kor mány za ti kép vi se lõi ezú ton is mé tel ten ki nyil vá nít juk: ré gi ónk 
és kö zös sé günk jö võ jé nek egyet len tör vé nyi ga ran ci á ja Szé kely -
föld te rü le ti au to nó mi á ja lehet.

Ha tá ro zot tan kér jük és ki ál lunk en nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben
min den tör vé nyes esz közt fel hasz nál va, ré gi ónk és kö zös sé günk
múlt ja, je le ne és jö võ je iránt vál lalt fe le lõs sé günk tel jes tu da tá -
ban.

Wass Al bert: Egy sé ges ma gyar ság 
(rész let) 

MI AZ EGY SÉG? 
Ha mind annyi an egyet aka runk. Ha mind annyi an más kép -

pen is akar juk azt az egyet, már ak kor is egy ség az. 
A kü lön bö zõ fel fo gás vi tát vi rág zik, s a vita fel is me ré sek

és tisz tá zá sok gyü möl csét ér le li. Csak jó in du lat kell hoz zá és
meg ér tés egy más irá nyá ban. Tud ni és meg ér te ni azt, hogy az
is jót akar, aki más kép pen akar ja a jót, mint én. Eh hez még az
szük sé ges, hogy min den ki iga zán jót akar jon. Itt ér kez tem el
az aka dá lyok hoz, ami ket el hall gat ni nem sza bad. Min den
egy ség nek ve sze del me a ta go zó dás. De nem csak az olyan ta -
go zó dás, mely nem kö zös gyö kér bõl in dul és nem kö zös
irány ba nõ. Tu dom, el nyo más alól sza ba dult né pün ket két fé le 
be teg ség ve sze del me fe nye ge ti, mint be ho za ta li cikk az
anyaország felõl: a politikai pártoskodás, s az osz tály el len té -
tek. 

Mi ná lunk, Er dély ben vol tak ed dig gaz dák, ipa ro sok, ke -
res ke dõk, pa pok, ta ní tók, ta ná rok, mun ká sok és tisztviselõk. 

Ezek együtt mind ma gya rok vol tak. Ennyi volt kö zöt tük a
párt és az osz tály. Leg alább is én így lá tom ezt. 

Kü lön bö zõ fog lal ko zá so kat ûzõ ma gya rok vol tunk, s bár
apró ér de ke ink vé kony ágacs kái néha ke resz tez ték is egy -
mást, a ve zér ágak kö zös irány ba nõt tek, s ez az irány ma gyar -
sá gunk irá nya volt. Igaz, hogy mind sze gé nyek vol tunk, s a
sze gény ség kö ze lebb hoz za egy más hoz az em be re ket. De ta -
lán sze ret ben nün ket egy ki csit az Is ten, s ezen túl sem ful la -
dunk bele a tej föl be. A bacilusok pedig csak a kövéreket
szeretik. 

Ezek nek az egy sé get meg ron tó be teg sé gek nek a le küz dé -
sé ben jut az írók ra el sõ ren dû fel adat. Ha kü lön uta kon in dul -
nak em be rek kö zös kin cset ke res ni, ki ál tó kat kell vi gye nek
ma guk kal, kik a sû rû sé gen át egy más nak ki ált ják az ered -
ményt, a fel fe de zett tit kot, s ha kell, a ve sze del met. De aki
egy szer ki ál tó nak sze gõ dött, jól néz ze meg, hogy mit tart a
kezében, s a sárga agyagot aranynak ne kiáltsa. 

És most, hogy idá ig el ju tot tam, már fe lel he tek õszin tén és
be csü le te sen: 

Egy sé ges a ma gyar ság ak kor, ha min den ma gyar
em ber eb bé len ni igyek szik, hogy ezál tal ma gya rab bá

vál jon. Ott ho nán ke resz tül szol gál ja ha zá ját, s min den
aka dá lyon ke resz tül igaz jó szán dék kal tö rek szik

a kö zös cél felé és a cél ugye bár egy sze rû:
hogy bé kes ség ben, s igaz ság ban él jünk mind nyá jan

egy fe dél alatt. s ki ket egy for mán ver a zi va tar,
egy for mán süs sön azok ra a nap is.



Ma ri us Cos me a nu:

Her ta Mül ler, ké nyel met len té nye zõ
A bán sá gi szü le té sû, né met Her ta Mül ler
nyer te idén az iro dal mi No bel-dí jat. Ma gá é -
nak te kint he ti-e a dí jat az a ro mán ál lam és
tár sa da lom, amely év ti ze dek óta azt a ki sebb -
sé gel le nes po li ti kát foly tat ja, amely nek ál do -
za ta i ról Her ta Mül ler ír? Örül nek-e a díj nak
Bu ka rest ben? És mi ért nem?

Jó ér zés, hogy a tör té ne lem nek oly kor akad nak kel le mes pil la -
na tai is, ame lyek nem a vég zet le he le tét áraszt ják. Her ta Mül ler
iro dal mi No bel-dí já nak van nak iro dal mon kí vü li kö vet kez mé -
nyei is, ame lyek nek a kö zel jö võ re vo nat ko zó ha tá sát nem is gya -
nít hat juk. A nicz fal vi író nõ meg nyer te a vi lág leg fon to sabb iro -
dal mi dí ját, és ez zel térd re kény sze rí tett né hány évtizednyi ki -
sebb sé gel le nes és homogenizáló román propagandát.

Hogy az er dé lyi né me tek és ma gya rok sor sa (hogy csu pán a
leg vissz han go sabb pél dá kat hoz zam fel) majd’ egy év szá za da
nem cu kor síp, azt Ber lin vagy Bu da pest szin te min den olyan la -
ko sa tud ja, aki ki csit is ér dek lõ dik az ilyen jel le gû kér dé sek iránt.
Ám Bu ka rest ben a dol gok ko ránt sem ilyen egy ér tel mû ek. Han go -
san és eset leg nyil vá no san ki je len te ni, hogy a ro mán ál lam bû nö -
ket kö ve tett el a te rü le tén élõ ki sebb sé gek el len - nos, ez koc ká za -
tos gesz tus. A ma gam bõ rén ta pasz tal tam meg ezt. Ami kor
két-há rom éve ír tam egy ve zér cik ket ar ról a szé les kör ben el ter -
jedt vé le mény rõl, mely sze rint Tõ kés Lász ló a ma gya rok Fu nar ja
(az “új Fu nar”-ról pe dig erre ír tam), ki vé te les in du la to kat si ke rült
gerjesztenem. Az olvasók egyike-másika többek között azt is
kérte, fosszanak meg a román állampolgárságomtól.

A hely zet ne vet sé ges sé gén és kel le met len as pek tu sán túl egy
fel té te les ref lex szel ke rül tem szem be: el kö vet tem a hi bát, hogy
egy ma gya rért száll jak sík ra, s ez meg bo csát ha tat lan bûn nek mi -
nõ sült egy olyan kö zös ség szá má ra, amely be a hi va ta los szo ci a li -
zá ci ós csa tor nák évek hosszú so rán át azt suly kol ták, hogy At ti la
le szár ma zot tai ké pe zik az elsõ szá mú kö zel len sé get (Ár pád vagy
Szent Ist ván túl sá go san sza lon ké pe sek ahhoz, hogy a román tör -
té net írás nyilvános vitába vesse õket).

A csü tör tö kön ka pott díj jal Her ta Mül ler a tü kör elé kény sze rí ti 
a ro mán tár sa dal mat és an nak kul tu rá lis elit jét. El sõ sor ban azt a
tár sa dal mat, amely hi he tet len prü dé ri á val vi szo nyul ön nön iden ti -
tá sá hoz. Arra kö te le zi, hogy egy olyan té má ról vi tat koz zon, ame -
lyet év ti ze de kig a láb tör lõ alá rú gott vagy a szé gyen pad ra vont: a
ki sebb sé gek rõl. Ab ban a Ro má ni á ban, amely ben a ki sebb sé gi
csak ak kor szá mí tott, ha lel ke sen be épült, gyak ran sa ját iden ti tá -
sát dob va be, Her ta Mül ler olyan té má kat ír meg, ame lyek nek
min den esé lyük meg van arra, hogy egy más fé le, nyíl tabb és
õszin tébb be szél ge tést kez de mé nyez ze nek, ar ról, hogy mi kép pen
kezelte a román állam (és nemcsak az állam) a kisebbségekkel
való viszonyt az utóbbi kilenc évtized során.

Az egyik leg fon to sabb ro mán iro da lom kri ti kus, Ion Bog dan
Lef ter, még to vább megy, és köz vet le nül a díj ki hir de té se után azt
írja, Her ta Mül ler a ro mán al kot mány elsõ cik ke lyét tá mad ja meg. 
Pon to sab ban, ahogy né hány éve az er dé lyi szá szok egyik ve ze tõ je 
mond ta ne kem, “a ro mán po li ti ka szent te he nét”, az érint he tet len
tör vény ke zé si szö ve get. Mit mond ez a cik kely? Hát azt, hogy

“Ro má nia ön ál ló, füg get len, egy sé ges és oszt ha tat lan nem zet ál -
lam.” Bi zo nyá ra így van, bár Ro má ni á ban van a leg több nem ze ti
ki sebb ség az EU ál la mai kö zül (szám sze rint 19), s ezek között
találjuk az Európa-szerte két legnagyobbat (a magyart és a romát)
is.

Akár hogy is, Her ta Mül ler szö ve ge i nek “meg emész té se” nem
lesz könnyû fel adat, hi szen a ro mán tár sa da lom ból hi ány zik az
(ön)kri ti ka, ez a tár sa da lom kép te len fel dol goz ni sa ját múlt ja bal -
lé pé se it és bû ne it. Jobb pél dát ke res ve sem ta lál hat nék, mint azt,
hogy Her ta Mül ler nek a mai na pig, szá mos kí sér le tet kö ve tõ en
sem si ke rült meg sze rez nie a dosszi é ját, ho lott a tör vény biz to sít ja
szá má ra a lát ha tás jo gát. Ta lán a No bel né mi leg meg moz gat ja
majd a me rev ro mán in té ze ti rend szert. “Meg sze ret ném ér te ni az
éle te met. Mi u tán egy szer már el lop ták, most má sod szor is el sze -
ret nék” – nyi lat koz ta az író nõ egyik leg utób bi interjújában azok -
ról, akik megakadályozzák abban, hogy megkaphassa iratait az
egykori Securitátétól.

Ugyan ezen az ol da lon ír tam nem rég ar ról, hogy Eu gen Io nes -
co lá nya, a drá ma író jog utód ja nem en ge dé lye zi apja da rab ja i nak
be mu ta tá sát a ro mán szín há zak ban. Dön té sét meg nem ér tés
övez te a ro mán kul tu rá lis kö rök ben; egye sek túl zás nak ne vez ték.
Her ta Mül lert sem fog ják meg ér te ni, mert épp úgy meg döb bent
min den kit, mint Ma rie-Fran ce Io nes co. Egy rész azért, mert a ro -
mán több ség alig is me ri a ki sebb sé ge ket (s ez az ál lam ig no ráns
po li ti ká já nak kö vet kez mé nye), más részt azért, mert Her ta Mül ler
nem csak egy má sik nyel vet be szél (je le sül a németet), hanem a
beszédmódja is egészen más, mint a bukaresti mainstream dis kur -
zus.

Az zal, hogy meg kap ta a No belt, Her ta Mül ler nem csak a vi lá -
got lep te meg, ha nem szü lõ ha zá ját is. Csü tör tö kig alig is mer ték és 
alig fo gad ták el Ro má ni á ban, sõt, akik is mer ték, azok “ké nyel -
met len” ér tel mi sé gi nek tart ot ták, olyan nak, ame lyik a Ce a u ses -
cu-kor szak ban is “za va ró té nye zõ” volt. Azok a mód sze rek azon -
ban, ame lyek ré vén mar gi na li zál ni szeretnék, ma még per ver zeb -
bek, mint egykor.

Ami kor ta valy bí rál ta a Ro mán Kul tu rá lis In té ze tet, ami ért két
olyan sze mé lyi sé get hí vott meg a ber li ni nyá ri egye tem re, akik rõl
ki de rült, hogy be sú gók vol tak (egyi kük So rin An to hi, aki a CEU
bo ard já ban mû kö dött), Ho ria Pa ta pi e vi ci, az RKI ak ko ri és mai
el nö ke, dip lo ma ti ku san azt vá la szol ta: “Ahogy az RKI nem íté li
meg a mû vé szek esz té ti kai kré dó ját, úgy er köl csi íté le te ket sem
hoz ide o ló gi á juk ról vagy meg gyõ zõ dé sük rõl. Ami pe dig azt az
ál lí tást il le ti, hogy en nek a nyá ri egye tem nek az ürü gyén az RKI
sze ku so kat ex por tál na, az tel jes mér ték ben ten den ci ó zus.” De hát
õk ketten mégis besúgóként, ráadásul az RKI égisze alatt érkeztek 
a német fõvárosba.

Her ta Mül ler egy olyan rend szer el len küz dött, amely így vagy
úgy, meg is mét lõd ve vagy csu pán a te he tet len ség nek kö vet kez té -
ben, ma is je len van Ro má ni á ban. Azok, akik a ro mán kul tú ra ba -
tár ját hajt ják, azért nem sze re tik, mert soha nem azok sze rint a
pro vin ci á li san bal ká ni sza bá lyok sze rint ját szott, ame lyek a pon -
tos idõt ad ják meg Bukarestben az értékrendet illetõen.

A saj tó sem hagy ta annyi ban a dol got. A leg fon to sabb saj tó ter -
mé kek és té vé adók elsõ re ak ci ó ja is pro vin ci á lis volt. A cí mek
szin te ki vé tel nél kül ugyan azt a for mu lát tar tal maz ták: “egy ro -
mán szár ma zá sú író nõ” kap ta az iro dal mi No bel-dí jat. Más fe lõl a

Átalvetõ

18 Fórum EKOSZ–EMTE

A szer kesz tõ ki vé te les öröm mel adja köz re az aláb bi írást. Re mény kel tõ nek tart juk ugyan is, hogy a ro mán ság kö ré ben 
akad olyan tisz ta fejû és lel kû egyén, aki tük röt tart sa ját népe, nem ze te elé: íme, ezek va gyunk, ez a va ló ság. 



Gu ar di an, a BBC, az As so ci a ted Press, a Mon de, a Fi ga ro és más
te kin té lyes nyu ga ti or gá nu mok, ahogy az természetes, “Herta
Müller német írónõrõl” beszéltek.

A ro man ér tel mi ség egyik leg sú lyo sabb fruszt rá ci ó ja az iro dal -
mi No bel-díj hi á nya. Her ta Mül ler díja nem gyó gyít ja meg a se -
bet, nem pó tol sem mit. El len ke zõ leg, még éle seb ben vet fel bi zo -
nyos prob lé má kat. Mert a ki tün te tés vo nat koz hat ugyan Ro má ni -
á ra, de még sem rá vo nat ko zik. S ha igen, ak kor sem egy ro má né.
Olyan so rom pó ez, ame lyet a ro mán köz pon ti er tel mi ség nagy ré -
sze és a köz pon ti saj tó ter mé kek nem tud nak át hág ni. Her ta Mül ler 
egy olyan te rü let szü löt te, amely nek ha gyo má nya nem et no cent ri -
kus. Több nyel ven be szél ni - a Bán ság ban mi sem ter mé sze te sebb 
en nél. A mul ti kul tu ra li tás, hogy egy ame ri kai ter mi nust hasz nál -
jak, meg szo kott ál la pot. Ro má ni á nak ab ban a ré szé ben, ame lyet a 
Ke le ti- és a Dé li-Kár pá tok ha tá rol nak, ez va la mi eg zo ti kus ügy.
Hoz zá sem teszem, hogy egy nõ sikerérõl van szó egy olyan
macsó társadalomban, ahol a családon belüli erõszak az 50%-os
érték körül mozog.

Her ta Mül lert nem le het egy sze rû en “ro má ni a i nak” te kin te ni,
el sõ sor ban azért, mert egy olyan rend szer rõl ír, amely nek ter mé -
sze tes vagy ide o ló gi ai ér te lem ben vett le szár ma zot tai ma is
uralmon van nak, és a más ság irán ti em pá ti á juk sem kü lön bö zik
so kban at tól, aho gyan a dik tá tor em be rei lát ták az or szág más
nem ze ti sé gû ál lam pol gá ra it. Az tán meg egy bán sá gi író nõ ép pen
ar ról a nyo mo rult vi lág ról ír a tõle meg szo kott õszin te ség gel és
for ra dal mi ság gal, amely a ro mán for ra da lom óta el telt húsz év
alatt sa ját le szár ma zot ta it kló noz ta. A bu ka res ti elit nagy ré sze ép -
pen azt nem érti, hogy a Bán ság, bár mi lyen ar ro gán san cím kéz -
nék is, más faj ta po li ti kai kul tú rá ban él és más képp éli meg az

iden ti tás kér dé sét. Aki meg le põ dött egy kor, hogy Te mes vár volt
az elsõ ro mán vá ros, amely fel sza ba dult Ce a u ses cu alól, az le põ -
dik meg ma is Her ta Mül ler No be lén. A bán sá gi ak nem le põd tek
meg sem ak kor, sem most. Csak örül tek és örül nek. Egyi kük, Ioan 
Hol len der, aki nem más, mint a Bé csi Opera igazgatója, tegnap
brutális õszinteséggel azt nyilatkozta a Standardnak: “De hát
Temesvár nem Románia. Azt hiszem, Bukarestben senki nem
örül.”

A díj ki hir de té sé nek es té jén, mi vel bi zo nyá ra nem volt va la mi
jobb anya ga, az RTV meg is mé telt egy Her ta Mül ler rel ké szí tett
in ter jút, ame lyet né hány hó nap pal eze lõtt a leg ér dek te le nebb órá -
ban su gár zott, éj fél kö rül. Ez zel szem ben még két óra sem telt el a
hír óta, és Te mes vá ron már nem le he tett Her ta Mül ler-kö te tet ta -
lál ni, s a te mes vá ri ha ver ja im (ott vé gez tem az egye te met) olyan
lel ke sült ség rõl ír tak, ame lyet húsz éve nem ta pasz tal tak. Az egyik 
lel ken de zett, a má sik meg azon dü hön gött, hogy a ro mán saj tó
meg akar fosz ta ni egy bán sá gi nõt a dí já tól, a har ma dik be val lot ta, 
hogy sírt, ami kor meg tud ta a hírt, a ne gye dik, hogy ki csi nek tart ja
ma gát ro mán ként, de nagy nak bán sá gi ként. Tisz te let re mél tó, fel -
nõtt em be rek rõl be szé lek. Hogy magyarázod el mindezt annak,
akibõl valósággal ömlik annak önérzete, hogy õ román, ortodox,
fehér és férfi?

Kö vet ke zõ lap szá munk ban meg kezd jük Her ta Mül ler vissza em lé -
ke zõ írá sá nak köz lé sét, ami a Die Zeit c. né met fo lyó irat ban je lent 
meg. Eb ben ro má ni ai ül döz te té sé rõl, máig há nya tott sor sá ról, a
sze ku ri tá té nak a mába is át nyú ló és ha tá ro kon át íve lõ tény ke dé -
sé rõl szól.

2009. szeptember
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Rö vi den az iro dal mi No bel-dí jak ról
Az 1895-ben ala pí tott, majd elsõ íz ben 1901-ben ado má nyo -

zott No bel-dí jak so rá ban az iro dal mit azok nak íté lik oda, akik ki -
emel ke dõt al kot tak az iro da lom te rén. A ki tün te tést 1914-ben,
1918-ban, 1935-ben, va la mint 1940-1943 kö zött nem oszt ot ták
ki. Négy al ka lom mal egy ide jû leg két író mun kás sá gát ju tal maz -
ták: 1904-ben Fré dé ric Mist ral pro van szál nyel ven író fran cia
köl tõ és José Eche ga ray spa nyol drá ma író, 1917-ben Hen rik Pon -
top pi dan és Karl Gjel le rup dán re gé nyí rók, 1966-ban Sö mu el Jo -
széf Ag non hé ber nyel ven pub li ká ló iz ra e li pró za író és Nelly
Sachs né met köl tõ nõ, 1974- ben pe dig Har ry Mar tin son svéd köl -
tõ és re gény író va la mint Ey vind John son ugyan csak svéd re gény -
író és el be szé lõ osz toz tak a ki tün te té sen. Két szer az is elõ for dult,
hogy a dí ja zot tak vissza uta sít ot ták az el is me rést. Bo risz Pasz ter -
nak szov jet-orosz köl tõ 1958-ban po li ti kai okok ból volt kény te -
len le mon da ni róla, 1964-ben pe dig Je an-Pa ul Sart re fran cia fi lo -
zó fus, re gény- és drá ma író pa ci fiz mu sá val nem tar tot ta össze -
egyez tet he tõ nek a díj át vé te lét. Az iro dal mi No bel-dí jat 1901 óta
104 sze mély kap ta meg, köz tük 11 nõ. Az elsõ dí ja zott nõ Sel ma
La ger löf volt, 1909-ben. Ed dig egyet len ma gyar író ként
2002-ben Ker tész Imre ré sze sült a ki tün te tés ben.
Az el múlt tíz év iro dal mi No bel-dí ja sai:
1998. - José Sa ra ma go por tu gál író, aki nek “kép ze let bõl, együtt -
ér zés bõl táp lál ko zó és iró ni á val át szõtt pél dá za tai újra meg újra
kéz zel fog ha tó vá tesz nek szá munk ra egy il lu zó ri kus, to va tû nõ va -
ló sá got”.
1999. - Gün ter Grass né met író, aki “fa nyar, gro teszk tör té ne te i -
vel a tör té ne lem el fe le dett ol da lát mu tat ja be”. Az in dok lás mint a
XX. szá zad egyik ki emel ke dõ iro dal mi mû vét emel te ki az
1959-ben meg je lent A bá dog dob címû re gé nyét.
2000. - Kao Hszing-csi en 1988 óta Pá rizs ban élõ, fran cia ál lam -
pol gár sá gú kí nai író, aki mun kás sá ga “egye te mes ér vé nyé nek,
ke se rû be lá tá sá nak és nyel vi le le mé nyes sé gé nek” kö szön he tõ en
új utat nyi tott a kí nai re gény- és drá ma írás ban".

2001 - Vi di ad har Su rajp ra sad Na i pa ul tri ni da di szü le té sû brit
író “a lé nyeg lá tó el be szé lés mó dot meg vesz te get he tet len, tü ze tes
vizs gá ló dás sal egye sí tõ, utá noz ha tat lan hang vé te lû mû ve i ért”.
2002 - Ker tész Imre “írói mun kás sá gért, amely az egyén sé rü lé -
keny ta pasz ta la tá nak szó szó ló ja a tör té ne lem bar bár ön ké nyé vel
szem ben”.
2003 - John Max well Co et zee dél-af ri kai író, aki nek re gé nye it
“jól fel épí tett szer ke zet, gaz dag pár be szé dek és bri li áns elem zé -
sek jel lem zik”. Az in dok lás ki emel te az író “kö nyör te len kri ti kai
szel le mét” és “ke gyet len ra ci o na liz mu sát”.
2004 - Elf ri e de Je li nek oszt rák író nõ, aki nek re gé nyei és szín da -
rab jai “kü lön le ges nyel vi erõ vel lep le zik le a tár sa dal mi kli sék ab -
szur di tá sát és ezek le igá zó ha tal mát”. Az in dok lás ki emel te mû -
ve i nek ze nei kont raszt ja it.
2005. - Ha rold Pin ter an gol drá ma író, aki “szín da rab ja i ban fel -
tár ja a hét köz na pok fe cse gé se alatt tá ton gó mély sé ge ket, és be ha -
tol az el nyo más zárt tér sé ge i be. Pin ter vissza he lyez te a szín há zat
alap ja i ra: a kö rül zárt tér re és a ki szá mít ha tat lan pár be széd re,
amely ben az em be rek ki van nak szol gál tat va egy más nak, s
amely ben a lát szat por rá om lik”.
2006. - Or han Pa muk tö rök író, aki “mi köz ben szü lõ vá ro sá nak
me lan kó li á ját ku tat ta, új szim bó lu mok ban gon dol kod va vizs gál ta 
az egy más sal foly ton üt kö zõ és össze fo nó dó kul tú rá kat”.
2007. - Do ris Les sing per zsi ai szü le té sû brit író nõ, aki olyan “nõi
ta pasz ta la tok kal ren del ke zõ el be szé lõ, aki (mû ve i ben) két ke dés -
sel és lát no ki erõ vel vizs gál ja a meg osz tott ci vi li zá ci ót”.
2008. - Je an-Ma rie Gus ta ve Le Clé zio, fran cia író. A Svéd Ki rá -
lyi Aka dé mia in dok lá sá ban “új ki in du lá si pon tok, köl tõi ka lan -
dok, ér zé ki ex tá zis szer zõ jé nek, az ural ko dó ci vi li zá ció fe let ti és
alat ti em ber ség ku ta tó já nak, el kö te le zett kör nye zet vé dõ nek” ne -
vez te a 68 éves írót, a Ter ra Ama ta szer zõ jét.  

Össze ál lí tot ta: BOÁ)
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O
r bán Vik tor kor mány zá sá nak szá -
mom ra egyik leg ma ra dan dóbb él mé -
nye volt az új já épí tett Mil le ná ris
Park ban meg szer ve zett és meg ren de -

zett Ál mok ál mo dói címû ki ál lí tás.
A ki ál lí tást sok száz ezer tár sam mal úgy él -

tem meg, a mai na pig be fo lyá sol va éle te met,
hogy ér de mes és cso dá la tos ma gyar em ber -
ként meg szü let ni, eb ben az or szág ban élni és 
egy kü lön le ges gon dol ko dás mód ra is esélyt
adó cso dá la tos nyel vet bir tok ba ven ni. Nagy
él mé nyem volt ugyan csak, hogy a Ma gya rok 
Vi lág ta lál ko zó já ra ér ke zõ, hosszú év ti ze des
ön kén tes szám ûze tést vál la ló, az Egye sült
Ál la mok ban élõ, nem rég el tá vo zott tu dós sal
(Tel ler Ede – a szerk.) le he tõ sé gem nyílt rö -
vid, négy szem köz ti pár be széd re. A vele tör -
tént ta lál ko zás, nem túl zás, élet re szó ló ta nul -
sá gok kal gaz da gí tott és nagy ban hi te le sí ti,
se gí ti nem ze te mért tör té nõ fe le lõs ség vál la lá -
so mat.

Kü lön le ges mun kás sá gát, ma gyar sá gát,
zsi dó gyö ke rei vál la lá sát, nem zet ben tör té nõ
gon dol ko dá sát, fe le lõs an ti bol se viz mu sát és
cso dá la to san meg õr zött nyel vi sé gét pél da -
ként ál lít hat juk a ma élõ nem ze dé kek elé.

Soha nem fe lej tem el sza va it: ”Csak ma -
gya rul gon dol kod va jö het tem rá elért ku ta tói
ered mé nye im re, ez más kép pen nem tör tén -
he tett vol na meg” - fej tet te ki, és büsz ke volt
nem ze té re, az el sza kí tott nem zet ré szek ma -
gyar sá gá ra, ahon nan szár ma zott.

A ki ál lí tás töb bi No bel-díj jal ju tal ma zott
ma gyar tu dó sá val azo nos nem zet tag ja ként
ha sí tott zsi ge re im be egy má sik No bel-dí jas
mi na pi üze ne te, aki rõl ed dig té vesz mé im ál -
tal ve zet tet ve azt hit tem, hogy ma gyar ként
lát ta meg a nap vi lá got. Most tá jé koz ta tott,
hogy éb red jek fel, mert mást je lent ma gya rul
is be szé lõ em ber ként és mást je lent ma gyar -
ként élni, al kot ni.

Már ré gen tu dom, hogy gel lert kap ha tott
az ala pí tók ere de ti szán dé ka ki tün te té se kor,

mert bár mi lyen zsi nór mér ték kel pró bá lom
ér té kel ni élet mû vét, bár hogy kö ze lí tem meg
a szin te ol vas ha tat lan Sors ta lan ság címû, a
No bel díj ra fel ter jesz tett mû vét, meg kell ál -
la pí ta nom, hogy va ló já ban ezt bi zony po li ti -
kai No bel díj ként õrzi majd meg rö vid ide ig
az em lé ke zet. Ami kö zös sor sunk ban, az a
vál lalt zsi dó gyö ke rek, és in nen bi zony vég -
ér vé nye sen szét vál nak út ja ink.

In nen üze nem Ga ert ner úr nak (Ker tész
Imre né met re fordított neve – a szerk.), szin -
tén né met név tu laj do no sa ként, hogy büsz ke
va gyok ma gyar sá gom ra, még ha - mint véli -
an ti sze mi tiz mus tom bol na ha zám ban, amit
itt hon élõ ként nem tu dok ér zé kel ni. Büsz ke
va gyok szü lõ vá ro som ra, és an nak el le né re
nem tar tom bal ká ni nak, hogy az egy-két
nem ze dé ken ke resz tül tu da to san be te le pí tett, 
a bol se viz mus „osz tály el len ség” el le ni küz -
del me kö vet kez té ben több sé gé ben meg sem -
mi sí tett pol gár sá ga he lyé be köl töz te tett la kói 
át ne velt, gépi kis fo gyasz tó ként ad ták is vok -
sa i kat az al kal mat lan ság ra, az alig ál cá zott
bû nök fo lya ma tos el kö ve tõ i re.

Hí rek sze rint egy má sik, ha zám ból el szár -
ma zott  ha son más aján lot ta em be rün ket erre
a po li ti kai No bel-díj ra, a bi zott ság pe dig en -
nek el fo ga dá sá val, a mi nõ ség ki re kesz té sé -
vel üzen ni akart, hogy nem a te het ség, a hi te -
les ség,  a több ség ál tal el is mert ér té kek je len -
tik meg íté lé sé nek alap ja it, ha nem va la mi
más, ami be in kább jobb nem be le gon dol ni!

Még egy do log kö zös ben nünk az ide gen
hang zá sú ne ve in ken kí vül, mert én to vább ra
is Ge art ner Úr nak ne ve zem a ha za meg ta ga -
dót. Én is érin tett va gyok csa lá dom mal, mert
apám szin tén Bu chen wald ban töl töt te sza -
bad sá gát, nem ön ként vá laszt va azt, és csa lá -

dom te kin té lyes ré szét gyá szo lom a vész kor -
szak tom bo lá sa után, és iga zat adok neki ab -
ban, hogy a to ta li ta riz mus a náci vész kor szak 
után nem ért vé get. Csak hogy az tán in nen to -
vább gon dol ni az ezt kö ve tõ en tör tént ször -
nyû sé ge ket már ve szé lyes le het szá má ra és
még na gyon so kak szá má ra, mert csak most
kezd jük meg is mer ni a va ló di tör té ne lem ed -
dig és je len leg is tu da to san el tit kolt ese mé -
nye it és az ál do za tok nak ta lán a ná ciz mu sé -
nál nagy ság rend del ször nyûbb szá mát. Az
érin tett ség gel szem be sül ni va ló ban ször nyû
le het, saj nos a mi és az utá nunk kö vet ke zõ
ge ne rá ci ók nak kell szem be sül ni ük az egy re
gya lá za to sabb ada tok kal. 

Ta lán Ga ert ne rék is tud ják, hogy csak a
meg is mert tör té nel mi múlt le het az alap ja
egy tisz tes sé ges, maj da ni tár sa da lom fel épí -
té sé nek, a va ló ság fel tá rá sa erõ sebb igény
bár mely ér dek sér tés nél.

Nem en ge dem, hogy ha zá mat, nem ze te -
met bár ki is gya láz za olyan meg ala po zat lan
vá da kat ter jeszt ve, me lyek min den va ló ság -
ala pot nél kü löz nek. A fo lya ma tos tá vol lét
nem ala poz hat meg hi te les vé le ményt egy or -
szág ról, egy nem zet rõl. Már pe dig az övé egy
tu da to san az egész nem zet re ki ter jesz tett vé -
le mény, amit il le ték te le nül ma gyar sá gunk ról
ter jeszt, az ál lí tó la gos szél sõ jobb ol da li ság -
ról, a be ágya zó dott és szá mom ra ér tel mez he -
tet len an ti sze mi tiz mus ról, szán dé ko san el -
hall gat va, kik okoz ták és je len leg is okoz zák
or szá gunk ször nyû ki rab lá sát és tar tós bér be -
adá sát. Ezért az tán arra ké rem Ga ert nert és a
vele egyi vá sú tár sa it, ma rad ja nak to vább ra is 
vi lág vá ros la kók, mi nél tá vo labb ha zám tól.

Le gyen büsz ke jól meg szol gált po li ti kai
mun kás sá ga gyü möl csé re, Tor may Cé ci le tõl
(aki nek an nak ide jén ez ki járt vol na. A
Szerk.) ké sõi utód ként bi to rolt ki tün te té sé re,
me lyet a név adó, ha élne, már nem biz tos,
hogy fel vál lal na.

Bp. 2009. no vem ber 11.
Re i ner Pé ter

Kö rü löt tünk zu hog nak No bel pil la na tok ra fel iz zó me te or jai
Ha van nem zet, mely úgy érzi, hogy szá má ra na gyon fon tos a No -

bel díj, ak kor az mi va gyunk. Va la hogy össze forrt fruszt rált gon do lat -
vi lá gunk ban egy-egy No bel díj me sék be illõ vi ga sza és Tri a non meg -
al áz ta tá sa. Lát já tok, kik va gyunk mi? Lát já tok, kik kel tet té tek ezt?
Ve szi tek ész re, hogy mi még is mire va gyunk ké pe sek? Hogy még az
ál ta la tok re mélt ha lál tu sánk köz ben is adunk!

 Mert ne künk min den rõl ez ju tott eszünk be, s ma is így van ez, ak -
kor is, ami kor a tu dat lan ság ba szám ûzött ma gyar „eu ró pai vá lasz tó -
pol gár” már nem tud ja, mit je lent az a szó, hogy Tri a non, de egész
éle té vel kell meg él nie an nak kö vet kez mé nye it. S a buta szó lam, mely 
sze rint ne si rán koz zunk, fe lejt sünk, néz zünk csak elõ re stb., még at -
tól is meg foszt, hogy a szo mo rú ta pasz ta lat élet men tõ ta nul sá ga it le -
von has suk.

Mert tisz tán lá tás és ka pasz ko dók kel le nek ne künk is, mint min den 
más nép nek, nem zet nek. Ez a díj is egyik ka pasz ko dónk lett.

És érez zük a No bel díj fon tos sá gát azért is, mert bár büsz kék va -
gyunk az egy mil li ó nyi la kos ra jutó dí ja zot tak szá mát szám lál gat va,
de azt is tud juk, hogy te het sé ge in ket szin te min den eset ben kül sõ táp -
ta laj ról tud tuk csak rév be jut tat ni. S ugyan bi zony hány ve szett így
el? És hány olyan volt, aki meg ér de mel te vol na és az „el osz tás za va -
rai” foszt ot ták meg et tõl!

Ki tud ja job ban, mint mi, hogy iro dal munk leg alább fél tu cat, de
le het, hogy több va ló di No bel díj ra ér de mes al ko tót vo nul ta tott fel
100 év alatt, de gyö nyö rû nyel vünk szép sé ges ka lo dá ja nem en ged te
ér vé nye sül ni, s nem en ged ték egyéb ér de kek sem. Mert mi nagy sze -

rû en tu dunk be fo gad ni, ma gyar ra for dí ta ni, de min ket an nál ne he -
zebb a vi lág nak meg mu tat ni.

Mos tan ság azon ban mint ha nem az írót, ha nem a té mát dí jaz nák.
És egyik díj be fo lyá sol ja a má si kat. Ha ad tunk en nek, ak kor ad junk
an nak is. Ha ad tunk ezért, ad junk azért is. Ha té má ja kí nos volt emen -
nek, amazt is cin cál juk meg kis sé. Lás suk csak a tér sé gek egyen sú -
lyát!  Ki is aján lot ta ezt s ki amazt?

Kell ez a ka pasz ko dó, de csend ben érez het jük, amint ve szí ti sú -
lyát. Kap tunk egyet mi is, de A MA GYAR IRO DA LOM ez zel hosszú 
ide ig nem rúg hat majd lab dá ba. Már meg kap tuk a mag un két. Az már
más kér dés, hogy a díj ön ál ló élet re kelt, s el nye rõ je nyel vün ket, ha
iga zak nyi lat ko za tai, csak fo gyó esz köz ként hasz nál ta, mint fes tõ a
pemz lit. Az tán kap tak egyet a fe jük re az oszt rá kok is. Õk nem csi nál -
tak túl nagy dol got a dí ja zott õket súj tó kri ti ká já ból. Õk erõ sek és ki e -
gyen sú lyo zot tak. Nem kap kod nak ka pasz ko dó kért.

Most meg ki ka pott? Né hány na pig Ro má nia ün ne pel te dí ja zott le -
á nyát, az tán ki jó za no dás ra uta ló néma csend kö vet ke zett. A né me -
tek? Egy alig be fo ga dott ké sõi be ván dor ló? Kü lön ben is, ne kik van
min de nük.

Min den áron ered mény cent ri kus vi lá gunk ban eszünk be sem jut,
hogy nem így kel le ne en nek mû köd nie. Szép do log ez a No bel díj,
kap tak be lõ le arra ér de me sek is, de ide je len ne meg íté lé sét más ala -
pok ra he lyez ni, va ló di és egyé ni ér de mek re ala poz ni.

At tól még ör ven dez het neki egy-egy egész or szág.
Szász Ist ván T.

No bel-dí ja sok



Ko csis Ist ván: 

A meg bé ké lés kul csa: az igaz mon dás
 

Drá mai be je len tés sel kez dem: a Kár pát-me den cé ben min den
elõ re jel zés el le né re erõ sö dik a gyû löl kö dés szel le me. Pe dig Ma -
gyar or szág szom széd jai kö zül már nem csak Auszt ria, ha nem
Szlo vá kia és Ro má nia is tag ja az Eu ró pai Uni ó nak. 

Kér dez het jük: ha nin cse nek po li ti kai okai a gyû löl kö dés nek,
ak kor mi ért erõ sö dik a gyû löl kö dés szelleme?

Ne héz erre vá la szol ni, mi kép pen arra is, hogy mi ért kell ha -
zud ni a tör té ne lem köny vek ben, ha nincs már po li ti kai oka a tör té -
ne lem ha mi sí tás nak sem…

Ter mé sze te sen vál to zott a ma gyar–ro mán és a ma gyar–szlo -
vák vi szony a rend szer vál to zás óta el telt két év ti zed ben, majd az
Eu ró pai Uni ó ba való be lé pés után is. Nem le het ne ma pa rancs szó -
val be te le pí te ni több száz ezer ro mán la kost az er dé lyi ma gyar vá -
ro sok ba (pél dá ul Ko lozs vár ra) és a szlo vá ki ai ma gyar vá ro sok ba
(pél dá ul Kas sá ra), hogy e vá ro sok ban ki sebb ség be ke rül jön a ma -
gyar ság, de a ro mán és a szlo vák po li ti ka új faj ta mód sze rek kel
sor vaszt ja a vi lág há bo rúk utáni döntésekkel Magyarországtól
elvett területek magyarságának létfeltételeit.

Azok, akik egy nem ze ti kö zös ség lét fel té te le it el sor vaszt ják,
mit is cse lek sze nek tu laj don kép pen? Nép ir tást haj ta nak vég re.
Eh hez per sze nincs jo guk, ezért nem is nevezik nevén.

Ma gas ran gú ro mán po li ti ku sok min da zo nál tal majd nem ne -
vén ne ve zik az utób bi idõ ben. Kény szer hely zet ben, mert vá la -
szol ni uk kell arra, mi ért nem tá mo gat ják az er dé lyi ma gya rok
olyan tö rek vé se it, ame lyek nem ze ti kö zös ség ként való meg ma ra -
dá su kat szol gál nák. A majd nem szín ma gyar Szé kely föld la kos sá -
ga pél dá ul ki nyil vá nít ja óha ját, hogy élni sze ret ne azon jo gok kal,
ame lyek az egy tömb ben (egy nagy te rü le ten több sé get al kot va)
élõ tör té nel mi nem ze ti sé ge ket vi tat ha tat la nul meg il le tik Nyu gat-,
il let ve Észak-Eu ró pá ban. Mint pél dá ul a své de ket Finn or szág ban, 
a dél-ti ro li oszt rá ko kat Olasz or szág ban, a ka ta lá no kat Spa nyol or -
szág ban stb. Az au to nó mi á ról van szó, ar ról az au to nó mi á ról,
amely in téz mé nyes fel té te le a szé kely föl di ma gyar ság meg ma ra -
dá sá nak. A ro mán ve ze tõ po li ti ku sok szerint a székelységnek
nincs joga az autonómiához, mert Székelyföld autonómiája
össze fér he tet len Románia alkotmányának elsõ paragrafusával. 

Mit je lent ez? Va ló ban van a ro mán al kot mány nak egy olyan
pa rag ra fu sa, amely tilt ja a szé kely föl di ma gyar ság meg ma ra dá sa
fel té te le i nek a megteremtését? 

Akár mennyi re hi he tet len, de van. 
A ve sze del mes, de ár tat lan nak lát szó pa rag ra fus nem az, ami,

ha nem el len ke zõ je is an nak, mint ami, és a kö vet ke zõ sza vak ból
áll: „Ro má nia [azaz a Tri a non ban lét re ho zott har ma dik sok nem -
ze ti sé gû bi ro da lom] szu ve rén és füg get len, egységes és oszt ha tat -
lan nemzetállam.” 

Ár tat lan len ne ez a pa rag ra fus, ha Ro má ni á ban egy sé ges nem -
zet ál lam ról be szél vén po li ti kai nem zet re gon dol ná nak, és an nak
fo gal mát he lye sen ér tel mez nék. Ahogy pél dá ul a tör té nel mi Ma -
gyar or szá gon az 1868-as ma gyar or szá gi nem ze ti sé gi tör vény vi -
tá ján a leg te kin té lye sebb magyar politikus, Deák Ferenc ér tel -
mez te. 

Saj nos nincs most idõ ezt be mu tat ni a maga bo nyo lult sá gá ban,
de annyit el mon dok, hogy azt a kö vet kez te tést von ta le a po li ti kai
ma gyar nem zet ér tel me zé se so rán, hogy a nem ze ti sé ge ket egyen -
ran gú sí ta ni kell, s en nek alap ján nem csak el is mer te az anya nyel -
vû ok ta tás jo gát a nem ze ti sé gi is ko lák ban, de nem tar tot ta szük sé -
ges nek kö te le zõ vé tenni a magyar nyelvnek mint tantárgynak az
oktatását sem.

Leg alább két dol got be le ért a po li ti kai nem zet fo gal má ba: a
ma gyar po li ti kai nem zet nek a ma gyar nem ze ti ség is ugyan olyan
tag ja, mint a töb bi nem ze ti ség; a töb bi nem ze ti ség nek pe dig, mint
a ma gyar po li ti kai nem zet tag já nak, biz to sí ta ni kell meg ma ra dá sa
és fej lõ dé se fel té te le it. És egy re nõtt a ma gyar ki rály ság ban a
nem ze ti sé gi is ko lák szá ma a nem ze ti sé gi tör vény alap ján. (Igaz,
1879-ben a ma gyar or szág gyû lés olyan tör vényt fo gad el, mely
be ve ze ti a ma gyar nyelv nek mint tan tárgy nak az ok ta tá sát. A tör -
vény elõ ter jesz tõ je arra hi vat ko zott, hogy az ál lam nyelv ok ta tá sa
min den je len tõ sebb európai államban kötelezõ, s nem Ma gyar or -
szág Európában az egyetlen soknemzetiségû állam.)

 
A ro mán al kot mány 1. pa rag ra fu sá nak he lyes ér tel me zé se ez

len ne (ha a ro mán po li ti ka is te kin tet be ven né a po li ti kai nem zet
fo gal mát): Ro má nia úgy egy sé ges nem zet ál lam, hogy a nem ze ti -
sé gek lét fel té te lei sza ba don ki bon ta koz hat nak: ál la mi egye tem -
hez is joguk van, autonómiához is…

De úgy lát szik, Ro má ni á ban nem sza bad he lye sen ér tel mez ni a 
po li ti kai nem zet fo gal mát, azaz úgy kell ér tel mez ni, mint ha a po -
li ti kai nem zet azo nos len ne az et ni kai-nyel vi nemzettel. 

És ha úgy ér tel me zik, ak kor le is le het von ni olyan kö vet kez te -
té se ket, hogy Szé kely föld nek nem le het au to nó mi á ja, s hogy ami -
kor a Szé kely föld au to nó mia-sta tú tu má nak meg fo gal ma zói le
mer ték írni, hogy „Szé kely föl dön a ma gyar nyelv egyen ran gú az
ál lam hi va ta los nyel vé vel”, ak kor a ro mán po li ti ku sok a po li ti kai
nem zet fo gal má nak sa já tos ro mán ér tel me zé se alap ján ki is je -
lent het ték, hogy a szé ke lyek kép vi se lõi meg sér tet ték az al kot -
mány 1. pa rag ra fu sát, hisz meg mer ték fo gal maz ni, hogy nem
akarnak elrománosodni, nem óhajtanak a román etnikai nemzet
tagjává válni. 

A po li ti kai nem zet fo gal ma sa já to san ro mán ér tel me zé sé nek
má sik kö vet kez mé nye, hogy a ve ze tõ ro mán po li ti ku sok né me lyi -
ke szem reb be nés nél kül ál lít hat ja, hogy nem le het újra meg nyit ni
a ko lozs vá ri ál la mi ma gyar egye tem ka pu it, mert azt is tiltja az
alkotmány elsõ paragrafusa. 

Az össze füg gés a ma gyar egye tem új ra in dí tá sa és az al kot -
mány 1. pa rag ra fu sa kö zött nyil ván va ló, hi szen az al kot mány 1.
pa rag ra fu sa csak tilt hat ja a ko lozs vá ri ma gyar egye tem új ra in dí -
tá sát, ha a po li ti kai nem zet fo gal mát va ló ban be he lyet te sí tik az et -
ni kai-nyel vi nem zet fo gal má val. De ha ez így van, ak kor az al kot -
mány 1. pa rag ra fu sa va ló ban kötelezõvé teszi az erdélyi ma gyar -
ság teljes felszámolását. 

A ro mán al kot mány elsõ pa rag ra fu sa va ló ban fel szó lí tás az et -
ni kai tisz to ga tás ra, és ro mán po li ti kus még is mer hi vat koz ni rá? –
ámul doz ha tunk. – Igen, e pa rag ra fus a leg ci ni ku sabb fel szó lí tás
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az et ni kai tisz to ga tás ra, és még is hi vat koz nak rá. És így ér tel me -
zik: Ro má ni á ban min den ki ro mán, aki nem az, an nak azzá kell
vál nia. Az egye tem pél dá já nál ma rad va, fo gal maz zuk meg kö vet -
kez mény ként: ha lesz ál la mi ma gyar egye tem, az er dé lyi ma gyar -
ság nem kény sze rül ro mán ná vál ni vagy kivándorolni, kö vet ke -
zés képp alkotmánysértõ a magyar egyetem újraindítása. 

Ha a po li ti kai nem zet fo gal mát he lye sen ér tel mez nék Ro má ni -
á ban is, ak kor ott is ugyan olyan kö vet kez te té se ket von ná nak le a
nem ze ti sé gek meg ma ra dá sá nak ér de ké ben, mint an nak ide jén a
tör té nel mi Ma gyar or szá gon vagy több mai sok nem ze ti sé gû ál -
lam ban, és mond hat nák: a ro mán po li ti kai nem zet ben a ro mán
nem ze ti ség a leg na gyobb ugyan lé lek szám ra, de csak egy a töb bi
kö zött, s a töb bi ek sa ját nyel vük kel, kul tú rá juk kal, au to nó mi á juk -
kal tag jai a po li ti kai nem zet nek. De ha a po li ti kai nem ze tet Ro má -
ni á ban „össze té veszt he tik” az et ni kai-nyel vi nemzettel, akkor
csak a román etnikai-nyelvi nemzet megmaradásának ma rad hat -
nak meg a feltételei…

Mi a he lyes meg ol dás? Meg sem mi sí te ni több mint más fél mil -
lió ma gyar lét fel té te le it, vagy mó do sí ta ni az al kot mány elsõ pa -
rag ra fu sát? Fe lül bí rál ha tó-e, mó do sít ha tó-e egy al kot mány –
vagy csak al kot mány ér tel me zés? –,
amely nép ir tást ren del el, il let ve amely 
tilt ja a nép ir tás megakadályozást? A
kérdés, remélem, költõi…

Ed dig csak a ro má ni ai hely zet tel
fog lal koz tam. Pe dig nem jobb a hely -
zet Szer bi á ban sem, Szlo vá ki á ban
sem, pe dig utób bi már tag ja az
Európai Uniónak.

Szlo vá ki á ban pél dá ul ép pen mi
tör té nik? 

Újabb nyelv ör vényt al kot tak, mely 
igen kí mé let le nül kor lá toz za a szlo vá -
ki ai ma gyar sá got anya nyel ve hasz ná -
la tá ban. Szlo vá kia is tag ja most az Eu -
ró pai Uni ó nak, Ma gyar or szág is, de ez a
szlo vák po li ti ku sok szá má ra az egyik leg fon to sabb kér dés. Meg
az, hogy a szlo vák ál lam meg tud ja aka dá lyoz ni, hogy a szlo vá ki -
ai ma gyar ka to li ku sok nak ma gyar püs pö kük le gyen… És a szlo -
vák ka to li kus egy ház nak is mint ha az len ne ma a leg fõbb tö rek vé -
se, hogy ne csak püs pö kük ne le gyen a ma gya rok nak, de pap ja ik
se…Leg alább job ban meg is me rik a ma gyar hí võk az ál lam nyel -
vét, ha a szent be széd szlo vá kul hangzik el. Mi ez? A gyû lö let szí -
tás és a népirtás támogatása az egyházakban is teret hódít? 

Ment sé gük re fel hoz hat nánk, hogy ro má ni ai pél dát kö vet nek,
hisz a mold vai (ke let-ro má ni ai) ma gya rok (csán gók) is csak ro -
mán nyel vû szent be szé det hall gat hat nak. Igaz, már több év szá za -
da…És a mód szer ered mé nyes nek bi zo nyult: a mold vai ma gya -
rok nak (a hí res mold vai vá ro sok ala pí tó i nak) több, mint 90 %-a
elrománosodott már. 

Bi zo nyít ja ezt Ban di nus ér sek hí res Je len té se.
Ban di nus ér sek a Szent szék kül döt te ként ér ke zik Mold vá ba, és 

a Szent szék nek írja azt a je len té sét, amely bõl azt a kö vet kez te tést
von hat juk le, hogy a ma gya rok va la mi kor – va ló szí nû leg a XIII.
szá zad má so dik fe lé tõl a XV. szá zad vé gé ig – több ség ben vol tak
Mold vá ban, s amely a mold vai ma gyar ság meg fo gyat ko zá sá nak
rej té lyé rõl is so kat el árul. Az 1646. évi Je len tés bi zony nem kis
meg le pe té sek kel szol gál ol va só já nak! Olyan ma gyar ala pí tá sú
(egy kor ma gyar la kos sá gú) mold vai vá ro sok ról ír, ame lyek ben
még a XVII. szá zad kö ze pén is sok ma gyar él. (Tu laj don kép pen a
régi ma gyar hely sé gek ro má no so dá si fo lya ma tá nak az utolsó
elõtti szakaszát mutatja be mint – népesedéstörténeti szempontból 
– elfogulatlan szemtanú.)

A Ban di nus ér sek ál tal be mu ta tott egy ko ri mold vai ma gyar vá -
ro sok kö zül a leg je len tõ seb bek: Iaºi (a ko ra be li fõ vá ros, mely

„ma gya rul Jas va sar, vla chul Ias, la ti nul Ias si um vagy Ias si”), Su -
ce a va (a haj da ni fe je del mi szék hely; az ér sek nél Su csa via), Bákó
(nála Ba co via), Huºi (Ban di nus nál még Hus), Vas lui (nála még
Vas lo), Bâr lad (nála: Bar lad), Te cu ci (nála még Ta kucs), Tat ros,
Si ret (az ér sek em lék ira tá ban ma gya rul Seredvasar, románul
Seredest), valamint Hîrlãu (nála: Herlo). 

(Kér dez zük: a ro mán tör té né szek nek mi ért nem sza bad ar ról
ír ni uk, hogy a mold vai ro mán ság igen nagy szá za lé ka ma gyar
ere de tû? Hogy ne de rül jön ki, hogy ro kon nép gyû löl ro kon né -
pet? A Ban di nus ér sek Je len té sé nek a nép sze rû sí té se szerintünk a
megbékélést szolgálná.)

Be szél jünk egy jó szán dé kú mai tö rek vés rõl is: idõn ként
össze gyûl nek a ma gyar, ro mán, szlo vák és szerb tör té né szek, és
ar ról ta nács koz nak, mi kép pen le het ne olyan tör té ne lem köny vet
írni, amely a meg bé ké lést és nem a gyû lö let szí tást szol gál ja, de a
gyö nyö rû be ve ze tés után õk is ar ról kez de nek be szél ni, hogy me -
lyek azok a ha zug sá gok, ame lye ket min den ki nek el kell fogadni.
Tapintatból, politikából?

Mi ért nem le het ki je len te ni, hogy ír junk igaz mon dó tör té ne -
lem köny ve ket?

Nem le het egye lõ re ki mon da ni. 
Ki mon dá sát meg aka dá lyoz za az a

rej té lyes tri a no ni pszi chó zis, mely rõl
fel tét le nül szól nunk kell. De be szél -
jünk elõbb a tör té ne lem ha mi sí tás
kényszerérõl. 

A szlo vák tör té né szek a szlo vák
õs tör té net meg ha mi sí tá sát és a ké sõb -
bi szlo vák tör té ne lem meg ha mi sí tá sát 
alá ren del ték a pánsz láv tö rek vé sek -
nek, a pánsz láv ir re den tá nak. (Szlo -
vá kia az 1920. évi tri a no ni dön té sig
fo lya ma to san a Ma gyar Ki rály ság ré -
sze.) Ma alá ren de lik egy lep le zett

nem ze ti cél nak: a magyarság asszi mi lá -
lá sa vagy kiüldözése céljának. 

A ro mán tör té ne lem ha mi sí tást a ro mán tör té né szek elõbb a ro -
mán nem ze ti sé gi moz ga lom cél ja i nak, majd a Ma gyar or szág te rü -
le ti egy sé ge meg bon tá sá ért küz dõ ro mán ir re den tá nak ren del ték
alá. Utób bi ról szól va na gyon ér de kes pél dát hoz ha tunk fel. A
XIX. szá zad má so dik fe lé ig a ro mán nem ze ti sé gi moz ga lom a ró -
mai-ro mán kon ti nu i tás ra hi vat ko zik, a XIX. szá zad má so dik fe lé -
ben en nek he lyét el fog lal ja a dák oro mán kon ti nu i tás. Mi ért? Az
ó kort be mu ta tó tör té ne lem köny vek tér kép mel lék le tei mi att. A
tra i a nu si Da cia (itt él tek a ró ma i ak) tér ké pe na gyon ki csi te rü le tet
áb rá zolt, a Bu re bis ta-ko ri Nagy-Da cia tér ké pe vi szont na gyon na -
gyot. Hát me lyik tér kép re ér de mes hi vat koz nia egy ir re den ta
moz ga lom nak? Ter mé sze te sen a na gyobb ra. És „be fo gad ták” a
dá ko kat a ro má nok leg fon to sabb õse i nek. (Ma a román tör té ne -
lem ha mi sí tást is – miképpen a szlovákot – a leplezett nemzeti
célnak: a magyarság asszimilálása vagy kiüldözése cél já nak ren -
de lik alá.)

A kü lö nös az, hogy mi köz ben a ro mán és szlo vák tör té né szek
így ha mi sí ta nak – nem ze tük õs ho nos sá gát bi zony gat ván a Kár -
pát-me den cé ben, azaz a tör té nel mi Ma gyar or szág te rü le tén –,
nem tud ják be mu tat ni egyet len bi zo nyí té kát sem an nak, hogy elõ -
de ik a XIII. század elõtt is a Kárpát-medencében éltek.

De a ro mán, szlo vák és szerb tör té né szek meg ha mi sít ják a kö -
zép ko ri, új ko ri és a leg újabb kori tör té nel met is. Ki ta lál ják, hogy
a ma gya rok az õ nem ze ti sé gü ket a leg ke gyet le nebb mó don el -
nyom ták… Az el lent mon dá sok tól sem ri ad nak vissza: az er dé lyi
ro má nok elõ de i nek több sé ge a XVII–XVI II. szá zad ban ván do rolt 
be a Ma gyar Ki rály ság te rü le té re, de el nyo ma tá suk e XVII–XVI -
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II. szá za di be ván dor lók nak a tör té ne lem köny vek sze rint ret te ne -
tes volt új hazájukban betelepülésük elõtt ötszáz esztendõvel is.

Ko mi kus ugyan, aho gyan a ro mán vagy szlo vák tör té né szek a
kö zép ko ri és új ko ri ma gyar fel ke lé se ket, lá za dá so kat (el sõ sor ban
pa raszt lá za dá so kat) el ro má no sít ják vagy elsz lo vá ko sít ják (a ro -
má nok pél dá ul Dó zsa Györ gyöt, az 1514. évi ma gyar pa raszt fel -
ke lés ve zé rét Ghe org he Doja né ven ro mán nak is nyil vá nít ot ták),
de nincs ked vünk ezen ne vet ni, hisz tud juk, hogy nem ze ti sé gi el -
len té te ket akar nak találni olyan korokban, amelyekben nem ze ti -
sé gi elnyomás még nem lehetett…

Még na gyobb el lent mon dás, hogy ki je len tik: a Ma gyar Ki rály -
ság leg ke le tibb tar to má nya, Er dély 1526-tól 1848-ig nem volt a
ma gya rok tar to má nya – nem véve te kin tet be még azt sem, amit
min den ki tud: hogy ez idõ szak ban itt elõbb az er dé lyi ma gyar fe -
je del mek, majd a Habs burg-há zi ma gyar ki rá lyok ural kod tak –,
de a „ma gyar ta la ní tott” tar to mány ról szó ló to váb bi fe je ze tek ben
ar ról írnak, miképpen nyomták el itt a románokat a magyarok.

A ro mán tör té né szek, hogy azt ál lít has sák, hogy Mi hai Vi te a -
zul mold vai és ha vas el vi vaj da a XVI–XVII. szá zad for du ló ján
Er dély nek a két ro mán vaj da ság hoz való csa to lá sá val már meg te -
rem tett egy Nagy-Ro má ni át, „el fe lej tik” meg néz ni, hogy az ok le -
ve lek ben Mi hai Vi te a zul ön ma gát a magyar király erdélyi
kormányzójának nevezi.

Leg job ban ta lán az 1848–49. évi for ra da lom idõ sza kát ha mi -
sít ják meg. (Ek kor a ma gyar or szá gi ro mán és szerb fel ke lõk a
Habs burg-ház zal szö vet ség ben küzd öt tek a Ma gyar or szág füg -
get len sé gé ért küzdõ magyar honvédség ellen.) 

1848–49-ben a szer bek és a ro má nok gyil kos in du lat tal tá mad -
tak a ma gyar ság ra... Mi ért? Mert jó so kat it tak a mé reg bõl...A ma -
gyar or szá gi nem ze ti sé gek el va kult ve ze tõi fel idéz ték a ha mis mí -
to szo kat, ame lyek bõl könnyû szer rel elõ le het va rá zsol ni a ma -
gyar el le nes gyû löl kö dés szel le mét, a ma gyar ság ir tó in du la to -
kat...Cse cse mõ ket, ag go kat, nõ ket sem kí mél tek, hisz a meg ha mi -
sí tott múlt ból táp lál ko zó mí to szok azt su gal maz ták nekik, hogy
megszeghetnek minden törvényt, még a tízparancsolatot is. 

Ab ba ha gyom a tör té ne lem ha mi sí tás pél dá i nak fel so ro lá sát.
Kü lö nös nek tet szõ meg jegy zés sel foly ta tom elõ a dá so mat: 
A szlo vák, ro mán és szerb tör té né szek nem ze tük ér de ké ben

ha mi sí ta nak – leg alább is ezt hi szik –, de egé szen más ér de kek ha -
tá roz zák meg a ma gyar tör té ne lem ha mi sí tást. (Nyom ban meg -
jegy zem: más fé le ugyan az ún. mér va dó ma gyar tör té né szek elvi
ál lás pont ja, mint a szom széd né pek tör té né sze ié, de akár mennyi re 
jó szán dé kú nak tû nik történelemhamisításuk, az bizony nem
kevésbé káros.) 

A ma gyar tör té né szek meg ol dá sa: iga zod ni kell az eu ró pai tör -
té ne lem ha mi sí tás (a II. vi lág há bo rú után el sõ sor ban a szom széd
or szá gok tör té ne lem ha mi sí tá sa) ha zug sá ga i hoz – a meg bé ké lés
re mé nyé ben. Akár mennyi re hi he tet len, de ez már több, mint két -
száz esz ten de je így van. A ma gyar tör té ne lem ha mi sí tás kü lön le -
ges kö rül mé nyek kö zött kez dõ dött. A ma gyar tör té ne lem nek
1526-tól 1918-ig tar tó ún. Habs burg-kor sza ká ban. Ek kor a Ma -
gyar Ki rály ság per szo ná lu ni ó ban élt együtt elõbb a Né met-ró mai
Bi ro da lom mal, majd az Osztrák Császársággal, és a közös
uralkodó gyakran fordult szembe a magyar nemzet érdekeivel. 

Mél tó kép pen véd ték ek kor Ma gyar or szá got a ma gyar tör vé -
nyek, a ma gyar al kot mány, el sõ sor ban a ki rá lyi ha tal mat kor lá to -
zó Szent Ko ro na tana, még is meg szü let he tett az a faj ta tör té ne -
lem ha mi sí tás, ami lyen nel se hol má sutt nem ta lál ko zunk: a ma -
gyar ön tu da tot romboló magyarországi történelemhamisítás…

Kü lö nös kép pen val lot ta ezt be egy ma gyar mi nisz ter el nök,
Tre fort Ágos ton a XIX. szá zad má so dik fe lé ben: – Tisz te li az
igaz sá got – je len tet te ki a ma gyar tör té né szek egyik ta nács ko zá -
sán –, de mint mi nisz ter az or szág ér de ke it nézi, és ezért a kül sõ
te kin tély szem pont já ból az elõ nyö sebb, ha azt mond ják – akár
igaz, akár ha mis –, ami har mo ni ku san il lesz ke dik ah hoz, amit a
nyu ga ti ak, el sõ sor ban a né me tek ál lí ta nak – akár igaz, amit ál lí ta -
nak, akár nem –, s a kor mány a jö võ ben csak is a tudomány ama
képviselõit fogja támogatni, akik ezt tiszteletben tartják.

A ma gyar tör té ne lem tu do mány nak a szom szé dos or szá gok
tör té ne lem tu do má nyá val szem be ni alá ren delt hely ze té rõl egy hu -
mo ros történetet mondok el:

Az 1907. évi Ap po nyi-fé le is ko la tör vény rõl, a hí res Lex Ap -
po nyi ról ma nap ság ren ge teg haj me resz tõ en té ves „meg íté lést” ol -
vas ha tunk mind a ro mán, szerb, szlo vák, mind a ma gyar szak iro -
da lom ban, de még a na pi saj tó ban is, és még azt sem ne héz meg ál -
la pí ta nunk, hogy me gí té lõi az eredeti törvényt nem is olvasták. 

Ro mán, szerb, szlo vák köz írók igen gyak ran le ír ják, hogy ha
min dent ké pe sek len né nek meg bo csá ta ni a ma gya rok nak, az
1907-es Lex Ap po nyit ak kor se. És bi zony igen igaz ság ta lan e
cse le ke de tük, mert az a Lex Ap po nyi, ame lyet nem tud nak meg -
bo csá ta ni a szá zad for du ló ma gyar par la ment jé nek, az bi zony a
va ló ság ban Lex Ang he les cu. 

Ugyan is egy Cons tan tin Ang he les cu nevû ro mán ok ta tás ügyi
mi nisz ter ta lál ta ki másfél évtizeddel a valódi Lex Apponyi
megszületése után...

A Lex Ap po nyi ta nul má nyo zó já nak elõ ször is e rej télyt kell
meg fej te nie: ho gyan lett a Lex Ang he les cu ból Lex Ap po nyi.
Nem fog ja meg bán ni, hogy fog lal ko zik vele: a XX. szá zad elsõ
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Rácz Sán dor be szé de
az ara di vesz tõ he lyen

2009. ok tó ber 6.
Ad jon Is ten jó na pot min den élõ ma gyar nak és örök nyu -
go dal mat a ti zen há rom Ara di Vér ta nú nak! 160 év óta en -
nek a vá ros nak a neve hal la tá ra más rit mus ban kezd do -
bog ni a ma gyar em ber szí ve, és ököl be szo rí tott kéz zel em -
lé ke zünk arra a gya lá zat ra, amit a vi lág el kö ve tett a ma -
gya rok el len. Itt, ezen a he lyen bes ti á li san meg gyil kol tak
13 tá bor no kot azért, mert tel je sí tet ték a fér fi em ber szá má -
ra leg szen tebb kö te les sé get: véd ték ha zá ju kat, véd ték ha -
zán kat. 160 év óta ezen a na pon pél da ké pe ink re em lé ke -
zünk min den ütt a vi lá gon, ahol csak ma gyar em ber él. 160 
év alatt sok szor mond tak szép em lék be szé de ket, most én
mi újat mond hat nék a már tí rok ról? Ró luk ta lán ke ve set,
mert min den szó nál szeb ben be szél a tett, és az õ tet tük a
ma gyar szen tek közé eme li a ti zen há rom ara di már tírt.
Most pe dig arra ké rek min den kit, aki érti a nyel ve met,
amin be szé lek, hogy ke res sünk vá laszt arra a kér dés re, ki -
nek az ér de két szol gál ta az ara di gya lá za tos gyil kos ság.
Fon tos tud ni va ló örök ta nú ság ként, hogy aki a ma gyar ra
ke zet emel, az mi kép pen bûn hõ dik tet té ért. 1849-ben ezt a
för tel met az orosz cár és a Habs bur gok kö vet ték el, és mit
lett a sor suk? 1849 után het ven év vel már egyik ha ta lom
sem lé te zett, de mi ma gya rok meg gya láz va, szét té pet ten,
ki foszt va még is itt ál lunk a vesz tõ he lyen, és ma gyar szí -
vünk pa ran csa sze rint em lé ke zünk õse ink re, hõ se ink re, és
az em lé ke zés cso dá la tos erõt ad az el kö vet ke zõ szen ve dé -
sek el vi se lé sé re. 1956 óta vá gya koz tam tisz te le te met ten ni
e szent he lyen, mert 1848 nél kül nincs 1956, a két tör té nel -
mi ese mény pe dig a ma gyar tör té ne lem leg di csõ sé ge sebb
tör té né se. Mert nem csak a ma gyar sza bad sá gért, ha nem a 
vi lág sza bad sá gért is küzd öt tek a ma gyar hõ sök. Le gyen
ál dott em lé kük, amíg ma gyar em ber él a Föl dön!

(Hon le vél)



fe lé nek egyik leg ügye sebb po li ti kai szél -
há mos sá gá val ismerkedhetik meg. 

Tör tént, hogy Ang he les cu nak mint ro -
mán ok ta tás ügyi mi nisz ter nek iga zol nia
kel lett a Nép szö vet ség elõtt a hú szas
évek kö ze pén, hogy az er dé lyi ma gyar
is ko lák ban mi ért kö te le zõ Ro má nia
föld raj zát, tör té nel mét és al kot má nyát
ro má nul ta nul ni. Talp ra e set ten vá la -
szolt. Így: „Ap po nyi gróf nak 1907-es
tör vé nyei szin tén arra tö re ked tek, hogy
az ál la mi fi ze tés ren de zés út ján tönk ret -
egyék a ro mán ok ta tást. Ab ban az eset -
ben, ha a ro mán is ko lák el fo gad ták ezt
az ál la mi pénz se gélyt, bár mi lyen cse -
kély volt is az, kö te le sek vol tak nem -
csak Ma gyar or szág tör té nel mét, föld -
raj zát és al kot mány ta nát, ha nem a szám -
tant is, to váb bá az ál ta lá nos föld raj zot és 
tör té nel met is [azaz a ma gyar nyelv vel
együtt 7 tan tár gyat] ma gya rul ta ní ta ni.”
Van nak eb ben a men te ge tõ zõ irat ban
más fi gye lem re mél tó meg ál la pí tá sok
is. Ilye nek: „Ami a ro mán nyel ven ta ní -
tan dó tan tár gya kat il le ti, meg jegy zen -
dõ, hogy a ma gyar ura lom alat ti 5 tan -
tárggyal szem ben a ro mán ura lom alatt
csak 3 kö te le zõ [mel lõz ve a szám tan és
az al kot mány tan], és csak az or szág
föld raj zát és tör té nel mét ta nít ják ro mán
nyel ven, míg az ál ta lá nos föld raj zot és
tör té nel met a ki sebb ség nyel vén ta nít -
ják.” E két idé zet ben csak az ha zug ság,
hogy az 1907-es Ap po nyi-fé le ok ta tá si
tör vény elõ ír ja, hogy az Ang he les -
cu-me mo ran dum ban fel so rolt tan tár -
gya kat ma gya rul kell ta ní ta ni (más ról
szól a törvény, nem errõl), az viszont
már igazság, hogy az 1925-ös
Anghelescu-féle oktatási törvény
elõírja, hogy emlegetett tantárgyakat a
Romániához került területeken levõ
magyar iskolákban románul kell
tanítani. 

És Ang he les cu pél dát lan me rész sé -
gé nek – és te gyük hoz zá: le le mé nyes sé -
gé nek – nem ma rad el „mél tó” ju tal ma:
a Nép szö vet ség ha tár ta la nul jó hi sze mû
és ha tár ta la nul hi szé keny – vagy in kább
ha tár ta la nul fe lü le tes? – fõ tiszt vi se lõi
nem csak fel men tik õt, de ál dá su kat ad -
ják a ro má no sí tó is ko la po li ti ká já ra, ily
szép sza vak kal: „a ro mán kor mány ma -
gya rá za ta i val ki egé szí tett vég le ges
szöveg olyan természetûnek tûnik, hogy 
megnyugtathatja a panaszosokat”.

Ang he les cu va ló ban le le mé nye sen
ha mi sít: a tan terv (il let ve a tan könyv,
mely ro mán is ko lá ban ter mé sze te sen
nem ma gyar nyel vû) en ge dé lyez te té sé -
nek a kö te le zett sé gét fel cse ré li a ma gyar 
nyelv hasz ná la tá nak a kö te le zett sé gé -
vel. Ahol az van az ere de ti ben, hogy tan -
terv sze rint vagy en ge dé lye zett tan -

könyv bõl, õ következetesen és céltudatosan
azt írja, hogy magyarul.

És a ma gyar tör té né szek nem til ta koz -
nak. 

Szól ni fo gunk majd ar ról, mi kép pen
gyõz he tõ le a gyû löl kö dés szel le me, mi -
kép pen te remt he tõk meg a meg bé ké lés
fel té te lei, de elõbb ve gyük te kin tet be a
meg ol dás nak egy régi módját:

1734-ig nincs nem ze ti sé gi el len tét a
tör té nel mi Ma gyar or szá gon…Fi gyel mé -
be aján lom a kér dés ta nul má nyo zó i nak a
Szent Ko ro na ta nát (ér vény ben volt, és
meg ha tá roz ta a ma gyar or szá gi po li ti kai,
tár sa dal mi és ma gán éle tet a ké sõ-kö zép -
kor tól 1944-ig), mely fel ol dot ta a nem -
ze ti sé gi el len té tet, azaz hosszú ide ig le -
he tet len né tette, hogy a nemzetiségi
ellentét kialakuljon…

A maga bo nyo lult sá gá ban kel le ne be -
mu tat nunk e kü lö nös köz jo gi tant, mert
nem könnyû meg ér tet ni, de saj nos erre
most nincs idõnk. (Mel lé ke lünk egy
köny vecs két, mely rö vid össze fog la lá sa
a Szent Ko ro na misz té ri u ma és tana kér -
dés kö re i nek, mert en nek vé gén sze re pel
egy angol nyelvû összegzés is.)

Leg fon to sabb kér dé se e tan nak: a ma -
gyar köz jog ban a ki rály rang ban és ha -
tás kör ben nem elsõ, ha nem má so dik sze -
mély, mert a ki rály nak fe let te se van, a
Szent Ko ro na – jogi sze mély ként, a ma -
gyar ál lam ha ta lom legmagasabb rangú
alanyaként. 

A Szent Ko ro nát mint jogi sze mélyt a
ha ta lom tel jes sé ge il le ti, tag ja i nak (a ki -
rály és a po li ti kai nem zet) egyi ke sem
tör het a Szent Ko ro na egész ha tal má ra,
azaz telj ha ta lom ra. Ezért leg fõbb ga ran -
ci á ja a Szent Ko ro na a ha ta lom meg osz -
tás vég le ges sé gé nek (itt nyil ván nem a
ha ta lom meg osz tás mo dern el vé rõl van
szó, ha nem ar ról, hogy a ha ta lom ból mi -
kép pen ré sze se dik a ki rály és a nem zet),
az al kot má nyos ság meg tar tá sá nak. Sen ki 
és sem mi nem egyen ran gú vele: a ki rály
a maga kor lá to zott ha tal mát csak ad dig
tarthatja meg, amíg nem fordul szembe a
fõhatalom alanyával, a Szent Koronával.

E kü lö nös köz jo gi tan ol dot ta fel
hosszú ide ig a ma gyar nem zet és a nem -
ze ti sé gek el len té tét is. Mi kép pen? El sõ -
sor ban az zal, hogy a Szent ko ro na-tag ság 
köz jo gi fo gal ma nem is mer te a nem ze ti -
ség szerinti megkülönböztetést.

Mi is a Szent ko ro na-tag ság? A Szent
Ko ro na tana nem csak köz jo gi abszt rak -
ció – az ál lam ha ta lom ala nya –, ha nem
élõ or ga niz mus. Test, mely nek ré szei,
tag jai van nak. Tag jai mind azok, akik ré -
sze sei a tör vény ho zó és vég re haj tó ha ta -
lom nak a tör té nel mi ma gyar ál lam ban: a
ki rály és a po li ti kai ma gyar nem zet:

1848-ig a ne mes ség (nem ze ti ség re és fe le -
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Ke re cseny Já nos 

Az ara di
ti zen há rom

Döb be net volt az or szág lel ke ak kor, 
Egyet len só haj mo raj lott tova, 
Mint vé szes ri a nás, gát tö rõ ta vasz kor, 
Ugy dû bör gött Kos suth nagy kora. 
V ij jog va szállt a zord ha lál ma dár, 
Mint po kol ból sza ba dult ször nyü rém: 
Sö tét ség lett urrá e szent ha zán, 
Mert Vi lá gos nál ki alu dott a fény. 
Egy jaj szó si kol tott a hon fi szá jon - 
Az ara di Ti zen há rom!.... 

Az Óri ás, ki lel ke tûz bo rá val 
Tiz mil lió ma gyart har ci láz ba vert, 
Láng aj ká ra fa gyott utol só da lá val 
Már Mars had is ten ke be lén pi hent... 
Nem per ge tett már ri a dót ko boz sza va, 
El né mul tak pa csir ták és sa sok, 
De égre zu gott a holt Pe tõ fi só ha ja, 
Mint ül lõn csen gö, vil lám ló va sok 
S vé gig dö rög te a vér sza gu vi lá gon: 
Az ara di Ti zen há rom!.... 

Egy szó jaj dult csak a meg hö költ vi lá gon - 
Még a kan csu kás cár is fel nyö gött: 
A frank, a bel ga, né met és an gol ha tá ron 
Ke gyel met kö ve telt a Ti tán-Szám ûzött. 
Döb ling be ûzött bör tön poszt ján 
Gyil kos tol lá val a Leg na gyobb Ma gyar, 
Mint ket rec be lán colt fen sé ges orosz lán, 
Ki két ség be e set ten sa ját hu sá ba mar, 
A bolt ra irta: - mint gyúj tó, égi árom: 
Az ara di Ti zen há rom!..... 

Ök lét ráz ta a Be csü let sza va, 
A Jog, Igaz ság, Sze re tet fe lor di tott, 
Ke gyel met kért a fél vi lág maga, 
Ám a gyõ zõ ha lál ha ran got kon di tott. 
S az örûlt ör dög, a fattyu vé rü rém, 
A hes se ni her ceg sze re lem fia. 
Hó hér - Ha y nau, ki nek gyil ko lás volt a kéj,
Akar ta, hogy vér ben ég jen Hun nia... 
És fenn akadt a ször nyü vér vá don: 
Az ara di Ti zen há rom!... 

A döb be net té pett mill jó sziv-eret, 
Egyet len só haj mo raj lott tova: 
De nem moz dult meg a lel ki is me ret. 
S a hõ sök nek meg kel lett hal nia! 
És meg hal tak, di csön, mint az is te nek... 
Éle tük mun ká ja: tör té ne lem. 
Ne vük tiz mill jó ma gyar sziv ben re meg 
S élni fog, amig csak egy ma gyar te rem! 
Di csõ sé gük zsol tár a hon fi szá jon: 
Örök ké él az ara di Ti zen há rom!... 

(Bu da pest, l939. Tu rul szár nyon)



ke ze ti ho va tar to zás ra való te kin tet nél kül), 1848, il let ve 1867
után (szár ma zás ra, fe le ke ze ti ho va tar to zás ra és nemzetiségre való 
tekintet nélkül) az ország minden szavazó polgára. 

A Szent Ko ro na ta ná nak kö szön he tõ en tu dott hosszú ide ig bé -
kes ség ben meg fér ni egy más mel lett a ma gyar ki rály ság ban a ma -
gyar nem zet a nemzetiségekkel.

De hogy mit je len tett ki ke rül ni a Szent Ko ro na vé dõ bol to za ta
alól, azt leg hi te le seb ben az egy ko ri Ma gyar or szág-el le nes ir re -
den ta ve ze tõ i nek Tri a non utá ni nyi lat ko za ta i ból tud juk meg. Ér -
de mes meg is mer ked nünk nyi lat ko za ta ik kal: azo ké val, akik di a -
dal it ta san ün nep lik Tri a nont, aztán kijózanodván, felismerik azt
is, hogy mit veszítettek. 

A ro mán Ale xand ru Va i da-Vo e vo dé val pél dá ul. Õ kér lel he tet -
len ir re den ta volt an nak ide jén, de 1923-ban a kö vet ke zõ ket nyi -
lat koz ta: „Ma gyar or szá gon ke zünk ben volt a tör vé nyek vé dõ paj -
zsa: a tör vé nyek számunkra is törvények voltak.” 

Mon dot tuk: im már sem mi fé le po li ti kai oka nem len ne a tör té -
ne lem ha mi sí tás hoz való ra gasz ko dás nak. Szlo vá kia és Ro má nia
is, Ma gyar or szág is az Eu ró pai Unió tag jai. Jö het ne hát az igaz -
mon dás ide je. Az igaz mon dó történelemkönyvek megírásának
ideje. 

De nem jö het. Gá tol ja egy kü lö nös
pszi chó zis, a fel fog ha tat lan mó don máig
élõ, és – még fel fog ha tat la nabb mó don –
egy re erõ sö dõ tri a no ni pszichózis.

De ne szól junk még er rõl a kü lön le ges 
be teg ség rõl, mely annyi drá mai hely zet
oko zó ja. Elõbb más ról szólok. 

Ta pasz ta lat ból tu dom, hogy mi lyen
ne héz meg ér te ni a nyu gat-eu ró pa i ak nak
– pl. egy fran ci á nak, egy an gol nak vagy
egy spa nyol nak – a Kár pát-me den cei
drá mai hely ze te ket. Ezért azok nak a nyu -
gat-eu ró pa i ak nak az él mé nye i rõl szá mo -
lok be, akik el in dul tak Ko lozs vár ra, Er dély leg fon to sabb vá ro sá -
ba ta nul mány út ra, mert úgy hall ot ták, hogy ott rend kí vü li él -
mény ben lesz részük: megismerhetik a város multikulturális
egyetemét.

Egyi kük meg sza kí tot ta út ját Bu da pes ten, és így lel ke se dett út -
já nak cél já ról beszélvén:

– Nincs cso dá la to sabb do log egy mul ti kul tu rá lis egye tem nél!
Két éve ké szü lõ döm az útra, és két éve ta nu lok ma gya rul és
románul…

– Bol do gul nál te fran cia és an gol tu dá sod dal a ko lozs vá ri pro -
fesszo rok tár sa sá gá ban?

– Ezt gesz tus nak szá nom! Úgy is mond ha tom, aján dék nak!
Mél tó aján dék egy mul ti kul tu rá lis egye tem nek, nem? Elõ a dást is
fo gok tar ta ni, ha le het, azt majd an gol nyel ven…De a be mu tat ko -
zás kor, a fo ga dá son, min den fé le ta lál ko zóm kez de tén csak ma -
gya rul és ro má nul szó la lok meg. A ma gya rok kal ro má nul be szé -
lek természetesen, a románokkal pedig magyarul.

– Er rõl le be szél né lek…Be szélj a ro má nok kal ro má nul, a ma -
gya rok kal magyarul.

– Hát hogy kép ze led! Mint ven dég sért sem meg a mul ti kul tu -
ra li tás alap el vét?!

– Mi fé le alap el vé re gon dolsz te most a mul ti kul tu ra li tás nak?
– Hogy a mul ti kul tu rá lis kö zös ség ren dez vé nye in elõ ször min -

den ki a má sik nyel vén szó lal meg…Ha ro mán a so ros rek tor, ak -
kor ma gya rul nyit ja meg a ren dez vé nye ket, ha ma gyar a so ros
rektor, akkor románul…

– Mi ó ta lé te zik ez a mul ti kul tu rá lis egye tem, min dig ro mán a
so ros rektor.

– Ezt nem ér tem…
– Jobb is, ha nem ér ted.

– Most már ma gya rázd meg.
– Meg is fo gom ma gya ráz ni, mert ha ezt nem ér ted, na gyon

kel le met len hely ze tek be ke rül hetsz Kolozsváron.
– Mi ab ban a kel le met len, hogy én egy ma gyar–ro mán mul ti -

kul tu rá lis egye te men a ma gyar pro fesszo rok kal ro má nul, a ro mán 
pro fesszo rok kal magyarul beszélek?!

– Eb ben sem mi kel le met len nem len ne, de csak a ma gyar pro -
fesszo rok tud nak ro má nul, a ro mán pro fesszo rok nem tud nak ma -
gya rul. Ez vo nat ko zik a di á kok ra is. A ma gyar di á kok tud nak ro -
má nul, a ro mán diákok nem tudnak magyarul.

El vö rö sö dött mér gé ben. – Te most rá gal ma zod a ko lozs vá ri
egye te met – kiabálta.

– Mi ért rá gal maz nám?! Meg ál la pí tot tam, hogy a ro mán pro -
fesszo rok és di á kok nem tud nak magyarul…

– A ma gyar kul tú rá val, a ma gyar iro da lom mal, a ma gyar tör té -
ne lem mel a ro mán di á kok ro mán nyel vû elõ a dá so kon is mer ked -
nek?! Ez képtelenség!

– Egyál ta lán nem is mer ked nek a ma gyar kul tú rá val.
El ké ped ve me redt rám. – Azt aka rod mon da ni, hogy ez a mul -

ti kul tu rá lis egye tem csak a ma gyar pro fesszo rok és a ma gyar di á -
kok szá má ra mul ti kul tu rá lis, a ro mán pro fesszo rok és di á kok szá -

má ra viszont monokulturális?!
– Nem szí ve sen tet tem, de fel kel lett

vi lá go sít sa lak.
– De nem ér tem… Nem ér tem, hogy

mi ért ha zud ják egy egye tem rõl, hogy
mul ti kul tu rá lis, ha nem az?

– Mert szé pen hang zik. 
De egy bel gi u mi val lon lá to ga tóm

csa ló dott sá ga szá mom ra a leg em lé ke ze -
te sebb.

– Ez bûn tény! – ki a bál ta. – Ha egy
mul ti kul tu rá lis egye te men nem ér vé nye -
sül het az egyen lõ esé lyek elve, az a le -

gel ké pesz tõbb fon dor lat! Mit fon dor lat,
mit bûn tény! Rá adá sul a legnagyobb butaság…

És ak kor szó no kol ni kez dett az egyen lõ esé lyek el vé rõl:
– Ne künk, bel gi u mi val lo nok nak, de a fla man dok nak is ez a

leg fon to sabb kér dés! Ez az elv biz to sít ja a nem ze ti sé gi kér dés nek
azt a meg ol dá sát, amely ben egyik nem ze ti ség nek a má sik ál tal
való el nyo má sa ak kor is le he tet len né vá lik, ha egy más meg be csü -
lé sé nek nincs meg az ér zel mi alap fel té te le. Ez az elv ná lunk, Bel -
gi um ban igen is ér vé nye sül. Jaj len ne ne künk, ha nem ér vé nye sül -
ne! Mi kép pen? Mi vel hogy a fla mand nem tud val lo nul, a val lon -
nak sem kell tud nia fla man dul. A fla man dok annyi fla mand nyel -
vû ok ta tá si in téz ményt, egye te met stb. ala pí ta nak, amennyi re
szük sé gük van, a val lo nok úgy szin tén annyi val lon nyel vût. A lé -
nyeg az, hogy a val lon ne le gyen kény te len fla mand egye tem re
jár ni, a fla mand pe dig ne kény sze rül jön arra, hogy val lon egye -
tem re irat koz zék be. Mert ha min den nek nem len né nek meg a fel -
té te lei, ak kor nem fej te né ki a jó té kony ha tá sát az egyen lõ esé lyek 
elve, és a gyû lö let le he tet len né ten né a bé kés egy üt té lést! Hogy is
mond jam?! Az egyen lõ esé lyek elve, ha hagy ják ér vé nye sül ni,
csodákra is képes: a gyûlöletet szeretetté tudja változtatni,
miképpen az egyenlõtlen esélyek elve, ha érvényesül, gyûlöletté
változtatja a szeretetet. 

Ar ról be szél get tünk azu tán, hogy a ro mán al kot mány elsõ pa -
rag ra fu sa be tilt ja a sze re tet és kö te le zõ vé te szi a gyûlöletet.

Szól tam e ve sze del mes, de ár tat lan nak lát szó pa rag ra fus ról
elõ a dá som ele jén. Bel gi u mi lá to ga tóm per sze ne he zen ér tet te
meg, és én ezen nem csodálkoztam.

Mást is el kel lett mon da nom neki. Azt, hogy mi a tri a no ni pszi -
chó zis. Sok min dent nem ér tünk meg, ha nem tud juk, mi a tri a no -
ni pszi chó zis, szól junk hát végre róla.

Az írás be fe je zõ ré szét kö vet ke zõ lap szá munk ban kö zöl jük

2009. szeptember
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„...egy for ra da lom csak ak kor tör ki, ami kor a nép már ke vés bé fél a lá za dás kö vet kez mé nye i tõl, 
mint az el nyo más tól, mely ben él.”                     Má rai Sán dor

Ami kor egy vá ros ki ál tott…
(1989 de cem be ré nek em lé ke ze te)

Szep tem ber utol só nap jai be ara nyoz zák Te mes vár ut cá it, te re -
it, az õsz ben itt fe lej tet te ma gát a nyár, még õrzi a lom bo kat, a vá -
ros eu ró pai ran gú épü le tei szin te le beg ni lát sza nak e ké sõi nap sü -
tés ben. Ha nem lát ná a lá to ga tó az or to dox  szé kes egy ház elõt ti
épü let fa lán a go lyó szag gat ta se be ket, azt gon dol hat ná a rá érõs
séta kö ze pet te, hogy meg sem tör tént az a bor za lom, ami rõl a vá -
ros soha nem szûnt meg em lé kez ni: pus ka ro po gás, me ne kü lés,
vér áz tat ta asz falt, két ség be esett ke re sés soha elõ nem ke rü lõ hoz -
zá tar to zó után, lo bo gó mág lya a párt szék ház elõtt a gyû lölt dik tá -
tor ha zug tar tal mú köny ve i bõl, fé le lem a kór ház ban a se be sül te -
ket fag ga tó sze ku sok tól, mind az, amit ez a cso dá la to san bá tor vá -
ros húsz év vel eze lõtt át élt. De mind ez meg tör tént, s a lá to ga tó nak 
meg kell áll nia a ze ne is ko la fa lán el he lye zett em lék táb lá nál, me -
lyet a for ra da lom hõ sé nek, Csiz ma rik László tanárnak az
emlékére helyeztek el, aki 1989. december 17-én hõsi halált halt,
s akinek a hamvai valahol talán már a tengerben ringanak.

Itt, a te mes vá ri bel vá ros ban, de nem csak itt, hi szen vá ros szer -
te mint egy 16 em lék hely idé zi fel a de cem be ri ese mé nye ket, min -
den ut ca szeg let, a Gyõ ze lem tér ma is go lyó szab dal ta épü le tei, az
or to dox ka ted rá lis, mely nek aj ta ja be zá rult a go lyók elõl me ne kü -
lõk elõtt azon a vé res de cem be ri na pon, a Má ria tér, a Bega híd jai,
a Con ti nen tal szál ló, a 700-as tér, minden a tragikus decemberre
emlékeztet.

Az Ema nu il Un gu re a nu ut cá ban egy régi, XVI II. szá za di épü -
let ta lál ha tó, de nem az az ér de kes ben ne, hogy kö zel há rom száz
éves, ha nem az, hogy ez Ro má nia egyet len, az 1989-es for ra da -
lom em lé ké re lét re ho zott mú ze u ma (Cent rul Na þi o nal de Cer ce ta -
re, Do cu men ta re ºi In for ma re Pub li ca Me mo ri a lul Re vo lu þi ei -
Ku ta tá si, Do ku men tá ci ós és Nyil vá nos Tá jé koz ta tó Köz pont A
For ra da lom Em lé ke ze te). A te mes vá ri for ra da lom em lék mú ze u -
má nak épü le te 1748-ban épült, ere de ti leg egy fo ga dó mû kö dött
ben ne, alat ta bor pin cé vel. A XX. szá zad har min cas éve i ben ele -
gáns bel vá ro si ká vé zó, bo hém ta nya volt. 1945 után la ká so kat ala -
kí tot tak ki ben ne, majd ál la mo sít ot ták. Fel újí tás hí ján az épü let
1989-re lak ha tat lan ná vált (mint ha ma gá nak az or szág nak szim -
bó lu má vá vált vol na a ház!), a la kó kat ki köl töz tet ték, mert az épü -
le tet össze om lás fe nye get te. Ezt a he lyet kap ta meg 1998-ban a
for ra da lom em lék mú ze u ma, ám 2004-ben vissza per lik és vissza -
kap ják az ere de ti tu laj do no sok le szár ma zot tai. Úgy tû nik, a mú ze -
um nak men nie kell, léte bi zony ta lan ná vált. De nem így lát ja a
hely ze tet a mú ze um lét re ho zó ja, mind má ig el hi va tott irá nyí tó ja,
dr. Or ban Tra i an. A fi a tal ál lat or vos 1989. de cem ber 17-én együtt
tün te tett a for ra dal má rok kal, az el sõk kö zött se be sült meg, ami kor 
a té ren meg je le nõ fegy ve re sek a tün te tõk közé lõt tek. Lá bát szét -
ron csol ta a go lyó, az am pu tá lás tól bé csi ope rá ció és re ha bi li tá ció
men tet te meg. A lá ba do zás alatt hoz zá ér ke zett le ve lek bõl, új ság -
ki vá gá sok ból, ki ad vá nyok ból kezd te össze gyûj te ni a majdani
emlékmúzeum anyagát. Ma már a múzeumnak költöznie kellene,
azonban a város által felajánlott ingatlan nem felel meg múzeumi
célra. Az államnak meg kellene vásárolnia az örökösöktõl az
épületet, hogy benne tovább mûködhessék a ma már nemzetközi
hírû intézmény- mondja Orban Traian.

A bel sõ ud va ron, aho va haj dan bo ros hor dók kal meg ra kott sze -
ke rek is be haj tot tak, kis ká pol nát ala kí tot tak ki. A fres kó fes tõ az
egyik fal ra Jú dás bûn hõ dé sét fes tet te, a má sik fa lon Jo sif de la
Par toº, Te mes vár met ro po li tá ja lát ha tó Szent Gel lért tár sa sá gá -

ban. Or ban Tra i an ma gya rá za ta nél kül ne he zen érti a lá to ga tó, ho -
gyan ke rül egy más mel lé majd ezer év tá vo lá ból a két egy há zi
sze mély: nem az or to dox és ka to li kus egy há zat kell lát ni ben ne, a
fres kó a két nép szim bó lu ma, a ro mán és ma gyar népé, hi szen e
két nem zet együtt szen ve dett a dik ta tú rá ban, együtt vív ta ki Te -
mes vá ron a sza bad sá got, mond ja a muzeológus. Így aztán a
látogató nem feszegeti tovább a kérdést, hiányérzetérõl nem
beszél.

A mú ze um ve tí tõ ter mé ben a do ku men tum film elsõ mon da ta
ez: A ro mán for ra da lom 1989 de cem be ré ben egy re for má tus lel -
kész kez de mé nye zé sé re in dult el Is ten aka ra tá ból. Szép és igaz
mon dat, gon dol ja a lá to ga tó, bár az utób bi évek ben ez mint ha fe -
le dés be me rül ne, sõt, né me lyek mint ha ta gad nák is igaz sá gát. De
mi ért ép pen Te mes vár? Hi szen, ha az elõz mé nye ket vé gig néz zük, 
az oko kat ku tat juk, arra a kö vet kez te tés re ju tunk, hogy mind ez,
ami itt ki vál tó ok ként fel hoz ha tó, Ro má nia- szer te min den hol
meg ta lál ha tó volt: a még a há bo rú után is gaz dag Bán ság tel jes ki -
fosz tá sa, egész bán sá gi fal vak „ku lák men te sí té se”, a jó mó dú bán -
sá gi pa rasz tok va gyo ná nak el kob zá sa, a sváb la ko sok kény szer -
lak hely re, sõt kény szer mun ká ra  de por tá lá sa a Ba ra gán ba, az öt -
ve nes évek ben az egész Bán ság be te le pí té se bun ke rek kel, hogy
ez zel meg véd jék Ro má ni át a „lán cos ku tya” Ti tó tól, ugyan ak kor
a vi dék be te le pí té se a párt meg bíz ha tó em be re i vel, akik bõl az tán
egy szin te tör vény fe lett álló „arisz tok rá cia” for má ló dott min den
elõ jog gal az év szá za dok óta ott la kók el le né ben. Ez a ré teg
Ceauºescu ide je alatt to vább szé le se dett, a ki vált sá go sok kaszt ja
lett. Nem fe led he tõ az sem, hogy Te mes vá ron 1958-ig Ro má nia
leg na gyobb szá mú szov jet had tes te ál lo má so zott, ál lan dó ret te -
gést váltva ki a megfélemlített lakosságból. De volt Temesvárnak
többezres diáksága is, akik például 1956 októberében ki nyil vá nít -
ot ták a magyar szabadságharc iránti szolidaritásukat, amiért aztán 
súlyosan megbüntették õket.

Mind ez azon ban nem lett vol na elég 1989 de cem be ré hez. Kik
ás ták meg a rend szer sír ját? A rend szer maga, ön ma ga ra ga dott
ásót, hi szen dõlt a ha zug ság min den bõl, ami hez hoz zá nyúlt. A ha -
ta lom ar ro gáns volt és em ber te len, az em be ri gyen ge ség re épí tett,
és jól szá mí tott. A ro mán tár sa da lom nak ezért most ta nul nia kell
az el kö ve tett hi bák ból, nem néz het el sem mit ezen túl a ha ta lom -
nak. A rend szert fé le lem bõl ki szol gál ták ugyan, de egy re job ban
gyû löl ték, mert a ha ta lom sem mit nem tu dott az em be rek rõl, az
or szág ról, csak ki hasz nál ta, de jó gaz dá já vá nem tu dott vál ni,
csak rom bol ta. Te mes vár volt az elsõ vá ros Ro má ni á ban, mely
azon az õszön ma gá hoz tért, fel éb redt. Az éb re dés hang ja a ha -
rang hang ja volt, mely az em be ri sza bad ság szim bó lu má vá vált,
hi szen kon du lá sa nem csu pán egy egy ház kép vi se lõ jé nek meg -
men té sé re hív ta az em be re ket. Ha két na pon át, 1989. de cem ber
15-én, szom ba ton és 16-án, vasárnap néhány száz hívõ lázadása
volt csak, ám hétfõ estére egész Temesvár, majd az egész ország
ügye lett.

Az 1989-es év az el nyo mó kom mu nis ta rend szer bu ká sát hoz ta 
egész Eu ró pá ban. A Ro má nia nyu ga ti ré szén élõk a ma gyar or szá -
gi és ju gosz lá vi ai té vé adá sok ból, il let ve a Sza bad Eu ró pa, va la -
mint az Ame ri ka Hang ja ma gyar-ro mán-szerb-né met nyel vû adá -
sa i ból ér te sül tek ezek rõl az Eu ró pá ban be kö vet ke zett vál to zá sok -
ról. Ez az év Románia számára is kedvezõtlen elõjelekkel kez dõ -
dött.

Átalvetõ
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Már ci us ele jén hat ve te rán kom mu nis ta Ceauºes cu hoz in té zett
le ve lé ben fel so rol ja azo kat a hi bá kat, ame lye ket a párt fõ tit kár az
utób bi évek ben el kö ve tett: az ál ta la is alá írt Hel sin ki Egyez mény
pont ja i nak be nem tar tá sát; a szisz te ma ti zá lás ter ve ze tét, a fa lu -
rom bo lást, a pa rasz tok tömb há zak ba való köl töz te té sét, hogy a le -
rom bolt fal vak he lyén me zõ gaz da sá gi ter me lés foly jon; a kül föl -
di ek kel való kap cso lat tar tás ti lal mát, ho lott ezt a tör vényt sem mi -
lyen fó ru mon nem sza vaz ták meg és nyil vá nos ság ra sem hoz ták,
csak va la kik „el ren del ték”; az új vá ros köz pont gi gan ti kus be ru -
há zá sát Bu ka rest ben, mely nek amúgy sem cse kély költ ség ve té se
meg há rom szo ro zó dott a fõ tit kár szün te len vál toz ta tást pa ran cso -
ló ren de le tei mi att; a sze ku ri ta té be ve té sét majd min den ál lam pol -
gár meg fi gye lé sé re; egyes va sár na pok mun ka nap pá való el ren de -
lé sét; az Al kot mány min den pont já nak meg sér té sét; a gaz da sá gi
ter vek ered mény te len sé gét; a me zõ gaz da ság tönk re té te lét; a la -
kos ság sú lyos nél kü lö zé sét; az erõ sza kos asszi mi lá ció fo lya ma -
tát, mely a né me tek, zsi dók, ma gya rok ki ván dor lá sá hoz ve ze tett;
az ok ta tás tönk re té te lét; Ro má nia nem zet kö zi hír ne vé nek lát vá -
nyos rom lá sát. Az alá írók kö zött ott ta lál juk a Köz pon ti Bi zott ság
volt tit ká ra it, a Po lit bü ró volt tag ja it, egy volt kül ügy mi nisz tert,
Ghe og he Apos tolt, Cor ne liu Ma nes cut, Cons tan tin Pâr vu les cut,
Sil viu Bru cant. Ceauºes cu hoz in té zett le ve lü ket a ro mán nyel vû
BBC is be ol vas ta, de su gá roz ta az Ame ri ka Hang ja és a Sza bad
Eu ró pa adó is. Nem sok kal ezu tán
ro mán írók le vél ben til ta koz tak
kol lé gá ik, Mir cea Di nes cu és
Dan Deºliu meg hur co lá sa mi att. 
Áp ri lis ban Do i na Cor nea ko -
lozs vá ri egye te mi ta nár, is mert
pol gár jo gi har cos in té zett nyílt
le ve let a párt fõ tit kár hoz le tar -
tóz ta tott új ság írók és nyom dá -
szok sza ba don bo csá tá sát kö ve -
tel ve. Mind ezt „a lá za dást”
meg tor lá sok kö vet ték, fel erõ sö -
dött és dur vult a rend õr ség be -
avat ko zá sa, mely nek kö vet kez -
té ben na pon ta „lep lez tek le” a
szo ci a lis ta Ro má nia el le ni ak ci -
ó kat. A Párt min der rõl nem lát -
szott tu do mást ven ni, a no vem ber 
20-24. kö zött Bu ka rest ben le zaj lott
XIV. párt kong resszu son a szokásos tapsorkán és magasztaló
hozzászólások közepette újraválasztották fõtitkárrá Ceauºescut,
és tovább erõsítették a diktátor házaspár személyi kultuszát. Ám
december 4-én a Varsói Egyezmény országai ve ze tõ i nek
találkozóján Ceauºescu Gorbacsov hívására kénytelen meg je len -
ni, ahol a peresztrojka elindítója kioktatásban, sõt fe nye ge tés ben
részesíti a kényelmetlenné vált román diktátort.

Ceauºescu azon ban el bi za ko dott sá gá ban az intõ je lek bõl sem -
mi lyen kö vet kez te tést nem vont le, de cem ber 18-20. kö zött még
el ment Irán ba. Ha za tér ve a te mes vá ri ese mé nyek rõl de cem ber
20-án este a ro mán te le ví zi ó ban rend kí vü li adás ban ítél te el a tör -
tén te ket, a „szélsõséges huligánok” mûvét. 

Éle té bõl még öt nap volt hát ra..
Ezek ben a na pok ban egy lát szó lag je lent ék te len ese mény, Tõ -

kés Lász ló, te mes vá ri re for má tus lel kész de cem ber 15-re idõ zí tett 
erõ sza kos ki la kol ta tá sa szol gál ta tott ürü gyet az or szág for ra dal -
má nak ki rob ba ná sá hoz. A lel készt nagy vár adi püs pö ke, Papp
Lász ló fel füg gesz tet te ál lá sá ból az ál lam po li ti ká já val rend sze re -
sen el len tét be ke rü lõ, az egy há zát, hí ve it, nem ze tét védõ ma ga tar -
tá sa mi att. A hi va tal a püs pö ki dön tés után el ren del te a temp lom -
ból való el tá vo lí tá sát, va la mint ki la kol ta tá sát. Tõ kés Lász ló a ma -
gyar or szá gi te le ví zió Pa no rá ma stáb já nak - mely a sze ku ri ta té
ügy nö ke i nek fi gyel mét ki játsz va ju tott be a lel ké szi la kás ba - be -

szá molt az õt és csa lád ját súj tó püs pö ki és ha tó sá gi in téz ke dé sek -
rõl. „Úgy ta nul tam, hogy az igét ko mo lyan kell ven ni. Az ige Is ten
sza va az em be rek hez, s így leg fõbb er köl csi im pe ra ti vu sza éle -
tünk nek. Nem te het jük, hogy Krisz tus igaz sá gá ról pré di kál junk, s
köz ben ha zud junk, ke reszt ha lál ról pa pol junk, s ez zel szem ben
még a leg cse ké lyebb ál do zat ra is res tek le gyünk.”- val lot ta Tõkés 
László.

A te mes vá ri lel kész ül döz te té sé nek hó nap ja i ban, 1989. ok tó -
ber 17-én le ve let kül dött dr. Ni co lae Cor ne a nu bán sá gi met ro po li -
tá hoz, min den bi zonnyal az együtt ér zés, sõt a vé de lem re mé nyé -
ben: „Az ál la mi ha tó sá gok kö nyör te len had já ra tot in dí tot tak el le -
nem, hí ve im és pres bi te re im el len, akik ter mé szet sze rû leg együtt -
érez nek ve lem, mert föl ve tet tem a ma gyar egy ház és ma gyar ki -
sebb ség né hány lét be vágó kér dé sét.”- írta an nak az em ber nek,
aki ki ok ta tó vá lasz le ve lé ben a kö vet ke zõ ket ta ná csol ta: „…adja
vissza an nak a pa ro chi á nak a nyu gal mát, ame lyet szol gált, és az
ed dig tel jes test vé ri ség ben élõ te mes vá ri val lá si kö zös sé ge ket sza -
ba dít sa meg at tól a kí nos ér zés tõl, me lyet a re for má tus vagy más
val lá sú hí vek meg al áz ta tá sá ról, ül döz te té sé rõl és diszk ri mi ná lá -
sá ról szó ló igaz ság ta lan sá gok okoz nak.” Mell es leg ezek a „re -
for má tus és más val lá sú hí vek”, sok-sok ro mán or to dox is – a
met ro po li tá ból bi zo nyá ra csa ló dott sá got ki vál tó tett re ve te med ve
– éj jel-nap pal õriz ték a lel kész la ká sát, meg véd ve õt és csa lád ját a

bán tal ma zás tól. E le vél vál tás idõ -
pont ja kö zel esett a Szo ci a lis ta
Egy ség és De mok rá cia Front ja
ple ná ris ülé sé hez, ahol a met ro -
po li ta a majd no vem ber ben ese -
dé kes párt kong resszu son új ra vá -
lasz tan dó fõ tit kárt tá mo ga tó be -
szé dét el mond ta: „A val lá si ve -
ze tõk je len lé te ezen az ülé sen a
vi tá ra bo csá tott prog ram ter ve -
ze tek kel való tel jes azo no su lá -
sun kat jel ké pe zi. Azo no su lá sunk
csak még lel ke sebb at tól, hogy
tud juk, ezek ki dol go zá sa és meg -
ala po zá sa az Ön ne vé hez fû zõ -
dik, mé lyen tisz telt Ni co lae
Ceauºescu el nök úr, az Ön ne vé -

hez, aki az évek so rán, ami ó ta az
élen áll, mély sé ges böl cses ség tõl, pél -

dás oda adás tól és ha tár ta lan nép sze re tet tõl át ha tott cse le ke de -
tek kel bi zo nyí tot ta be az Ön ál tal kez de mé nye zett és vég re haj tott
po li ti ka he lyes sé gét, mi ért is az a meg gyõ zõ dé sünk, hogy az ön új -
ra vá lasz tá sa a leg fõbb po li ti kai tiszt ség be, a nem zet sor sá nak ve -
ze té sé re a ga ran ci á ja an nak, hogy sza ka dat la nul to vább ha la -
dunk min den té ren. Ha son ló kép pen szük sé ges nek tar tom én is
alá húz ni azt a sze re pet, me lyet az igen tisz telt Ele na Ceauºescu
asszony, az ál lam élen já ró har co sa, a nem zet kö zi el is mert sé gû és
te kin té lyû tu dós ját szik a haza gaz da sá gi-tár sa dal mi fej lõ dé se
ter ve ze te i nek meg ala po zá sá ban és meg va ló sí tá sá ban, a ro mán
tu do mány, ok ta tás és kul tú ra fel vi rá goz ta tá sá ban, Ro má nia ál ta -
lá nos elõ re ha la dá sá ban.” Nos, ez az elõ re ha la dás még más fél
hó na pig tar tott, az tán az or szá got tönk re te võ pár a ki vég zõ osz tag
elõtt ta lál ta ma gát.

De cem ber 15-én a te mes vá ri re for má tus temp lom mel lett, a
Má ria té ren bé kés tün te tõk, kez det ben fõ leg re for má tu sok, gyer -
tyák kal a ke zük ben szin te õriz ték a ki la kol ta tás ra ítélt pász to ru -
kat. A kör nyé ken ci vil és egyen ru hás bel ügye sek cir kál tak, a ma -
gyar re for má tu sok egy szer re je len tet ték az egy há zi és nem ze ti sé -
gi el len ál lást a dik ta tú rá val szem ben. Iga zi strucc po li ti ká val a ha -
tó ság úgy ítél te meg, hogy ez egy há zi ügy, nem igen kell bár mi fé -
le lá za dás tól tar ta ni. Ahogy azon ban kö ze le dett a ki la kol ta tás idõ -
pont ja, a ha tó ság meg pró bál ta az egy re nö vek võ tö me get szét osz -
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lat ni, már a mi li ci át, a sze ku ri ta tét és a hadsereget vetették be
ellenük, megkezdõdtek a letartóztatások, a foglyokat összeverték, 
bántalmazták. 

Más nap, de cem ber 17-én a tö meg is mét össze gyûlt a vá ros -
köz pont ban, meg je len tek a for ra dal mi zász lók, a ki vá gott cí mer
min den ki szá má ra je lez te a dik ta tú ra el le ni lá za dást. A had se reg
ré szé rõl Vic tor At ha na sie Stan cu les cu és Mi hai Chi þac irá nyít ot -
ták a had mû ve le te ket, és hajt ot ták vég re a Bu ka rest bõl, sze mé lye -
sen Ceauºes cu tól ka pott pa ran cso kat. A for ra da lom után köz vet -
le nül az egyikükbõl védelmi miniszter, a másikból bel ügy mi nisz -
ter lett.

Rész let a de cem ber 17-i te le kon fe ren cia hang anya gá ból:
„Radu Ba lan elsõ tit kár: Üd vöz löm, fõ tit kár elv társ. Ba lan a te -

le fon nál. Már meg kezd tük az ön pa ran csa i nak a végrehajtását. 
Ceauºescu: Azt kér dez tem, a tisz tek a te rem ben van nak-e.
Ion Co man: Je lent ke zem, Co man va gyok. A tisz tek nem a te -

rem ben, ha nem az egy sé gek nél van nak, vég re hajt ják a pa ran csot,
már meg kezd tük a fegy ver hasz ná la tot, lövünk!

Ceauºescu: Har ci hely zet van, egy órán be lül ál lít sák hely re
Te mes vá ron a tel jes nyu gal mat! Né hány per ce küld tem pa ran csot
Co man elv társ nak, aki a töb bi tá bor nok kal együtt ér ke zett Te mes -
vár ra, uta sí tot tam, hogy min den egy sé get sze rel jen fel há bo rús
mu ní ci ó val, mint a fron ton!...Van nak ná lunk olyan ele mek, ame -
lyek kül föl di ér de ke ket szol gál nak, akik egy dol lár vagy ru bel el -
le né ben sa ját né pük el len te vé keny ked nek füg get len sé günk el -
len…cél juk, hogy a szo ci a liz must szét ver jék. Ez egy iga zi ál lam -
csíny!...El ha tá roz tuk, hogy a kö vet ke zõ idõk ben nem fo ga dunk
kül föl di tu ris tá kat, fel füg gesz tem a kis ha tár for gal mat is. Min den -
ki vel le szá mo lunk, akit el fo gunk. Ahogy meg mond tam már
69-ben, par don, 68-ban a cseh szlo vá ki ai be vo nu lás után, a hely -
zet ma már sú lyo sabb. Ves sék be a bel ügyi egy sé ge ket, a sze ku ri -
ta té, a mi lí cia, a had se reg egy sé ge it, le gye nek fel ké szül ve ha tá ro -
zott cse lek vés re. Is mét lem, nem lé te zik csak egyet len út: ha tá ro -
zott cse lek vés a reakciós erõk és a külföldi ágensek ellen!” Ezeket 
a parancsokat a jelen levõ Vasile Milea tábornok, honvédelmi
miniszter továbbította az egységeknek.

A haj na li órák ban Tõ kés Lász ló la ká sát, a re for má tus temp lo -
mot mint egy har minc sze ku ris ta özön löt te el, szét ver ték a la kást,
bán tal maz ták a lel ki pász tort, majd au tó ba tusz kol ták kü lön-kü lön 
a csa lá dot, és el in dul tak ve lük is me ret len úti cél felé. Mint utó lag
ki de rült, Szi lágy me nyõ be vit ték õket erõs õrizet alatt, élet ve -
szély nek kitéve õket.

A Má ria tér rõl to vább höm pöly gõ tö meg a me gyei párt bi zott -
ság elé ért, a vá ros min den pont ján össze csap tak a tün te tõk az
egyen ru hás vagy ci vil rend fenn tar tó osz ta gok kal. A több nyi re
azo no sí tat lan egyen ru há jú osz ta gok még a tömb há zak lép csõ há -
za i ban is va dász tak az em be rek re. A de cem be ri dél után ban éj sza -
kai sö tét ho nolt ab ban a vá ros ban, amely ben a XIX. szá zad vé gén, 
1884-ben elõször vezették be a villanyvilágítást Európában.

A se be sül te ket és a nap so rán el eset te ket a me gyei kór ház ba
szál lít ot ták, de a dik tá tor tá vol lé té ben a pár já nak erre is volt ör dö -
gi ter ve: össze szed ni, el éget ni, hogy nyo muk se ma rad jon, azo no -
sít ha tat lan ná ten ni õket. Min den bi zonnyal ak kor még azt hit te,
min den ment he tõ, csak pa ran csol nia kell. A kór há zat ka to nai egy -
sé gek õriz ték, a sür gõs sé gi osz tá lyon ál lan dó an já rõ röz tek, a se -
be sül tek kö ze lé be sen kit nem en ged tek az egész ség ügyi sze mély -
ze ten kí vül. De cem ber 18-án a sze ku ri tá tés tisztek megkezdték a
frissen ellátott, operált sebesültek kihallgatását.

Ele na Ceauºescu két pa ran csot adott ki, a két had mû ve let fe dõ -
ne ve „Ró zsa”, il let ve „Vám” volt. Akik köz re mû köd tek, jól tud -
ták, mit tar tal maz nak 18-án éj sza ka a seb té ben hû tõ ko csi ba ra kott 
„cso ma gok”, mi lesz az úti cél juk. A ki vá lo ga tott és el szál lí tott 43
ha lott ból 41-nek utó lag a sze mély azo nos sá gát a vizs gá lat meg ál -
la pí tot ta, mert bár a kór ház ban min den nyom ra ve ze tõ ira tot a sze -
ku sok össze szed tek és az el huny tak ru há i val, ira ta i val együtt elé -

get tek, de a kór há zi ügye le ti nap ló meg ma radt. A hû tõ ko csit egy
vi lá gos szí nû Da cia sze mély gép ko csi kí sér te Bu ka rest felé, a
36-os km-nél a gép ko csi ve ze tõt egy sze ku ris ta vál tot ta fel. Az úti
cél a Bu ka rest kö ze li „Cenuºa” (Hamu) kre ma tó ri um volt. A ham -
va kat a Popeºti-Le or de ni ka ná lis ba ön töt ték, a Dim bo vi þa vi zé be.
Így lett a te mes vá ri ak tit kos te me tõ je a vi zek áram lá sa foly tán a
Fe ke te-ten ger. A csa lád ta gok kal azt akar ták vol na el hi tet ni, hogy
ezek a hu li gá nok át szök tek va la me lyik or szág ha tá ron, és kül föl -
dön élik vi lá gu kat. Kö zöt tük volt Csiz ma rik Lász ló, te mes vá ri ze -
ne ta nár is, akit az or to dox ka ted rá lis elõtt lõt tek le. Ghir co iaº ez -
re des és Nuþa tá bor nok uta sí tá sá ra, akik ki vá lo gat ták a 43 holt tes -
tet, de cem ber 19-én haj nal ra min den nyo mot el tün tet tek a kór ház -
ban, tit kos tár suk kal, Ion De le he a nu val együtt, aki a jár mû vet biz -
to sí tot ta a holt tes tek szál lí tá sá hoz. A köz vé le ményt min der rõl
csak 1990 ja nu ár já ban tá jé koz tat ta a Fõ ügyész ség és a Rend õr ség
Fõ fel ügye lõ sé ge: „A nyo mo zás so rán az aláb bi ak de rül tek ki:
1989. de cem ber 18-án, mi köz ben a gyû lö le tes dik tá tor Irán ban
volt, az or szág ve ze tést gya kor la ti lag el lá tó anal fa bé ta „aka dé mi -
kus” a rá jel lem zõ ci niz mus sal pa ran csot adott a régi re zsim két
szo mo rú em lé kû la ká já nak, Ion Co man nak és Tu dor Pos tel ni cu -
nak, hogy in téz ked je nek, és ham vasz tas sák el a te mes vá ri meg -
tor lás negy ven azo no sí tat lan ál do za tá nak holt tes tét. Ezt az al jas
tet tet, amely nek cél ja az el kö ve tett gyil kos sá gok bár mi lyen nyo -
má nak el tör lé se volt, az zal in do kol ta, hogy ha a holt tes te ket át ad -
ták vol na a csa lád juk nak, Te mes vá ron fo ko zód tak vol na a za var -
gá sok…Tu dor Pos tel ni cu volt bel ügy mi nisz ter, a zsarnok hû sé -
ges kutyája továbbadta a gyilkos rendelkezést lakájainak, Macri
Emil tábornoknak, az Állambiztonsági Fõosztály volt fõnökének
és Constantin Nuþa tábornoknak, a Milícia Fõfelügyelõség volt
fõnökének, akik Temesváron tartózkodtak…A nyomozás foly ta -
tó dik az elõzetes letartóztatásban levõ bûnösök bíróság elé ál lí tá -
sa végett…” – ami, mint tudjuk, sok esetben mindmáig késik.

Bá rá nyi Fe renc, te mes vá ri or vos, ké sõb bi egész ség ügyi mi -
nisz ter, az Or ban Tra i an nak adott in ter jú ban fel idéz te az ak ko ri
ese mé nye ket, ho gyan ment szin tén or vos fe le sé gé vel, de cem ber
17-én a lö völ dö zé sek és se be sü lé sek hí ré re több rend õr kor do non
át az Új kór ház ba, majd több na pon át ho gyan lát ták el a se be sül te -
ket, ope rál ta kat, köz tük volt egy ti zen egy éves gyer mek is, ha lot -
ta kat kel lett át kül de ni ük a Me gyei Kór ház ba, nem tud va, hogy el
fog ják égetni õket. Bárányi Ferenc beszámolt a sebesülteket
kihallgató tisztekrõl is.

 „Ne fe led jük: 1989 de cem be ré ben Te mes vár hat na pon át
egye dül volt. A te mes vá ri ak hi he tet len sza bad ság vá gya le gyõz te
ezt a mély sé ges ma gányt, a lel kük ben és agyuk ban év ti ze dek óta
fel gyü lem lett fé lel met. A he zi tá lás he lyét a cso dá la tos szo li da ri tás 
vet te át, az el ve szett ség bá tor ság gá vál to zott. Azok ban a na pok -
ban Is ten Te mes vár ral volt.”- em lé ke zett egy szem ta nú, Jo sif
Cor ti naº.

De cem ber 20-án dél elõtt a te mes vá ri for ra dal má rok a me gyei
párt ház ba vit ték for ra dal mi prog ram ter ve ze tü ket, mely a kö vet -
ke zõ ket tartalmazta:
 1. Ceauºescu azon na li le mon dá sa
 2. A kor mány le mon dá sa
 3. Sza bad vá lasz tá sok
 4. A te mes vá ri ese mé nyek azon na li ki vizs gá lá sa
 5. A fe le lõ sök tör vény elõt ti fe le lõs ség re vo ná sa
 6. A po li ti kai fog lyok azon na li sza ba don bo csá tá sa
 7. An nak tisz tá zá sa, hogy ki adott ki tûz pa ran csot Te mes vá ron
 8. A ha lot tak azon na li ki adá sa a csa lád ta gok nak, hogy az ele set-

te ket a hoz zá tar to zók ke resz tény mód ra el tud ják te met ni.
 9. Ceauºescu azon nal je len jen meg a té vé ben, és ad jon ma gya rá-

za tot a Te mes vá ron tör tén tek re
10. Sza bad saj tó
11. Sza bad rá dió és te le ví zió
12. Az ok ta tás meg re for má lá sa
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A párt bi zott ság még biz to san ült a szé ké ben, Ce a u ses cu még
po zí ci ó ban volt, az nap este ér ke zett haza Te he rán ból, nyom ban a
te le ví zi ó ba si e tett, fe nye ge tõ be szé det mon dott, a hely zet urá nak
érez te még ma gát, a meg szo kott hang ne met hasz nál ta. Kö zöl te,
hogy Te mes vá ron hu li gá nok ra bol nak, bom laszt ják a szo ci a lis ta
ren det, de nem so ká ig. Fa sisz ta tí pu sú rom bo lás ról be szélt, nem -
zet el le nes ter ro riz mus ról, kü lön bö zõ kül föl di kö rök és kor má -
nyok jól elõ ké szí tett Ro má nia el le nes ak ci ó ja ként igye ke zett fel -
tün tet ni az ese mé nye ket. Pe dig 20-ára már Lu gos ra is át ter jedt a
tün te tés, a forradalmi erõk ellen ott is bevetették a fegyveres
erõket, az elsõ sortûznek kilenc áldozata volt.

De a dik tá tor még min dig nem ér tet te meg, mi tör té nik az or -
szág ban, pe dig azon a na pon, de cem ber 21-én már Sze ben ben,
Ara don, Ma ros vá sár he lyen, Bras só ban is for ra dal mi meg moz du -
lá sok vol tak, még is erre a nap ra Bu ka rest be nép gyû lés össze hí vá -
sát ren del te el a Köz tár sa ság tér re. A tö meg elsõ so rá ban álló ci vil
ru hás rend õrök él je nez tek, tap sol tak, majd az egész ed di gi szín já -
ték iga zi el len tün te tés sé ala kult át. Most elõ ször, mi ó ta ha tal mon
volt, a dik tá tor a be szé dét nem tud ta foly tat ni, ek kor bi zony ta la -
no dott el elõször a Kárpátok Géniusza. Így kezdõdött meg Bu ka -
rest ben is az ellenállási mozgalom.

22-én haj nal ban a dik tá tor még azt hit te, erõ szak kal úrrá tud
len ni a hely ze ten, ki hir det ték az egész or szág ra ér vé nyes szük ség -
ál la po tot. Eb ben az órá ban Va si le Mi lea, ro mán hon vé del mi mi -
nisz ter „ön gyil kos sá got” kö ve tett el szol gá la ti fegy ve ré vel.
Ceauºes cu nak még volt ide je be mon dat ni a rá di ó ban, hogy a mi -
nisz ter áru ló volt, félt a le lep le zés tõl, ezért me ne kült a ha lál ba.
Mi u tán a párt szék ház vé del mét, ahol a há zas pár tar tóz ko dott, a to -
váb bi ak ban nem tud ták biz to sí ta ni, 12.00-kor Ceauºes cu ék he li -
kop ter rel el hagy ták az épü le tet. Meg kez dõ dött a he lyez ke dés az
új ha tal mi po zí ci ó kért, Stan cu les cu az Ili es cu féle cso por tot vá -
lasz tot ta a ha ta lom ra törõ po li ti kai cso por tok kö zül. Rö vid del
ezu tán Ili es cu, Mi hai Chi þac, Vo i nea Ni co lae Mi li ta ru tá bor nok,
ka to nák, ci vi lek be je len tet ték a régi rend szer bu ká sát, Ste fan
Guºa pe dig biz to sí tot ta az or szá got, hogy a had se reg a nép pel van. 
Az Ili es cu ék ál tal lét re ho zott Nem ze ti Meg men té si Front nyi lat -
ko za tot adott ki: Et tõl a perc tõl kezd ve meg szûnt a Ceauºescu
klán minden erõszakszervezete. A kormány lemondott, az állami
intézmények beszüntették tevékenységüket, minden állami ha tal -
mat átvett a Nemzeti Megmentési Front.

De cem ber 22-rõl 23-ra vir ra dó éj sza ka a Meg men té si Front
fel hí vá sá ra sok em ber az ut cá ra vo nult meg men te ni a for ra dal mat. 
Tra gi kus játsz má ja a sors nak, hogy a leg több em ber ezen az éj sza -
kán és az utá na kö vet ke zõ na pon esett el, se be sült meg. A tá ma dá -
sok nagy ré szét fõ leg a dik tá tor hoz még hû tit kos szol gá lat fegy -
ve re sei hajt ot ták vég re, de elõ for dult he lyen ként, hogy a had se reg 
egy sé gei egy mást lõt ték. Nem tud ni, kik, ta lán a bu kott re zsim
em be rei ren dez ték az ál ter ro ris ta tá ma dá so kat or szág szer te, ri o -
gat tak arab terroristákkal, idegen zsoldosokkal. Hogy ki állhatott
a háttérben, máig nem derült ki.

Köz ben el fog ták Sze ben urát, a dik tá tor utód já ul ki sze melt
arany if jút, Nicu Ceauºes cut, aki au tó val me ne kült Bu ka rest felé,
ta lán ép pen oda tar tott, aho va bu kott szü lei is, egy Piteºti kö ze lé -
ben levõ atom biz tos bun ker be. A dik tá tor fi tény ke dé se, a for ra -
dal mi meg moz du lá sok meg tor lá sa Sze ben vá ro sá ban tra gi kus ál -
do za tok kal járt: 101 ha lott, 650 se be sült, köz tük a rob ba nó go lyók
mi att 180-an ma ra dan dó sé rü lé se ket szen ved tek. Nicu Ceauºes -
cut be szál lít ot ták a televízióba és megmutatták ország-világnak,
íme, õ is a forradalom foglya.

Ili es cu ré sen volt, ha tal mát biz to sí ta ni kel lett, el ren del te egy
rög tön íté lõ bí ró ság fel ál lí tá sát a tir go viºtei lak ta nyá ban. Az úgy -
ne ve zett „ter ro ris ták tól” való fé le lem ele gen dõ okot szol gál ta tott
a köz vé le mény elõtt a há zas pár gyor sí tott el íté lé sé re és azon na li
ki vég zé sé re ka rá csony nap ján. A Rend kí vü li Ka to nai Tör vény -
szék rö vi den is mer tet te a vá da kat: nép ir tás (hat van ezer ál do zat -

nem vi lá gos, mi kor, hol, mennyi idõ alatt), az ál lam ha ta lom alá -
ásá sa, köz va gyon rom bo lá sa, a nem zet gaz da ság meg bé ní tá sa,
fegy ve res ak ci ók szer ve zé se az or szág la kói el len, szö ké si kí sér let 
az or szág ból a nép tõl el ra bolt és kül föl di ban kok ban el he lye zett
dol lár mil li ók meg szer zé sé ért. A per a had se reg leg fõbb ve ze tõ je,
a rend szer ed di gi tá mo ga tó ja, Stan cu les cu tá bor nok rész vé te lé vel
folyt le. A bí ró ság el nö ke Gica Popa had bí ró tá bor nok volt. A íté -
le tet a lak ta nya ud va rán azon nal vég re is hajt ot ták. So kan két ség -
be von ták ké sõbb, hogy va ló ban ki vé gez ték-e a dik tá tort és õket
te met ték-e el de cem ber 30-án ti tok ban a bu ka res ti Ghen cea te me -
tõ ben. Sut to gó hí rek kel tek szárny ra, hogy ki me ne kül tek a nagy -
vi lág ba, ta lán Ku bá ban él nek meg vál toz ta tott sze mély azo nos ság -
gal. 

Meg int má sok nem szûn tek meg õket si rat ni, vélt sír he lyük nél
gyer tyát gyúj ta ni, rá juk em lé kez ni. Úgy ra jon ga nak most is a
kon du ká to rért, mint Ad ri an Pa u nes cu, aki 1982-ben tíz ol da las
hoz zá írt le vél ben ecset el te sze re te tét, el kö te le zett sé gét: „Már
rég óta Ön höz in té zem sza va im, és már rég óta sze re tem, mert Ön
az én atyám, aki re en ge del me sen hall ga tok…A mi or szá gunk, sze -
re tett Ni co lae Ceauºescu elv társ, re mek ke zek ben van…Sze re tem
Ceauºescu elv tár sat, és min dig sze ret ni fo gom!”

Az or szág ün ne pelt és te me tett.
A kom mu nis ta rend szer meg vál toz ta tá sa tény volt, azon ban bi -

zo nyos ese mé nyek ab szur di tá sa ma is sok kér dõ je let vet fel. Az
ál do za tok és se be sül tek szá má ból ki in dul va nem le het bi zo nyos
té nyek re, kér dé sek re ma gya rá za tot ta lál ni: 1104 ha lott, me lyek
kö zül 162 de cem ber 22-e elõtt esett el or szág szer te, fõ leg Te mes -
vá ron, de 949 de cem ber 22-e után! Ki nek a fegy ve ré tõl? Kik nek a 
pa ran csá ra? 3352 se be sült, ezek kö zül 1107 de cem ber 22-e elõtt,
de 2245 de cem ber 22-e után! So kan éle tük vé gé ig vi se lik ma ra -
dan dó sérüléseiket. Miért kellett megsebesülniük a ha ta lom át vé -
tel után?

A ke let ke zett zûr za va ros hely zet ben több cso port pró bál ta át -
ven ni a ha tal mat, míg 22-e es té jén ez si ke rült is a Ion Ili es cu és
Pet re Ro man ne vé vel fém jel zett cso port nak, meg ala kít ot ták a
Nem ze ti Meg men té si Fron tot, és már 1990. ja nu ár 5-én meg je lent 
egy nyi lat ko za tuk a ro má ni ai nem ze ti ki sebb sé gek jo ga i ról: „A
nem ze ti Meg men té si Front ha tá ro zot tan el íté li az elõ zõ dik ta tó ri -
kus rend szer nek a nem ze ti ki sebb sé gek kel szem ben foly ta tott po li -
ti ká ját, és ün ne pé lye sen ki nyil vá nít ja: va ló ra vált ja és ga ran tál ja
az egyé ni és kol lek tív jo go kat és sza bad ság jo go kat.” Szép és ne -
mes mun ka lett vol na ez, hi szen Ro má ni á ban össze sen ti zen ki lenc 
nem ze ti ség él, köz tük Eu ró pa leg na gyobb ki sebb sé ge, a ma gyar,
még is az or szág Al kot má nyá nak elsõ cik ke lye azt mond ja ki,
hogy Ro má nia egy sé ges és oszt ha tat lan nem zet ál lam. A több mint 
más fél mil lió ma gyar ezek sze rint ro mán nem ze ti sé gû len ne? De -
cem ber 22-én dél után Te mes vá ron az öröm má mor ban úszó em be -
rek az Ope ra ház er ké lyé rõl be szé lõ szó no ko kat hall gat ták. Bá rá -
nyi Fe renc is mert te mes vá ri or vos ezt mond ta ro mán nyel ven:
„Mi, ma gyar nem ze ti sé gû ál lam pol gá rok és ha za fi ak Te mes vá ron 
és az egész or szág ban ro mán test vé re ink mel lett har col tunk. Ne -
künk is meg van nak a sa ját hõsi ha lot ta ink és szen ve dõ se be sült je -
ink. Ez a for ra da lom a mi for ra dal munk is. A ti rá nia min den ro -
mán ál lam pol gárt el nyo mott, de min ket, ma gya ro kat két sze re sen
is…Mi, ma gyar nem ze ti sé gû ál lam pol gá rok tel jes mér ték ben ré -
sze sei va gyunk a nem ze ti fel ke lés nek.”  

A Meg men té si Front min den sza vá val fe le lõs sé get vál lalt Ro -
má nia de mok ra ti zá lá sá ért. Kér dés, hogy ez si ke rült-e, egyál ta lán
szán dé kuk ban állt-e ma ra dék ta la nul biz to sí ta ni a de mok rá ci át
min den ki nek? És mit vá la szol tak erre a ma ros vá sár he lyi ma gya -
rok, akik nem egé szen két hó nap pal ezu tán, 1990. feb ru ár 12-én
kény te le nek száz ez res néma gyer tyás tö meg gel fel vo nul ni anya -
nyel vük, is ko lá ik, szü lõ föld jük vé del mé ben: „…Ta má si Áron
sza va i val szól va, olyan vi lá got aka runk, amely ben el mond hat juk,
azért va gyunk ezen a vi lá gon, hogy va la hol ott hon le gyünk ben ne, 
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és ez a vá ros, Er dély és ez az or szág a mi iga zi ott ho nunk, amely -
ben ezu tán biz to sí ta nunk kell min den ed dig el nem nyert jo gun -
kat…”- mond ta Sütõ And rás a fel vo nu lók nak. Nem so kat, alig
egy hó na pot kel lett vár ni, hogy a ha ta lom hall ga tó la gos be le egye -
zé sé vel meg tör tén jen a tra gé dia: a nem ze ti ün ne pü ket a de mok rá -
cia hi té ben mél tó ság gal ün nep lõ ma ros vá sár he lyi ma gya rok ra tá -
mad ja nak a több sé gi nem zet fiai, az ün nep ben ha lá los fe nye ge tést 
lát va nem ze ti iden ti tá suk, õsi ha zá juk el len, Er dély „el rab lá sá -
nak” vélt szán dé kát. A meg tá ma dot tak hi á ba re mény ked tek a de -
mok ra ti zá lá sért fe le lõs sé get vál la ló Ili es cu bé kí tõ gesz tu sá ban,
há rom hó nap pal a „for ra da lom” után, em be rek nek kel lett
meghalniuk Marosvásárhelyen.

Azok nak az erõk nek a ki lé tét, me lyek több na pon át de cem ber
22-e után ter ror ve széllyel ri o gat ták az or szá got, gyil kol tak, sok
vá ros ban tûz har cot in dí tot tak ci vi lek, sõt ka to nai egy sé gek el len,
pá ni kot és zûr za vart idéz ve elõ, nyi tott au tók ból az ut cai já ró ke -
lõk közé lõt tek, azoknak kilétét ma is homály fedi. 

Meg kap ták-e mél tó bün te té sü ket a bû nö sök? Mind azok, akik
szol gai alá zat tal egy ha ta lom fél tõ esze lõs em ber pa ran csa it va kon 
kö vet ték és vég re is hajt ot ták, bo -
káz va, alá za to san je lent ve - csak
Te mes vá ron a tûz pa rancs kö vet -
kez té ben 72 sze mély meg halt,
253 em ber meg se be sült -, jo gos
bün te té sü ket töl tik-e, avagy…A
Te mes vá ron lö ve tõ tá bor no kok
kö zül az egyik fõ fe le lõs, Vic tor
At ha na sie Stan cu les cu Ili es cu jó -
vol tá ból rög tön a ha ta lom át vé tel
után vé del mi mi nisz ter lett. Ké -
sõbb még is bí ró ság elé ál lít ot ták
Mi hai Chi þac-kal együtt mi nõ sí -
tett em ber ölés vádjával, tizenöt
év börtönre ítélték, de aztán
egészségi állapotukra hivatkozva 
ki en ged ték õket.

A te mes vá ri meg tor lá so kért,
az el kö ve tett erõ sza kért, kar ha -
tal mi, ka to nai cse lek mé nye kért
elõbb em lí tett tár sai mel lett
ugyan olyan fe le lõs Ste fan Gusa tá -
bor nok ve zér ka ri fõ nök és had ügy mi -
nisz ter-he lyet tes 1989-ben. A töb bi tá bor nok kal együtt a bí ró ság
õt is bû nös nek ta lál ta a vé reng zé sek ben. A tény, hogy 1994-ben
meg halt, nem vál toz tat sem mit a bû nös sé gén. Poszt kom mu nis ta
és na ci o na lis ta kö rök en nek el le né re va ló sá gos sze mé lyi kul tuszt
épí tet tek ki kö rü löt te, és eb ben élen járt a Nagy Ro má nia Párt. A
te mes vá ri De cem ber 17. Egye sü let el len ben így nyi lat ko zik: „Az
ér de kes pro pa gan da, mely a nem zet hõ se ként pró bál ja õt be mu -
tat ni, a tör té ne lem ha mi sí tá si kam pány ré sze, mely ben nünk, for -
ra dal mi har co sok ban un dort kelt.” Or ban Tra i an, a Me mo ri a lul
Re vo lu þi ei (a For ra da lom Em lé ke ze te) egye sü let ve ze tõ je így
mél tat ta a szo bor ál lí tás szán dé kát: „El vég re az utób bi húsz esz -
ten dõ ben a meg tor lás szin te va la mennyi fõ sze rep lõ jét va la mi lyen
mó don ki tün tet ték. Ilyen is csak Ro má ni á ban for dul hat elõ.” A
nép ir tás sal vá dolt tá bor nok, Ste fan Guºa mell szob ra a ma ros vá -
sár he lyi vár ol da lán, a Vár sé tá nyon áll na azon a ta lap za ton, me -
lyet ko ráb ban egy ugyan csak el va kult na ci o na lis ta cso port a szin -
tén nép ir tá sért és ha za áru lá sért, há bo rús bû nö kért ki vég zett An to -
nes cu mar sall szob rá nak ké szí tett elõ, de en ge délyt a fel ál lí tás hoz
nem ka pott. A Guºa-szo bor ál lí tás pi kan té ri á ja, hogy a ma ros vá -
sár he lyi vá ros ve ze tés el len sza va zat nél kül el fo gad ta a ter vet,
igen nel sza va zott a tíz ma gyar ta ná csos is. Frak ci ó ve ze tõ jük így
nyi lat ko zott: „Csak annyit tu dok róla, hogy 1989-ben el le nez te az 
oro szok be hí vá sát, ezért a ro mán ság sze mé ben hõs nek szá mít. Ha

vér ta padt a ke zé hez, ne künk mi ért nem szólt sen ki? Ön az elsõ,
aki tõl ilyes mi ket hal lok Guºaról.” –mond ta az új ság író nak.

Ilyen rö vid len ne az em lé ke zet? Pe dig csak húsz év telt el 1989
óta!

A vé reng zé sek és a kö vet ke zõ na pok ban el kö ve tett „ter ro ris ta” 
tá ma dá sok ügyé ben ke vés bí ró sá gi el já rás in dult, azok ban is igen
sok fel men tés szü le tett, vagy a vád lot tak ilyen-olyan ürüggyel ke -
gye lem ben ré sze sül tek. Ám sok, ko ráb ban ve ze tõ tiszt sé get be töl -
tõ sze mély rej té lyes kö rül mé nyek kö zött vesz tet te éle tét. Köz tük
a Ceauºes cu-per bí rá ja, Gica Popa tá bor nok is, aki ki mond ta a há -
zas pár ha lá los íté le tét. 1990. már ci us 1-jén ön gyil kos lett. Ma rin
Ceauºescu, a kon du ká tor egyik test vé re, Ro má nia bé csi ke res ke -
del mi ki ren delt sé gé nek ve ze tõ je né hány hét tel a ha ta lom át vé tel
után Bécs ben máig tisz tá zat lan kö rül mé nyek kö zött ön gyil kos
lett. Ion Bu no a i ca tá bor nok, a te mes vá ri csa pa tok egyik pa rancs -
no ka, aki de cem ber 21-ig részt vett a meg tor lá sok ban, majd utó -
lag az Új Ro má nia Csend õr ség pa rancs no ka lett, 1995-ben le zu -
hant egy he li kop ter rel, nem tisz tá zott kö rül mé nyek kö zött. Ké -
nyel met len tanú le he tett né me lyek szá má ra, ta lán egy szer ki -

mond hat ta vol na, ki mi lyen pa ran -
cso kat adott ki Te mes vá ron. Cons -
tan tin Nuþa tá bor nok, mi lí cia fõ -
nök és a he lyet te se, Ve li cu Mi ha i -
lea még de cem ber 23-án este, Te -
mes vár után ben nég tek egy he li -
kop ter ron csa i ban, me lyet Gyu la -
fe hér vár nál föl di ka to nai egy sé -
gek le lõt tek. A lõ pa rancs Bu ka -
rest bõl, a hon vé del mi mi nisz té ri -
um ból ér ke zett, ahol ak kor Ili es cu 
és Stan cu les cu tar tóz ko dott. Em -
lé kez te tõ ül: Nuþa és Mi ha i lea tá -
bor no kok szer vez ték meg Te mes -
vá ron a holt tes tek el tün te té sét.
Va si le Mi lea hon vé del mi mi nisz -
ter de cem ber 21-i ha lá la is rej té -
lyes, ön gyil kos sá gát már más nap
so kan meg kér dõ je lez ték, akik
úgy vél ték, hogy Ceauºescu ren -
del te el a le lö vé sét, mert már nem

volt haj lan dó pa ran csa i nak en ge del -
mes ked ni. Ste fan Guºa öz ve gye szin tén 

megkérdõjelezi férje természetes halálát, a család azt nyilatkozta,
hogy a tábornok betegségét szándékosan okozták, nehogy a
temesvári eseményekrõl valaha is nyilatkozzon. Az bizony
feltûnõ, hogy a vizsgálók a legtöbb esetben siettek ter mé sze tes
vagy véletlenszerû okokat találni a halál bekövetkeztére.

Az tán itt van a vélt vagy va lós, több mil li árd dol lá ros kül föl di
bank be tét mí to sza. Ta lán ezek az em be rek, a Ceauºes cu hoz kö zel
álló elv tár sak, ne ta lán ro ko nok, ta lán ép pen test vé re, Ma rin Ce a u -
ses cu, tud tak va la mit a kül föl dön gyûj tö ge tett dol lá rok ról, me lye -
ket a Scor ni ceºti-i Tölgy a ne héz na pok ra tett fél re, ha majd ha zá -
já ból el ûz ve va la hon nan kül föld rõl kell majd hû em be rei se gít sé -
gé vel irá nyí ta nia bi ro dal mát. És a ti tok bir tok lá sa ve szé lyes is le -
he tett. Tud ha tott er rõl va la mit V. A. Stan cu les cu is, hi szen a
Ceauºes cu-idõk ben az õ irá nyí tá sa alatt ál lott a fegy ver gyár tás -
sal- és el adás sal fog lal ko zó ága zat, ami az or szág leg na gyobb be -
vé te lét hoz ta, s ami bõl a tit kos bank szám la is szé pen hí zott. Stan -
cu les cu, a bí ró sá gi el já rás alatt álló haj da ni tábornok ma Románia
egyik legnagyobb vállalkozója. Tudhattak valamit az egykori
politikai rendõrség magas rangú tisztei, akik mind járt 1989 után
vi rág zó üz le tek tu laj do no sai lettek.

Her ta Mül ler, a 2009-es év iro dal mi No bel-dí jas író ja, aki Ro -
má ni á ban szü le tett a Bán ság ban (Ma Ber lin ben él, köny ve it né -
met nyel ven írja), so kat tud a sze ku ri tá te mód sze re i rõl. Maga is
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meg ta pasz tal ta, mi tör té nik az egyén -
nel, ha a fé lel me tes szer ve zet ki ve ti
há ló ját a ki sze melt ál do za tá ra. Ezt
írja egyik esszé jé ben: „A Sze ku ri tá té 
nem osz lott fel, csak egy sze rû en más
ne vet ka pott, ez ma a S R I , amely
sa ját be val lá sa sze rint sze mé lyi ál lo -
má nyá nak 40%-át a sze ku ri tá té ból
vet te át. A va ló ság ban ez a szám va -
ló szí nû leg jó val ma ga sabb.” Iga za
len ne Man dics György nek, aki A
ma ni pu lált for ra da lom címû köny -
vé ben írja, hogy mind az, amit ak kor
a vál to zás ra váró vi lág for ra da lom -
nak vélt, csak meg ren de zett szín já -
ték volt? Já ték a szín fa lak mö gött?
Ezt nem hi het jük, ez ta gad ná a te -
mes vá ri vé res na pok ál do za tát, a for -
ra da lom már tír ja i nak ál do zat vál la lá -
sát. A ma ni pu lá lás ta lán csak a de -
cem ber 22. utá ni ese mé nyek re vo -
nat koz tat ha tó. Man dics György
köny ve a va ló ság és a fik ció ke ve ré -
ke. A Su san ne Brands tet ter ál tal ké -
szí tett né met do ku men tum film ben,
mely hez ki lenc or szág ban gyûj tött
anya got, Dan Vo i nea, volt ka to nai
ügyész azt nyi lat koz ta, hogy a ro má -
ni ai for ra da lom ki rob ban tá sá ban az
ame ri kai hír szer zõ hi va tal, a CIA se -
gít sé get ka pott a NATO tag ál la mok
tit kos szol gá la ta i tól, és az egy ko ri
KGB-tõl. Mi kor tud juk hát meg, mi
az igaz ság az 1989-es de cem be ri
ese mé nyek kel kapcsolatban? 

Bá rá nyi Fe renc, te mes vá ri or vos,
aki élet men tõ te vé keny sé ge kap csán
az ese mé nyek kö zép pont já ba ke rült,
szin tén meg vá la szo lat lan kér dé se ket
õriz húsz éve: Nyil ván va ló, hogy Te mes vá ron for ra da lom van,
Ceauºescu még is de cem ber 18-án el re pül Te he rán ba. Ugyan ki
gyõz te meg ar ról, hogy az most fon to sabb, mint itt hon ren det te -
rem te ni? És mi ért csõ dí tet te össze a né pet 21-én dél elõtt a pa lo ta -
tér re? Ez lett egyéb ként a vesz te, be sé tált a neki ál lí tott csap dá ba,
mint egy buta nyúl.

Ugyan csak hiba volt a dik tá tor ré szé rõl Va si le Mi le at, a hon vé -
del mi mi nisz tert meg gyil kol tat ni, ez zel el vesz tet te a had se reg bi -
zal mát. Ezt va jon ki szug ge rál ta be neki?  A te mes vá ri or vos, volt
egész ség ügyi mi nisz ter vé le mé nye az, hogy valakik már jó elõre
készültek a puccsra, minden bizonnyal a legfelsõbb vezetésben is
voltak a szervezõk közül.

A te mes vá ri Em lé ke zet Mú ze um do ku men tum film jé nek a vé -
gén az az összeg zés hang zik el, hogy a for ra da lom esz méi nem
va ló sul tak meg, so kan meg ta gad ták, akik részt vet tek ben ne. Bá -
rá nyi Fe renc is úgy lát ja, hogy rend szer vál to zás volt ugyan, de a
régi gár da meg ma radt „Azok az elv tár sak, akik mil li ók éle tét tönk -
re tet ték, ma a leg gaz da gab bak közé tar toz nak, és ma is õk a ve ze -
tõk. Ma Ro má ni á ban egye ne sen ál lam po li ti ka a kor rup ció. Dinu
Pat ri ciu, az or szág egyik leg gaz da gabb em be re a Bu ka res ti Mû -
egye tem párt inst ruk to ra volt, a ma gyar Ve res tóy At ti la pe dig Ce a -
u ses cu né ta nár se géd je, ál lí tó lag õ írta a „nagy asszony” disszer -
tá ci ó ját, hi szen Ele na asszony nak, az aka dé mi kus nak mind össze
négy osz tá lya volt. Va dim Tu dor, a Nagy Ro má nia vé res szá jú el -
nö ke a dik tá tor ud va ri köl tõ jé vé avan zsált an nak ide jén az zal a
buz ga lom mal, hogy min den nap di csõ í tõ ver set írt a min den idõk

leg na gyobb ál lam fér fi já hoz. Ez a Va -
dim Tu dor a sza va zó ro mán nép jó vol -
tá ból az Eu ró pai Par la ment ben ül.”

A lá to ga tó azon ban Te mes vár ut -
cá it jár ja, nem te szi mér leg re a va ló -
sá got és az ál mo kat, a Má ria té ren, a
Bega part ján, majd a hí don át sé tál va
azt a hi he tet len eu fo ri kus ér zést daj -
kál gat ja ma gá ban, me lyet az ese mé -
nyek nap ja i ban szü lõ föld jé tõl tá vol
át élt, amit a dik ta tú ra össze om lá sá -
nak ha tá sá ra ér zett, azt az ad dig el -
kép zel he tet lent, hogy a dik tá tor meg -
buk hat, hogy ha tal má nak vége, hogy
mind ezt a Sors ke gyé bõl még át él -
het te, hogy kez dõd het va la mi új,
ami rõl a ré gi ek me sél tek, de amit az
õ nem ze dé ke még nem ta pasz tal ha -
tott meg, amit úgy hív nak, hogy
szabadság. Majd azokra gondol,
akiknek még ez a történelmi pillanat
sem adatott meg. 

Ser dült Ben ke Éva
Paks, 2009 ok tó ber 

For rás: 
1. Me mo ri al 1989 Bu le tin ªti in þi fic ºi de In -
for ma re 2007/ 1, 2007/2, 2008/1(3), 2009/1(4)
2. O cro ni ca a re vo lu þi ei din Timiºoara 16-22
de cemb rie 1989, Mu ze ul Ba na tu lui Timiºoara
Aso ci a þia Mu ze og ra fi lor din Ba nat 1990 ap ri -
lie
3. Scân te ia 1989. ok tó ber 27. Or gan al Co mi -
te tu lui Cent ral al PCR
4. Kis do ku men tum mon tázs az R.K.P. XIV.
kon resszu sá hoz Tõ kés Lász ló és a bán sá gi
met ro po li ta le vél vál tá sa In Ma gyar Nem zet
1989. no vem ber 21.
5. Bog dán Ti bor Hol a va gyon? In Er dé lyi
Nap ló 1997. jú li us 1. VII. év fo lyam/27. szám

6. Há rom szék 2009. ok tó ber 23.
7. Mát hé Éva-Su cher Er vin Ili es cu: Ste fan Guºa

nem hõs In Kró ni ka 2009. szep tem ber 23.
8. Mát hé Éva-Ros tás Sza bolcs Össz tûz a tá bor nok szob rá ra In Kró ni ka 2009.
szep tem ber 21.
9. Ro má ni ai Ma gyar Szó Bu ka rest 1990. ja nu ár 7.
10. Her ta Mül ler A sze ku ri tá té még min dig szol gá lat ban In Die Zeit 2009 (
http//www.zeit.de 2009)Se cu ri ta te
11. A szer zõ in ter jú ja Or ban Tra i an nal, Te mes vár, 2009. szep tem ber 27.
12. Köz le mény Ro má nia Fõ ügyész sé gé tõl és a Rend õr ség Fõ fel ügye lõ sé gé tõl In
Nép új ság (Ma ros me gye po li ti kai na pi lap ja) 1990. ja nu ár
13. Dr. Bá rá nyi Fe renc ki adat lan nap ló ja, Te mes vár

Kö szö nöm dr. Or ban Tra i an nak, a For ra da lom Em lé ke ze te Mú ze -
um lét re ho zó já nak és igaz ga tó já nak va la mint dr Bá rá nyi Fe renc -
nek a húsz év vel eze lõt ti ese mé nyek rö vid át te kin té sé hez nyúj tott
se gít sé gü ket.

A ro mán nyel vû for rá sok szö ve gét a szer zõ for dí tot ta.

Fen ti dol go zat hoz, Ro má nia ’89 de cem be ré nek utó éle té hez, a
mö göt tes fo lya ma tok hoz és az or szág je le né nek, a ro mán va ló ság -
nak a meg ér té sé hez ta lán kö ze lebb visz egy te le ví zi ós be szél ge tés
fel em lí té se, ami rõl a szer kesz tõ nek egyik kö ze li ba rát ja, je les
írónk-tör té né szünk me sélt. Esze rint az egyik ro má ni ai tv-csa tor -
nán az egyik szél sõ jobb ro mán párt el nö ke kí mé let len õszin te ség -
gel nyi lat ko zott ar ról, hogy Ce a u ses cut nem ze ti hõs nek te kin tik és 
soha el nem múló há lá val tar toz nak neki azért, ami ért Er dély vá -
ro sa it meg sze rez te a ro mán ság nak, az or szá got meg tisz tí tot ta a
zsi dók tól, né me tek tõl, és jó részt a ma gya rok tól is. Szél sõ sé ges,
egy kis, je lent ék te len párt ál lás pont ja, mond hat nánk, ha min den -
nap ja ink va ló sá ga, Ro má nia ma gyar ság po li ti ká ja egé szé ben
nem iga zod na ezen esz me rend szer hez. (A szerk.) 
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Nagy Gás pár:

Elõ ké szü let az imá hoz
Mondj egy imát ér tük
mert na gyon is tud ták
hogy mit cse lek sze nek
kit fi gyel nek
kit je len te nek
és mennyi ért
bár na gyon ne héz
az ök len de zést vissza tar ta nod
hi szen a hi he tet len tar to mány ban
fan tá zi át lan fe dõ ne vek kel
má sutt meg be fe ke tí tett
le va kart óvott-vé dett ne vek kel
õk van nak ott
akik rõl azért nem hit ted vol na el
s akik rõl per sze még is tud tad
hogy több nyi re gyön ge ron gyok
(ez most így túl zás
ergo:nem nem így igaz
csak sej tet ted in kább)
ami kor már le he tett min den koc ká zat nél kül
ak kor a sza bad ság baj no ka i ként
oly har sá nyan ki a bál tak
már ezért is gya nút fog hat tál vol na
s mi min den re jo got for mál tak
még arra is ta lán
hogy te kérj tõ lük bo csá na tot
.....................
mondj ér tük egy imát
rá juk fér
me gér dem lik na gyon!
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A Bo lyai Tu do mány egye tem pere
(Tó fal vi Zol tán írá sá nak má so dik, be fe je zõ ré sze)

(…) „A Di ák szö vet sé gi Ta nács prog ram ja.
1. Ta nul má nyi – Tu do má nyos mun ka.
Ezen a té ren a leg el sõ fel adat a ta nul má nyi és tu do má nyos mun ka
aláb bi fel té te le i nek a meg te rem té se. Ál ta lá ban az egész di ák szö -
vet sé gi prog ram meg va ló sí tá sa az egye te mi élet re form já tól függ.
Ezért leg fon to sabb és leg sür gõ sebb fel adat nak az egye te mi élet
re form já nak meg va ló sí tá sát tart juk. Ez zel kap cso lat ban há rom
konk rét ja vas la tot ter jesz tünk a Köz gyû lés elé:
Az egye te mi re form
A. – Az egye tem de mok ra ti kus ön kor mány za ti ve ze té se
B. – Az egye te mi ok ta tók nor ma rend sze ré nek meg szün te té se
C. – A sza bad óra lá to ga tás.”
(…) „Az egye tem ön kor mány za tá val kap cso lat ban:
1. – A Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um Fel sõ ok ta tás ügyi Ve zér igaz -
ga tó sá ga a szo ci a liz mus épí té se szá má ra szük sé ges mû sza ki, tu -
do má nyos és kul tu rá lis szak em ber kép zés or szá gos terv irány za ta
alap ján – to vább ra is irá nyít ja és el le nõr zi a fel sõ ok ta tás ke re té be
tar to zó egye te me ket és fõ is ko lá kat.
2. – A mi nisz té ri um mint a leg fel sõbb irá nyí tó és el le nõr zõ szerv
meg szab ja az egye te mek elõtt álló ál ta lá nos fel ada to kat: az or -
szág gaz da sá gi-tár sa dal mi fej lõ dé si üte mé nek meg fe le lõ szak em -
ber szük ség let mennyi sé gét és mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it, az ál ta lá -
nos ta nul má nyi anya got, a kö te le zõ vizs gák szá mát stb.
3. – A mi nisz té ri um mi e lõtt kö te le zõ ere jû vé ten né a fen ti kö ve tel -
mé nyek tel je sí té sét, irány el ve it elõ ze tes ja vas lat ként ter jessze az
egye te mek ve ze tõ sé ge tud. ta ná csa elé meg vi ta tás és el fo ga dás
vé gett.
En nek az elv nek az al kal ma zá sa biz to sí ta ná azt, hogy az or szá gos, 
köz pon ti elõ irány za tot, al ko tó mó don ki egé szít hes sék az il le tõ
egye te mek sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ ész re vé te lek kel, ja vas la -
tok kal.
4. – Az egye tem ve ze tõ sé gé nek fel ada ta: hogy a mi nisz té ri um ál -
tal ja va solt és az egye tem ál tal el fo ga dott köz pon ti elõ irány za tot,
az egye tem jel le gé nek, sa já tos szük ség le te i nek meg fe le lõ en al ko -
tó mó don meg va ló sí ta nia.
5. – Az egye tem ve ze tõ sé gé nek tel jes sza bad sá got kell biz to sí ta ni
fel ada ta i nak tel je sí té sé re, a mi nisz té ri u mi elõ irány za tok ru gé -
kony al kal ma zá sá ra és ál ta lá ban az egész egye te mi élet sza bad
irá nyí tá sá ra.
A Di ák szö vet ség úgy véli, hogy ezek vol ná nak az egye te mi ön -
kor mány zat alap ve tõ vo ná sai.
Az egye tem de mok ra ti kus ve ze té sé vel kap cso lat ban:
1. – Az egye tem ve ze tõ szer ve: az Egye te mi Ta nács, – és az egye -
te mi Rek tor.
2. – Az egye te mi Ta nács tag ja it, – az egye te mi ok ta tók Egye te mi
Ta nács vá lasz tó gyû lé se vá laszt ja, köz vet len és tit kos sza va zás út -
ján.
3. – Az Egye te mi Ta nács tag ja i nak a meg vá lasz tá sá ban, – az
egye te mi if jú ság ne vé ben, sza va za ti jog gal részt vesz nek az IMSz 
és a Di ák szö vet ség kép vi se lõi is.
4. – Az Egye te mi Ta nács tag jai csak is azok az egye te mi ta ná rok
le het nek, akik: tu do má nyos kép zett sé gük kel és mû velt sé gük kel
kar tár sa ik és az egye te mi if jú ság elõtt szak mai és er köl csi meg be -
csü lés ben áll nak.
5. – Az egye tem rek to rát nem a mi nisz té ri um ne ve zi ki, ha nem az
Egye te mi Ta nács tag jai vá laszt ják, köz vet len, nyílt sza va zás sal.
6. – Az Egye te mi Ta nács Rek tor vá lasz tó ülé sén – kép vi se le ti jog -
gal részt vesz az IMSz és a Di ák szö vet ség kül döt te is.

7. – Egye te mi Rek tor csak is oly köz tisz te let ben álló sze mé lyi ség
le het, akit: ké pes sé gei, a tu do mány mû ve lé se és az egye te mi if jú -
ság ne ve lé se te rén hi va tás tu dat tal ki fej tett mun kás sá ga alap ján az
egye tem ve ze té sé re tel jes bi za lom mal ál lít ha tó, – és aki a leg na -
gyobb tu do má nyos és er köl csi meg be csü lé sé nek ör vend az egye -
te mi ok ta tók, va la mint az egye te mi if jú ság körében.
8. – Az Egye te mi Ta nács és az Egye te mi Rek tor meg vá lasz tá sá -
nak idõ tar tal má ra vo nat ko zó an a Di ák szö vet ség nem ter jeszt elõ
ja vas la tot, – ezt a kér dést az egye te mi ok ta tók ki zá ró la gos jo gá -
nak te kint jük.
9. – Az egye te mi Rek tor és az Egye te mi Ta nács tag jai, hi va tá suk
tel je sí té sé ben im mu ni tá si jog gal mû köd nek, a par la men ti kép vi -
se lõk men tel mi jo gá val egyen lõ biz to sít ék ban kell ré sze sül ni ük.
10. – Az egye te mi rek to rok és az Egye te mi Ta nács ta gok ezt a jogi
hely ze tét a Nagy Nem zet gyû lés El nö ki Ta ná csa dek ré tum ki mu -
ta tá sá val biz to sít ja.”
(…) „B. – Az egye te mi ok ta tók nor ma rend sze ré nek meg szün te té -
se:
1. – Az egye te mi ok ta tás ma gas fokú, tu do má nyos igé nyû szel le -
mi mun ka, ami nek a ja va dal ma zá sa nem tör tén he tik nor ma alap -
ján.
2. – A nor ma rend szer gá tol ja az egye te mi ok ta tók tu do má nyos
mun kás sá gát, nem biz to sít ja az el mé lyült tu do má nyos ku ta tó -
mun ka le he tõ sé gét.
3. – A nor ma rend szer gát ló lag hat a va ló ban tu do má nyos ér té kû
egye te mi elõ a dá sok (ké zi köny vek, jegy ze tek) elõ ké szí té sé re, s az 
ok ta tás és az ér tel mi sé gi ne ve lés szín vo na lá ra.
Mind ezek alap ján a Di ák szö vet ség kéri: men te sít sék az egye te mi
ok ta tó kat a nor ma rend szer tõl, a fe les le ges gyû lés ezé sek tõl, s
min den olyan té nye zõ tõl, amely gúzs ba köti al ko tó e re jük sza bad
ki bon ta ko zá sát. Ez nem csak a ta ná rok, ha nem az egye te mi if jú ság 
ér té két is te kint ve jo gos kö ve tel mény.
C. Sza bad óra lá to ga tás:
1. – Az egye te mi elõ a dá sok kö te le zõ lá to ga tá sát meg kell szün tet -
ni.
2. – Úgy vél jük, hogy a sza bad óra lá to ga tás nem azt je len ti, hogy
nem já runk elõ a dá sok ra, ha nem azt, hogy csak is olyan elõ a dá son
ve szünk részt, amely tu do má nyos szín vo na lá val, az elõ a dó mód -
szer ta ni és pe da gó gi ai fel ké szült sé gé vel az élet, a tu do mány meg -
gyõ zõ ere jû hir de té sé vel vonz za ma gá hoz a ta nul ni vá gyó, az élet
szép sé gét és iga zát szom jú ho zó egye te mi if jú sá got.
3. – A szo ci a lis ta tu do mány és ne ve lés elve nem egyez tet he tõ
össze a kö te le zõ óra lá to ga tás sal és min den olyan irány zat tal,
amely a szo ci a lis ta hu má num meg sér té sé vel, nyílt vagy bur kolt
for má ban, köz vet le nül vagy köz vet ve kény szert al kal maz az
egye te mi if jú ság gal szem ben és a tör vény ere jé vel biz to sít ja a si -
lány, tar tal mat lan dog ma tis tá i nak ké rõ dzé sén való rész vé telt.
4. – Az egye te mi ok ta tás és ne ve lés alap já vá a sza bad, ön tu da ton
és ön fe gyel men ala pu ló ta nul má nyi rend szert kell ten ni. Ez nem -
csak a di ák sá got, ha nem az egye te mi elõ adó kat is szor gos mun ká -
ra, egész sé ges ver sen gés re és ma ga sabb kö ve tel mé nyek ki tû zé sé -
re és el éré sé re fog ja ser ken te ni.
5. – Szük sé ges nek tart juk az elõ a dá sok anyag ter je del mé nek és
mód sze ré nek kér dé sét is föl vet ni: – az elõ a dók nak meg kell adni a 
le he tõ sé get arra, hogy sa ját meg gyõ zõ dé sük és mód szer ta ni el ve -
ik sze rint old ják meg ezt a kér dést. (Lásd az egye te mi ké zi köny -
vek és elõ a dá sok köl csön ha tá sá nak je len tõ sé gét.)
A sza bad óra lá to ga tás, az ön ál ló ta nu lás, az ön ál ló tu do má nyos
gon dol ko dás, az egye te mi if jú ság kul tu rá lis fej lõ dé sé nek és a szo -
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ci a lis ta ön ne ve lés nek alap fel té te le. Mind ad dig amíg ez a kér dés
meg nem ol dó dik, – a Di ák szö vet ség ta nul má nyi és tu do má nyos
kér dé sek ben konk rét fel ada to kat nem tûz ki cé lul. Alap nél kül
nem le het épí te ni. Az egye te mi if jú ság épí te ni akar; szo ci a lis ta
kul tú rát és tu do mányt. Leg élet be vá góbb fel ada tunk te hát en nek
az alap nak a meg te rem té se.”
(…) „II. Szo ci á lis- di ák jól éti kér dé sek:
1. – Az ösz tön díj ban való ré sze se dés kér dé sét a szo ci á lis és ta nul -
má nyi hely zet fi gye lem be vé te lé vel de mok ra ti kus mó don kell
meg ol da ni.
2. – A je len le gi ösz tön díj rend szer ala pos vizs gá lat ra szo rul. Úgy
vél jük nem ve szi elég gé fi gye lem be sem a tu do má nyos sem a de -
mok ra ti kus szem pon to kat, ak kor, ami kor nem a vizs gák si ke res
le té te lét – a lé nye get – ha nem an nak for mai meg nyil vá nu lá sát (a
vizs gá kon ka pott ér dem je gye ket) te szi dön tõ kri té ri um má. Ez zel
a kér dés hang sú lya ál ta lá ban nem a vizs gák si ke res le té te lé re, ha -
nem az ér dem je gyek mi nõ sé gi ér té ke lé sé re te võ dött. A vizs gá kon 
ka pott ér dem je gyek azon ban sok, szub jek tív és ob jek tív té nye zõ -
tõl függ nek és azok re la tív vol tá val mint a diák, mint a vizs gáz ta tó 
ta nár is egya ránt tisz tá ban van. A tár gyi tu dást, a vizs gák ra való
fel ké szü lés te rén ki fej tett te vé keny sé get (ami egyé ni sé gek és sze -
mé lyi ké pes sé gek sze rint kü lön bö zõ fokú és in ten zi tá sú) leg fel -
jebb meg kö ze lí tõ leg, de nem dön tõ ere jû ér té ke lés sel ha tá roz zák
meg az ér dem je gyek. Úgy vél jük, hogy az ér dem je gyek ská lá ját
szû kí te ni kell és az egye te mi hall ga tók ta nul má nyi ér té ke lé sé nek
alap já vá a vizs gát, s nem az ott ka pott re la tív ér té ke lést – jegyeket
– kell tenni.
3. – A di ák szö vet ség úgy véli,
hogy a vizs gá kat, te hát a vizs -
gá kon való si ke res át me net,
a vizs ga kö ve tel mé nyek tu -
do má nyos igé nyû fo ko zá sá -
val, vissza kell ál lí ta ni ere -
de ti ér té ke lé sük be. Mind -
ezek alap ján, – az ösz tön dí -
jat nem at tól kell füg gõ vé
ten ni, hogy ki mi lyen je gyet
ka pott, – ha nem, hogy a diák 
az éven te meg sza bott vizs -
gá kat si ke re sen le tet te-e
vagy nem?!
4. – A di ák szö vet ség ja vas -
la tot fog ki dol goz ni a di ák ét -
kez de és a di ák ott hon ügyé -
ben is. Úgy vél jük, hogy ez a 
kér dés sok kí ván ni va lót
hagy maga után és a szük ség le -
tek fi gye lem be vé te lé vel az egye -
tem ve ze tõ sé ge meg ta lál ja majd a gyors or vos lás mód ját. Szük sé -
ges nek tart juk, hogy az egye tem ve ze tõ sé ge, pon to sab ban ha tá -
roz za meg az ét kez dék ve ze tõ i nek, gond no kok nak, ad mi niszt ra -
tív ha tás kö rét. Van nak je len sé gek, ame lyek azt mu tat ják, hogy
egyes túl buz gó ad mi niszt rá to rok, ahe lyett, hogy a téli pa ra di csom 
be fõ zés sel vagy a ká posz ta sa va nyí tás sal fog lal koz ná nak, il let len
és néha sér tõ mó don, a di ák ság éle tét sa va nyít ják meg. En nek bi -
zo nyá ra az a té ves fel fo gás az alap ja, hogy mind az amit a di ák ság -
nak jut tat a dol go zó nép mind azo kat a ja va kat, – egye sek sze mé -
lyes ado má nyuk nak te kin tik és e ja vak fö lött pöf fesz ked nek. A di -
ák ság mind azért amit a dol go zó nép tõl kap, tud ja mi a kö te les sé ge 
és ki nek tar to zik kö szö net tel, – ne vár ják te hát azt, hogy haj bó kol -
jon és háj jal ke ne ges se egye sek hiú túlkapásait.
5. – A Di ák szö vet ség úgy véli, hogy a Bo lyai egye tem hall ga tó i -
nak szo ci á lis, di ák jól éti hely ze té nek gyö ke res meg ol dá sa ér de ké -
ben a leg sür ge tõ sebb fel adat, egy mo dern, jól fel sze relt Di ák ott -
hon épí té se.

– Egész sé ges, tisz ta, nap fé nyes 2-3 sze mé lyes há ló szo bák ra, az
egész ség ügyi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ für dõk re, (lá nyok ré -
szé re mo so da és va sa ló szo bák), tá gas, tisz ta ét kez dé re van szük -
ség.
– Az egye te mi if jú ság ta nul má nyi és kul tu rá lis fej lõ dé se ér de ké -
ben, meg fe le lõ nagy sá gú könyv tár ra, ol va só ter mek re, és mo dern
klub hely sé gek re, az összes szo bák rá dió sít ásá ra van szük ség.”
(…) „(Meg jegy zés: A Bo lyai egye tem szo ci á lis be ru há zá sok ra
idá ig tá mo ga tást nem ka pott. Most avat ták fel a Babeº egye tem
mo dern di ák ott ho nát (a volt kol lé gi um ud va rán), ahol a fen ti kö -
ve tel mé nye ket meg ta lál juk. Mi ron Cons tan tin be szé dé ben em lí -
tet te, hogy még 2 egye te mi di ák ott hont épí te nek. A Bo lya i ra mi -
kor ke rül sor? A régi pi a ris ta rend ház nem elé gí ti! egy mo dern di -
ák ott hon szük ség le te it. Utó pia vagy jo gos kö ve te lé sen ala pu ló re -
a liz mus ez?).

*
Népi Kol lé gi u mo kat!

1. – Ja va sol juk, hogy a Jó zsa Béla di ák ott hont és az Ocs kó Te réz
di ák ott hont ala kít sák át népi kol lé gi u mok ká.
2. – A Népi Kol lé gi u mok ve ze té sét vá lasz tott Kol lé gi u mi Bi zott -
ság in téz ze. A Kol lé gi u mi Bi zott ság a népi kol lé gi um ön kor -
mány za ti szer ve.
3. – A Kol lé gi u mi Bi zott ság az egye tem ta ná rai kö zül igaz ga tót
vá laszt, aki tu dá sát és mû velt sé gét tel jes ere jé bõl az egye te mi if -
jú ság népi hi va tás tu da tá nak a ne ve lé sé re szen te li.
A népi kol lé gi u mok fel ada ta: az egy ko ri er dé lyi kol lé gi u mok ha -
la dó ha gyo má nya i nak a meg is mer te té se és to vább fej lesz té se, a

kol lé gis ták tu dá sá nak és mû velt -
sé gé nek ápo lá sa.”
(…) „Kul tu rá lis prog ra munk
irány el vei a kö vet ke zõk.
– A ma gyar egye te mi if jú -

ság hi va tás tu da tá nak ne -
ve lé se

– A ma gyar egye te mi if jú -
ság nép-nem ze ti ön tu da tá -
nak a meg szi lár dí tá sa

– A mun kás, pa raszt és ér tel -
mi sé gi if jú ság lel ki, vi lág -
né ze ti egy sé gé nek a meg -
te rem té se

– A ro mán, né met, szerb if -
jú ság gal meg kell te rem te -
nünk a va ló ban ba rá ti kap -
cso la to kat, en nek elõ fel té -
te le egy más nyel vé nek és

nem ze ti kul tú rá já nak a köl -
csö nös meg is me ré se. A so vi niz -

mus el le ni har cot nem de ma góg szó la mok ra, ha nem test vé ri
meg ér tés re és ba rát ság ra kell épí te nünk.

– A ro má ni ai nem ze ti sé gi kul tú rák meg is mer te té sé ben nem tö -
rõd tek elég gé egy sa já tos szí ne ze tû kul tú ra, a ro má ni ai zsi dó -
ság nyel vé nek, év ez re des gaz dag ha gyo má nyon ala pu ló iro dal -
má nak, szín ját szá sá nak a meg is mer te té sé re. A Di ák szö vet ség
ezen a té ren út tö rõ mun ká ra vál lal ko zik: kul tu rá lis prog ra munk 
ke re té ben a ma gyar egye te mi if jú ság ren dez vé nye i re meg hív -
juk a jid dis nyel vû szín ját szás és iro da lom kép vi se lõ it is.

– A ma gyar egye te mi if jú ság ne vé ben a Di ák szö vet ség a leg ha tá -
ro zot tab ban vissza uta sít ja a na ci o na liz mus és an ti sze mi tiz mus
vád ját. A vá das ko dás cél ja: a gyû lö let mag ja it szór ni ha zánk
nem ze ti sé gei közé; el szi ge tel ni a ma gyar egye te mi if jú sá got, –
és a ko holt rá gal mak alap ján csi rá já ban el foj ta ni azo kat az
egész sé ges kez de mé nye zé se ket, ame lyek sa ját nem ze ti kul tú -
ránk ápo lá sá ra és a ha zánk te rü le tén élõ né pek test vé ri össze fo -
gás ra irányulnak.
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– A Di ák szö vet ség har cot hir det a szel le mi tu nya ság ra, kor lát olt -
ság ra kár hoz ta tó  pro vin ci a liz mus el len. Er dély fiai va la mi kor
az egész vi lá got be jár ták, a Hi ma lá já tól az At lan ti Óce án part -
já ig ke res ték, ku tat ták az em be ri kul tú ra kin cse it. A ma gyar
ván dor pat ri ó ták min den ütt ott vol tak, ahol az em be ri kul tú ra
böl csõ jét rin gat ták, – Kö rö si Cso ma, Apác zai, Misz tót fa lu si
pél dát mu ta tott nem csak sa ját ko rá nak, ha nem a jö ven dõ nem -
ze dé kek nek is.

– A ma gyar if jú ság nem csak nyel vé ben és iro dal má ban egy, ha -
nem élet hi va tá sá ban is.

– A Di ák szö vet ség kez de mé nyez ni fog ja a test vé ri Ma gyar or -
szág, Cseh szlo vá kia és Ju gosz lá via egye te mi if jú sá gá val a kul -
tu rá lis kap cso la tok fel vé te lét. A ko lozs vá ri ma gyar di á kok Bu -
ka rest felé, a po zso nyi és kas sai ma gyar egye te mi hall ga tók
Prá ga felé, a sza bad kai és új vi dé ki ma gyar fi a ta lok Belg rád felé 
ké pez né nek össze kö tõ kap csot, hi szen a köl tõ sza vá val élve:
„ma gyar, oláh, szláv bá nat”, min dig egy bá nat volt és ma rad, s
utunk és cé lunk kö zös út és kö zös cél. Ke let-Eu ró pa né pe i nek,
a szo ci a lis ta nem ze tek if jú sá gá nak test vé ri össze fo gá sá ért har -
col ni „ez a mi dol gunk, és nem is ke vés”. Az if jú ság nak, – mint
min den ütt –, ezen a té ren is elõl kell jár nia.”
(…) „– Jövõ esz ten dõ ben lesz a XX. év for du ló ja az 1937-ben

meg tar tott Ma ros vá sár he lyi Ta lál ko zó nak. A Vá sár he lyi Ta lál ko -
zón részt vett mun kás, pa raszt és ér tel mi sé gi if jak, – ma már az
élet de re kán álló, két év ti zed har cá ban meg vi selt ta pasz talt nem -
ze dék. Erre az év for du ló ra az új nem ze dék, a húsz éve sek ne vé ben 
össze kell hív nunk a mun kás, pa raszt és ér tel mi sé gi if jú ság par la -
ment jét, kö zös fel ada ta ink meg be szé lé sé re. Ez nem csak if jú sá gi
ta lál ko zó, ha nem a két nemzedék õszinte találkozója is lesz; –
õrségváltás a nép szolgálatában.”
(…) „A tör té nel mi–nyelv tu do má nyi kar Di ák szö vet sé ge a Bo lyai
egye tem hall ga tó i nak több mint egy har ma dát tö mö rí ti maga köré. 
A mi Di ák szö vet sé günk szám be li sú lyá val, po li ti kai és kul tu rá lis
ere jé vel ma az egye tem élen já ró Di ák szö vet sé gé vé küzd he ti ma -
gát. En nek a meg gon do lás nak az alap ján ké szí tet tük el prog ra -
mun kat, me lyet az õszin te szó, az al ko tó bí rá lat je gyé ben a Köz -
gyû lés elé bo csá tunk, meg vi ta tás és jó vá ha gyás végett.
Ko lozs vár. 1956. no vem ber 11. (A kari Di ák szö vet sé gi Ta nács
meg hí vá sá ból)”

A kari di ák szö vet ség 1956. ok tó ber 24-én meg vá lasz tott ti zen hat -
ta gú ve ze tõ ta ná csa: Gyön gyö si Gá bor, Nagy Be ne dek, Nagy Mi -
hály, Vár he gyi Ist ván, Za lá nyi Ágo ta, Ku pán Ár pád, Ke le men
Kál mán, Ele kes Fe renc, Dé nes Már ton, Bir ta lan Géza, Szil vai Jú -
lia, Szent györ gyi Ibo lya, Kocz ka György, Ti bád Le ven te, Lász -
lóf fy Al ad ár, aki ép pen Bu da pes ten tar tóz ko dott, he lyé be utó lag
ko op tál ták Bar tis Fe ren cet.
Vár he gyi Ist ván 1956. no vem ber 17-i le tar tóz ta tá sa elõtt a Ha tá -
ro za ti ja vas lat egyik pél dá nyát még el tud ta hoz ni Jor dá ky La jos -
tól – akit ugyan a Do bai-per ben 1957. áp ri lis 9-én tar tóz tat tak le,
de több ször ki hall gat ták a ha tá ro za ti ja vas lat tal kap cso la to san is
–, a má sik pél dányt Kiss La jos egye te mi IMSz-, és Fo ga ra si Jó -
zsef egye te mi párt tit kár jut tat ta el a tar to má nyi párt bi zott ság hoz, s 
on nan köz vet ve a Sze ku ri tá té hoz. A per ben ket te jü ket, il let ve
Már ton Gyu la dé kánt és Ba ró ti Pált a vád ta nú ként hall gat ta ki,
Ban ner Zol tánt pe dig ab ban a mi nõ sé gé ben, hogy ta nár se géd ként
az egye te mi IMSz-bi zott ság tag ja ként mi ért nem vett részt a ja -
vas lat tal kap cso la tos meg be szé lé sen.
Vár he gyi Ist ván a Sza bad ság 1994. jú ni us 24-i szá má ban a kö vet -
ke zõk kel in do kol ta a Hat áro zati ja vas lat meg szü le té sét:
„Azon a for ró õszön Ko lozs vá ron a (ma gyar) egye te mi if jú ság
cél ki tû zé se a Bo lyai egye tem sza bad sá ga... Több ezer egye te mi
hall ga tó nak nem ju tott hely a bent la kás ban. Az Ocs kó Te réz le -
ány ott hon ban szá nal mas volt a hely zet. A di ák men zán ke vés és
sok szor na gyon rossz volt az étel... A má sik lé nye ges kér dés az

volt, hogy mit és ho gyan ta nu lunk az egye te men. Ho gyan tu dunk
a dog ma tiz mus, sztá li niz mus min den je gyét ma gán vi se lõ ok ta -
tás tól meg sza ba dul ni és a di á ko kat tu do mány ra ok tat ni, pe da gó -
gi ai mun ká ra ne vel ni... ugyan csak a kul tu rá lis kér dé sek címû fe -
je zet ben fo gal maz tam meg a ma gyar tör té ne lem, a ma gyar nyelv
és iro da lom ta ní tá sá nak szük sé ges sé gét, a ma gyar ság is me ret igé -
nyét. A ma gyar ság is me ret Cse hi Gyu la sze rint a rossz em lé kû fa -
sisz ta hun ga ro ló gi ai el mé let 1956-os meg fo gal ma zá sát je len tet te. 
Ezért en gem ve szé lyes nek mi nõ sí tett és ki lá tás ba he lyez te az el tá -
vo lí tá so mat az egyetemrõl.”
Mi köz ben a Bo lyai Tu do mány egye tem elsõ négy le tar tóz ta tott di -
ák ját ke mé nyen val lat ták, Le on te Rã u tu és Fa ze kas Já nos, Ghe -
org he Ghe org hiu-Dej meg bí zá sá ból 1956. de cem ber 5-én je len -
tést ké szí tett a Bo lyai egye te men tör tén tek rõl.
„Amint is me re tes, a szö veg szer zõi kö zül né gyen le tar tóz ta tás ban
van nak.
Meg jegy zen dõ, hogy a szö ve get a di ák szö vet sé gi ve ze tõ ta nács
be ter jesz tet te a párt bi zott ság nak. A párt ál tal szer ve zett meg be -
szé lés után õk is el is mer ték an nak mély sé ge sen hi bás vol tát. Az
ál la mi szer vek vizs gá la ta és a párt szer vek ál tal vég zett mun ka ré -
vén kel meg ál la pí ta ni, hogy kik en nek a do ku men tum nak az ih le -
tõi. Meg kell je gyez nünk, hogy sem a tar to mány, sem az egye te mi
párt szer vek nem vol tak tel jes mér ték ben tu da tá ban azon „esz -
mék” ve szé lyes sé gé nek, ame lyek ebbe a szö veg be be szi vá rog tak.

Ez zel együtt ta pasz ta la ta ink nyo mán az a vé le mé nyünk, hogy a 
Sze ku ri tá té szer vei a le tar tóz ta tá sok vég re haj tá sá val fá ra doz tak,
pon to san ab ban az idõ ben, ami kor a párt szer ve zet el kezd te meg -
gyõ zõ te vé keny sé gét an nak ér de ké ben, hogy meg cá fol ja az ártó
kon cep ci ó kat és azok nak po li ti kai el szi ge te lé sét, akik ezek nek a
né ze tek nek kez de mé nye zõi vol tak. Elõ nyünk re szol gált az, hogy
el sõ sor ban po li ti ka i lag izo lál tuk eze ket a hall ga tó kat, va la mint
hogy ki zár tuk õket az egye tem rõl. Ezek után kell hogy kö vet kez -
zék az el kü lö ní té sük. Ab ból az ok ból ki fo lyó lag, hogy ed dig nem
így jár tak el. Volt a hall ga tók kö zött több di ák szö vet sé gi ve ze tõ
ta nács tag és más diák, akik szo li da ri tá su kat nyil vá nít ot ták ki a le -
tar tóz ta tot tak kal. Mindezt azzal indokolták, hogy õk nem szerzõi
ennek a tervezetnek, és kidolgozásáért másoknál nem fe le lõ seb -
bek.
Hoz zá kell ten nünk, hogy a Sze ku ri tá té szer vei kap cso la ta i kat il -
le tõ en na gyon gyen gék vol tak a Bo lyai Egye te men, s tel jes ség gel
elég te le nül tá jé koz tat tak a dol gok ot ta ni ál lá sa fe lõl. A Sze ku ri tá -
té ve ze té sé ben egyet len elv társ sincs, aki is mer né a ko lozs vá ri
ma gyar la kos ság prob lé má it.”
Le on te Rã u tu és Fa ze kas Já nos je len té sé rõl kü lön „je len tés” ké -
szült. A ro mán nyel vû szö veg hez ol dalt még egye lõ re nem bi zo -
nyí tott tény: maga Ghe org hiu-Dej vagy Wal ter Ro man fû zött vas -
ta gon ki je lölt el ma rasz ta ló meg jegy zé se ket.
(Vár he gyi Ist ván, a sza mo súj vá ri bör tön bõl való sza ba du lá sa után 
Ko lozs vá ron el vé gez te a fi lo zó fia–szo ci o ló gia sza kot, majd a Ro -
mán Aka dé mia ma ros vá sár he lyi tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó in -
té zet ben dol go zott. A 80-as évek kö ze pén az ak ko ri Nyu gat-Né -
met or szág ba disszi dált. 1990 után a Sa ar lan des-i Eu ró pa In té zet
po li to ló gi ai tan szé ké nek ve ze tõ je, a szo ci o ló gi ai tu do má nyok
dok to ra. Je len leg Ma gyar or szá gon él.)
Az „ENSZ-me mo ran dum” il let ve a ko lozs vá ri di ák meg moz du lá -
sok eu ró pai ki te kin té sû je len tõ sé gét elõ ször a Der Spi e gel 1966.
évi 45. szá ma is mer tet te.
„A bu da pes ti min tát kö vet ve, az er dé lyi egye te mek és fõ is ko lák is 
di ák ta ná cso kat hoz tak lét re, az tán ok tó ber 24-én este meg fo gal -
maz ták kö ve te lé se i ket: sza bad di ák egye sü le tet, egye te mi au to nó -
mi át, il let ve a mar xis ta-le ni nis ta ta ní tás és az orosz nyelv  kö te le -
zett sé ge alól való fel sza ba dí tást kér ték. 
Más nap Ko lozs vá ron – Er dély ko ráb bi fõ vá ro sá ban – gyûl tek
össze a Bo lyai ma gyar egye tem, a Babeº ro mán egye tem, il let ve
az Ag rár tu do má nyi In tézet, a Mû vé sze ti Fõ is ko la és a Kon zer va -
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tó ri um di ák ta ná csai a kö zép ko ri (ma gyar) Má tyás ki rály szü lõ há -
zá ban. A részt ve võk taps vi har kö ze pet te je len tet ték ki, hogy szo -
li da ri zál nak a ma gyar or szá gi egye te mis ták kal, és a kö vet ke zõ va -
sár na pon egy kö zös ut cai de monst rá ci ó ban vesz nek részt. A hely -
szín: a sport park haj na li öt órakor. 
Ugya nab ban az idõ ben ami kor a di á kok a gyû lést be fe jez ték, Ko -
lozs vár Sza mos fal va nevû ka to nai re pü lõ te rén két gép lan dolt. Az 
egyik gép Bu ka rest bõl ér ke zõ biz ton sá gi al kal ma zot tak kal szállt
le, a má sik pe dig egy ma gyar és egy szov jet el há rí tó tisz tet, va la -
mint a ro mán nagy kö vet ség egyik bi zal mi em be rét szál lí tot ta Bu -
da pest rõl Er dély be. 
A lá to ga tók Ko lozs vá ron, a „Sze ku ri tá té” nevû ál lam vé del mi
szol gá lat Ár pád úti fõ ha di szál lá sán a tar to má nyi párt bi zott sá gok
tit ká ra i val ta lál koz tak an nak ér de ké ben, hogy el le nin téz ke dé se -
ket hoz za nak az Er dély te rü le tén el ha ra pó dzott bé két len ke dé sek
vissza szo rí tá sá ért. 
A ta nács ko zás kora reg ge lig tar tott. Meg szü le tett a terv: ha a vö -
rös ha ta lom el len a ro má nok és a ma gya rok ilyen gyor san szo li da -
ri zál tak egy más sal, ak kor együtt kell õket ül döz ni. 
A re cept nek Er dély ben múlt ja van. Ez a mód szer sem mi sí tet te
meg ugyan is az Oszt rák Ma gyar Mo nar chi át is.”
(…) „A Sze ku ri tá té ki hasz nál ta a ro má nok és a ma gya rok kö zött
lap pan gó régi vi szály ko dást. Más nap ra a biz ton sá gi szol gá lat va -
la mennyi be sú gó ját a hely szín re ren del ték. Ezek ben az évek ben,
csak Ko lozs vá ron, a Sze ku ri tá té több száz „tisz te let be li mun ka -
társ ból” álló há ló za tot ala kí tott ki. Ezek több nyi re kis csa lók, kar -
ri e ris ták, meg zsa rol tak vagy meg fé lem lí tett em be rek vol tak.”
(…) „A Párt Ro má ni á ban ura ma radt a hely zet nek. A Ma gyar or -
szág felé ve ze tõ ha tá ro kat le zár ták. Az alatt az idõ alatt, amíg Bu -
da pes ten ágyúk dö rög tek, Bu ka rest egy ki halt vá ros nak mu tat ko -
zott. Csak a Sze ku ri tá té õr sze mei vi gyáz tak a rend re a vá ros ban
az esti órák ban. 
(…) „1956. no vem ber 1-jén a ko lozs vá ri Há zson gár di te me tõ ben
egy tu cat egye te mis ta ma gyar köl tõk és tu dó sok sír ja i nál ta lál ko -
zott. A sí ro kon gyer tyát gyúj tot tak és vi rá go kat he lyez tek el. 
Bart ha nevû (va ló já ban Bar tis Fe renc köl tõ rõl van szó – T. Z.)
egye te mis ta-köl tõ el sza val ta egyik ver sét. Ké sõbb így nyi lat ko -
zott: „Ami kor a tö meg las san, gon do la tok ba me rül ve el hagy ta a
te me tõt, kis cso por tok ban ott ma rad tak - mint egy nagy esõ zés
után a pa tak me der ben a kö vek -, a Sze ku ri tá té ci vil be öl tö zött
tiszt jei. 
Nem za var ták a gyász ün nep sé get, de min dent meg fi gyel tek és
meg je gyez tek.”
(…) „Ka to nai tör vény szé kek ítél kez tek fe let tük. A tár gya lás
gyak ran csak 10-20 per cig tar tott, az el ítél te ket rög tön a sza mo -
súj vá ri bör tön be szál lít ot ták, ahol fe gyõ rök is mer tet ték ve lük az
íté le tet.”
(…) „Be recz ki And rás, egy hû sé ges, oda adó kom mu nis ta, nem
je len tet te, hogy ba rá tai, Do bai (Ist ván) és Var ga (Lász ló) be ad -
ványt kí ván tak in téz ni az ENSZ-hez, hogy az Er dély-kér dést la -
kos ság cse re ré vén le hes sen meg ol da ni. 15 évet ka pott érte, Do bai
és Var ga élet fogy tig lant. Be recz ki nek a fe le sé gét, egy le ány gim -
ná zi um igaz ga tó ját (va ló já ban a ka to li kus gim ná zi um al igaz ga tó -
nõ je volt - T. Z.), meg fosz tot ták a hi va ta lá tól és ki zár ták a párt ból, 
mert meg ta gad ta, hogy el vál jon a fér jé tõl.”
(…) „1959 feb ru ár já ban meg je lent Ko lozs vá ron a bu ka res ti Köz -
pon ti Ve ze tõ ség egy meg bí zott ja. Azt kö ve tel te, hogy a ma gyar
egye te met ol vasszák be a ro mán ba. A rá kö vet ke zõ éj sza kán Sza -
bé di Lász ló, régi kom mu nis ta, a ma gyar iro da lom ta ná ra, Sza -
mos fal vá nál a gyors vo nat elé ve tet te ma gát. Csen des (Zol tán)
pro fesszor és fe le sé ge meg mér gez ték ma gu kat. Mol nár (Mik lós),
a do cens, ki ug rott az ab la kon.
A KV-meg bí zott neve Ni co lae Ceauºescu volt. 1965 óta õ az RKP
fõ tit ká ra.”

Sa já tos
cur ri cu lum vi tae

Las san húsz esz ten de je fog lal ko zom az er dé lyi, ro má ni ai
’56 ku ta tá sá val. Ad dig azért nem ku tat hat tam az 56-hoz
kap cso ló dó szer vez ke dé sek tör té ne tét, mert az a leg szi go -
rúbb ta bu té mák közé tar to zott. Rám az 1956-os ma gyar for -
ra da lom és sza bad ság harc ele mi erõ vel ha tott. Ti zen két éves 
kis di ák vol tam, és est én ként ar ról be szél get tünk, ho gyan le -
het ne át szök ni a ro mán-ma gyar ha tá ron.
Amit mi nem tet tünk meg, meg tet ték Mo y ses Már to nék a
ba ró ti gim ná zi um 15-16 éves di ák jai. Ket ten kö zü lük - Bíró
Ben já min és Jó zsa Csa ba - át is szök tek a ha tá ron. A Ká dár-i 
ha tó sá gok 1957. már ci us 15-én ad ták át õket a Sze ku ri tá té -
nak. Azon nal el ítél ték õket 3,5 és há rom év bör tön bün te tés -
re.
Tu da to san és mód sze re sen ké szül tem 1956 er dé lyi tör té né -
se i nek ku ta tá sá ra.
Rá kel lett döb ben nem, hogy ez egy csöp pet sem ve szély te -
len „mû faj”. 65 éves múl tam, és min den túl zás nél kül ki je -
lent he tem: pil la nat nyi lag a csa lá dom és én szen ve dünk a
leg job ban a leg tö mé nyebb és leg sö té tebb ro mán na ci o na liz -
mus tól. Egy sze rû en nincs ott ho nunk! Arra éb red tünk, hogy
a la ká sunk hoz tar to zó kert, ud var kö zös be já ra ta an nak a ro -
mán ügy véd nek és csa lád já nak a ne vé re van te le kel ve, aki a
szé kely ud var he lyi gö rög ka to li kus apá cá kat „védi”, il let ve a 
ma ros vá sár he lyi Kos suth La jos utca ne vé nek vissza ál lí tá sát 
per li. Azt is meg kel lett ta pasz tal nunk, hogy min den ma -
gyar el le nes gaz em ber ség mö gött ma gyar is áll, ezút tal a volt 
tu laj do nos, Ghe org he Dósa - ahogy hi va ta lo san a ne vét írja. 
A ro má ni ai tör té net írás ban lege lõ ször én kö zöl tem a ki vég -
zé si jegy zõ köny ve ket. Név sze rint a ki vég zõ osz tag pa -
rancs no ká nak, tag jainak, a Sze ku ri tá té ki kül dött jé nek, a
bör tön pa rancs no ká nak, a ha lál be áll tát meg ál la pí tó or vos -
nak a ne vét. Már két szer volt ná lam be tö rés, elõbb a hõ ka -
zánt, 2006. de cem ber 17-18-ra vir ra dó éj sza ka a le vél tá ri
do ku men tu mok egy ré szét, a ta nul má nyo kat tar tal ma zó lap -
to pot, a fény ké pe zõ gé pet vit ték el. Azt már rég tu dom, hogy 
a te le fon be szél ge té se i met le hall gat ják, e-ma il-je i met el le n -
õr zik. Ak kor is az tör tént: Bu da pes ten meg szü le tett a má so -
dik kis uno kánk, Mar cell, õt akar tam meg lá to gat ni. Alig ér -
kez tem meg Bu da pest re, már is for dul nom kel lett vissza. A
le vél tá ri do ku men tu mok ra „sza ko so dott” be tö rõk annyi ra
ke gyet le nek vol tak, hogy a kis uno ká mat sem hagy ták meg -
lá to gat ni.
2006. no vem ber 4-én a jó öreg, 24 éves Da ci át a ház elõtt
tet ték to tál ká ros sá. Egy te rep já ró éj jel fél 12-kor há rom sá -
vot át vág va fron tá li san ne ki ment az au tóm nak. Olyannyi ra,
hogy fel dob ta a jár dá ra. Biz to san, ab ban a tu dat ban, hogy
akár ben ne is le he tek.
A meg ma radt le vél tá ri do ku men tu mo kat annyi ra szét szór -
ták a la kás ban, hogy há rom hó na pig dol goz tam, amíg újra
rend sze rez ni tud tam. Azó ta nem tar tok sem mi fon to sat itt -
hon. Mind ez tör té nik a 21. szá zad ban, az oly na gyon áhí tott
EU-tag ság „er nyõ je” alatt. Il lú zi ó im már ré gen nin cse nek.
A mun ká mat pró bá lom vé gez ni, mert azt biz to san tu dom: az 
er dé lyi 56 nél kül nem le het meg ír ni a ma gyar or szá gi for ra -
da lom hi te les és tel jes ség re tö rek võ tör té ne tét sem.

 Tó fal vi Zol tán 
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A tor dai csa ta (1944) és a ko lozs vá ri
ma gyar egye tem (1945-1959-1962)

Fö löt tébb fur csá nak tûn het egy há bo rús tör té nés nek egye te mi
te vé keny ség gel való tár sí tá sa, de a tör té ne lem még en nél is szo -
kat la nabb kön tös ben tud meg je len ni egy nemzet életében.

A II. Vi lág há bo rú (1939-45) több mint 40 mil lió em ber éle tét
ol tot ta ki, eb bõl Ma gyar or szág ci vil és ka to nai ál do za ta i nak szá -
ma meg kö ze lí ti az 1 mil li ót. Ezért azt is mond hat juk, hogy ez a vi -
lág égés meg ti ze del te or szá gunk la kos sá gát.

A tor dai csa ta el sõ sor ban az 1944. au gusz tus 23-i ro mán át ál lás 
kö vet kez mé nye, de eh hez je len tõ sen hoz zá já rult a II. bé csi dön tés 
(1940. au gusz tus 30.) so rán Észak- és Dél-Er délyt el vá lasz tó ha -
tár né met ér de kek nek meg fe le lõ meg hú zá sa, to váb bá a föld raj zi
vi szo nyok is.

A szov jet had se reg nek az 1944. au gusz tus 20-án Iaºi -
Chiºinau tér sé gé ben, a 2. és 3. uk rán front ál tal szé les arc vo na lon
meg in dí tott tá ma dá sa igen si ke res nek bi zo nyult, és több né met és
ro mán had se re get vert szét, il let ve ke rí tett be. En nek kö vet kez té -
ben a ro má nok ha gyo má nya ik hoz hí ven há tat for dí tot tak ed di gi
szö vet sé ge se ik nek, fegy ver szü ne tet köt öt tek a Szov jet uni ó val, és
ha dat üzen tek a hit le ri Né met or szág nak (1944. au gusz tus 23.) Az
át ál lást I. Mi hály ki rály irá nyí tot ta és hû sé ges ka to ná i val le tar tóz -
tat ta An to nes cu tá bor no kot, az or szág ad di gi ve ze tõ jét (con du ca -
tor) és né met ba rát tör zsét. Ezt meg elõ zõ en a né me tek több ször is
kap tak fi gyel mez te tést a vár ha tó ro mán át ál lás ról, de Hit ler nem
akart hi telt adni ezek nek a je len té sek nek, sõt még az át ál lás után is 

re mél te és meg pró bál ta a
fo lya mat vissza for dí tá -
sát. Ezek az erõt len és
naiv pró bál ko zá sok nem
okoz tak kü lö nö sebb gon -
dot a szov jet had ve ze tés -
nek, akik egy hét alatt
több száz km-t nyo mul -
tak elõ re és rö vi de sen el -
fog lal ták Bu ka res tet és a
Plo ieºti kör nyé ki olaj le -
lõ hely eket. Ha dá sza ti lag
ez a ve re ség a sztá li ning -
rá di ill.az El-Ala me -
in-ihez hasonlítható.

A ro mán át ál lás után
az ele in te ta nács ta lan
ma gyar kor mány és had -
ve ze tés azt ter vez te,
hogy elõ re nyo mul va a
Déli Kár pá to kig, ott épí -
te nek ki vé dõ vo na la kat,
ha son ló an a Ke le ti Kár pá tok nál lé võk höz. Az elõ ké szü le tek el hú -
zód tak, a né me tek, tart va egy eset le ges ma gyar át ál lás tól, nem ad -
tak eh hez a ha dá sza ti el kép ze lés hez meg fe le lõ tá mo ga tást. Vi -
szont az is igaz, hogy a Ro má ni á ban meg vert és on nan vissza vo -
nu ló né met csa pa tok ak kor erre a fel adat ra ke vés bé vol tak al kal -
ma sak.

Au gusz tus vé gén újra meg ala kult a 2. ma gyar had se reg Dál no -
ki Ve ress La jos ve zér ez re des (1889-1976) ve ze té sé vel, és fel ada -
tul Dél-Er dély vissza fog la lá sát kap ta, hang za tos né met tá mo ga tás 
ígé re té vel. Több szö ri ha lasz tás után szep tem ber 5-én haj nal ban
Tor da-Ma ros lu das irá nyá ban meg in dul a tá ma dás, amely 3-4 na -
pig si ke re sen ha lad elõ re, el fog lal va Tor dát, Ara nyos gyé rest, Ma -
ros lu dast, Ma ros új várt, Di csõ szent márt ont is, de Mi risz ló nál
meg tor pan tak a hon véd se re gek, Na gye nyed re már nem tud tak be -
vo nul ni.

A szov jet had ve ze tés gyor san vá la szolt erre a tá ma dás ra, és a
nagy ro mán al föl dön nyu gat felé elõ re tö rõ Ma li novsz kij mar sall
ve zet te 2. uk rán front egy sé gei észak ra ka nya rod va a Déli Kár pá -
tok há gó in ke resz tül be tör tek Dél-Er dély be. A hit le ri had ve ze tés
nem adta meg a be ígért tá mo ga tást Dél-Er dély el fog la lá sá hoz,
ezért Dál no ki Ve ress La jos le ál lí tot ta a vér ál do za to kat kérõ, fe les -
le ges tá ma dást (szep tem ber 10.) és vé del mi ál lá so kat épí tett ki a
az Ara nyos és Ma ros fo lyók észa ki part ján, ahol az ún. ri dók ta lál -
ha tók – ame lyek 60-80 mé ter rel ma ga sab ban fek sze nek, mint a
déli par ton el te rü lõ sík ság. Ez a föld raj zi adottság igen kedvezett a 
vé dõknek, a síkság felõl támadó szovjet és román csapatokkal
szemben.

Az er dé lyi szü le té sû Dál no ki Ve ress La jos 1944 szep tem be ré -
ben igen böl csen mér te fel a le he tõ sé ge ket és ki iga zí tot ta, ill.
hely re hoz ta – a II. bé csi dön tés kor a né me tek ál tal ki kény sze rí tett
- hi bás ha tár vo na lat. Ak kor a lét re ho zott ún. Rib bent rop sap ka v.
ka lap, ill. Gö ring-po cak Ko lozs vár és Ma ros vá sár hely kö zött egy
mé lyen a Me zõ ség be be nyú ló ha tár be szö gel lés sel – a ma ros új vá ri 
szó da gyár (Sol vay) ener gia el lá tá sát biz to sí tó – sár má si föld gáz -
le lõ he lye ket is Ro má ni á hoz ka nya rí tot ta. Ez zel a be ug ró val
szem ben a Ke le ti-Kár pá tok nál ve ze tõ ezer éves ha tá ron a Bor gói
hágó kö ze lé ben lévõ ún. kosnai nyak jelentõsen leszûkítette az

A Ke le ti Kár pá tok elõ te re
1944. au gusz tus 21–szep tem ber 4.

Dál no ki Ve ress La jos vezérezredes
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összeköttetést, mondhatni szinte elválasztotta Észak-Erdélyt a
Székelyföldtõl.

A két be szö gel lés köz ti tá vol ság alig 70-75 km, és az 1940-es
ha tár kö vet kez té ben Szé kely föld nek nem volt vas úti össze köt te -
té se az anya or szág gal. Ezért kel lett meg épí te ni a Sze ret fal va-Dé -
da közti vasútvonalat (1942).

A gyor san elõ re nyo mu ló szov jet had se reg ki se gí ti a bi zony ta -
lan ko dó ro mán se re ge ket, és szep tem ber 13-án kez de tét ve szi a 2.
ma gyar had se reg vé de ke zõ-ha lo ga tó had mû ve le te, az ún. tor dai
csa ta, amely négy hé ten ke resz tül, egé szen ok tó ber 8-ig meg ál lí -
tot ta a szov jet elõ re nyo mu lást. Ha zai had tör té né szek sze rint ez a
csa ta volt a ma gyar hon véd ség II. Vi lág há bo rú alat ti leg si ke re -
sebb és leg di csõ sé ge sebb har ci tel je sít mé nye. Eb ben a vé del mi
csa tá ban a fõ sze re pet a hon véd ség ját szot ta, el sõ sor ban a 25. gya -
log- (p. Hol ló sy-Kut hy Lász ló ve zér õr nagy) és a 2. pán cé los had -
osz tály (p. Zse dé nyi Zol tán ve zér õr nagy) ál tal. A meg is mét lõ dõ,
igen he ves szov jet-ro mán tá ma dá sok nem tör ték át a vé dõk vo na -
lát, és en nek ered mé nye ként azok ok tó ber 8-án, a be ke rí tés ve szé -
lye mi att ren de zet ten vo nul tak vissza. Ko lozs várt 10-én ürí tet ték
ki a ma gyar és né met csa pa tok, aho vá min den har ci cse lek mény
nél kül ok tó ber 11-e reg ge lén vo nul tak be a szov jet ala ku la tok. Ez
el sõ sor ban Dál no ki Ve ress La jos hadseregparancsnok böl cses sé -
gé nek köszönhetõ, akinek sikerült elérni, hogy Erdély fõvárosa –
ellentétben az ország fõvárosával – nem vált hadszíntérré, rom vá -
ros sá. 

No de lás suk, mi tör tént ez idõ alatt Ko lozs vá rott. A ro mán át -
ál lás mi att meg vál to zott a ka to nai hely zet, ami je len tõ sen ve szé -
lyez tet te Észak-Er délyt, ezért a kor mány szep tem ber 2-án ki ürí té -
si pa ran csot nyúj tott át az egye tem ve ze tõ sé gé nek. Ez rész ben el
is kez dõ dött, az irat tár és bi zo nyos fel sze re lé sek (több te her au tó -

nyi ra ko mány) el in dí tá sá val, ame lyek nagy ré sze meg sem mi sült a 
me ne kü lés fo lya mán. A ki ürí té si pa rancs el hang zá sa után a vá ros
ma gyar la kó i nak (85%) fõ leg az ér tel mi sé gi ek vé le mé nyé vel me -
ge gye zõ en a rek to ri ta nács ülés (szep tem ber 15.) Mis kolc zy De -
zsõ rek tor (1894-1978), Buza Lász ló pro rek tor (1885-1969),
Hay nal Im re dé kán (1892-1979) ve ze té sé vel úgy dön tött, hogy
nem tesz eleget a kiürítési parancsnak, és szeptember 17-én
ünnepélyesen megnyitották az 1944-45. tanévet.

Ezt az el kép ze lést tá mo gat ták bal ol da li ér zel mû ér tel mi sé gi ek,
mint Ba logh Ed gár, Csõ gör La jos, De me ter Já nos, Jor dá ky La jos,
Ve ress Pál és má sok, sõt még a ro mán nem ze ti sé gû Ghe org he Ti -
mo fi is. De ha son ló an gon dol kod tak és fõ leg cse le ked tek kor -
mány-kö ze li po li ti ku sok is: Er dély kor mány biz to sa, Beth len Béla 
(1888-1989), az Er dé lyi Párt el nö ke, tár ca nél kü li mi nisz ter, Te le -
ki Béla (1899-1990), sõt a fel sõbb ka to nai ve ze tés is, a 2. ma gyar
had se reg pa rancs no ka, Dál no ki Ve ress La jos ve zér ez re des sel az
élen. Az ott hon ma ra dás tá mo ga tá sa ér de ké ben a kö zal kal ma zot -
tak egy szer re kézhez kapták háromhavi (október, november,
december) bérüket (Bethlen Béla intézkedése nyomán).

Saj nos, mind ezek el le né re a fé le lem és egyéb okok mi att a vá -
ros la kó i nak egy ré sze és az egye tem ok ta tó i nak és hall ga tó i nak
na gyobb há nya da a tá vo zást vá lasz tot ta. A tan szék ve ze tõ egye te -
mi ta ná rok kö zül csak 15-en ma rad tak Ko lozs vá rott. Ha son ló an
el me ne kült mind két se bé sze ti kli ni ka pro fesszo ra (Klim kó De -
zsõ, vi téz No vák Ernõ), és majd min den se bé sze. Az ott hon ma ra -
dást vá lasz tó Pé terf fy Pál (1904-1984) egye dü li se bész-fõ or vos -
ként, mint egy 20 or vos tan hall ga tó (Ége tõ Béla, Gross Fri gyes,
Ma ros Ti bor, Papp Sán dor és má sok) se gít sé gé vel lát ták el a tor -
dai csa ta (1944. szep tem ber 13 – ok tó ber 8) több ezer se be sült jét.
A ha di kór há zat a Mikó ut cai új kli ni kán ala kít ot ták ki – ahol ezt
meg elõ zõ en Gyer gyay Ár pád fül- orr- gé gész pro fesszor és No -
vák Ernõ se bé sze ti kli ni ká ja mû kö dött. A mû tõ ket és kö tö zõ-he -
lyi sé get a kli ni ka alag so rá ban ki ala kí tott óvó he lyen ren dez ték be.
Ter mé sze te sen – az or vo si es kü höz hí ven – be csü let tel és szak sze -
rû en lát ták el – ha son ló an a hon vé dek hez, a se be sült szov jet- és
román ha di fog lyo kat is, ami nek ké sõbb értek be gyümölcsei. A
német csapatok saját sebesültjeiket külön látták el, és nem vették
igénybe a magyar klinikai ellátást.

A kö zel 5 hé tig tar tó igen he ves Tor da kö rü li har cok (1944
szep tem ber 5 – ok tó ber 10.) hon véd vesz te sé ge kb. 10.000 fõ (ha -
lot tak, el tûn tek, se be sül tek, ha di fog lyok), és eb bõl több mint
2..500 a ha lá los ál do zat. A né met ill. szov jet, ro mán vesz te sé gek -
rõl nin cse nek pon tos ada ta im, de az utób bi ak igen je len tõ sek le -
het tek, mert szem ta núk ál lí tá sa sze rint az Ara nyos fo lyó el hagy ta
med rét (ki ön tött) az ott elesett szovjet és román katonák te te me i -
tõl. 

A szov jet be vo nu lást meg elõ zõ en a kli ni kán mû kö dõ hon véd
hadi kór ház pa rancs no ka Pé terf fy fõ or vos nak, (a kli ni ka meg bí -
zott ve ze tõ jé nek) át ad ta és gond ja i ra bíz ta a se be sült szov jet- és
ro mán ha di fog lyo kat. Ez szin tén meg font olt, okos dön tés nek bi -
zo nyult, meg ala poz ta a ked ve zõ kap cso lat fel vé telt, majd együtt -
mû kö dést a be vo nu ló szov jet ka to nai ve ze tõ ség gel. Pé terf fy fõ or -
vos szak mai tu dá sát és hoz zá ál lá sát a szov jet hadi kór ház is el is -
mer te, ami kor al kal maz ta, és a ki ál lí tott iga zol vány (zá pisz ka) vé -
del met nyúj tott csa lád já nak és la ká sá nak. A kli ni kán ápo ló nõi te -
vé keny sé get vég zõ fe renc ren di ka to li kus apá cák és re for má tus di -
a ko nisszák (a Re for má tus Kór ház 1944. jú ni us 2-i le bom bá zá sa
után) is olt al mat nyer tek ezál tal, továbbá a „frontátvonulás”
legkritikusabb napjaiban itt menedékre talált több üldözött is
(baloldali érzelmû sze mé lyi sé gek).

A szov jet csa pa tok be vo nu lá sát kö ve tõ na po kon (ok tó ber
12-15.) Nagy sze ben bõl Ko lozs vár ra ér ke zett a ro mán I. Fer di -
nánd Egye tem, és se bé sze ti, bel gyó gyá sza ti kli ni ká já nak ve ze tõ -
sé ge – a ro mán csend õr ség kí sé re té ben – el akar ta fog lal ni az
egye te met, ill. a kli ni ká kat. Mis kolc zy De zsõ rek tor tól kö ve tel ték

Er dé lyi had szín tér – 1944 szeptember

Ko lozs vár – Köz pon ti egyetem
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az egye tem kul csa it, de ezt a rek tor meg ta -
gad ta. Ek kor a szov jet had ve ze tés – az er -
dé lyi ma gyar ság nagy sze ren csé jé re - a ko -
lozs vá ri de mok ra ták ér té kes köz be njá rá sá -
nak ered mé nye ként – szov jet ka to nai köz -
igaz ga tást ve ze tett be Észak-Er dély ben
(1944 ok tó ber – 1945 már ci us), és pa ran -
csuk ra er rõl a te rü let rõl ki von ták a ro mán
csa pa to kat. Tet ték ezt a köz vet len front
mö göt ti te rü le tek nyu gal má ért, ugyan is a
szov jet csa pa to kat kö ve tõ ro mán fél ka to -
nai csa pa tok (Ma niu-gár dis ták), fel fegy -
ver zett ro mán ci vi lek, sõt még ren des ka to -
nai ala ku la tok ál tal igen sú lyos, több száz
ár tat lan ci vil ma gyar életét ki ol tó erõ sza -
kos ko dás tör tént (Szá ra zaj ta, Ma gyar re -
me te, Ege res, Gyan ta, Csík szent már ton,
Gyer gyó, stb.). A szov jet had ve ze tés ré szé -
rõl a leg je len tõ sebb meg fon to lás és dön tés
an nak volt kö szön he tõ, hogy a ko lozs vá ri
se bé sze ti kli ni ka meg fe le lõ ke ze lést és
ápo lást nyúj tott a szov jet ha di se be sül tek -
nek, aki ket nem akar tak ki ten ni az or vos-
és ápo ló sze mély zet cse ré jé vel járó ve sze -
del mek nek. A be vo nu ló és a se be sül tek ke -
ze lé sét át ve võ szov jet ha di kór ház ve ze tõi
el is mer ték és elé ge det tek vol tak Pé terf fy
Pál meg bí zott kli ni ka ve ze tõ ál tal irá nyí tott or vos tan hall ga tók,
apá cák és di a ko nissza nõ vé rek mun ká já val. En nek ered mé nye -
ként a vissza tér ni kí vá nó ro mán egye tem mun ka tár sa i nak te vé -
keny sé gé re nem tar tot tak igényt a szov je tek. Meg ál la pít ha tó,
hogy ez a „Hip pok ra tész”-i es kü nek teljesen megfelelõ orvosi
tevékenység jelentõsen hozzájárult a kolozsvári magyar egyetem
fennmaradásához. A tordai csata idején Péterffy Pál fõorvos által
a kolozsvári klinikán vezetett hadi sebészeti tevékenységrõl
Maros professzor – mint résztvevõ szemtanú – az „Átalvetõ”
2001. márciusi számában számolt be részletesen.

Saj ná la tos mó don a szov jet be vo nu lás utá ni elsõ na po kon
egyes ro mán sze mé lyek su gal ma zá sá ra, mi sze rint a vá ros ban
több ezer ci vil ru há ba öl tö zött ma gyar ka to na ma radt vol na, a
szov je tek 3.000-5.000 ár tat lan ci vil ma gyar em bert fog tak össze
és szál lí tot tak fo goly tá bo rok ba, akik kö zül so kan soha nem tér tek
vissza Er dély be. A fent em lí tett, bal ol da li ér zel mû, de mok rá ci át
kí vá nó ma gyar em be rek nek si ke rült meg gyõz ni a szov je te ket
ezen vá dak alaptalanságáról, és ekkor Kolozsvár férfi la kos sá gá -
nak deportálása megszûnt.

A szov jet ka to nai köz igaz ga tás ha tá ro zot tan akar ta a ko lozs vá -
ri ma gyar egye tem te vé keny sé gé nek foly ta tá sát, így az to vább
mû kö dött több mint 600 hall ga tó val, és je len tõ sen meg fo gyat ko -
zott ok ta tó val. Ha y nal Imre, az or vo si kar dé kán ja Pé terf fy Pál fõ -
or vost bíz ta meg az egye sí tett se bé sze ti kli ni kák ve ze té sé vel, aki
mind a kli ni kai be teg el lá tó, mind az ok ta tá si (elõ a dá sok, gya kor -
la tok) fel ada to kat meg fe le lõ en lát ta el. Klim kó De zsõ (1900-19 -
72.) 1940-ben ki ne ve zett egye te mi ta nár a me ne kü lés bõl 1945.
már ci us 6-án tért vissza Ko lozs vár ra, és - Ha y nal Imre dé kán tól -
visszakapta a sebészeti klinika vezetését, ill. Péterffy Pál a kli ni -
kai fõorvosi állását. 

Az eu ró pai há bo rú be fe je zé se után (1945. má jus 8.) az újra ro -
mán fenn ha tó ság alá ke rü lõ Ko lozs vá ron si ke rült meg tar ta ni a
ma gyar tan nyel vû ál la mi egye te met, ame lyet I. Mi hály ro mán ki -
rály tör vény ben (407/1945.) szen te sí tett, majd az 1945 de cem be -
ré ben felvette a Bolyai Tudományegyetem nevet. 

A Nagy sze ben bõl és Te mes vár ról Ko lozs vár ra vissza té rõ I.
Fer di nánd Egye tem – ame lyet ké sõbb Vic tor Ba bes (1854-1926.)
bak te ri o ló gus pro fesszor ról ne vez tek el – nem adott le he tõ sé get

(kli ni ká kat) a ma gyar nyel vû or vos kép -
zés re. Ezért a Bo lyai Egye tem or vo si fa -
kul tá sa 1945 õszén Ma ros vá sár hely re
kény sze rült. Ott az I. Vi lág há bo rú elõtt -
Ber ná dy György (1864-1938.) pol gár -
mes ter sé ge ide jén - épült igen tet sze tõs és
tá gas had ap ród, más né ven ka dét is ko lá -
ban és a vá ros kis szá mú kór há za i ban,
igen ne héz és szo kat lan körülmények
között kezdte el mûködését még az
átköltözés évében.

Az egye tem hi va ta los meg nyi tá sá ra
Csõ gör La jos (1904-2003.), az elsõ rek -
tor, így em lé ke zik: „A Bo lyai Tu do mány -
egye tem Ko lozs vá ron és Ma ros vá sár he -
lyen min den kü lö nö sebb ün nep ség nél kül
1946. feb ru ár 9-én meg nyi tot ta ka pu it a
ma gyar nyel vû egye te mi ok ta tás szá má ra, 
és en nek nagy je len tõ sé gét meg ért ve min -
den ki egy ki csit úgy érez te, hogy si ke rült
„a sem mi bõl új vi lá got te rem te ni.” Mai,
sok szem pont ból re mény te len hely ze tünk -
ben, mely ben a ma gyar ság ver gõ dik, op ti -
mis ta híd ve rõ ként azt kí vá nom, hogy
újabb öt év ti zed múl va már új vi lág jel le -
mez ze a Du na-me den ce és Ke let-Eu ró pa
né pe i nek egy üt té lé sét.”

Hat-hét éves elsõ ele mis ta gye rek ként, mint szem- és fül ta nú
él tem át sér tet le nül eze ket a ne héz tör té nel mi ese mé nye ket, ame -
lyek re most vissza gon dol va, és az ez zel kap cso la tos írá sok ta nul -
má nyo zá sa az alábbi összegzést eredményezte.

Vé le mé nyem sze rint he lyes lé pés volt a 2. ma gyar had se reg
be vo nu lá sa Dél-Er dély be, és az Ara nyos-Ma ros fo lyók vo na lá -
ban ki ala kí tott vé dõ ál lá sok ban a tor dai csa ta ál tal le fé kez ni a
szov jet elõ re tö rést, így el ke rül ni egy nagy mé re tû, át ka ro ló, be ke -
rí tõ had mû ve le tet. A meg ígért né met tá mo ga tás el ma ra dá sa mi att
az ere de ti ki tû zött cél – a Déli Kár pá tok és há gó i nak bir tok ba vé te -
le – nem va ló sul ha tott meg, de a Ko lozs vár köz vet len kö ze lé ben
meg ví vott csa ta szov jet ha di fo goly-se be sült je i nek nyúj tott meg -
fe le lõ ke ze lés ked ve zõ en já rult hoz zá az er dé lyi ma gyar egye tem
meg ma ra dá sá hoz. Sze rin tem tel je sen té ve sek azok a vé le mé nyek, 
hogy a szep tem ber 5-i ma gyar tá ma dás vál tot ta ki a ro má nok ré -
szé rõl a ci vil, ár tat lan ma gyar la ko so kat sú jtó szá mos erõ sza kos -
ko dást. Ezek a saj ná la tos ese mé nyek a tá ma dás el ma ra dá sa ese tén 
is meg tör tén tek vol na, lásd a két nép tör té ne tét az utób bi 2-3 év -
szá zad fo lya mán (1784, 1848-49, I. Világháború).

A ma ros vá sár he lyi M. kir. „Csa ba ki rály fi”
Gyors fegy ver ne mi Had ap ród is ko la fõ épü le te. 1941–1944.

Dr. Pé terf fy Pál
az 1940-es évek elején
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Pél da ér té kû az egész ma gyar tár sa dal mat fel öle lõ össze fo gás,
együtt mû kö dés, amely 1944 õszén Ko lozs vár vá ro sá nak és ma -
gyar egye te mé nek me gó vá sá ért, meg ma ra dá sá ért tör tént. En nek
az egy sé ges aka rat nak meg va ló sí tá sát igen böl csen irá nyít ot ták az 
ak ko ri fe le lõs sze mé lyek, mely hez jól il lesz ke dett a szov jet ha di -
fog lyok kal való em ber sé ges és szak sze rû or vo si el lá tás itt. Saj ná -
la tos, hogy tör té nel münk so rán igen rit kán tör tént a ko lozs vá ri hoz 
ha son ló, ered mé nyes együtt mû kö dés, össze fo gás.

Egy sze ren csés ki me ne te lû au tó bal eset to vább nö vel te az or -
vo sok te kin té lyét, amely nek egyik sé rült je a 2. uk rán front pa -
rancs no ka, Rogy ion G. Ma li novsz kij mar sall (1898-1967.) volt.
Sa ját ta pasz ta la tom sze rint is, a leg ön tu da to sabb ve ze tõ elv társ
meg be te ge dé se ese tén „dok tor úr” meg szó lí tás sal kér te az or vo si
se gít sé get. Ta lán itt le het meg em lí te ni, hogy Ma li novsz kij sok kal
sze ren csé sebb volt az au tó bal ese tét il le tõ en, mint ame ri kai és né -
met had se reg pa rancs nok kol lé gái. Ge or ge S. Pat ton ge ne rá lis
(1885-1945.) a bal eset szín he lyén ször nyet halt, és Er win Rom mel 
tá bor nagy (1891-1944.), aki nek Hit ler ad dig en ge dé lyez te a fel -
épü lést, amíg ké pes lett szol gá la ti
pisztolyát homlokához szorítani
és a ravaszt meghúzni a Valkûr
fedõnevû össze es kü vés ben
való szerepe miatt.

Mind eze ket is mer ve, nem
sza bad szem elõl té vesz te ni a 
leg fon to sabb té nye zõt a kü -
lön ál ló, ma gyar tan nyel vû
egye tem nek a II. Vi lág há bo -
rú utá ni lét re jöt té ben. Ez a té -
nye zõ a leg több eset ben ki -
vá ló és min dig is a sa ját nem -
ze ti ér de ke ket kép vi se lõ, azt
megvalósító román bel- és
fõleg külpolitika.

1945. már ci us 6-án meg -
ala kul – a szov je tek ál tal kí -
vánt és tá mo ga tott – ún. de -
mok ra ti kus Gro za-kor mány.
An nak ma gya rul tö ké le te sen
be szé lõ, er dé lyi szü le té sû
mi nisz ter el nö ke Gro za Pé ter
(1884-1958.), a jó ro mán ha -
za fi, biz to san érez te és tud ta,
hogy a II. Vi lág há bo rút le zá -
ró bé ke tár gya lá so kon a ma -
gyar egye tem léte igen fon tos 
érv – ta lán per dön tõ is le het – 
Észak-Er dély nek új bó li Ro -
má ni á hoz csa to lá sa mel lett. Ez 
meg is tör tént, és 1947 feb ru ár já -
ban Pá rizs ban alá ír ták és szen te sí -
tet ték a bé ke szer zõ dést, meg va ló sít va a ro má nok aka ra tát, hogy
egyet len ba ráz dá ról sem mon da nak le. Ezek után a Bo lyai Tu do -
mány egye tem meg szûn te té se csak idõ kér dé se ma radt. Erre a
ked ve zõ al kal mat az 1956-os ma gyar for ra da lom ha tá sá nak fel -
szá mo lá sa és az azt gon do lat ban tá mo ga tó sze mé lyek meg bün te -
té se adta. To váb bá, eh hez a fo lya mat hoz nyúj tott hat ha tós „elv tár -
si se gít sé get” 1958 feb ru ár já ban a Ká dár Já nos ve zet te párt- és
kor mány lá to ga tás Ro má ni á ban és Ma ros vá sár he lyen, ami kor
nyil vá no san el hang zott, hogy Ma gyar or szág nak nin cse nek te rü -
le ti igé nyei Ro má ni á val szem ben. Fel té te lez he tõ, hogy a ro má nok 
ek kor kap tak sza bad ke zet a kü lön ál ló ma gyar egye te mek fel szá -
mo lá sá hoz. Ezi dõ ben hunyt el Gro za Pé ter is, ami meg könnyí tet te 
ezt a fo lya ma tot. I. Mi hály ro mán ki rályt pe dig, aki a Ko lozs vá ri
Ma gyar Egye te met tör vény ben szen te sí tet te (407/1945), már rég

el ker get ték trón já ról (1947. december 30.), ezáltal gyakorlatilag
minden akadály elhárult az önálló magyar egyetemek
megszüntetése útjából. Erre 1959 tavaszán ke rült sor a kolozsvári
román és magyar egye te mek egyesítése formájában,
Babes-Bolyai Egyetem névvel.

A ma ros vá sár he lyi ma gyar or vos- és gyógy sze rész kép zés még
ka pott 3 évet, míg nem ott is el kez dõ dött a két nyel vû ok ta tás, de
1959-tõl szin te le he tet len volt ma gyar fi a tal nak ok ta tó ként az
egye te men való ma ra dás, függetlenül képességeitõl.

Az azó ta fenn ál ló kö zös, csak rész ben két nyel vû egye te mek
egy ér tel mû en ro mán irá nyí tás sal, min dig a ro mán ér dek tõl ve zé -
rel ve, a nem zet ál lam meg te rem té sét szol gál ják, Er dély ma gyar sá -
gá nak mi nél gyor sabb be ol vasz tá sa, fel szá mo lá sa, el tûn te té se ér -
de ké ben, hasonlóan a németek, szászok, zsidók sorsához.

Eh hez a tu da tos fo lya mat hoz –igen saj ná la tos mó don – a min -
den ko ri ma gyar kor má nyok és po li ti ku sok (tisz te let a rit ka ki vé -
tel nek) „jó po fás kod va”, hoz zá ér tés tõl „csi ra men te sen” idét len -
ked tek (pld.: Kem pins ki Ho tel, 2002. de cem ber 1.; ket tõs ál lam -

pol gár ság ról szó ló nép sza va zás,
2004. dec. 5.; du na szer da he lyi

ma gyar ve rés par la men ti „meg -
tár gya lá sa”, 2009. febr. 2.,
stb.). Min dig el sza laszt ot ták,
ill. nem hasz nál ták ki a meg -
le he tõ sen rit kán je lent ke zõ
al kal ma kat, le he tõ sé ge ket,
mert szá muk ra tel je sen ide -
gen és érthetetlen a Balkánon 
uralkodó, a többségi nem ze -
tet megõrzõ, gyarapító
bizánci gondolkodás.

A ma gya rok or szág ala pí tó 
Szent Ist ván ki rá lyá nak az
ide ge ne ket be fo ga dó, fel ka -
ro ló szel le mi sé gé vel szem -
ben a ro má nok or szág ala pí tó
I. Ká ro lya és az or szág-gya -
ra pí tó I. Fer di nánd ki rá lya a
bi zán ci or to dox ke resz tény
val lás ra tá masz kod va a ma -
gyar nál sok kal egy sé ge sebb
nem zet ál la mot ko vá csol tak
össze, ahol min den la kos nak
biz to sít ják a jo got és le he tõ -
sé get, hogy jó és hû sé ges ro -
mán ná válhasson. Jelenleg is
errõl szól Erdélyben a
magyar-román együttélés.

Az igen el szo mo rí tó, nem -
zet pusz tí tó ma gyar tár sa da lom -

po li ti ka el le né re re mél ni sze ret ném,
hogy nem so ká ra meg szü le tik, meg je le nik va la ki, aki mél tó arra,
hogy „Csa ba ki rály fi nyom do ka i ba, he lyé re lép jen”, és ki ve zes se
a nem ze tün ket eb bõl az újabb Tri a non ba tor kol ló zsák ut cá ból.

Vé ge ze tül ide kí ván koz nak a köl tõ mél ta tó so rai, a va ló já ban a
szü lõ föld jü ket védõ hõs hon vé dek em lé ké re az el is me rés és
tisztelet virágaként: 

Deb re cen, 2009. jú ni us 5.
Dr. Pé terf fy Ár pád

Tör té nel mi ké pek for rá sa:
 Il lés fal vi Pé ter – Sza bó Pé ter – Szám vé ber Nor bert: Er dély a ha -
dak út ján 1940-1944 (Pu ed lo Ki adó, ISBN: 963 9477 753) 1., 2.,
3., 6. ábra

„Adas sék tisz te let a hon vé dõ ka to nák nak
tes tük ele ven tor la szát ál lít ot ták gát nak:
a ránk zú du ló vö rös ára dat el le né ben áll ták
Tor dá nál a csa tát, fej te tõ ik vér ben:
és nem hal tak meg, vál sá gos órán elõ jön nek,
mert utó véd ként elõ õr sei jö ven dõnk nek.”

Döb ren tei Kor nél 
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Újabb rend ha gyó könyv be mu ta tó:

Az igaz ság nak  ér vény re kell jut nia
Jól meg ren de zett, von zó han gu la tú, ám

kis sé fura be ál lí tott sá gú könyv be mu ta tó ra
vol tam hi va ta los szep tem ber 24-én. Hogy
mi volt a rend ha gyó ben ne? Az ere de ti sé -
ge, amit azon ban nem va gyok biz tos ben -
ne, hogy annyi an dí jaz tak, mint aho gyan
azt va ló já ban meg ér de mel te vol na. A szer -
zõ, mi e lõtt rá tért vol na a kö tet be mu ta tá sá -
ra, a me ta mor fó zis ab szo lút egye di for má -
ját vá lasz tot ta:  kí vül ál ló ként ke zel ve ön -
ma gát, be mu tat ta a szer zõt. Nem kér dez -
tem meg tõle, hogy va ló já ban rá kény sze -
rült a be mu ta tás eme kü lö nös, de is mét lem, 
na gyon ere de ti for má já ra, vagy azért tet te
ezt, mert már a könyv tar tal ma sze rint in -
do kolt tá vált szá má ra az ör dög ügy véd jé vé 
válnia. Aminek hangsúlyozását úgy a kötet 
piros-fekete borítójával, mint a saját
öltözetével tett plasz ti ku sab bá.

Fura el len ér zé sek to lul tak fel ben nem,
ami kor idõn ként kö rül néz ve, fa nyal gó arc -
cal ma guk elé nézõ hall ga tó kat is lát tam,
bár az össz be csü let men té sé ért be val lom,
ilyen arc ele nyé szõ en ke vés volt.  Nos, az
ol va sók be csü le tes, el fo gult ság men tes íté -
le té re bí zom, hogy min den kö vet kez te tést
le von va el tud ja ha tá roz ni ma gá ban: el íté -
len dõ-e, fö lös le ges mí tosz rom bo lás nak
mi nõ sül-e Ku szá lik Pé ter – úgy mond – be -
vál la lós mun ká ja, ami vel sze rin tem sem mi
egye bet nem tesz, csak a nyil ván va ló igaz -
ság nak sze ret ne na gyobb nyil vá nos sá gi te -
ret adni. És ne kem min den ko ron is meg -
gyõ zõ dé sem volt, hogy a do ku men tál ha tó
igaz sá got csak azok mi nõ sít he tik rá ga lom -
nak, akik ma guk is ret teg nek az igaz ság
eset leg esen rá juk is le sújt ha tó bárd já tól.
És egye sek már is megpróbálták a szerzõ
hatalmas dokumentációs feltáró mun ká ját
a Sütõvel kapcsolatos személyes sérelem
lecsapódásaként mi nõ sí te ni.  

Idé zek a meg hí vó hát ol da lán levõ szö -
veg bõl: „A kö tet al cí me vi ta irat, en nek
meg fe le lõ en nem fo gal maz meg örök igaz -
sá go kat, csu pán vé le mé nye ket össze gez.
(…) vá laszt ke res két, ko ráb ban is fel tett
kér dés re: Szem be kell-e néz ni min den er -
dé lyi ma gyar ér tel mi sé gi nek az 1989
elõt ti múlt já val? Hon nan kezd ve szá -
mít ha tó va la ki meg al ku vó nak? Ugya -
nak kor köz zé te szi Sütõ And rás né hány ke -
vés sé is mert élet raj zi ada tát és az író ko -
ráb bi köz éle ti meg nyil vá nu lá sa i ról is szót
ejt. Mind ezt hi te les do ku men tu mok alap -
ján A kö tet címe sej tet ni en ge di,  hogy a
szer zõ nem tar to zik azok közé, akik mi ha -
mar szob rot ál lí ta ná nak a „Mes ter nek”…”

És itt áll junk meg egy szó ra: már is ön -
ma gá ért be szé lõ tény ként em lí te ném meg,
hogy Ku szá lik Pé ter 2009. jú li us ele ji Utó -
já ték egy dra mo lett hez c. vi ta ira tát a he -

lyi új ság ter je del mi okok mi att(?) nem vál -
lal ta, így arra kény sze rült, hogy fény má so -
lat ban ter jessze azt. Nos, nem áll ha tom
meg, hogy el ne mond jam, – bár sem mi
köze az egész nek eh hez a kö tet hez, még is
szer ves ré sze a szin te húsz éve tar tó ese -
mény össze füg gé sek nek –, hogy 2000-ben, 
ami kor egy, az Er dé lyi Ma gyar ságban
meg je lent, – köny ves-gyer tyás fel vo nu lás
10. év for du ló já ra írt – cik kem vissz hang ja -
ként, „va la kik” alat to mos tá ma dást in téz -
tek el le nem a he lyi új ság ban, a vé del mem -
re Ma gyar or szág ról fa xon azon nal ér ke zõ
rep li ká kat  szint úgy nem volt haj lan dó le -
kö zöl ni a Nép új ság (de még az ink ri mi nált
cik ket sem), hát így van ez, bár mi lyen pin -
dur ka pont va gyok én eb ben a nagy kör for -
gás ban, – ám hogy is szól a mon dás? Kis
tet tek bõl le het leg job ban meg ítél ni a nagy
tet te ket! Hát va la hogy így van ez! És az
„Itt ál lok, más képp nem te he tek” szin te
már mell dön ge tõ vé vált szlo gen je pe dig az 
azó ta el telt húsz év fo lya mán je len tõs je -
len tés be li vál to zá son ment át. Ugyan is,
akik még itt áll nak a ki lenc ve nes évek ele -
jé tõl fog va, már csak elõ re ha la dott ko ruk,
anya gi hely ze tük és egész sé gük függ vé -
nyé ben te he tik meg, hogy kény sze rû en
meg ma rad ja nak e  hit té tel mel lett. 

Idé zem a szer zõ sza va it: „Én köz zé te -
szem az ad vo ca tus di a bo li ál tal össze gyûj -
tött bi zo nyí té ko kat, a Sütõ And rás Vé del -
mé re Fa lanx ba Ren de zõ dött Pan gi ri kus
Cso dá lók Hada pe dig – a té nye ket ta gad va
– a meg kö ve zé se met fon tol gat ja. Ha do ku -
men tu mo kat te szek az asz tal ra, le sep rik.
Nem baj, föl eme lem és vissza te szem. A
szep lõk pe dig ott van nak, még ak kor is, ha
né há nyan nem lát ják, nem akar ják lát ni
vagy nem akar ják el is mer ni, hogy lát ják.
Lel kük raj ta…” Bi zony, ked ves ol va sók,
min den ki nek lel ke raj ta. Ugyan is itt új fent
hoz zá fû zöm a kö tet ben egyéb ként fel dol -
go zott ada tot, hogy ami kor a Szé kely föld
1999. már ci u si szá má ban meg je lent egy
meg ta lált Szé kely Já nos-esszé, A bûn tu -
dat ter mé szet raj za, – ami ben tény sze rû en 
le ír ja  amit sa ját sze mé vel lá tott: a Föl des
Lász ló el len szer kesz tett fel je len tés szer -
zõ i nek di csõ mun kál ko dá sát, – nos, erre a
Szé kely föld 1999 má ju si szá má ban  meg -
je lent Sütõ And rás vár ha tó, el né zõ en, mi
több, le ke ze lõ en jó in du la tú nak szánt  vá la -
sza. Csak egy mon dat ere jé ig idéz nék be -
lõ le: „…csak Is ten a meg mond ha tó ja,
hogy mit mû vel het a be teg ség a leg jobb el -
mék ben is. Olyan me mó ria za vart pél dá ul,
amit sem mi kép pen sem hagy ha tok szó nél -
kül.”  Itt meg pró bá lok mély le ve gõt ven ni,
és nem ki mon da ni azt, amit már ak kor, tíz
év vel eze lõtt meg fo gal maz tam ma gam ban. 

Az ava tott ol va só íté le té re bí zom, hogy el -
dönt se: mi lyen em ber le het az, aki a ké -
sõbb nyil vá nos ság ra ho zott, meg cá fol ha -
tat lan  té nye ket egy ak kor már hal ha tat lan -
ság ba tá vo zott zse ni agy ré mé nek, sõt rá ga -
lom nak akar be ál lí ta ni, és bur kol tan el me -
za va ro dott nak ki ki ál ta ni egy éle te utol só
pil la na tá ig tö ké le te sen vi lá gos el mét.
Olyan  írót, aki õszin tén, rossz in du lat nél -
kül mond ta el  a vé le mé nyét, mi sze rint
„S.A. néha jó lel kû, néha ko misz, de so ha -
sem tö re del mes, so kat ad a lát szat ra.” 

Hogy mi lyen em ber is volt va ló já ban,
erre a kér dés re kí sé rel meg vá laszt adni  a
Pur ga tó ri um. Gáll Ernõ jel lem zé se sze -
rint „And ris ki csi nyes, vég le te sen hiú és
bosszú ál ló író, aki nem bír ja a kri ti kát.”
„Sze rény em be rek bõl nem lesz nek bál vá -
nyok – mond ja a szer zõ. – Nem tör nek
nép sze rû ség re, nem gán csol ják el azo kat,
akik a pá lyán õket meg elõz ni igye kez nek.
Nem ír ják át az élet raj zu kat és nem ha mi -
sít ják meg a mû ve i ket. Nincs szük sé gük
test õrök re, meg vé di õket az õszin te ség és
az alá zat…”

Az bi zo nyos, hogy sem mi lyen kor ban
nem volt ki fi ze tõ dõ az ör dög ügy véd jé vé
sze gõd ni, s ta lán sen ki nek eszé be nem jut,
hogy ép pen nem õne ki fáj nak-e leg job ban
a kény sze rû en le írt sza vak, mellyeket az
igaz ság vé del mé ben ki kell mon da nia,
mert meg gyõ zõ dé sem, hogy  bi zo nyá ra
bol do gab ban írna le el len ke zõ elõ je lû igaz -
sá go kat. Azon ban egy nem rég ol va sott
mon da tot pa raf ra zál va:  amíg él egyet len
igaz mon dó a föl dön, senki ne próbálja az
igazságot madárijesztõként felhasználni.

Ol vas sák bi za lom mal ezt a kö te tet!
BOÁ

A szer kesz tõ és ol va só ink döb be ne te min den bi -
zonnyal kö zös. A fel me rü lõ kér dé sek és el lent -
mon dó vá la szok elem zé sé re itt most nincs mód,
in dok olt nak tû nik te hát kö vet ke zõ lap szá munk -
ban vissza tér ni rá, en nek ke re té ben he lyet biz -
to sít va ol va só ink eset le ges re a gá lá sa i nak, hoz -
zá szó lá sa i nak.



Há rom szo ros szé kely ju bi le um Sze ge den
2009. szep tem ber 4-én nagy sza bá sú meg em lé ke zés re ke rült
sor Sze ge den.
Mi ha lik Kál mán ra, a Szé kely him nusz ze ne szer zõ jé re em lé ke zett
a Csong rád Me gyei Ön kor mány zat, a Mi ha lik Kál mán Ala pít -
vány és a Sze ge di Er dé lyi Kör. Az ese mény hár mas ju bi le um mal
kap cso ló dott össze: a ze ne szer zõ tra gi ku san ko rai ha lá lá nak 87.
éve, egy ben a Szé kely him nusz elsõ el hang zá sá nak esz ten de je is;
a Sze ge di Er dé lyi Kör pe dig meg ala ku lá sá nak 20. év for du ló ját
ün ne pel het te.

A ju bi le u mi ün nep a bel vá ro si te me tõ ben kez dõ dött, ahol Mi -
ha lik Kál mán, a Szé kely Him nusz ze ne szer zõ jé nek ne vét vi se lõ
ala pít vány el nö ke, Gál Imre meg em lé ke zõ beszédet mondott. 

Mik lós Ta ma ra szín mû vész nõ elõ a dá sát a Cso da szar vas Pol -
gá ri Kör ének ka ra követte.

Ko szo rú zás után, a Szé kely him nusz el ének lé sé vel zá rult a te -
me tõi meg em lé ke zés. 
A részt ve võk a Me gye há zán foly tat ták az ün nep lést, ahol Gál
Imre al ko tá sa i ból ki ál lí tás nyílt, ame lyet dr. Zám bó Gé zá né aján -
lott az ér dek lõ dõk fi gyel mé be. Ki emel te, hogy az Imre ál tal ki ál lí -
tott al ko tá sok kö zött a Tri a no ni em lék mû mel lett szé kely ka puk,
kop ja fák, bú to rok, nép mû vé sze ti fa fa ra gá sok ta lál ha tók, va la -
mint szá mos mun ká ja ál lan dó ki ál lí tá son van, mert a vá ro sok köz -
te re it dí szí tik. A mû vész ars po e ti cá ja: „a ki vá gott fa új élet re kel,
ha meg mí ve lik” -hang zott el a meg nyi tón. 

Ezu tán a For ga tós Ka ma ra Tánc együt tes, va la mint He ge dûs
Zol tán és ze ne ka ra biz to sí tot ta a jó hangulatot.
19 órá tól a Sze ge di Er dé lyi Kör meg ala ku lá sá nak 20. év for du ló -
ját ün ne pel tük. 

A Sze ge di Er dé lyi Kört 1989-ben ala pít ot ták Csi kós Má ria kez de -
mé nye zé sé re, azok nak a ma gya rok nak, akik 1989 elõtt és után
me ne kül tek el Ro má ni á ból, és sze ret tek vol na gyö ke ret ver ni
Sze ge den és kör nyé kén. 

Ün ne pi kö szön tõt mon dott Nagy Ár pád, az Er dé lyi Kö rök Or -
szá gos Szö vet sé gé nek el nö ke. 

“Tisz tünk és hi va tá sunk az, hogy elõ hív juk mind azo kat a ha -
gyo má nyo kat és kin cse ket, ame lyek egy éb re dõ, és re mény ség
sze rint iz mo so dó nem zet min den egyes tag ját tu da tá ra éb resz tik,
hogy mi lyen mély és ro bosz tus gyö ke re ink van nak kul tú rá ban,
szel lem ben, ha gyo mány ban, lé lek ben, mely re nem csak üres
büsz ke ség gel, fe hér asz tal mel lett pi ros bor ral itat va ki csit meg -
em lé kez he tünk, hogy az tán bú san vissza men jünk a hét köz na pok -
ba, ha nem azt szeretnénk, hogy valóban éltetõnk legyen” –
buzdított az elnök.

Az Er dé lyi Kö rök Or szá gos Szö vet sé ge je len leg 23 tag szer ve -
ze tet szám lál Ma gyar or szá gon, de kül föl dön en nek több szö rö se a
szö vet sé gen kí vü li kö rök szá ma. Az el nök el mond ta: az idõk so -
rán ugyan fo gyat koz nak a tag ja ik, de azért ma rad tak még “szent
meg szál lot tak”, akik még nem fe lej tet tek el min dent. Olyan szi ge -
tek ezek a kö rök, ahol még érez he tõ az er dé lyi össze tar tás. “Több
erõt kell ven ni ma gun kon is, hogy egy mást el fo gad juk és meg be -
csül jük. Ezen kí vül pe dig az if jú ság vi he ti elõ re az ügyün ket, ott
ta lál ha tunk már in kább hal ló fü lek re, ezért a szö vet ség meg is cé -
loz za azt, hogy nyá ri tá bo ro kat, pályázatokat, ver se nye ket hir det -
ve keresi a fiatalok megszólításának lehetõségeit.”

 Sze ged 2009. szep tem ber 4. 
G.I.
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Kö ve tünk a kõ Sop ron ban – Ha tár hely ze tek
 

A sop ro ni Er dé lyi Kör el nö ke, dr. Úry
Elõd és ba rá tai — va la mennyi en er dé lyi
szár ma zá sú ak — ezer ki lo mé ter nyit utaz -
tak, hogy a tör té nel mi Ma gyar or szág
nyu ga ti pe re mé tõl en nek dél ke le ti csücs -
ké ig, a há rom szé ki Mikó¬új fa lu ig el jus -
sa nak, és ott, Ro zin Sán dor kõ vá gó te le -
pén egy al kal mas szik la töm böt vá lassza -
nak, me lyet a Leg hû sé ge sebb Ma gyar
Város park já ban a Ma gyar Mil len ni um
em lé ké re el he lyez ze nek. 

A sop ro ni park ban egyéb ként már lé te -
zik a mil len ni um ra em lé kez te tõ tér plasz ti -
ka, egy ha tal mas tölgy fa gyö kér — Sop -
ron nak ha tal mas park jai, mint egy 15 000
hek tár nyi er dõs te rü le te van —, de en nek a
szi já csát el kor hasz tot ta az idõ. Most az er -
dé lyi kö rö sök olyan kõ szik lát óhaj ta nak a
park ban he lyez ni, amely nek a he lyet te sí té -
sé re egy újabb évezred múltán sem kell
gondolni.

Ilyen kor az elsõ kér dés, ame lyet so kan
meg fo gal maz nak, hogy mi ért kell en nek az 
em lék mû-ál lí tá si szán dék nak ezer ki lo mé -
ter rõl szik la töm böt szál lí ta ni, hi szen Sop -
ron az Al pok al ján ta lál ha tó, kör nyé kén
olyan te le pü lé sek van nak, mint Sop ron kõ -
hi da, Kõ szeg és tár sai? A vá lasz egy sze rû:

az em lék mû vet az Er dé lyi Kör ál lít tat ja. A
sop ro ni ak erre a kõre pil lant va min dig Er -
dély re, Szé kely föld re gon dol nak. De más -
fé le kap cso lat is van Sop ron és Há rom szék 
kö zött. Az elsõ vi lág há bo rú ban sop ro ni ak
véd ték az Oj to zi-szo rost. Az ezek nek a
hõsi har cok nak az em lé két meg örö kí tõ Oj -
toz-völ gyi Hon véd em lék mû vet 1918-ban
el pusz tít ot ták. En nek hû má sát Sop ron ban, 
az Oj toz sé tá nyon állították fel. És ennek
egy kicsinyített mását, ugyancsak Úry
Elõdék három évvel ezelõtt visszahozták
Ojtozba.

Sop ron Er dély-kul tu sza mély gyö kér -
ze tû. Ta ní tó kép zõ fõ is ko lá juk Be ne dek
Elek ne vét vi se li. Ezek ben a he tek ben ün -
nep sé gek ke re té ben em lé kez tek a Nagy
Szé kely Me se mon dó és gyer mek lap szer -
kesz tõ szü le té sé nek 150., ha lá lá nak 80. és
a kis ba co ni em lék ház 40. év for du ló já ról.
Vár adi Pé ter Pál és Lõ wey Lil la szer zõ pá -
ros Sop ron ban is be mu tat ta a hár mas év -
for du ló ra ki adott al bu mát. Itt élt és al ko -
tott né hai Tom pa Ká roly kis ba co ni szár -
ma zá sú er dõ mér nök-pro fesszor, több mint 
fél ezer tu do má nyos mun ka szer zõ je, a
sop ro ni Er dély-kul tusz egyik apos to la, aki 
a köl csö nös ség el vét ér vé nye sít ve
megérdemelne egy, a sep si szent györ gyi
Erzsébet parkban elhelyezendõ szobrot
vagy térplasztikai alkotást.

A mi kó új fa lu si an de zit kõ tömb szár ma -
zá sa jel kép is te hát, a tar tós ság, az örök ké -
va ló ság szim bó lu ma, a Dél-Har gi ta Ba ró -
ti-hegy ség hez kap cso ló dó nyúl vá nyá nak
kõ kö ve te az Al pok al ján, ahol fel ira ta ré -
vén hír rel hir de ti há rom szé ki származását
és a millennium örökérvényûségét.

Syl ves ter La jos
(Meg je lent: Há rom szék)



Dr. Szõcs Ká roly írá sai

Meg val lom, hogy a ze nét – a klasszi kus ze né re gon do lok –
ugyan csak sze re tem, de kot tát ol vas ni nem tu dok, ami azon ban
soha nem za vart, hi á nyát sem érez tem, sze mem re sem ve tet ték
soha. Most pe dig arra ve te me dek, hogy az ab szo lut hal lás ról fo -
gok írni, te hát: ze né hez nem értõ, ha nem a ter mé szet tu do má nyos
szem lé let re el kö te le zett or vos ként. 

Mi or vo sok, elég sok dol got más kép pen lát(hat)unk, mint a
nem-or vo sok, an nak okán, hogy ana tó mi ai és élet ta ni is me re te ink 
alap ján tud juk mind azt, ami má sok szá má ra rej té lyes nek tü nik,
hogy -leg alább is meg kö ze lí tõ leg - hol és ho gyan tör tén nek a dol -
gok. Ve gyünk csak egy ér de kes meg ál la pí tást: a hong kon gi egye -
tem ku ta tói 60 egye te mis ta lány nál meg ál la pít ot ták, hogy azok,
akik gyer mek ko ruk ban leg alább hat évig va la mi lyen hang sze ren
ját szot tak, a ne kik fel ol va sott sza vak so rá ból messze több szót
tud tak vissza mon da ni, mint az összehasonlításul szolgáló, hang -
sze ren játszani nem tudó társaik. 

A je len ség ma gya rá za ta ab ban áll, hogy a hang sze ren ját szók
agyá nak ha lán ték le be nye fej let tebb lesz, mint a nem-mu zsi ká ló -
ké. Na már most, az or vos tud ja, hogy a ha lán ték le beny ben ta lál -
ha tó a be széd köz pon tunk, az a bi zo nyos Bro ca ne vét vi se lõ agy -
kér gi mezõ. A hang sze ren való gya kor lás sal pár hú za mo san nem -
csak a zene agy kér gi köz pont ja, ha nem a vele szom szé dos be -
széd köz pont is ”gya ko rol” ill. igény be vé te tik, ami nek ered mé -
nye a vo lu men bé li nö ve ke dés. [Egyéb kép pen van nak olya nok,
akik kép te le nek meg ta nul ni bár mi fé le hang sze ren is ját sza ni (ma -
gam is ezek közé tar to zok), má sok kép te le nek fel is mer ni egy dal -
la mot. Ezen utób bi tu do má nyos meg ne ve zé se dys mu sia, és a je -
len ség oka, akár csak a le gast he nia (vagy is a gyen ge írás-, és ol va -
sá si ké pes ség) ese té ben is, bizonyos kora-gyermekkori, gyakran a 
szûlés során történt agyi károsodás, és mint ilyen, nem be fo lyá -
sol ha tó, ill. nem kezelhetõ.]

Nem rég egy fe let tébb ér de kes írás je lent meg Iris Gu ti ér rez tol -
lá ból (FAS, Nr. 30, S. 49) az ab szo lut hal lás ról. Az ab szo lut hal lás 
az a ké pes ség, ha va la ki bár mely el hang zott hang ma gas sá gát
pon to san meg tud ja ne vez ni vagy in to nál ni tud anél kül, hogy azt
egy má sik is mert hang hoz vi szo nyí ta ná. Egy ilyen sze mély pl. a
kö vet ke zõ ket mond ja: egy Cit ro ën du dá ja Gis és G – bor zal mas a
fül nek-, nem így a ró mai au tók, ame lyek min dig E dur ban du dál -
nak. Ne kem per sze mind ez nem so kat mond, de az e so ro kat ol va -
só ze nész nek ne tán meg dob ban ilyen kor a szí ve. A szó ban for gó
sze mély ez zel a ké pes ség gel kis gyer mek ko ra óta ren del ke zik és
így ugyan csak jó tár sa ság ban érez he ti ma gát olya nok kal mint
Mo zart, Csajkovsz kij, Frank Si nat ra. Ma gá tól ért he tõ, hogy az
ab szo lut ze nei hal lás ké pes sé ge csak ma gas fokú ze nei kép zés je -
len tet te ke re tek kö zött jut hat ér vény re, ami nem szo rul to váb bi
ma gya rá zat ra. Elég gé rit ka, gyakoriságát az USA-ban és Eu ró pá -
ban 1:10 000-ben adják meg. (De pl. a  müncheni Filharmónia
zenészeinek 10%-a bír abszolut hallással.)

Az ab szo lut hal lás sal bíró kó rus ve ze tõ vagy a ze ne kar kar mes -
te re azon nyom ban ész re ve szi, ha va la ki egy fél hang gal is alat ta
vagy fe let te van a kot tá ban jegy zett hang nak. Egy ilyen he ge dûs
pl. se géd esz köz nél kül han gol ja a he ge dü jét, és ... a po hár koc cin -
tás hangmagasságát is hibátlanul megnevezi.

A jel len ség ma gya rá za tá ra az utób bi év ti ze dek vizs gá ló dá sai
át tö rést je len tet tek. Ab ból a fel is me rés bõl kell ki in dul ni, hogy a
zene és a be széd kö zös tõ rõl való, ami re már is utal a fent em lí tett
hong kon gi vizs gá ló dás ered mé nye is. Még is, ta lán Sand ra Tre hub 
meg ál la pí tá sa a mér föld kõ a zene szár ma zá sá ról (Die Rhe inp falz,

Nr. 257, Mo. 6. 11. 2000). Tre hub ugyan is azt mond ja, hogy a böl -
csõ dal volt a ze né hez ve ze tõ út az evo lú ció so rán, ti. a síró, nyug -
ta lan cse cse mõ meg nyug ta tá sá nak ez mind a mai na pig ha té kony
és olyan esz kö ze, amit min den nem zet, nyelv is me ret nél kül, nem -
csak meg ért, ha nem exp res sis ver bis an nak is nevez. Sõt, biz to san 
elõ nyös is volt az evo lú ció so rán, ha meg gon dol juk, hogy
mennyi re hát rá nyos volt a cse cse mõ sí rá sa a vad ál la tok ural ta
kör nye zet ben; emi att pe dig az a cse cse mõ, akit a sa ját any ja ké pes 
volt böl csõ dal lal meg nyug tat ni, már is jobb túl élé si elõnnyel bírt.
Ezért szü le tett meg a böl csõ dal. Tre hub vé gül is úgy össze gez: a
zene nem em be ri ta lál mány, ha nem va ló szí nû leg mint ösz tö nös
kom mu ni ká ci ós esz köz jött lét re, és pe dig ér zel mi kap cso lat
létrehozásának egyetlen céljával. (Nota bene: nem lehet eléggé
hangsúlyozni, mennyire fontos a kulturális evolúció prizmáján
keresztül szemlélni dolgainkat!)

De tér jünk vissza az ab szo lut hal lás hoz. Itt a meg vá la szo lan dó
kér dés így hang zik: mire való, ill. mi ért ala kult ki? Di a na De utsch 
pszi ho ló gus pro fesszor nõ (Univ. Ca li for nia, San Di e go), maga is
ab szo lut hal lás sal meg ál dott, úgy véli és vall ja, hogy ezen rend ki -
vû li em be ri ké pes ség a nyelv ki ala ku lá sá val függ össze. En nek bi -
zo nyí té ka ma Ázsi á ban lel he tõ fel, ott, ahol man da rin nyel vet, vi -
et ná mit, kan to nit vagy ja pánt be szél nek. Mind ezen nyel vek nél a
hang hor do zás dön ti el az egy azon mó don le írt sza vak je len té sét.
To ki ó ban a ”has hi” szó je lent he ti az evés nél hasz nált pál cát, vagy
hí dat, vagy pe dig egy desz ká nak az élét – és pe dig asze rint, me lyik 
szó ta got ej tik ki ma ga san és me lyi ket mé lyen. Ezek a nyel vek az
ún. to ná lis nyel vek, és az eze ket be szé lõk ese té ben ugyan csak
gya ko ri az ab szo lut hal lás ké pes sé ge, mi vel ezek el sa já tí tá sá hoz
ki fi no mult hal lás ra van szükség. Aki angollal és némettel nõ fel –
egyik sem tonális nyelv –, annál az abszolut hallás ugyancsak
ritkaságszámba megy.

A pro fesszor nõ mind ez zel nem tud ta meg gyõz ni kol le gá it.
Ezu tán kí nai és US-ame ri kai ze nei fõ is ko lai hall ga tók össze ha -
son lí tó vizs gá lát vé gez te el; egy al ka lom mal a kí na i ak azt mon -
dot ták neki, hogy ”hát min den ki tud ja azt, hogy min den jó ze -
nész nek ab szo lut hal lá sa van.” Hát nem egy sze rû ez? – már mint
azok nak. Elõ ször is a pe kin gi ze ne kon zer va to ri um man da rin
anya nyel vû hall ga tó it ha son lí tot ta össze a NY-i ze ne is ko la hall ga -
tó i val. A kí na i ak min den ben job bak vol tak, és ki lenc szer gya ko -
ribb volt kö zöt tük az ab szo lut hal lás. Ezu tán ki kér de zett két száz
ze ne is ko lást Dél-Ka li for ni á ban, és pe dig et ni kai és anya nyel vi
szár ma zá suk sze rint: azok, akik fo lyé ko nyan be szél ték a man da -
rint vagy a vi et ná mit, az ab szo lut hal lá si tesz tet száz szá za lék ban
tel je sí tet ték, azaz va la mennyi han got pon to san meg ne vez ték.
Akik azon ban  csak tör ten be szél ték a man da rint vagy a vi et ná mit, 
ke vés bé jól vé gez tek. Azok az ázsi a i ak és ame ri ka i ak, akik nem
tonális nyelvet tanultak, hasonlóan gyengén teljesítettek, mint az
utóbbiak. Ez máris ellene szól annak, hogy a kínaiaknál ez
örökletes vonás lenne.

Mind ezek el le né re azon ban, azok a kí nai di á kok, akik na gyon
jó nyel vi is me re te ket mu tat tak fel, nem ke ve sebb, mint ki lenc ven
szá za lé kuk ab szo lut hal lá sú volt. Hogy mi ért nem va la mennyi ke -
let ázsi ai ha son ló, ez az zal ma gya ráz ha tó, hogy sok kö zü lük nem
ré sze sült ze nei ok ta tás ban: nem is mer ve a hangokat, nyílván nem
tudhatják megnevezni sem.

Te hát, a ne ve lés, a ze nei ok ta tás ré vén bon ta koz hat ki az ab -
szo lut ze nei hal lás, ho lott a hoz zá szük sé ges ké pes ség gel so kan
ren del kez nek. Az ab szo lut ze nei hal lás sal ren del ke zõ ame ri kai
di á kok ko rai gyer mek kor tól ze nei ok ta tás ban ré sze sül nek. Csak a
kora gyer mek kor ban ki fej lõ dõ agyi szer ke ze ti ele mek és kap cso -
la tok alap ján ala kul hat ki ez a ké pes ség. Ez is bi o ló gia: a hasz ná -
lat és nem hasz ná lat elve sze rint tör tén nek a dol gok. Ebben áll a
kora gyermekkorban megkezdett zenei oktatás fontossága.

Átalvetõ
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Az ab szo lut ze nei hal lás ról



Min da zo nál tal ame ri kai ge ne ti ku sok a 8-as kro mo zó mán azo -
nos sá gi je le ket ta lál tak az ab szo lut hal lá sú sze mé lyek nél, de csak
eu ró pai szár ma zá su ak nál; ázsi a i ak ese té ben is ta lál tak ha son ló
azo nos sá gi je le ket, de más kro mo zó mán, ami különféle genetikai
háttér mellett szól. 

A be fe je zõ rész ben ar ról ír a szer zõ, hogy kon ven ci o ná li san
va la mennyi hang szer 440 Hertz frek ven ci á ra van be ál lít va, de, a
ba rok mu zsi ká ban az a-hang 415 Hertz, te hát ez alatt van. En nek
okán pe dig a re la tiv hal ló egy sze rû en mé lyeb ben ját szik. Az ab -
szo lut hal ló prob lé má ja itt ab ban áll, hogy egy a-t egy sze rü en
asz-nak, vagy is fél hang gal alat ta ér zé ke li. Amit a kot tá ból ját -
szik, nem az, amit õ hall – s ez za va ró. Per sze, mind ezt a ze ne i leg
ki mû velt elme érti és érzi, e so rok író ja csu pán le ír ja az em lí tett
írás ban ol va sott tényeket, hiszen itt nagyon érdekes biológiai
vetületekkel állunk szemben.

Ha azon ban meg gon dol juk, hogy az utó bi két év ti zed ben
mennyi ki vá ló tá vol ke le ti ze ne mû vész hó dí tot ta meg a vi lág je -
len tõ sebb ze nei pó di u ma it, ön kén te le nül fel me rül -imitt-amott fel 
is ve tik -, hogy va jon mi le het en nek a tit ka. Hal lot tam már olyan
ma gya rá za tot, hogy azért, mi vel a tá vol ke le ti ek át vet ték a ze ne -
ok ta tás Ko dály-fé le mód szer ta nát. Ez bi zo nyá ra így is le het, de a
most el mon dot tak a kér dést olyan meg vi lá gí tás ban kö ze lí tik meg
és ér tel me zik, ami nek alapján egy azt kiegészítõ, konkrét
magyarázat lebben fel szemeink elõtt. 

2009. augusztus 10-1.5

Ha va la ki a 007-es szá mot lát ja, ál ta lá ban tud ja, hogy re vol ve -
res ügyek rej tõz nek mö göt te; a 110-es szám a se gély ké rés nem -
zet kö zi tel.szá ma; a 4711 pe dig egy par füm-már ka, je le sül a köl ni
vízé. 

A 00 ma nap ság há rom dol got je lõl: va la kit 00-ának bé lye gez ni 
azt je len ti, hogy nem egy sze rü, ha nem két sze re sen nul la, azaz
sen ki há zi az il le tõ; a te le fon nál pe dig ez zel lé pünk ki a nem zet kö -
zi vo nal ra; a har ma dik eset ben a 00 egy aj tón azt jel zi, hogy mö -
göt te az il lem hely ta lál ha tó. Nos, ezen utóbbinak csinos története
vagyon.

Az in ter ne ten nem egy szku ril lis (bo lon dos, bo hó kás- a szerk.)
gon do lat kó bo rol – , mint pl. hogy a két nul la a fek võ nyol cas nak,
te hát a vég te len je lé nek meg fe le lõ en az ott töl ten dõ hosszú idõ re
mu tat na; má sok pe dig az an gol loo (ejtsd: luu) szó ból vág ják ki,
ami ugyan csak az ott töl tött hosszú idõ re utal na; to váb bá, hogy a
két nul la a két far po fa jele len ne – hát, le het raj ta szó ra koz ni, asze -
rint is, hogy a nagy né ni ott ül dö gél ve pony va re gényt olvas
szívesen, avagy keresztrejtvényt fejt(eget). 

Van nak, akik sze re tik mind ma gu kat, mind ma gya ráz ko dá sa i -
kat a ró ma i ak ra hí vat koz va kez de ni és vé gez ni, je len ügy ben pe -
dig ekép pen: a ró ma i ak nál a köz útak men tén nyíl vá nos vé cék vol -
tak, ame lyek meg je lõ lé sé re az il lem he lyen ül dö gé lõ fér fi né pes -
ség le ló gó két he ré jé nek szim bó lu ma ként vá laszt ot ták (vol na) a
két nul lát. A nyil vá nos vé cék léte, fõ kép pen a ke res ke del mi útak
men tén, igaz; és tény az is, csak fér fi ak ve(he)tték igény be, akik a
vá lasz fa lak nél kül, egy más mel lett akár 20 ülõ lyuk ból álló wc-én
ülve hosszas pa lá ver ezést foly tat tak. (Ma nap ság ugyan csak el -
kép zel he tet len szo kás!) Hogy va la ki alul ról lát ta vol na a le ló gó
két bo gyót, ami alap ján az tán ki ta lál ta a 00-át, azt eléggé kö rül -
mé nyes elgondolni is. (Ezeket a nyilvános illemhelyeket a nõk -
jó okkal - nem látogathatták.)

Má sok azon spe ku lál tak, hogy a la tin ”Omit ti te Omit ten dum”
(ki en ged ni a ki en ged ni va lót) elsõ két be tû jé bõl szár maz na. Csak -
hogy hi ány zik a két nul la-jel tör té nel mi kon ti nu i tá sa; szóval ez is
halott gondolat.

A leg in kább el fo ga dott ma gya rá zat az 1900-as évre ve zet he tõ
vissza. Hely szín: egy szál lo da. A szo bák szá mo zá sa volt a ki in du -
lá si pont: kez det ben a 13-as szám volt az il lem hely szá ma, mi vel
sen ki nem szállt vol na meg a 13. szá mú szo bá ban; nem so ká ra az -
tán szám ûz ték a 13-as szá mot a szál lo dák ból, és he lyet te a 00 már
csak an nál fog va is kit ünõ vá lasz tás nak bi zo nyult, mi vel sen ki
nem té veszt he ti össze egy szo ba szá má val: ott nem lak nak, ha nem 
meg könnyeb bül nek! Hogy jó vá lasz tás volt, bi zo nyít ja gyors
elterjedése és mind a mai napig való fennmaradása.  

Az an gol ból szár ma zó WC jel lel kap cso la to san nincs szük ség
ma gya ráz ko dás ra – a fe hér klo zett an gol sza vak kez dõ be tûi. Nyu -
ga ton elõ for gul ugyan a fran cia To i let te meg je lõ lés is, még is, a 00
rö vid és fél re nem érthetõsége vitán felüli.

Min da zo nál tal, a dup la nul la fõ kép pen né met nyelv te rü le ten
ho nos. Ti pi kus, aho gyan a 00-val kap cso la to san az USA-ban
meg kér dez ték az egyik né met ke rá mia-cég ve ze tõ jét: ”Whe re is
the 00?” Ilyent per sze csak egy amerikai mûveltségû kérdezhet.

2009. aug. 23.

Maga a he ro in tör té ne te az opi um1 kb. 3 000 esz ten dõs tör té ne -
té re te kint vissza, a régi kí nai ópi um-bar lan gok tól a mai ... ó,
nagy is ten, mi min dent kel le ne fel so rol ni. Nem a tel jes ség igé nyé -
vel kí vá nunk er rõl szól ni, ha nem olyan té nyek rõl és tör té ne tek rõl, 
me lyek mára im má ron fe le dés be me rül tek, de ...ér de mes le het fel -
em lí te ni õket. Így hát kez de nénk az elõ ál lí tás sal és an nak tör té ne -
té vel.

A he ro int fél-szin té ti ku san ál lít ják elõ: ki in du lá si pont a morp -
hi um, amit a nyers opi um ból nyer nek, ezt pe dig az éret len mák, a
Pa pa ver som ni fe rum zöld fe jé nek be met szé se kor nyer he tõ tej sze -
rû vá la dék be szá rí tott anya gá ból von ják ki. A morp hi um ecet sav -
val való acety lá lá sá nak az ered mé nye a di a cetyl morp hin, vagy is a 
he ro in. Az opi um ha tó anya gai (morp hi um-al ka lo i dák) a Co de in
és The o ba in. A Co de in-kom po nens már is kö hö gés csil la pí tás ra
utal hat. Így is van! De elõbb egé szen rö vi den pár szót a tör té net -
rõl. 

A Ba y er-cég ál tal írott tör té net így hang zott: 1897. aug. 10-én
Fe lix Hoff mann2 fel fe dez te az ASS-t (aci dum acety lo-saly ci li -
cum) vagy is az As pi rint, és 10 nap múl va, au gusz tus 21-én (a
mor fi um ace til ál ása ré vén) a he ro int. A tör té nel mi igaz ság azon -
ban az, hogy az ASS-t elõ ször Ger hardt3 fran cia – tkp. el zá szi né -
met – ve gyész ál lí tot ta elõ, de nem tisz ta for má ban; vegy tisz ta
for má ban 1853-ban, a Ba y er-cég egy má sik ve gyé sze, Art hur
Eicheng rün4  1897-ben, de ... a har min cas évek tõl a ná cik meg tilt -
ot ták Ei cheng rün-nek – zsi dó vol ta mi at ti – fel fe de zõ ként való
em lí té sét, és mind má ig a cég do ku men tu ma i ban Hoff mann sze re -
pel, mint fel fe de zõ. 

A he ro in tör té ne te is to váb bi kor rek ci ót igé nyel, tud ni il lik
Wright5 an gol ve gyész ál lí tot ta elõ elõ ször (ugyan csak aceti lá lás -
sal) Lon don ban, 1873-ban. Ennyi tör té nel met, rö vi den.

A he ro in gyár tá sát a Ba y er-cég 1898-ban kezd te meg, és pe dig
kö hö gés- és fáj da lom csil la pí tó szer ként, mi u tán ki pró bál ták ten -
ge ri ma la con és macs kán, va la mint a sa ját sze mély zet egy ré szén.
Mi ne ku tá na úgy az ál la tok, mind az em be rek az új szert jól el vi -
sel ték, for ga lom ba hoz ták pul vis, li qu i dum és sup po si to ri um (por, 
fo lya dék és kúp- a szerk.) for má ban, he ro in né ven, mert a cég ve -
ze tõ sé ge az új szer kifejlesztését különösen heroikusnak találta.

Aho gyan a gyógy szer gyá rak – mind a mai na pig – gyak ran ag -
ressziv rek lá mo zást foly tat nak, úgy an nak ide jén a he ro int is 12
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A  00  tör té ne te

A he ro in tör té ne té bõl –

A kö hö gés csil la pí tó szí rup tól

a ká bí tó sze rig



nyel ven rek lá moz ták, s nem so ká ra, a kö hö gés csil la pí tá son túl,
már ma gas vér nyo más, szív- és tüdõ be teg sé gek, szü lés és nar kó -
zis be ve ze té sé re, és... mint függ õs éget nem oko zó, mor fi um és
opi um el vo ná si tü ne tek ke ze lé sé re is alkalmas és megfelelõ szer -
ként propagálták.

Kez det ben min den a leg na gyobb rend ben is tör tént. A he ro in
azon ban nem csak kö hö gés el len, ha nem fáj da lom, dep resszió, és
gyo mor rák el len is be vált. (így!) Né me lyek ugyan meg em lí tet ték, 
hogy eny he eu fó ri zá ló ha tá sa is mu tat ko zott, füg gõ ség azon ban
nem, mi vel ... ah hoz túl ala csony az adag és az is túl las san szí vó -
dik fel a szá jon ke resz tü li be vi tel ré vén. Ez pe dig gyor san vál to -
zott, mi u tán rá jöt tek, hogy orr ba szip pant va, vagy fecs ken dõ vel
ada gol va eu fo ri zá ló ha tá sa ki fe je zett és a mor fi um mal azo nos
füg gõ ség hez is ve zet. Mi vel pe dig, el len tét ben a mor fi um mal,
nem oko zott hisz ta min-tí pu sú mel lék ha tást, gyors ütem ben emel -
ke dett a heroin-függõségben szenvedõk száma is, és ezzel párhu -
za mo san ... a szociális problémák sokasága.   

Ezt kö ve tõ en, az egy re fo ko zó dó nyo más nak en ged ve,
1931-ben a Ba y er-cég be szün tet te a he ro in gyár tá sát, de az
NSzK-ban még 1958-ig árú sí tot ták, majd 1971. áp ri lis 6-án meg -
tilt ot ták a gyár tá sát is. Azó ta pe dig éli a min den ne mû pro hi bi ció
kö vet kez mé nye ként köz is mert, az il le ga li tás ba vo nu lás mi at ti ár -

nyék-lé te zést, és a nagy re pü lõ te re ken – de a szá raz föl di ha tár ál -
lo má sok nál is – a min den na pos kábitószer-ellenes cso mag el le -
nõr zé se ket, a nem ritka nagy fogásokkal. 

Ki e gé szí tés kép pen ta lán elég, ha csak fu tó lag meg em lí te nénk,
hogy ma nap ság ép pen Af ga nisz tán az egyik leg na gyobb he ro -
in-ter me lõ a vi lá gon: nem azért ter me lik, hogy ez zel más nak
rosszat te gye nek, ha nem, mert a la kos ság je len tõs ré sze eb bõl él.
A mák föl de ket egy sze rû en meg sem mi sí te ni nem ne héz, he lyet te
azon ban más meg él he té si le he tõ sé get biztosítani, eddigelé csak
világjobbító gondolat maradt. 

Ma gya rá za tok 
1.  a la tin opi um a gö rög opi on-ból szár ma zik, ami ned vet je lent; ré gi es ma gyar ban 
áfi um né ven is me re tes;
2 Hoff mann, Fe lix (1868-1946) a Ba y er-gyógy szer gyár (Wup per tal-El ber feld)
ve gyé sze;
3 Ger hardt, Char les Fré dé ric (1816-1858) el zá szi ve gyész, Né met or szág ban ta -
nult, Mont pe li er ben volt pro fesszor; 
4 Ei cheng rün, Art hur (1867-1949) ve gyész a Ba y er-cég nél, az ASS el sõ-, több
más szer társ fel fe de zõ je, zsi dó szár ma zá sa  mi att kon cent rá ci ós tá bor ban volt; az
ASS fel fe de zõ je ként a Ba y er-cég ma sem is me ri el, ho lott füg get len an gol ku ta tók  
utó vizs gá la tai az õ el sõ sé gét iga zol ták;
5 Wright, Char les Ro bert Al der (1844-1894) an gol ve gyész Lon don ban, 1881-tõl
a Ro y al So ci ety tag ja;

Átalvetõ
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Ro vás írá sos hely név táb la
A Bács-Kis kun me gyei Izsák neve 2009. szep tem ber
25. óta ro vás írás sal is ott büsz kél ke dik a kecs ke mé ti
úti te le pü lés bej ár ónál. A la tin be tûs hi va ta los mel lett. 
„Táj ide gen” – mond ta rá va la ki. Me lyik? – kér dez -
het nénk, ha osz toz nánk a meg osz tók „vagy-vagy”
szem lé le té ben. Csak hát ak kor a Szent ko ro na la tin és
a ro vás ba haj ló gö rög fel ira ta közt is vá lasz ta nunk
kéne. Pe dig tud juk, hogy a föl di és az égi szak ra lit ás
mi lyen je gye i vel ru ház ta fel õket a ve lünk is tör tént
tör té ne lem. De kap cso ló dik a fenn tart ha tó éle tért
küsz kö dõ ko runk szá má ra fon tos, „meg szen telt” üze -
net a ro vás írás hoz is, ahogy fi gye lem re mél tón fo gal -
maz a ka to li kus püs pö ki kon fe ren cia leg utób bi kör le -
ve le a glo bá lis ci vi -
li zá ci ó val szem ben
a kul tú ránk ról.

A ro vás írás szé kely,
véli tud ni a köz tu dat. A
tu dó sabb, vagy in kább
tu dá lé ko sabb köz tu dat
még a „szé kely ma gyar” 
ro vás írás „ere de tét” is
tud ni véli. A „köl csön -
zõ” ku ta tók elõtt meg az 
egyes ele mek „hoz zánk
ke rü lé sé nek” útja se ti -
tok. Le gyen az õ dol -
guk. Annyi bi zo nyos,
hogy más nyel ve ken
alig ha mond ha tó
ugyan így: va la ki nek
„sok van a rová sán”. A
mai ma gyar azt érti
ezen, hogy „van mi ért

ha ra gud ni rá”. De mit is te szünk az zal, akit megrovunk a
rosszért? Mit, mi vel és ho gyan is tet tek az ele ink a ma gyar nyelv
ta nul sá ga sze rint, ha róttak?

Mert nem csu pán „megróni”, va la ki nek va la mit „felróni” is
csak ma gya rul le het. A mai ma gyar nak eh hez ugyan már elég a ki -
mon dott szó vagy az írás: a szá mí tó gép. Ezen a két mó don
„adunk szá mot” mos tan ság min dar ról, amit em lé ke ze tünk ben
„szá mon tar tunk” a va la kik nek fel ró ni va lók ról. Így volt ez a gé -
pek elõtt is. A ki mon dott szó ak kor is tu dott bán ta ni, rágni a má sik 
lel ké ben, akár a szú a fá ban. De a régiek nek az írás hoz nem kel lett 
se gép, se pa pír. Elég volt ne kik az, amit a sa ját kör nye ze tük adott.
A he gyi kul tú rák nak fõ leg a kõ. Má sok nak az agyag volt az
anyag, avagy a fa meg a csont. Mi ne künk akár me lyik.

Egy rövi debb (fá ról, hosszabb ág ról metszett) rúd-fé le bár hol
akadt. Ez zel akár el is le he tett pá hol ni a rútul vi sel ke dõt: ki -
ebrudal ni a fa lu ból vagy ehe lyett rabsors ra vet ni. De akit

megrónak, sõt éles, met -
szõ han gon rá is rivall -
nak, az ren de sen ríni
szo kott, ha van ben ne
lé lek. Mert a vágás nak
nem csak az anya gi test -
ben: a lé lek ben is kö vet -
kez mé nye van, amit a
ma gyar nyelv egész ben
szem lél tet. A bû nös az -
tán elrévedez het ma gá -
ban a régi dol ga in, ami -
ket ugyan nem rág el az
idõ egé szen, de reves,
ba ráz dált-hi á nyos em -
lék ké te het a köz em lé -
ke zet ben. Míg ravatal ra
nem ke rül s el nem
rohad. Ez cse lek vés ben
és nyel vi áb rá zo lás ban
osz tat lan egész mi ná -
lunk.
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Ezért nem is foly ta tom a
ro vás írás ró-, rov-/roh- röv-
rev-, rév-, rí-/riv- stb. gyö ké -
nek ha tal mas szer ve ze tét a
ma gyar ban. Zár juk itt az zal,
hogy egyet len ál ta lam is mert
nyelv rend sze ré ben sincs
ennyi re csa lá do sul va, mint a
mi énk ben. Ezért az Izsák ra te -
le pült szé kely/ er dé lyi ba rá ta -
ink csak az ál ta luk job ban
meg õr zött köz kin cset emel ték 
mél tó he lyé re. Kö szö net érte
ne kik. De ez zel nem csak a
mel lõ zött nyel vi köz kin cset
emel ték a fi gye lem kö zép -
pont já ba. A nyelv nincs egye -
dül, bár alap jel rend sze re egy
kul tú rá nak, amely nek a nyelv
mel lett sok-sok élet fenn tar tó
jel rend sze re van. Mert a kul tú -
ra táj ból vett és táj ban meg -
tar tó tu dás, amely leg alább
annyi ra jel lem zi meg tar tó kö -
zös sé gét, mint a kö zös ség -
fenn tar tó tá jat.

De „táj ide gen”-e vé gül
maga a ro vás? Nem csu pán
úgy, hogy „nem ma gyar or szá -
gi ma gyar”. Úgy is, hogy ne -
tán ide gen kul tú rák ból való?
Most már per sze ne héz el hin nünk a köl csön zõk és más fe lé mu to -
ga tók böl csel ke dé se it. Még is tény, hogy tech ni ká ja, sõt neve sem
is me ret len más hol. Mi le het en nek az oka? Ve gyük a rúnát. A
rúna is rovás, csak né met, rá adá sul ugya nab ból a gyök bõl kép zik
a ne vét is, mint a ma gyar ban: Rune. S vég képp za var ba ejtõ a hoz -
zá való pál ca né met ne vé vel együtt, ami Rute. En nek még nyúlt
gyö ke is azo nos a ma gyar ral, íme: Rut-/rúd. Igaz, a ro vás pál ca
neve né me tül Kerb holz. Azaz: ha va la ki vet te va la ki tõl, nem mi
õtõ lük. De kel lett-e ne kik is ven ni ük mi tõ lünk? Bár ki nek bár ki -
tõl?!

Nem volt-e min den kul tú rá nak sa ját te rem tett tája, mely „im -
port” nél kül is meg ta ní tot ta min den re az élni aka ró, fi gyel mes la -
kót? Nem volt-e min den lak ha tó táj ban víz, mely a be ván do rolt la -
tin ta nul sá ga sze rint maga az élet: „víta”?! A halban gaz dag vi -
zek kel bõ ven meg ál dott ma gyar meg ta nul ta a víz tõl, hogy
vedelhe ti, mert van, védi a baj ban, de a víz vész és halál is! Szi go -
rú ta ní tó ja volt ez a kul tú rák nak. Fi gyel tek is rá job ban, mint az
akar nok ci vi li zá ció. Lát ták, jel zõ rend sze re ik ben utó da ik ra is
hagy ták a tu dást: a folyó víz falja a par tot, me re dek falakat,
vályúkat, völgye ket váj, akár a vas. Nem vé let len ne ve zik ez zel a
gyök kel Wasser-nek a gyors vi zek hez szo kott he gyi kul tú rák. És
jel zik a wash-/wasch- gyök kel a víz mosó ere jét. A Volgától a
Szajnáig min den kul tú ra min den fo lyó ne vé ben ott van a sa ját õs -
tu dás ar ról, hogy a táj la kó utód nak mit is kell tud nia róla. Õs kó do -
lás sal. Ezért ér tik egy mást a kul tú rák be ho za tal nél kül. És ezért
nem a „mo dern” ci vi li zá ci ók a má sik ra tuk mált „in for má ció ipa ri” 
te r mé ke ik kel.

A haj da ni ger mán-frank ha tá ron fo lyik a Rajna. Né met neve
Rhe in, a fran cia Rhone. Ezen kel tek át Atil la ki rály hun jai
451-ben, a ca ta la u nu mi csa ta me zõk re tart va a Kár pát-me den ce
rónái ról. Nem vit tek oda, s nem hoz tak on nan se víz ne vet, se õs -
tu dást hor do zó õs gyö köt. A ma gyar pa rasz ti ker tek ben ma is
rónára ve tik a bor sót, zöld sé get, ré pát. Nem a sík, sima föld re,
ami nek a rónát a „szláv”-ban ko holt „rovna zeml ja” alap ján a ci -

vi li zá ció finn ugor nyel vé sze -
te mond ja. A „róná ra ve tés”
ka pa heggyel, szer szám nyél lel 
kar colt bo roz dács ká ba ve tést
je lent. Pe tõ fi is „ró na -
ság”-ról, az Al föld sík já ba
vájt sok-sok ró ná ról be szél.
Eze ket a róná kat a me den ce
sze líd vi zei rótták az al föl di
táj ba, szé le sen, se ké lyen foly -
do gál va, szi vá rog va-pá ro log -
va. Ez is mét lõ dött éven te õsz -
tõl ta va szig, év száz ez rek óta.
Míg a ci vi li zá ció 19-20. szá -
za di „víz ren de zé se” vé get
nem ve tett en nek a táj él te tõ
pul zá lás nak.

A szelíd vi zek széles la pá -
lyo kat szeldel tek az Al föld ki -
lo mé ter vas tag hor da lék fel szí -
né be. De nem csak
horzsolták-mar ták a hordal -
ék part okat, ter mé kennyé
szánt va, humusszal ele gyít ve
a ta lajt. Fi no man zö mít ve is a
mederal jat, homokot
hordtak, halmoz tak, nagy vi -
zek kel ha tal mas há tak, hal -
mok alak já ban a part ra. Így
ala kí tot ta-al kot ta a víz a
Kárpá tok körével vé dett

nedves meden ce haj szál ér-sû rû ró na há ló za tát. A ró nák közt a
kunhal mo kat, ame lye ken õs idõk óta kumulá ló dott a „humán
elem”, akár hun volt, akár hungarus, akár kun, akár az újab ba kat
a vég ze tes táji vi sel ke dés tõl óvó, ré geb ben itt honos avar. A víz -
zel ba rát ság ban élõ em ber a homorú la pá lyok fö löt ti
homokhátakon épí tett házat. Hombárba gyûj töt te a táj ál dá sa it,
és hálát adott a termékeny térért a Teremtõ nek. A ki sebb halmok
egy ré sze em be ri kéz tõl ke rek ded, kör ala kú. Ide, a víz moz gat ta
élõ anyag kör for gás ból ki ke rült halmok ba te met ték halot ta i kat a
mo csár la kók. Mert a kör a be tel je sült, le zárt egészt je len tett a
szün te len vál to zás hoz szo kott mo csár kul tú ra szá má ra is.

Ezért van, hogy a hátak házai alatt év ez re dek mo csárla kó, ma -
gyar kul tú rá já nak nyo ma it lel jük. In nen ke rül tek elõ az óri á si
hom bár edé nyek. Raj tuk a még ned ves agyag ba rótt ál la ti, nö vé nyi 
és más ta lá nyos jelek. Jelen té sü ket csak ta lál gat ja a ci vi li zált em -
ber, sok szor pusz ta dísz nek vél ve õket. 6-8000 éves edény tö re dé -
kek, ter mé keny ség szob rocs kák, kul ti kus nõ áb rá zo lá sok, csont -
esz kö zök, tele kar colt, kü lö nös min ták kal. A mint egy 7000 éves
Kö kény dom bi Vé nusz „ruhá ját” rovás je lek tö me ge bo rít ja. Egy
ré szük bi zonnyal szám jegy, eset leg gyer mek szá mot je löl. Fö löt -
tük vi lá go san föl is mer he tõ a „zs” ro vás jel. Eh hez a szar va si avar
tû tar tó a maga ezer két-ezer öt száz éves ro vás írá sá val „gye rök”.
Lász ló Gyu la is meg fo gal maz za, hogy ezek sok egy ko rú le let tel
együtt „fel ve tik az eu ró pai ne o li ti kus (=új kõ ko ri) írás meg lé tét”.
A kun hal mok ta nul sá ga sze rint a ro vás írá sos jel rend szer egé szen
a nyu ga ti ori en tá ci ó jú Ist ván-ko rig fo lya ma tos a Kár pát-me den -
cé ben. Csak ek kor vált ja fel hi va ta lo san a la tin. Az izsá ki ro vá sos
hely név táb la csak tör leszt va la mit az ezer pár száz éves em lé ke zet -
ki e sés bû né bõl, amely a ro vá sunk ra ír ha tó. Akár ro vás je lek kel.
Je lez ve, hogy a fenn tart ha tó élet re nem a la tin vagy a ro vás írás a
ve szé lyes, ha nem az em lé ke zet ki e sés.

Dr. Gyõ ri-Nagy Sán dor
kul tú rö ko ló gus



El mé le ti bo lyon gás az Ér mel lék múlt já ban (3.)
(foly ta tás szep tem be ri lap szá munk ból)

Ér ola szi
A te le pü lés le írá sát vo nat ko zó ada tok hí ján nél kü löz nöm kell.

A te le pü lés szü löt te:
– Kö ves sy Fe renc /Ér ola szi, 1875.- Bu da pest, 1945. jan. 13./ bi -

o ló gus. A deb re ce ni gaz da sá gi tan in té zet ben, majd a bu da pes ti
Fel sõbb Szõ lõ és Bo rá sza ti Tan fo lya mon, 1897-tõl ál la mi ösz -
tön díj jal Fran cia or szág ban Mont pel li er ben és a pá ri zsi Sor bon -
ne-on szõ lé sze tet ta nult, 1901-ben Pá rizs ban dok to ri ok le ve let
szer zett, ké sõbb a bu da pes ti egye te men fi zi kai, ké mi ai és ma te -
ma ti kai ta nul má nyo kat is foly ta tott. 1895-ben szõ lé sze ti és bo -
rá sza ti fel ügye lõ, 1896-ban a mil len ni u mi ki ál lí tás szõ lé sze ti
ré szé nek ren de zõ je, 1901-04-ben a fi lo xe ria kér dés sel fog lal -
ko zó szõ lé sze ti fel ügye lõ, 1904-33-ban a sel mec bá nyai
(1919-tõl a sop ro ni) bá nya mér nö ki fõ is ko lán a nö vény ta ni tan -
szék ta ná ra. 1933-ban nyug dí jaz ták, 1934-45-ben a bu da pes ti
mû egye tem me zõ gaz da sá gi és ál lat or vo si ka rán a nö vény élet -
tan és kór tan nyil vá nos ren des ta ná ra, 1939-40-ben a me zõ gaz -
da sá gi és ál lat or vo si kar dé kán ja volt. Ok ta tói te vé keny sé ge
mel lett fõ ként nö vény fi zi o ló gi á val fog lal ko zott, a nö vé nyi
élet je len sé gek ma gya rá za tá nak fi zi kai, ma te ma ti kai össze füg -
gé se it ke res te, a bio fi zi ka alap te vé keny sé ge i nek meg fo gal ma -
zá sá ra tett kí sér le tet. / Új MÉL III. köt./

Asszony vá sár
Ma gyar falu, igen kies vi dé ken az Ér mel lé ken. Lak ja 1200 re for -
má tus, 80 ró mai ka to li kus, és mind két fe le ke zet nek je les anya -
temp lo ma van. Rét jei az Ér men tén kö vé rek, szõ lõ he gye hí res bort 
te rem, szán tó föld jei is gaz da gok. /F.E./

A te le pü lés szü löt te:
– Gyen ge Ár pád /Asszony vá sár, 1925. dec. 13.- Bu da pest,

1979. júl. 1./ szí nész. Já szai ma ri-díj (1968). 1945-ben Pé csett
kezd te pá lyá ját, majd Radó Vil mos tár su la tá ban ját szott.
1949-ben az Ál la mi Bá nyász Szín ház hoz, 1950-ben a Ma dách
Szín ház hoz szer zõ dött. 1950-54-ben a bu da pes ti Szín ház és
Film mû vé sze ti Fõ is ko lán ta nult. Ki vá ló epi zo dis ta volt, iro ni -
kus szem lé le tû kis em be re ket for mált meg né hány jel lem zõ vo -
nás sal. /Új MÉL II. köt./

Al bis
Ma gyar falu az Ér mel lé ken. Lak ja 1300 la kos, kik ke vés ki vé tel -
lel re for má tu sok, he lyi anya temp lom mal. Gaz dag ha tá ra 4000
hold. Szép bir ká kat te nyész te nek. /F.E./

A te le pü lés szü löt tei:
– Ham pel Fe renc /Al bis, 1812.- ?/. 1830-ban köz vi téz, 1844-tõl

õr mes ter a 6. Wür tem berg hu szár ez red nél. 1848-b an a ma gyar
had ügy mi nisz té ri um had naggyá lép te ti elõ a hon véd se reg be
lépõ ez red nél, majd fõ had nagy ugya nitt, ké sõbb fõ szá za dos és
a 13. Hu nya di hu szár ez red pa rancs no ka. Ala ku la tá val ké sõbb a 
fel du nai had test ben har col. 1861 és 1867-ben Bi har me gye
csend biz to sá vá vá laszt ják. /B.G./

– Iri nyi Jó zsef /Al bis, 1822.- Pest, 1859. febr. 20./ új ság író, mû -
for dí tó, po li ti kus. Iri nyi Já nos /1787-1856/ me zõ gaz da fia, Iri -
nyi Já nos /Nagy lé ta 1817. máj. 17.- Vér tes, 1895. dec. 17./ ve -
gyész, a gyu fa fel ta lá ló já nak öccse. A du nán tú li re for má tus
egy ház ke rü let tisz te let be li fõ jegy zõ je (1858). Nagy vá ra don és
Deb re cen ben jo got ta nult. Ezu tán jog gya kor nok volt, majd
Pes ten be kap cso ló dott az iro dal mi élet be. 1842-ben hosszabb
nyu gat-eu ró pai útra ment, be utaz ta Né met or szág egy ré szét,
Fran cia or szá got, el lá to ga tott Lon don ba. Er rõl ké szí tett jegy ze -

te it a cen zú ra mi att csak kül föl dön ad hat ta ki. Ha za té ré se után,
1843-ban ügy vé di vizs gát tett. 1844-48-ban a Pes ti Hír lap
mun ka tár sa. A már ci u si if jak egyik ve ze tõ je. Részt vett a 12
pont meg szö ve ge zé sé ben. 1848-ban a hosszú pá lyi ke rü let or -
szág gyû lé si kép vi se lõ je. 1848 ok tó be ré tõl 1849 má ju sá ig a
ma gyar for ra dal mi kor mány pá ri zsi kö vet sé gén gróf Te le ki
Lász ló mel lett kö vet sé gi ta ná csos volt. Ha za té ré se után Deb re -
cen ben és Sze ge den részt vett az or szág gyû lés mun ká já ban. A
sza bad ság harc le ve ré se után kül föld re akart me ne kül ni, de
Graz ban el fog ták és több hó na pi fog ság után az oszt rák had bí -
ró ság ha lál ra ítél te, de má sok kal együtt Ha y na u tól õ is ke gyel -
met ka pott. Bi har vár me gyé ben élt vissza vo nul tan, majd Pes -
ten te le pe dett le, írói és új sá gí rói te vé keny sé get foly ta tott.
/MÉL I. köt. és Új MÉL III. köt./

– Sass Béla /Al bis, 1865. jan. 20.- Deb re cen, 1928. jan. 19./ re -
for má tus egy há zi író, egye te mi ta nár. Is ko lá it Deb re cen ben és
Ber lin ben vé gez te. 1889-ben Deb re cen ben gim ná zi u mi, majd
te o ló gi ai ta nár, ké sõbb a Deb re ce ni Pro tes táns la pok szer kesz -
tõ je, 1914-tõl a deb re ce ni egye te men a re for má tus hit tu do má -
nyi kar nyu gal ma zott ren des ta ná ra. /MÉL II. köt./

Éra dony
Ma gyar falu la pá lyos ró na sá gon az Ér vize mel lett. La kói: 513 re -
for má tus, 180 gö rög ka to li kus, 120 ró mai ka to li kus és 30 zsi dó.
Mind há rom fe le ke zet nek anya temp lo ma van. La pá lyos ha tá ra
4500 hold. Szõ lõ je nincs, de rét jei kö vé rek, bú za ter mõ föld je
nagy ki ter je dé sû. /F.E./

A te le pü lés szü löt tei:
– Fé nyes Lász ló / Éra dony, 1871. aug.10.- New York, 1944. jan.

30./ új ság író. Gyógy sze rész nek, majd mér nök nek ké szült, de
egye te mi ta nul má nya it ab ba hagy va 1894-tõl új ság író lett.
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1910-tõl az Est mun ka tár sa. Ri port ja it nem csak mû vé szi for -
ma, em be ri-po li ti kai bá tor ság is jel le mez te. 1926-ban saj tó pe re 
elõl kül föld re emig rált. Bécs ben az Ar be i ter Ze i tung mun ka tár -
sa. 1934-ben az oszt rák fa siz mus elõ re tö ré se mi att Po zsony ba,
majd Cseh szlo vá ki á ba, on nan Fran cia or szág ba, s vé gül Ame ri -
ká ba köl tö zött. /MÉL. I. köt./

– Ado nyi Nagy Má ria  /Éra dony, 1951. okt. 6./ köl tõ. Szé kely -
hí di és nagy vár adi lí ce u mi évek után a Ba bes-Bo lyai Egye te -
men ma gyar-né met sza kot vég zett. Szat má ron lett ta nár,
1978-79-ben a Mun kás élet, majd A Hét bel sõ mun ka tár sa. Iro -
dal mi pá lyá ját ver sek kel, mû for dí tá sok kal, kri ti kák kal az
Utunk ban kezd te 1969-ben. Sze re pelt a Va rázs la ta ink (1974) c. 
an to ló gi á ban, Em lék je len idõ ben c. vers kö te te a For rás so ro -
zat ban je lent meg 1978-ban. /RMIL I. köt./

–

Ér se lind
Ke vés ma gyar re for má tust és zsi dót ki vé ve, gö rög ka to li kus,
szláv ere de tû, el ma gya ro so dott köz ség, össze sen 650 la kos sal.
Ha tá ra mint egy 4000 hold, mely szán tó, ka szá ló, le ge lõ. Er de je
nem nagy, de de rék, rét jei jók és sok szé nát te rem nek. A ré tek kö -
zött van a Tör vé nyes-domb, mely rõl a la kos ság azt tart ja, hogy az
el ítél te ket itt nyak az ták le. /F.E./

A te le pü lés szü löt te:
– Frá ter Ala jos, ér ke se rûi és bél me zei /Ér se lind, 1809.- Ér se -

lind, 1859./ apja Frá ter Jó zsef föld bir to kos. 1848-tól szá za dos
a Bi har me gye I. moz gó sí tott nem zet õr-zász ló alj nál a bán sá gi
had szín té ren. Ké sõbb, mint szá za dos az 55. hon véd zász ló alj -
ban, ala ku la tá val vé gig küz di az er dé lyi had já ra tot. 1849. jú li us
20-án csa pa tá val a Vö rös to rony-szo ros ból a Ha vas al föld re
szo rít ják, s a tö rö kök elõtt te szik le a fegy vert. Mint Kos suth
test õr csa pa tá nak tag ja, 1851-ben Kos suth tal Lon don ba, majd
az Egye sült Ál la mok ba ke rül. 1858-ban ha za tér, szü lõ he lyé re
in ter nál ják. /B.G./ III. köt./

Ért ar csa
Ma gyar falu, 500 re for má tus, 430 gö rög ka to li kus és 20 zsi dó la -
kos sal, re for má tus és gö rög ka to li kus temp lom mal. Ka szá ló ja
sok, szán tó föld jei jó ter mést ad nak. /F.E./

Ot to mány
Ma gyar falu, igen kies vi dé ken, ró na sá gon, szõ lõ he gyek tö vé ben. 
La ko sa i nak szá ma 980, akik 48 zsi dót ki vé ve re for má tu sok.
Temp lo muk rész ben az õsi temp lom ra épült. Ha tá ra 6025 hold,
mely bõl 3163 hold szán tó föld, 1846 hold rét, 132 hold bel sõ te -
lek, 300 hold szõ lõ hegy, 534 hold le ge lõ és 50 hold erdõ. Föld je
por ha nyós fe ke te föld és bõ ter mé keny sé gû. /F.E./

 A te le pü lés szü löt tei:
– Szent jó bi Sza bó Lász ló /Ot to mány, 1767. jún. 22.- Kufs te in,

1795. okt. 6./ köl tõ, író, a ja ko bi nus szer vez ke dés tag ja, Bat sá -
nyi Já nos leg jobb ba rát ja. Sze gény köz ne me si csa lád ból szár -
ma zott. A deb re ce ni re for má tus kol lé gi um ban ta nult. Nagy vá -
ra don ta ní tó, majd a ta ná ri vizs ga le té te le után Nagy bá nyán ta -
nár. Meg gyõ zõ dés sel tá mo gat ta II. Jó zsef re form ja it, aki nek
ha lá la után el vesz tet te ál lá sát. Mi u tán si ker te le nül pá lyá zott a
pes ti egye tem esz té ti kai tan szé ké re, Bu dán a Hely tar tó ta nács
szol gá la tá ba lé pett. 1791-tõl a pes ti egye te men jo got ta nult.
1793-ban Bi har vár me gyé ben al jegy zõ, 1794-ben Pes ten ügy -
vé di vizs gát tett, és a bi ha ri fõ is pán, gróf Te le ki Sá mu el ma gán -
tit ká ra lett. A Mar ti no vics Ig nác ve zet te ún. ja ko bi nus moz ga -
lom ban való rész vé te le mi att õt is le tar tóz tat ták, 1795-ben ha -
lál ra ítél ték, majd bün te té sét ke gye lem bõl vár fog ság ra vál toz -
tat ták. Sú lyos be te gen, tes ti leg-lel ki leg össze tör ve zár ták a
kufs te i ni vár bör tön be, ahol ha ma ro san meg halt. Köl té sze té ben
és pró zai mû ve i ben a pol gá ri ha la dás esz mé i nek hir de tõ je. Kár -
mán Jó zsef mel lett az 1790-es évek ma gyar szép pró zai stí lu sá -
nak leg na gyobb mû vé sze. /MÉL I. köt. és Új MÉL VI. köt./

– Ko má ro my György, kóji /Ot to mány, 1817. febr. 11.- Salz -
burg, 1872. ápr. 29./ Apja kö zép bir to kos. Jo got vé gez.
1843-ban or szág gyû lé si kö vet, a for ra da lom ki tö ré se kor gaz -
dál ko dó. 1848. jún. 13-án had nagy a Deb re cen ben ala ku ló 10.
hon véd zász ló alj nál, majd fõ had nagy, részt vesz a dél vi dé ki
har cok ban. No vem ber ben át he lye zik a szer ve zõ dõ 16. Ká ro lyi
hu szár ez red be. 1849-b en al szá za dos, majd fõ szá za dos és szá -
zad pa rancs nok ez re de Er dély be ve zé nyelt osz tá lyá nál. A sza -
bad ság harc után, mint al kal mat lant, nem so roz ták be. 1855-ben 
füg get len sé gi szer vez ke dés vád já val Bécs ben 2 év vár fog ság ra 
íté lik, bün te té sét Jo sefs tadt ban töl ti le. Ki sza ba du lá sa után bir -
to kán gaz dál ko dik, majd emig rál Pá rizs ba. 1866-ban a po rosz -
or szá gi ma gyar lé gió egyik ve ze tõ je. A ki egye zés után ha za tér.
/B.G./

– Szent mi há lyi né Sza bó Má ria, Szent mi há lyi Gyu lá né /Ot to -
mány, 1888. okt. 31.- Le ány fa lu, 1982. jún. 24./ író. A deb re ce -
ni fel sõ le ány is ko lá ban ta nult. 1925-ben Ér mi hály fal ván, ké -
sõbb Bu da pes ten élt, ahol fér je ta nár volt. Pá lyá ját 1910-ben
Ko lozs vá rott köl tõ ként és új ság író ként kezd te. Az Er dé lyi He -
li kon tag ja volt. Bu da pest re köl töz ve a Ma gyar ság c. lap mun -
ka tár sa lett, az Új Idõk ben is pub li kált. Vi lág szem lé le tét és er -
köl csi ér ték rend jét a ma gyar kál vi niz mus ha gyo má nyai for -
mál ták. Mû ve it erõs val lá sos ság jel lem zi, a nagy tör té nel mi nõi 
ala kok élet út ját, va la mint a múlt szá zad ki ala ku ló ma gyar pol -
gár sá gá nak, ér tel mi sé gé nek sor sát raj zol ta meg re gé nye i ben.
Több mû vét le for dít ot ták an gol, finn, fla mand, né met és ro mán
nyelv re. Tag ja volt az Er dé lyi Ma gyar Iro dal mi Tár sa ság nak, a
Szig li ge ti Tár sa ság nak, a Ber zse nyi Dá ni el Iro dal mi Tár sa ság -
nak, a Pe tõ fi Tár sa ság nak, a Rás kai Lea Iro dal mi Tár sa ság nak
és a Pen Club nak. 1972-tõl ha lá lá ig a le ány fa lui re for má tus
sze re tet ott hon ban élt. /MÉL IV. köt. és Új MÉL VI. köt./

Dr. Ko váts La jos

2009. szeptember
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Csi kós ból lett juhásnád kú pok – Ért ar csa K. L. felv. 1976.

Utol só nád kú pok – Ért ar csa K. L. fel vé te le 1976.



Séta tér-idõ ben
– So sem volt ek ko ra szük ség op ti mis ta óri á sok ra, mint ma nap -

ság – el mél ke dett ma gá ban Vi rágh Be ne dek, az ’56-os öreg ame -
ri ká nus Los An ge les-i villájában. 

Gon dolt egy ki csit, az tán re pü lõ re ült, a nem-tu dom-há nya -
dik-Fe ri he gyen lan dolt, We ker le te le pen ter mett, du do rá szott a
régi szép idõk rõl, erõt pró bált me rí te ni a ta valy fel ál lí tott Élet fá -
nál, né ze lõ dött We ker le Sán dor mell szob rá nál. Eb bõl a szög bõl
pon to san a Mun kás Szent Jó zsef ka to li kus temp lom tor nya ér vé -
nye sül. Szót kell vál ta ni We ker le Sán dor ral, hisz ez az elsõ sza -
bad té ri szob ra, je le né se, re mél he tõ leg több is lesz, hisz az elsõ
pol gá ri szár ma zá sú mi nisz ter el nö künk volt, rá adá sul há rom szor
vá laszt ot ták meg, egy szer a pénz ügy mi nisz te ri funk ci ót is ellátta.
Jó svábként, jó katolikusként tudta mi a dörgés, hogy merre
kellett néznie… 

To vább bal la gott Kós Ká rollyal ke zet fog ni. 
Vi rágh Be ne dek vi lág gá me né se óta most má sod szor jött haza,

elsõ lá to ga tá sa ide jén a mé dia so kat fog lal ko zott vele, sõt még
könyv ben is sze re pelt, hisz õ e hely szel le mé nek szü löt te, az
1956-os for ra da lom ide jén még egye te mis ta volt – s még mi min -
den, ki vé ve akasz tott em ber! –, Esz ter hás Pis tá val együtt, aki
szin tén itt szü le tett, nem rég halt meg Cle ve land ban. Esz ter hás fia
a leg ke re set tebb ame ri kai film for ga tó könyv író a mai na pon, de
nem tartja vele a kapcsolatot, mert nem akar magyarul beszélni.

– Min den vál to zik, de vé gül ki kris tá lyo so dik a gyé mánt. Csak
azt kell ki vár ni! Mennyi re meg vál to zott gye rek ko rom vi lá ga.
Annyi szé pet és jót ol vas tam a cen te ná ri u mi ün nep sé gek kel kap -
cso lat ban… Ni, ni ez a Mi ku lás mint ha most ér ke zett vol na ve lem 
Ame ri ká ból, olyan a pi ros kosz tüm raj ta! Kö té len má szik fel egy
ab lak ba, de jaj, ne hogy meg fog ja a spa let tát, rothadt pozdorja,
nyomban lezuhan – aggodalmaskodott. 

Le ült a kis tér há rom pad já nak egyi ké re. Né ze lõ dött. A sa rok -
ház ab la ka in nincs is spa let ta, de em lé ke zett a hom lok za ti két kõ -
táb lá ra.  Ak kor vet te ész re, hogy a pad ol da lán az újon nan ki vi te -
le zett, sti li zált tu li pán mo tí vum van, ha jól em lék szik, az ere de tit
ko vá csolt vas kor lát a pos ta felé tar tó sa rok ház bel se jé ben ta lál ha -
tó. El is ment arra, idejébõl kitelik, a ház szépen felújított. 

Em lé kei kö zött ku ta tott sé tá lás köz ben. Ezer szer sze re tett vol -
na meg kér dez ni egy-egy já ró ke lõt, öre get, fi a talt, de vé gül sen kit
sem mert meg szó lí ta ni, olyan bú val bé lelt itt  min den ki! Ilye nek -
kel egész Ame ri ká ban nem ta lál ko zott, ta lán azt hi szik, hogy a jó
szó és a jó re mény is pénz be ke rül?  Ame ri ká ban ha za fi as kö te les -
ség a mo soly (a mo soly dip lo má ci át s mi egy mást az egész vi lá gon
el ter jesz tet ték), ak kor is, ha a szom széd ban ép pen te me tés van,
ak kor is, ha a vi lág ban min den ne gye dik má sod perc ben éhen hal
egy em ber. Ka rá csony kor az ame ri ka i ak ma gu kat aján dé koz zák
meg, mert me gér dem lik! A leg több szó a sze re tet rõl az ot ta ni
szek ta-egy há zak ban hang zik el! Fur csa él mé nyek dúl tak lel ké -
ben, akár a vi lág ke resz tény sé gé ben. Élet vi dám nak tart ják ma -
gyar ja i hoz ké pest. Ta lán, mert ezer szer is át gon dol ta (köz ben ter -
ve zõ iro dá ban dol go zott 33 éven ke resz tül, s nem is rosszul ke re -
sett), hogy van-e új já szü le tés e Föl dön?  Hogy ne len ne! Csak is az
iga zi: a Szent lé lek ál tal! A ter mé szet is új já szü le tik. A mi, mér sé -
kelt öve ze tünk ben min den ta vasszal új já szü le tik, hogy az tán a hat 
hó na pos ve ge tá ci ó ban min den zöld lom bo zat ba, szí nes vi rág ba
bo rul jon, vé gül fi nom ter més sé ér jen. De ki gon dol ta vol na, hogy
va la ha is kor sze rû sí tik a Zru medcz ky-ka put? A ta valy há rom mil -
li ó ból új já szü le tett, pe dig ré gi es tor nyos for má ja so sem kí vánt
ilyen pa zar ki vi lá gí tást, de mi lyen szé pen tün dö köl a de cem be ri
de ren gés ben. A szem ben lévõ kõ ka pu mo dern nek szá mí tott ak kor 

is, ami kor  Kós Ká roly azt megalkotta, még sem kell ki vi lá gí ta ni.
A kõ ma rad, a kõ örök, sza val ják Wass Albert után szabadon.

Ka rá csony kor Jé zus szü le tés érõl van szó, hogy szent lé lek ál tal
meg szü le tett a vi lág meg vál tó ja. Em ber ré lett, hogy élni ta nít son a 
leg ke gyet le nebb ül dö zé sek kö ze pet te is, se gí tõ kész nek, jó nak
len ni az önzõ vi lág da cá ra, hogy ha lá lá val meg vált son bû ne ink -
tõl, aho gyan ke reszt re fe szí té se után meg tör tén he tett a leg na -
gyobb cso da: a fel tá ma dás! Majd meg je lent ta nít vá nya i nak, az tán 
fel ment a mennyekbe s onnan lészen eljövendõ ítélni eleveneket
és holtakat.  

– Ezt a szü le tést jöt tem én meg ün ne pel ni. De, hogy le gyen va -
la mi, elõ ször an nak a va la mi nek meg kell szü let nie. Mi lyen ér de -
kes, hogy az õs rob ba nás el mé le tét egy tu dós sem von ja két ség be
szé les e vi lág ban. Sõt, min den egye te men orr ba-száj ba ta nít ják,
köny vek ben s in ter ne ten ter jesz tik, hogy va la mi kor (egye sek sze -
rint két és fél mil li árd év vel eze lõtt, még na gyobb tu dó sok sze rint
öt mil li árd év vel eze lõtt) az õs rob ba nás kor ke let ke zett egy új
anyag, ami so ká ig le be gett, míg össze nem állt egy szin tén so ká ig
le be gõ va la mics ké vel, hogy egy má sik anya gocs ká vá osz tód ja -
nak, az tán lánc re ak ció meg ilyen-olyan „kü lö nös ak ció” kö vet -
kez mé nye ként meg szü le tett a Föld.  Ilyen egy sze rû volt?  (Ne -
hogy egy szer a Föld ak ci ós áru ként sem kell jen más ga la xi so kon
élõk nek!) Ak kor az is te ni te rem tés el mé let ben mi ért ké tel ked nek
egye sek? Mondta Isten, hogy legyen, és Szentlelke által lett! Ez
nemcsak egyszerû, de nagyszerû is! – így morfondírozott Virágh
Benedek.

A te rem tés el mé le tet érzi ma gá é nak, de öreg fej jel sem tud ja el -
dön te ni, hogy a cso dá kat a fi zi kai va ló sá gon túli di men zi ó ba
kell-e szám ûz ni, vagy sem? A szel lem- és lé lek vi lág örök bi ro dal -
mát nem dönt he ti rom ba sem mi fé le em be ri kéz ál tal al ko tott fegy -
ver! Mit neki a lé zer és a meg annyi atom fegy ver: a szellem-lélek
arzenáljával szemben!!! 

Cser kész ko rá ban so kat be szél ge tett Esz ter hás Pis tá val Ba -
den-Po wer (1857-1941) tet tei és el gon do lá sa mezs gyé jén, aki egy 
an gol ka to na tiszt volt. Azt akar ta, hogy a ko ra be li vá ro sok és
nagy vá ro sok tár sa dal ma ál tal ön ma guk ból is ki vet kõ zött, el dur -
vult lel kû fi a ta lok újra vissza ta lál ja nak a ter mé szet be, rom bo ló
tett vá gyuk újra a szép és jó élet for ma irá nyá ba has son. Ba den-Po -
wer a cser ké szet meg szü le té sé nek bá bá ja volt, köz is mert ne vén
Bi Pi. Ez re des ként szol gált a dél-af ri kai gyar ma to kon, de ezek kel
a ne mes gon do la tok kal tiszt tár sa it jó val túl szár nyal ta: „A gyer -
mek, ha egyet len egy ér ték bõl ki áb rán dul, több nyi re min den más
nagy ér ték irán ti tisz te le tét is el ve szí ti.” Vagy: „Az er kölcs te len -
ség tom bol a tár sa da lom jó ré szé nél, a fi a tal ság úszik az ár ral, és
fe gye lem nél kül me rül bele az ér zé ki ség, az anya gi as ság és az ön -
zés pisz kos ár ada tá ba.” We ker le te le pen jól is me ri Ta Gu fõ cser -
készt, régi ba rát ság köti össze õket. Ennyi.

Vissza tér ve az elõ zõ gon do lat hoz, elõ ször meg szü let ni kell –
ma már ez a leg fõbb prob lé ma! –, az tán új já szü let ni kell, az tán
vár ni Krisz tus má so dik el jö ve te lét. Csak fel kell ütni a Bib lia utol -
só lap ja it, a Já nos Je le né se i nek utol só ver se it. Írva van az el pusz -
tult vá ros képe, hogy mit tesz az erõs an gyal. Öröm uj jon gást hal -
la ni a menny ben, nagy se regek éne két, mely sok víz zú gá sá hoz és
erõs menny dör gés ro ba já hoz ha son lí tott: „Al le lu ja! Az Úr, min -
den ha tó is te nünk, át vet te az ural mat. Ör ven dez zünk, uj jong junk
és di csõ ít sük õt!” Szólt Já nos hoz: „Je gyezd föl: bol do gok a Bá -
rány me nyeg zõs la ko má já ra hi va ta lo sak! …Ezek Is ten igaz igéi.”
Lába elé bo rul tam, hogy imád jam, de õ így szólt hoz zám: „ Vi -
gyázz, ne tedd! Csak Is tent imádd!... Az tán Já nos le ír ja Krisz tus
má so dik meg je le né sét gyõ ze del mes fe hér lo von.  „Ak kor a meg -
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nyílt menny ben egy fe hér lo vat pil lan tot tam meg. Lo va sa a Hû sé -
ges és az Igaz, igaz sá go san ítél és har col. Sze me olyan, mint a lo -
bo gó tûz, fe jén ékes di a dém, raj ta olyan név, me lyet sen ki sem is -
mer, csak õ maga. Vér tõl ázott ru hát vi selt. Neve: Is ten Igé je.  A
mennyei se re gek tisz ta fe hér gyolcs ba öl töz ve, fe hér lo von kí sé -
rik. Szá já ból éles kard tör elõ, hogy az zal sújt son a nem ze tek re.
Vas vesszõ vel fog ja kormányozni õket, és taposni fogja a min den -
ha tó Isten haragja tüzes borának sajtóját. Köntösén csípõ
magasságban ez a név volt írva: „Királyok Királya, uralkodók
Ura.”

Azért egy jó pá ran Csa ba ki rály fi lo vas csa pa tát is jo go san vár -
hat ják. Hi szen a hit, re mény és sze re tet rõl szól a Bib lia: s a szár -
nya ló zsol tá rok a leg szebb imák! Tom pa Mi hály ver sé nek leg -
szebb biz ta tá sa jut eszé be, hogy Fi a im, csak éne kel je tek… Nem,
mint szá raz ágon csüg gedt ma da rak… ha nem, mint arany to jást
tojó ame ri kai sa sok! (Az ame ri kai sas har minc éves ko rá ban ké -
pes az új já szü le tés re, egy több hó na pos fáj dal mas pro ce dú rán
megy át. Egy ke mény szik lá hoz ad dig ütö ge ti meg gör bült csõ rét,

amely a va dá szat ra, táp lál ko zás ra már al kal mat lan, míg az ki tö rik, 
az tán he te kig vár, míg kinõ az új csõ re, az zal el kez di ki té pe get ni
régi kar ma it, az tán tol la it, míg egé szen újjá nem szü le tik, az tán
még 40 évet él!) 

El mél ked jen, él jen bár hol a nagy vi lág ban, Ame ri ká tól kezd ve
– We ker le te le pig, min dig haza ér ke zik, mert szel le mi és lel ki
téridõben van. 

Köz ben sely mes, nagy hó pely hek kezd tek szál lin góz ni a nyu -
ga ti os tor fák ágai kö rül: egye sek a tér kö ve ken hen te reg tek,
egy-egy a te nye ré be szállt. Ez a lát vány annyi ra le kö töt te, hogy
szin te fel sem fog ja Dsi da Jenõ négy so ro sá nak ön kén te len sut to -
gá sát a sa ját szá já ból! De, nehogy elfújja hangját is a cudar szél:

   „Meg tet tem min dent, amit meg te het tem, 
   Ki nek tar toz tam, min dent meg fi zet tem. 
   El en ge dem min den ki tar to zá sát,
   Fe lejtsd el ar com rom ló föl di má sát.”  

Bu da pest-We ker le te lep, 2009 esz ten dõ vége felé
Ju hos Kiss János
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Sze ke res Lu kács Sán dor

A Szé kely Had osz tály és a só vi dé ki lá za dás 1919 ta va szán
(Foly ta tás szep tem be ri lap szá munk ból. Be fe je zõ rész)

A fe szült ség éb ren tar tá sá ért már ezen a na pon (1919. áp ri lis
6-án) a ro mán ka to nák pa rancs no ka kö zöl te a re for má tus pap pal,
hogy ké szít se elõ a ha lál ra Far kas Dé nes fog lyot, ugyan is ki fog -
ják vé gez ni. Rö vi de sen a ka to na ság ál tal hajt va az egész la kos sá -
got a pi ac tér re te rel ték, hogy a vé gén sûrû so rok ban egy más hoz
lán col va fel vo nul tas sák az összes fog lyot, élü kön Far kas Dé nes -
sel. Az em be re ket erõ szak kal ki kí sér ték a hely szín re. Ma guk elõtt 
tusz kol ták az össze kö tö zött Far kas Dé nest vé gig az ut cán.  Pa rajd
Fõ té rén Do ne tea had naggyal való rö vid szem be sí tés után a pa -
rancs nok ki mond ta, hogy ha lál lal fi zet min den ki, aki fegy vert
mer emel ni a ro mán ka to nák ra, és gú nyo san hív ta Má nya Ge rõt,
hogy sza ba dít sa ki, ha tud ja. Má nya Gerõ ek kor sze ren csé re már a 
falu fe let ti er dõ ben buj do sott, ugyan is õ már meg szö kött ko ráb -
ban a fog ság ból. A rö vid egy há zi szer tar tás után meg is in dul a
szo mo rú te me té si me net a Pi ac tér rõl a Ka to li kus Te me tõ felé. Elöl 
ment egy szá zad ro mán ka to na, utá na pe dig az össze kö tö zött le -
tar tóz ta tot tak, kö zé pen Far kas Dé nes sel és a he lyi re for má tus
pap pal, majd a ki haj tott falu népe, leg vé gén új ból a szu ro nyos ka -
to nák lán ca zár ta a szo mo rú me ne tet. A Pi ac tér rõl a Ki rály ut cán
át a Ná das fõi utca irá nyá ba te rel ték a tö me get, majd a hegy ol dal ra 
ve ze tõ Ka to li kus Te me tõ út já ra. A te me tõ te rü le tén egy cson ka
kop ja fá nál ál lít ot ták meg a tö me get, amely nek tö vé ben még
1916-ban a ma gyar ka to nák ás tak lö vés zár kot, és az még be te me -
tet len volt. Ami re a tö meg ki ért, a szu ro nyok szur ká lá sa i tól az ál -
do zat tal pig vé res volt. Far kas Dé nest itt a kop ja fá hoz kö töz ték,
mi e lõtt a je len lé võk az Úr imá já val bú csúz tak el tõle. Do ne tea
had naggyal (akit csak könnyeb ben se be sí tett meg Far kas Dé nes)
az élü kön 16 ka to na ál lott fel két sor ban lö võ ál lás ban. A csend -
õrök rá lõt tek a be kö tött szem mel álló Far kas Dé nes re, de a feje az
elsõ so ro zat után is fenn ma radt, úgy le het, nem ta lál tak el ren de -
sen a tes tét. Csak a má so dik so ro zat ra ha nyat lott le Far kas Dé nes,
aki nek utol só sza vai ezek vol tak: „a ha zá mért ha lok meg!”

A ki vég zés után az egyik ro mán ka to na le ol doz ta a kop ja fá ról
Far kas Dé nes tes tét, a gö dör be ta szí tot ta, és ott hagy ták han to lat -
la nul. Ké sõbb va la kik el han tol ták ko por só nél kül. A mû ve let el -
vég zé se után a ro mán pa rancs nok még egy szer meg fe nye get te a
je len le võ ket és ha za en ged te õket. A te me tés után je lent ke zett a
két öreg szü lõ, akik pil la nat nyi lag el fo gad ták a he lyi ek ja vas la tát,
hogy ko por sót csi nál tat nak és ren de sen el te me tik, amint a ro mán

ka to na ság tá vo zik a fa lu ból. A két szü lõ be le egye zett abba, hogy
itt ma rad has son Far kas Dé nes holt tes te. Marad vá nya it csak
1941-ben tud ták Só vá ra don el he lyez ni, ami kor a Szé kely föld új -
ból Ma gyar or szág hoz tar to zott. Egy ko ri ide ig le nes sír ja he lyén
ma is kõ ke reszt van Pa raj don. Sír ját ismeretlen kezek nap-nap
után virággal ékesítették és gondozták élveken keresztül Pa raj -
don, míg teteme nem kerül a sóváradi földbe.

A fel ke lés le ve ré sé re kül dött ro mán csa pa tok elõ ször De mény -
há zát száll ták meg, Ma ros vá sár hely rõl vas úton két szá zad ka to na
ér ke zett és kö rül vet te a köz sé get. A lá za dás ban részt vett sze mé -
lyek több sé ge a meg szál lást kö ve tõ en el búj do sott, így leg több -
ször az ár tat lan, ott hon ma radt fér fi a kan tõl töt ték ki a bosszú ju -
kat. A de mény há zi ûz let elõtt mint egy 30-40 em bert ad dig ver tek,
amíg a vér is folyt a bo to zás tól. A ro mán ka to nák még a fa lun át -
uta zó em be re ket is le szed ték a sze ke re ik rõl és meg bo toz ták.
A kín zá sok ba Ba logh Ist ván bíró, Dé ne si György és Gran mol nár
be le halt. Be recz ki A. Antalt és Dénesi Andrást a felkelésben való
részvételért bíróság elé állították és elítélték.

A meg tor ló ka to na sá got Nyá rád kösz vé nye sen Pap Ta más plé -
bá nos és Rácz Jó zsef kö zép is ko lai ta nár temp lo mi zász lók kal fo -
gad ta és ke gyel met kért, hogy ment se a fa lut. Nyá rád re me tén
Mol nár Mik lós plé bá nos temp lo mi zász lók kal fo gad ta a ro mán
ka to na sá got. A be zárt ro mán csend õrö ket Mol nár Mik lós plé bá -
nos ki sza ba dí tot ta a pin cé bõl. A Ko váts test vé rek édes ap ját el fog -
ták és  had bí ró ság elé ál lít ot ták Dé ván, de íté let re nem ke rült sor,
mert a vizs gá lat alatt a sok ve rés mi att be le helt sé rü lé se i be. A Ko -
vács-fi úk so ká ig buj kál tak, míg nem am nesz ti át hir det tek. Ko váts
Ernõ a pin cé be bújt és olyan ügye sen ál cáz ta ma gát, hogy nem is
le he tett gya ní ta ni, hogy ott va la ki tar tóz ko dik. Három éven át volt 
a pince lakója, haja, szakálla úgy megnõtt, hogy be lehetett fonni.
(Bencze János: 28.0.)

Szo vá tán a ro mán ka to na ság ér ke zé sé nek hí ré re a fel ke lõk a
Sik lód-kö ve észa ki lej tõ jén, Ví zer de jé ben rej tõz tek el. Az er dõ be
me ne kült fel ke lõ ket csa lád juk élel mez te. Pár nap múl va Szo vá tán 
hely te len ma gyar ság gal írt szö veg gel fõ be lö vés sel és a falu fel -
gyúj tá sá val fenyegették meg a rejtõzködök támogatóit:

„Hír det mény §: Ren de let. Min den nemû ka to nai tár gyak,
akár mi lyen fegy ver, lõ szer akár is mi lyen ka te go ri á ba tar to zik, a
volt oszt rák-ma gyar az vagy ro mán had se reg tõl vissza ma rad tak
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ha la dék ta la nul a he lyi csend õr õrs pa rancs nok ság hoz be szol gál -
tat ni.

Azok a kik nek tu do má sa van hogy hol tar toz kod nak tol vaj ban -
dák vagy azo kat élel mez ni vagy azo kat mint el rej tõ ket, agyon lõve 
lesz nek, ha eze ket nem je len tik be a köz ség nek la ko sai ki lesz nek
téve il let ve a köz ség fel gyújt va lesz.

Szo va ta, He lyi õr ség pa rancs nok ság
Gi les cu fõ had nagy s.k. 
(ÁLtMv. Pri ma ria So va ta. 88-as irat cso mó 191. ol dal.)
A ro mán ka to nák Ko ron don gép pus kát ál lí tot tak az is ko la te te -

jé re, össze te rel ték a fa lut. Had nagy Mi hály es pe res mi se ru há ba
öl töz ve, Knopp Ven cel ta nár tól kis ér ve kö nyö rög ve jött a ro mán
tisztek elé, hogy megmentse a falut.

Jól le het e két [Ud var hely vár me gyei] eset nek a le ír ha tat la nul
bru tá lis el já rá sok mi at ti el -
ke se re dés volt az oko -
zó ja, jól le het min den
jel azt mu tat ja, hogy
kü lö nö sen a pa raj di
eset tu da tos su gal ma -
zás ra in dult, mert
Cons tan ti nes cu Vik -
tor gyu la fe hér vá ri ro -
mán tör vény szé ki el -
nök már már ci us
29-én úgy nyi lat ko -
zott Szé kely ud var he -
lyen Var ró Elek és
Ma sin ger Lász ló
pénz ügyi tiszt vi se lõk
elõtt, hogy rö vi de sen
újabb le tar tóz ta tá sok
vár ha tók,...a pa raj di
ese mé nyek kel
kapcso la to san [a Szé -
kely ud var he lyen] le -
tar tóz ta tot tak név jegy -
zé ke már elõ re össze
volt ál lít va. Erre en ged
kü lön ben kö vet kez tet ni az a kö rül mény is, hogy a só vi dé ki ál lí tó -
la gos bol se vis ta lá za dás el foj tá sá ra kül dött csapat egyenesen Szé -
kely ud var hely rendeltetéssel és az eseményt megelõzõen, 1919.
március 28-án indíttatott el Nagyszebenbõl.

A Só vi dé ken nem lé te zett bol se vis ta fel ke lés, de en nek ürü gye
alatt Ne am tiu Va ler, Ud var hely vár me gyei pre fek tus hal lat lan
kín zá so kat vé gez te tett, azt a maga bor zal mas sá gá ban le ír ni sem
le het. A fér fi la kos ság zö mét el fog ták, már a hely szí nen úgy
össze ver ték, hogy a sze ren csét le nek re rá is mer ni sem le he tett.
Eze ket a sze ren csét len ál do za to kat össze kö töz ve Szé kely ud var -
hely re hoz ták s itt a ro mán csend õr sé gen to váb bi ink vi zi to ri kus
el já rás alá vet ték, úgy annyi ra, hogy va ló ság gal ál la ti a san üvöl töz -
tek kín ja ik ban. Egy Zá rug nevû ör mény em ber ön gyil kos ság gal
akart me ne kül ni a kín zás alól, s fel akaszt va ta lál tak reá. Elõ zõ leg
a ro mán csend õr ököl lel fel csap ta ál lát, úgy, hogy a sze ren csét len
a nyel vét le ha rap ta. Le vág ták és élet re kel tet ték, de az kö ve tõ en
be szél ni soha töb bé nem tu dott. A szé ke lye ket, akik az eté di vá sá -
ron je len vol tak, kor ra és nem re való te kin tet nél kül Szé kely ke -
reszt úr ra hur col ták és ott pus ka tus sal bor zal ma san össze ver ték,
te kin tet nél kül arra, hogy ta nuk vol tak-e vagy vád lot tak. Ezen
kívül Atyha községre nagy pénzbüntetést szabtak ki és az egész
Sóvidék összes élelmiszereit elkobozták. Az Atyhai eset miatt 5
székely embert halálra ítéltek. 

A só vi dé ki lá za dás ese mé nye i hez tar to zik, hogy olyan szé kely -
ud var he lyi pol gá ro kat is le tar tóz tat tak, akik nek sem mi lyen sze re -
pük nem volt az ese mé nyek ben. A só ví dé ki lá za dás al kal má val és

a kö vet ke zõ na po kon Má téf fy Do mo kos pénz ügy igaz ga tót, dr.
Sza bó Gyu la ta ná csost, La ka tos Kál mán, Amb rus Fe renc, Ele kes
Géza, Fá bi án Fe renc, Fa ze kas Gás pár, Csí ki Kál mán, Ko lum bán
La jos, Em be ry Ár pád, Pus kás La jos, dr. Enye dy Ró bert, Lõ rinc zy 
Jó zsef tiszt vi se lõ ket, öt pol gá ri egyént, négy lel készt, Ba kóc zy
Ká roly né pol gá ri is ko lai igaz ga tót és Ko vács Já nos né pol gá ri is -
ko lai ta ní tó nõt le tar tóz tat ták, a re for má tus fõ gim ná zi um ban õri -
zet alá he lyez ték. To váb bá dr. Hor váth Ká roly ál la mi kör jegy zõt
és ne jét, va la mint Im reh Do mo kos kor ház igaz ga tó fõ or vost la ká -
sán õri zet alá vet ték. Õket 1919. áp ri lis 5-én es tig min den ki hall -
ga tás nél kül tar tóz tat ták le, majd el bo csát tat ván a tér pa rancs nok
kijelentette, hogy túsznak minõsülnek, a jövõben a vármegye
területén elõforduló minden rendellenességért személyes fe lel -
nek, lakóhelyüket elhagyniuk nem szabad.

Áp ri lis 6-án dél után a
fen ti ek kö zül ll-et új -

ból le tar toz tat tak,
mert arra gon dol tak,
hogy a só vi dé ki fel -
ke lés ér tel mi szer zõi
õk vol tak. Ezt a ki je -
len tést a le tar tóz ta -
tást esz köz lõ fõ had -
nagy tet te, mo so -
lyog va  hoz zá té ve,
hogy ez nem az õ,
ha nem bi zo nyos fel -
sõbb kö rök vé le mé -
nye. Le tar tóz tat ták
még ek kor ha son ló
okok mi att dr. Jo dál
Gá bor, dr. Bo ros nyai
Pál ügy vé de ket, s dr.
Váró Géza ügy véd
he lyett, mert az iro -
dá ban nem lel ték,

Zat hu recz ky La jos
ügy vé di ír no kot. Az
összes le tar tóz tat ot tat a 

két em lí tett ügy véd ki vé te lé vel ki sem hall gat ták, és 1919. április
12-én kihallgatás nélkül bocsátották el."  (Emlékirat. Paál. 31, 32.
pont.) 

A szo vá tai el hur col tak kö zül a kö vet ke zõk ne ve it is mer jük:
Zá rug Fe renc, Vígh Sán dor kán tor ta ní tó, Be recz ki An tal, Boér
Mik lós, Zsom bo ri Sán dor, Pál G. Dé nes (akit mint lá za dót ha lál ra
ítél tek), Zá rug Már ton mé szá ros (aki ké sõbb be le halt a ve ré sek
okoz ta sé rü lé se i be [fel te he tõ en azo nos az zal a fo gollyal aki Szé -
kely ud var he lyen fel akasz tot ta ma gát, lásd fen nebb]), Ke le men Z.
Ká roly, Gub Já nos gaz dál ko dó (akit Ma ros vá sár hely re vit tek,
majd a ko lozs vá ri fel leg vár ba zár tak), Vass Sán dor ( Ko lozs vá ron 
majd Nagy sze ben be há rom hó na pig ra bos ko dott), Duka La jos
(so ká ig a ha va son buj kált, csak az élel mi szer hi ány mi att tért
vissza a fa lu ba, el fog ják, meg ve rik mert tár sa meg szö kött mel lõ -
le), Haj du Ist ván, Med gyes Mi hály. Szász And rás egy csa pat pa -
rancs no ka volt, fog sá ga alatt fe le sé ge és le á nya be le hal tak az iz -
gal mak ba. A letartóztatottakon kívül még a következõket is mer -
jük: Bokor János, Lukács István, Salath Antal, Domokos Gergely
és Bíró Pál mészáros.

Mint egy há rom hé tig tar tot ta meg száll va a ro mán ka to na ság
Pa raj dot - írta az egyik szem ta nú. Laár Fe renc re for má tus tisz te le -
tes föl jegy zé se sze rint az el hur colt sze mé lyek kö zül 27 pa raj di, 12 
al só-, 3 fel sõ só fal vi, 7 ko ron di és 9 szo vá tai la kost Szé kely ud var -
hely re, on nan Sza mo súj vár ra, ké sõbb Na gye nyed re és Dé vá ra
szál lí tot tak. Vé gül a fog lyok mind a nagy sze be ni bör tön be ke rül -
tek. A re for má tus pap 1919. év végi je len té sé ben vi szont 29 he lyi

A pa raj di emlékmû
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le tar tóz ta tott ról be szél: „,29-en 7-8 hó na pi fog ság ban vol tak a ki -
hall ga tá su kig.” Mint a je len té sé ben mond ja, õ maga 19-szer járt a
had bí ró ság nál, 1919. au gusz tus 2-án né hány tár sá val õt is le tar -
tóz tat ták rö vid idõ re. A fog ság ban az em ber te len kö rül mé nyek
mi att Amb rus Jó zsef és Stangl Fri gyes a pa raj di ak kö zül meg hal -
tak. Amb rus Jó zsef vi szont egye dül nincs fel so rol va a 27 ál do zat
kö zött. Azt le het mon da ni, hogy a só vi dé ki fel ke lés ben részt vett
sze mé lyek pon tos szá mát ne héz meg ál la pí ta ni. A só vi dé ki fel ke -
lés ben részt vett pa raj di fog lyo kat, név sze rint: Boóc End re, Bakó
Al bert, Biró Já nos, Bóér Já nos, ifj. Ba logh La jos, Amb rus Mó zes, 
Sze ke res Ká roly, Nagy La jos, Cse resz nyés György, Zsom bo ri
Ká roly utász, Csi ki Já nos, Nagy Ká roly, Zsom bo ri Sán dor, Lu -
kács Ger gely, id. Fü löp Al bert, Kál mán Já nos, Izsó And rás, Fü löp 
Al bert, Si mó fi Dá ni el, Ga gyi Já nos, Kén esi La jos, Hor váth Zsig -
mond ko vács, Szász And rás ke res ke dõ, Stan gel Fri gyes, ifj. Fü -
löp D. Jó zsef, Cse res nyés Já nos,Hosszú Ká roly pa raj di la ko so kat; 
Far kas Já nos, Haj dó Sán dor só vá gó, Pál Sán dor, Bál int Fe renc,
Fü löp György, Haj dó Ba lázs, Haj dó Már ton, Mol nár Ist ván, Bál -
int Ká roly, Sü kösd Ká roly, Mol nár Dé nes, Kár mán Mi hály al só -
só fal vi la ko so kat; Fü löp And rás, Kiss G Jó zsef, Ágos ton Láz ár
fel sõ só fal vi la ko so kat; Imre Pál, Fá bi án Má ria, Schul ler Já nos né,
Vin cef fi Zsu zsán na, Makó Já nos, Ra vasz Sán dor, Oláh István
korondi lakosokat; Zárug Ferenc, Vigh Sándor, Berecki Antal,.
Pál G. Dénes, Bóér Miklós, Zsombori Sándor, Duka Lajos, Hajdó
István, Medgyes Mihály és még más szovátai lakosokat Szé kely -
ud var hely re szállították, onnan Szamosújvárra, majd Na gy e nyed -
re, végül Déván helyezték el õket.

A Só vi dék pap jai több ször is köz be njár tak a le tar tóz ta tot tak
ügyé ben, de min den ered mény nél kül. Vé gül Laár Fe renc lel kész
Iu liu Ma ni ut is fel ke res te a bí ró ság elé ci tált só vi dé ki fel ke lõk
ügyé ben, de újabb hó na pok tel tek el tár gya lás nél kül. A je len tés
sze rint 1919. au gusz tus 2-án, a ké sõb bi írás alap ján pe dig 1919.
au gusz tus 7-én a fen ti 27-29 he lyi le tar tóz ta tott mel lé a had bí ró -
ság el ren del te Ki csid Béla ró mai ka to li kus, Laár Fe renc re for má -
tus lel kész, Zi la hi S. Géza református kántortanító és Horváth
Mihály szabó Szebenbe való kísérését. 

Már úgy tûnt, hogy sem mi köz be njá rás nem se gít, ami kor:
„egy nagy sze be ni asszony út ján ér te sül tünk, hogy pénz zel ered -
ményt ér he tünk el, ezt kö zöl tem a fog lyok kal, akik min den ál do -
za tot vál lal tak, csak hogy a fog ság ból sza ba dul ja nak... A pénz nek
ered mé nye volt. N. B. szá za dos had bí ró, a vizs gá lat ve ze tõ je az
em lí tett asszony tól át vet te az össze get, s erre el kezd te a fog lyok
ki hall ga tá sát és szabadlábra helyezését." (Laár 1941/21).

Egy he ti fog va tar tás után va la mennyi en ha za tér het tek. A fel ke -
lés ben részt vett szé ke lyek kö zül so kan más fél-két évig is buj kál -
tak. Má nya Gerõ és Ga gyi Láz ár szö kés ben levõ vád lot tak ügye
ma radt füg gõ ben eb ben az elsõ fá zis ban. Má nya Gerõ azon ban le -
ve tet te a rej tõz kö dõ pász tor ru há ját, a mint egy 36 hek tár le ge lõ jét
el ad ta az al só kö hé ri ek nek, és Ga gyi Láz ár ral együtt je lent kez tek
a kö vet ke zõ év szep tem be ré ben Nagy sze ben ben a had bí ró sá gon.
Mind ket ten ki fi zet ték a vérdíjat, és december hónap folyamán
szintén szabadultak a börtönbõl. 

A só vi dé ki lá za dás ese mé nyei azon ban ez zel még nem ér tek
vé get. A tu laj don kép pe ni, min dent le zá ró tár gya lá sok messze
van nak még. A fel ke lés ben részt vevõ só vi dé ki fal vak ra ha tal mas
ha di sar cot rótt ki a fris sen be ren dez ke dett ro mán ha ta lom, pe dig
még a bé ke szer zõ dés meg sem szü le tett, és azt sem le he tett tud ni,
hogy Ma gyar or szág nak ez a része hová fog kerülni a nagy osz toz -
ko dás után. 

A só vi dé ki lá za dás ban részt vett, majd bör tön be ke rült fog lyo -
kat a had bí ró ság min den év ben be idéz te, de ügyük tár gya lá sá ra
nem ke rült sor. 1926-ban Laár Fe renc pa raj di pap - im már par la -
men ti kép vi se lõ ként - a ma gyar par la men ti cso por ton ke resz tül
em lék irat tal for dult Oc ta vi an Goga bel ügy mi nisz ter hez, s végül
elérte az ügy felfüggesztését.

Az egy ko ri fog lyo kat, hogy ne fe led kez ze nek meg tet te ik rõl, a
had bí ró ság min den esz ten dõ ben meg idéz te an nak rend je és mód -
ja sze rint, de a tár gya lás év rõl évre ha lasz tó dott. A pár tok kal való
egyez ke dé sek, vá lasz tá si ko mé di ák al kal má val csak 1926-ban
ve tõ dik fel az ügy ese dé kes tár gya lá sa. A li be rá li sok ha ta lom ra
ke rü lé se után új ból elõ vet ték a só vi dé ki fel ke lõk ügyét, és 1927.
no vem ber ha vá ban kb. 120 vád lott és tanú fel vo nul ta tá sa után a
bras sói had bí ró ság 11 napi tár gya lás vé gén a Ma gyar or szág ra me -
ne kül tek ki vé te lé vel min den vád lot tat fel men tett, az zal az in dok -
lás sal, hogy a felkelés idején még nem voltak román ál lam pol gá -
rok. (Erdélyi mártírok, 221.).

 A Ma gyar or szág ra me ne kült só vi dé ki vád lot tak kö zül egye se -
ket élet fogy tig la ni vagy 15 évi kény szer mun ká ra ítél tek. Ka csó
Sán dor 20-20 évi kény szer mun ká ra em lé ke zik írá sa i ban. A me ne -
kül tek kö zött volt már 1920-tól Zi la hi Se bess Géza kán tor ta ní tó
is, aki 1911-tõl volt megbecsült tanítója a gyülekezetnek. 

A Nyá rád kösz vé nyes tõl Ud var he lyig ter je dõ ak ció jó al ka lom
volt a la kos ság meg fé lem lí té sé re, ezért is húz ták el nyolc és fél
évig. Köz ben az érin tet tek hoz zá tar to zói ered mé nye sen duz zaszt -
hat ták az új ha ta lom kép vi se lõ i nek zse be it a korrupció íratlan
törvényei szerint. 

A só vi dé ki fel ke lés ese mé nye i ben össze sen mint egy ezer
sze mély ve he tett részt, eb bõl két száz ra te he tõ a fel fegy ver zett
szé kely fér fi ak szá ma. (Ma ros me gye le vél tá ra, 1919/33).

       A só vi dé ki fel ke lés ese mé nye i nek köz vet le nül a fel ke lés fo -
lya mán hét ha lá los ál do za ta volt: há rom ro mán csend õr ka to na és
négy szé kely. A fel ke lést kö ve tõ meg tor lá sok és a vizs gá la ti fog -
ság gyak ran em ber te len kö rül mé nyei 12 ci vil áldozatot kö ve tel -
tek, s ezek mind székelyek. 

Ha bár egye sek sze rint a lá za dás vagy fel ke lés fo gal mát az
1919. már ci us. 29-én és az azt kö ve tõ en tör tént ese mény sor nem
me rí ti ki a nem zet kö zi jog sze rint, hi szen a Só vi dék, mint ahogy a
tel jes Szé kely föld és Er dély ek kor és az 1920. jú ni us 4-i tri a no ni
bé ke dik tá tu mig még Ma gyar or szág szer ves ré sze volt és a jog sze -
rû ön vé del met nem le het lá za dás nak ne vez ni, a tör tén te ket ennek
ellenére így emlegeti a helyi szóhasználat.

A Nyá rád re me té rõl és Nyá rád kösz vé nyes rõl in dult moz ga lom
egyik elsõ meg örö kí tõ je Laár Fe renc pa raj di re for má tus lel kész
volt, egy ben te vé keny részt ve võ je is a cse lek mé nyek nek. Az ese -
mé nye ket szûk sza vú an Ka csó Sán dor is meg örö kí tet te a Fogy a
vi rág, gyûl az iszap címû vissza em lé ke zõ kö te té nek 83-85. ol da -
la in. Ö a nyá rád re me te i ek szem szö gé bõl és az idõ tá vo lá ból
szûk sza vú an össze gez, a fel men tõ bras sói tár gya lás ra és gyer -
mek ko ri em lé ke i re ala poz va. Utóbb Jó zsa And rás mér te fel az
ese mény sor Nyá rád kösz vé nyes és Szé kely ud var hely kö zöt ti ha -
tá sa it. A só vi dé ki szer zõk kö zül még szá mos ku ta tót ta lá lunk,
akik em lí tik a só vi dé ki lá za dást (And rá si Be ne dek: Al só só fal va
mo nog rá fi á ja, Al só só fal vi köz bir to kos ság, 2003; Csi ki Zol tán,
Hor váth Ist ván, Os vát Pál, Vé csei And rás: Rap só né örök sé ge,
Ta nul má nyok Pa rajd köz ség múlt já ból, Cor vin Ki adó, Déva,
2006.; Fe ke te Ár pád, Jó zsa And rás, Szõ ke And rás, Za pec za ner
Jenõ: Szo vá ta 1578-1989; Mú ze u mi Fü ze tek és Haáz Re zsõ
Kul tu rá lis Egye sü let, Szé kely ud var hely, 1998; 117-126. old.;
Jó zsa And rás: A Só vi dék és für dõi, Ha za né zõ köny vek, 2002;
Sze ke res Lu kács Sán dor: Ko dá ros kin csei - fe je ze tek Fel sõ só -
fal va és Szé kely–Só vi dék tör té ne té bõl,  Szé kely ud var hely, 2002.; 
dr. Sze ke res Sán dor: Szé kely Had osz tály, in: Mo no ri Strá zsa,
1998.)
A Szé kely Had osz tály ról és a só vi dé ki lá za dás ról re mél he tõ leg
még sok adat és rész le te sebb ta nul mány fog meg je len ni, ez zel is
gaz da gít va Ma gyar or szág és ál ta lá ban véve Kö zép-Eu ró pa XX.
szá za di tör té nel mét. 

                                                                                    Sze ke res Lu kács Sán dor



„A föl éb re dés – igaz – el vi sel he tet len szen ve dé se ket okoz. És a
szen ve dé sek soká tar ta nak. A vi lá gos ság reg gel har so gó ak kor -
dok ban dü bö rög vé gig az ut cá kon. És az ab la kok tej üveg je meg a
szí nes füg gö nyök nem vé de nek el le ne, mert bán tó, re cse gõ, rit mu -
sos lár má já val át ha tol min de nen és kö ve te lõ en hí. Men ni kell.
Rossz arcú és ala csony em be ri lé nyek közé, akik azt hi szik, hogy e
nem te len és ke gyet len mu zsi ka az Élet tör vé nye, s amit õk él nek,
az maga az élés. (…..) Az ar cunk a tü kör ben me rev, idom ta lan
szín fol tok ban je le nik meg, ame lyek nek nyil ván va ló an sem mi köze
hoz zánk. Vo na tok ér kez nek a pá lya há zak ban, az ut cá kon em be -
rek, ko csik, lo vak si et nek, mind ez cso dá la tos, szen ve dést
oko zó de egy szers mind ért he tet len és fur csa, úgy -
hogy azt a meg gyõ zõ dést kel ti föl, hogy a dol -
gok nak eb ben a for má já ban nincs sem mi oka
és cél ja. El kell te hát me ne kül ni va la ho vá,
ahol azok egy sze rû ek ké és könnyen meg -
fejt he tõk ké vál nak.
 A gyö nyör el tûn te ti a kör vo na la kat és
az ér tel met len sé ge ket. Ki he lyez ben -
nün ket a tér bék lyó i ból, és az idõ za -
ka to ló má sod perc órá ját meg ál lít -
va, lan gyos hul lá mo kon emel ben -
nün ket a lét ma gas sá ga i ba. (…)
 A meg is me rés, az is ten bol dog sá -
gát csak a gyö nyör adja szá munk -
ra. De le het-e be szél ni ar ról, hogy
az is ten bol dog sá ga csak egy pil la -
nat? Igen: õ ennyit adott ala mizs -
na kép pen az os to bák nak és a gyá -
vák nak, de akik töb bet ér de mel nek –
mert töb bet akar nak -, azok nak meg -
ada tik, hogy meg ra bol ják az örök lé tet
vi téz és ne mes koc ká zat tal.” (Csáth
Géza: ÓPI UM (egy ideg or vos le ve les lá -
dá já ból) 

 Csáth Géza az egyik leg mo der nebb szer zõnk… 
Kosz to lá nyi gyö nyö rû sza va i val szól va: „éles re fent ké -
se ket rej te ge tett a szí vé ben”. Azon ban meg volt gyõ zõd ve róla,
hogy õ egy kü lön le ges em ber. Tit ko kat für ké szett egész éle té ben,
va ló já ban még sem hitt a lé te zé sük ben. Pon to sab ban nem hitt ab -
ban, hogy lé tez het olyan ti tok, amely nek a tu do mány ne len ne ké -
pes a nyomába jutni és racionális magyarázatát adni.

1888. feb ru ár 13-án szü le tett Sza bad kán, apja dr. Bren ner Jó -
zsef ügy véd. Édes any ját ko rán el ve szí ti, apja nem so ká ra meg nõ -
sül, ez a gyer mek ko ri tra u ma egész éle tén át tar tó, úgy ma ga tar tá -
sá ban mint írá sa i ban is fel is mer he tõ en kö vet he tõ nyo mo kat ha -
gyott. Egész írói élet mû vé nek meg ha tá ro zó él mény for rá sa a gyer -
mek kor vi lá ga. No vel la hõ se it nem a cé lok ve zér lik, ha nem el foj -
tott vá gyak, in du la tok. 1907-1908 kö zött sze cesszi ós for du lat kö -

vet ke zik be nála, ek kor írt no vel lá i ban tel je se dik ki élet- és mû vé -
szet fel fo gá sá nak lé nye ge: az em ber éle te eg zisz ten ci á lis lé tén túl
fan tá zia vi lá gá val együtt tel jes egész. Ezért tér nek vissza gyak ran
hõ sei a gyer mek ko ri tel jes ség szin te ré re (A va rázs ló kert je, A va -
rázs ló ha lá la, Dél utá ni álom) vagy az álom vi lág ba (Egyip to mi
Jó zsef). A va rázs ló ha lá la, mint egy át la gos sze rel mi tör té net ér
vé get, csak hogy, mint ha a sa ját ha lá lát ter vez te vol na elõ re, mint -
ha ez lett vol na Csáth Géza ter ve a jö võ re néz ve, és ami meg döb -
ben tõ en tra gi kus, hogy mind vé gig tud ta, hogy kép te len lesz les -
zok ni az ópi um ról, min dig tud ta azt is, hogy ez las san fe lõr li szer -

ve ze tét, s a ko rai ha lál hoz ve zet, még sem tu dott ten ni el le -
ne. 

Nem csak fel nõtt hõ sei van nak tele gyil kos in -
du la tok kal (Gyil kos ság), ár tat lan nak tet szõ

gyer mek hõ sei is sza dis ta haj la mok tól in -
dít tat va ve te med nek gyil kos ság ra

(Anya gyil kos ság, A kis Emma). Sok ol -
da lú te het sé ge már gyer mek ko rá ban
meg mu tat ko zott: ki tû nõ en he ge dült,
raj zolt, fes tett, 14 éves volt, ami kor
elsõ ze ne kri ti kái a Bács kai Hír -
lapban meg je len tek. A gim ná zi um
el vég zé se után si ker te le nül fel vé -
te li zik a Ze ne a ka dé mi á ra, ek kor
dönt az or vo si hi va tás mel lett. Ed -
dig azon ban már szám ta lan dí jat
nyert Arany ról, Szé che nyi rõl, Vö -
rös marty ról írt dol go za ta i val. Uno -
ka báty ja, Kosz to lá nyi De zsõ ösz -

tön zé sé re tár cá kat, bí rá la to kat, ze ne -
kri ti ká kat ír a Bu da pes ti Nap lóba,

majd a Nyu gatnak is mun ka tár sa lesz.
1908 ta va szán je le nik meg elsõ no vel -

lás kö te te, A va rázs ló kert je. 1911-ben a
pes ti Ma gyar Szín ház mû sor ra tûzi a Ja ni kát

és a Ham va zó szer dát, meg je le nik a Dél utá ni
álom c. no vel lás kö te te és a ze nei írá sa i ból vá lo ga tó 

Ze ne szer zõ port rék. Mi u tán be fe je zi or vo si ta nul má nya -
it, a Mo rav csik Ernõ ál tal ve ze tett ideg- és el me kli ni ka gya kor no -
ka lesz, az év fo lya mán meg je lent az Al bí ró ék és egyéb el be szé lé -
sek címû kö te te a Moz gó Könyv tár so ro zat ban. Ere de ti han gú, ér -
de kes el be szé lé se in ele in te a fran cia „di a bo li kus” írók ha tá sa ér -
zõ dött, ké sõbb mind in kább a mo dern lé lek tan ered mé nye i nek
szel le me ha tot ta át no vel lá it. Kép ze le tét az ideg be teg vagy ideg -
be teg ség re haj la mos em be rek gro teszk, zi lált, zak la tott vi lá ga iz -
gat ta. A kor sze rû ter mé szet tu do má nyos szem lé let ir ra ci o ná lis
bor zon gá sok áb rá zo lá sá val öt vö zõ dött írá sa i ban, rend kí vü li ér zé -
keny sé ge lé lek ta ni éles lá tás sal, szem lé le té nek de ka den ci á ja hû -
vös elem zõ kész ség gel pá ro sult. Az em be ri lé lek új tá ja it tér ké -
pez te fel, ke mény re fo gott, szug gesz tív írá sa i val a szá zad elõ ma -
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B. Os vát Ág nes ro va ta

Ele ven ha gyo mány

C S Á T H    G É Z A
 (Ere de ti ne vén Bren ner Jó zsef)

(Sza bad ka, 1887. feb ru ár 13. – Kel ebia és Sza bad ka

kö ze lé ben, 1919. szep tem ber) 11.)



gyar pró zá já nak me gú jí tói közé tar to zott. Mély sé ge sen hitt a mo -
dern pszi cho ana lí zis ben, és hitt uno ka test vé ré ben, Kosz to lá nyi
De zsõ ben, aki nek pszi cho a na lí ti kus mû velt sé gét nagy ra be csül te. 
Vég aka ra ta volt, hogy Kosz to lá nyi fog lal ja re gény be, azaz fejt se
meg fél re si ke rült éle té nek tit kát. Az író-ro kont kö zös sza bad kai
gyer mek ko ruk, egy ko ri ben sõ sé ges ba rát sá guk is pre desz ti nál ta
erre a fel adat ra. Csáth pe dig, mun ká ját meg könnyí ten dõ, rá hagy -
ta a nap ló ját és éle te vé gén kü lön uta sí tá so kat is fo gal ma zott szá -
má ra. A re gény, bár Kosz to lá nyi hoz zá kez dett a mun ká hoz, vé gül
is nem ké szült el.

 Annyi egé szen bi zo nyos, hogy ha más ként for dult vol na az
élet út ja, ha nem pusz tít ja el a lel két olyan fi a ta lon a mor fi niz mus,
Csáth Géza a szá zad egyik leg na gyobb, ta lán ép pen a leg na gyobb
pró za í ró ja le he tett vol na. Olya nok is vol tak, akik ben ne lát ták a
kor szak leg ér tõbb ze ne kri ti ku sát, aki elõ ször fe de zi fel és hír de ti
Bartók és Kodály nagyságát és jelentõségét. 

 Élet út já nak meg ha tá ro zó ja a té ve sen di ag nosz ti zált tü dõ baj,
en nek a té ve dés nek tud juk be, hogy mint nap ló já ban ol vas ha tó,
1910. áp ri lis 10-én haj na li fél hat kor hasz nált elõ ször mor fi u mot,
ami re et tõl kezd ve tu da to san rá szo kott, mert ér de kel te an nak tu -
dat mó do sí tó ha tá sa. Mor fi nis ta szen ve dé lyét azon ban csak rö vid
ide ig si ke rült kor dá ban tar ta nia. A kli ni kát ott hagy ja, már nem
akar se tu dós, se ta nár len ni. In kább für dõ or vos nak megy, ez ké -
nyel mes ál lás, le het köz ben írni és ter vez get ni, és még sem sza kad
el a gyó gyí tás tól sem. Itt is mer ke dik meg ké sõb bi fe le sé gé vel, Jó -
nás Ol gá val, akit 1913-ban fe le sé gül vesz és aki tõl lá nya szü le tik.
1914. nov. 20-i két so ros nap ló be jegy zé sé bõl szer zünk tu do mást
ar ról, hogy maga Csáth vet te rá fe le sé gét is a nar ko ti ku mok él ve -
ze té re. Tet te ezt an nak el le né re, hogy jól tud ta, mi lyen iszo nya tos
pusz tí tást vé gez a szer ve zet ben, hi szen egy év vel elõbb az el vo -
nó kú ra so rán õ maga is na gyon so kat szen ve dett. Ez az el vo nó kú -
ra vég ül is si ker te len ség nek köny vel he tõ el. Idõ köz ben azon ban

sok mûve szü le tett, a mun ka mel lett ma radt ide je az írás ra is és ta -
lán azt re mél te, hogy ilyen kö rül mé nyek kö zött ha nem is tud egé -
szen fell hagy ni a gyil kos nar ko ti kum mal, még nem jut el a nar ko -
má ni á ig. A más fé le gon dol ko dást, a szak mai ta pasz ta la tok ta nul -
sá ga it le von ni nem ké pes vo lun ta riz mu sa, rossz lel ki is me re te
akart el né mí ta ni min dent, ami fe le lõs sé gé re fi gyel mez tet te vol -
na? Nem tud ni, de cse le ke de te ak kor vá lik iga zán ré misz tõ vé, ha
tud juk, hogy Olga, akit hol min den baj oká nak, hol min den ki nél
sze re tet re és tisz te let re mél tóbb nak tar tott, de aki hez oly kor bru -
tá lis is volt, meg nyug vás sal vet te tu do má sul, ami kor sza na tó ri -
um ba vo nult. „Ked ves Jós kám, gon dold meg, mi cso da öröm és
bol dog ság már a pusz ta gon do la ta is an nak, ha né hány hét múl va
fris sen, pom pás egész ség ben, el fe lejt ve az el múlt ne héz he te ket,
tisz tán lát va és fel sza ba dul va a kín zó, ha zug gon do la tok alól, egy
gyö nyö rû szép, egész sé ges, bol dog élet be lé pünk, mely új lesz
mind ket tõnk nek, mert hi szen meg sza ba dul tunk a rém tõl, a mé -
reg tõl, mely té ged úgy elv ont tõ lem” - áll egy kö zö let len, da tá lat -
lan le vél ben. De nem sza ba dul tak meg. Csáth nál hi á ba va ló pró -
bál ko zás nak bi zo nyult a napi ada gok csök ken té se, au to szug gesz -
ti ó val se ho gyan sem bol do gult, ta lán nem is akart, hi á ba kö nyör -
gött föl dön tú li se gít sé gért, hi á ba bíz ta a Meg vál tó ra sor sát. Az ál -
mok, vá gyak tár há za az idõ mú lá sá val las san ki ürült, mert a lé lek
te le vé nyé bõl nem nõtt ki is me ret len cso da. Meg ren dí tõ val lo má -
sát majd nem tel jes egé szé ben ér de mes idéz nünk: „Ó, jó Is te nem,
ha élsz és lé te zel, add most tud tom ra ezt, hogy ott hagy va a bû nös
és önzõ él ve ze tek haj szo lá sát, vissza ke rül hes sek az iga zi mun kás
és em be ri élet be, ame lyet olyan könnyel mû en és meg gon do lat la -
nul el hagy tam. Ha se gí tesz raj tam és ki ve zetsz a la bi rin tus ból,
ahol a fe ke te „M”ino ta u rusz ta lán még ha lál ra ke re sett en gem, be -
csü le te sen meg fo gom be csül ni az élet szép kin cse it, te het sé ge i -
met, és egyet len cé lom lesz, hogy az em be re ket job bak ká, ne me -
seb bek ké és iga zab bak ká te gyem, s így hoz zád kö ze lebb hoz zam
õket. Ezt fo gom tar ta ni éle tem leg szebb és leg di csõbb fel ada tá nak 
és úgy gon do lom, hogy ak kor Te meg fogsz en gem aján dé koz ni a
meg elé ge dés nek és a re mény nek is te ni aján dé ka i val, ame lyek fe -
lûl múl nak min den e föl dön el ér he tõ ér té ket és él ve ze tet. Ez zel a
gon do lat tal és re ménnyel in du lok az út nak a Te szent fi ad nak, Jé -
zus nak a ne vé vel aj ka mom! Se gíts en gem! – és én sem fo gom ma -
gam el hagy ni.” Azon ban ki tör az elsõ vi lág há bo rú és ka to na or -
vos nak hív ják be. Tá vol a sze re lem gyö nyö rû sé gé tõl, tá vol az al -
ko tás le he tõ sé gé tõl, a bor zal mak kel lõs kö ze pé be vet ve nincs más 
me ne dé ke, mint a min dent fe led te tõ és ön gyil kos gyö nyört adó
mor fi um. Ek kor sza ba dul el a dé mon. Az ön ká bí tó szen ve dély el -
ha tal ma so dik, töb bé nem le het meg ál lí ta ni, nincs töb bé vissza út.
A végsõ kiábrándultság mégis csak jóval késõbb következik be,
csírájában viszont már 1915. május 9-i naplóbejegyzésében meg -
ta lál ha tó: „A kegyetlen háború… engem csaknem a végsõ pusz tu -
lás ba döntött”. De tehetetlenségének és elveszettségének, re -
mény te len sé gé nek és pusztulásának okául csak évekkel késõbb,
egykori tanárának, Moravcsik Ernõ elmegyógyásznak írt, pub li -
ká lat lan búcsúlevelében nevezi meg egyértelmûen a világégést:
„….A háború halottjának tekintem magam, mert ha ez közbe nem
jõ, elvontam volna a szert és elváltam volna. Így mindkettõt
halasztgattam a békekötésig. Ez pedig oly soká váratott magára,
míg számomra minden késõ lett”. 

 Hogy Csáth már a vi lág há bo rú ki tö ré se kor mi lyen meg ve tõ
han gon be szélt az el len sé ges or szá gok ról, vé gül is nem iga zán
meg le põ, a tör té ne lem to váb bi ala ku lá sa utó la go san õt iga zol ta.
„Szo mo rú hí rek. Belg rád ki ürí té se. Hal lat la nul le ver ben nün ket.
Take Io nes cu bel ügy mi nisz ter szem te len cik ke is na gyon el szo -
mo rít: hát csak ugyan nincs rá mód, hogy a gaz ro má non mél tó
bosszút áll junk? Mi lyen ha mis, ál nok, kö vet ke zet len. Ok nél kül
gyû löl kö dõ ez az un. ál lam fér fiú. Ép pen olyan, mint min den ro -
mán ve lünk szem ben. Nem le het õket jó in du lat tal, szí ves ség gel
meg gyõz ni. Csak az ök le ink re re a gál ná nak. De milyen messze
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van az az idõ, amíg módunk lesz rá, hogy igazán elbánjunk velük.
Talán soha.” 

 Más nem ze tek rõl sem volt sok kal jobb vé le ménnyel.
 A há bo rús szol gá lat alatt elõbb a déli majd ke le ti front ra ve zér -

lik, de mi u tán mor fi niz mu sá ra fény de rül, fe lül vizs gá lat ra kül dik.
Is mét kény szer el vo nó kú ra kö vet ke zik, majd egy év sza bad sá got
kap. Ami kor vég leg le sze re lik, sú lyos be te gen tér haza, ek kor már 
vég ze te sen ell ha tal ma so dik raj ta az ön pusz tí tó kór. Föl de sen,
majd Re gõcén mû kö dik mint köz sé gi or vos, majd 1919. áp ri li sá -
tól a ba jai el me be teg osz tály ke zelt je. Ret ten tõ kí no kat él át, az ön -

gyil kos ság gon do la ta fog lal koz tat ja. Jú ni us ban meg szö kik a kór -
ház ból és ha za gya lo gol Re gõ cé re. Jú li us 22-én há rom re vol ver -
go lyó val meg öli a fe le sé gét, majd meg mér ge zi ma gát és fel vág ja
az ere it. Ám meg men tik az éle tét, s hoz zá tar to zói ké ré sé re a sza -
bad kai kór ház el me be teg osz tá lyá ra ke rül. In nen is mét si ke rül
meg szök nie, s Pest felé in dul. A jugoszláv határõrök meg pró bál -
ják feltartóztatni, ekkor nagy mennyiségû Pantopont vesz be és 31 
éves korában meghal.

 Csáth Géza el vá rá sa it, am bí ci ó it te kint ve ízig-vé rig mo dern
mû vész volt. Csak hogy soha nem volt ki tar tá sa, lel ki ere je az iz -
zad sá gos mun ká hoz, nem ké pes két hé tig gon dol kod ni egy jel -
zõn, mint Fla u bert, nem ké pes dél utá no kig el kín lód ni egy-egy
har mó ni ai meg ol dás sal, mint Cho pin. Va ló já ban a könnyû, ké -
nyel mes és gyors al ko tás ra vá gyott min dig, ami hez írni tu dá sa bõ -
sé ge sen volt, de ép pen mo dern mû vész vol ta, ön ma gá val szem be -
ni el vá rá sai mi att ez még sem ada tott meg neki. Vib rá ló nyug ta lan -
sá ga, ki elé gí tet len am bí ci ói elõl a mor fi um hoz és pan to pon hoz, a
meg írat lan no vel lák és re gé nyek elõl a nap ló hoz me ne kült. Meg -
ta lált és ki adott nap ló ja fon tos do ku men tum-ada lék Csáth Géza
utó éle té hez, mert „test kö zel bõl kí sér het jük nyo mon em be ri tra gé -
di á ját, új fel is me ré sek öt vö ze té ben lát tat ja ve lünk, mi lyen drá mai
küz del met ví vott szen ve dé lyé vel a há bo rú elsõ két és fél évé ben.
Az 1912-13-as nap ló já nál töb szö rö sen ter je del me sebb kéz irat
akár új Csáth-mû nek is te kint he tõ, de min den kép pen an nak foly -
ta tá sa, amely sok új, hi te les for rás ként hasz no sít ha tó elem mel
gaz da gít ja is me re te in ket. Meg ke re rül he tet len mun ka, amely mél -
tó kép pen rep re zen tál ja szer zõ jét: a vi lág há bo rús má mor le lo ha -
dá sá nak és a ron cso lás fo lya ma tá nak ér zé kel te té sé vel a dé mo ni
he lyett az élet ér tel me mel lett ta nús ko dik., föl fe di a csú nya sá gok
mö gött rej lõ ne mes sé get. Egy olyan sok ol da lú mû vész va jú dá sát,
seb zett sé gé nek, té pett sé gé nek oka it, aki ben a lé te zés be ki ve tett
em ber eg zisz ten cia lis ta élet ér zé sé nek elõ ké pét is lát hat juk, s aki -
nek az éle te – aho gyan azt egy he ve nyé szett le ve lé ben ön ma gá ról
meg ál la pí tot ta – ket tõs volt: rom lás és bol dog ság.” Nem tud juk,
mivé nõ he tett vol na, de az bi zo nyos, hogy élet mû ve nem tor zó.
Amit írt, klasszi kus örök sé ge iro dal munk nak. Min den képp oda -
tar to zik a Nyu gat nagy nem ze dé ké nek új ma gyar irodalmat
teremtõ nagyjai közé. 

 (Össze ál lí tot ta: BOÁ)
Fel hasz nált iro da lom: Csáth Géza: Fej a po hár ban. Nap ló és le -
ve lek, 1914-1916) 
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Csáth Géza

 A GYER TYÁK
 A rö vid re le égett gyer tyács ka - amely nek üsz kös ka nó cá ban

fe ke te kis manó al szik - mel let tem állt. Igen, benn al szik a kis le -
gény. Jó ízût szun di kál nap hosszat, csak ha a kö zel ben gyu fát
gyúj ta nak, röp pen el az álma és csak azt vár ja ak kor, hogy oda ér -
tes sük hoz zá a tü zes va rázs bo tocs kát, föl pat tan õ is, hu nyor gat ja
egy ide ig a sze mét, az tán ra gyo gó an, sárgán, mereven tekint szét
maga körül.

 De azt hi szem, hogy ami kor benn al szik a füs tös kis ka nóc ban, 
ak kor is min dent ész re vesz, tud maga kö rül. Kis sé bú sul, ha lát ja a 
cit rom szí nû en ra gyo gó gáz lán gok di a da lát, ame lyek alatt neki
meg kell hú zód nia az éj je li szek ré nyen, a ka ros bronz gyer tya tar -
tóm ban. Hi szen sen ki se tö rõ dik vele ko mo lyan. Ki csit ol vas nak
mel let te, leg in kább új sá got, ha az, aki ágy ba fek szik, nem tud
mind járt el alud ni. Kö zö nyö sen gyújt ja meg a gyer tyát, el csa var ja
a go nosz gáz csö vek csap ja it, azu tán le fek szik. Ol vas egy ne gyed -
órát, és a vé gén na gyot fúj a le ve gõ be. A kis manó erre só hajt
egyet, ta lán ha rag szik is. Leg alább erre vall, hogy a ka nóc vö rö -

sen pis lo gó he gyé rõl bosszú sá gá ban rossz szagú füstöt bocsát,
azután bánatosan nyugalomra tér. Megint egész nap alhatik.

 Iga zán alig van rá szük ség. Leg föl jebb, ha a kam rá ban ke res -
nek va la mit és a le ány nem ta lál ja meg - mert a kam rá ban már
kora dél után is sö tét van - no ilyen kor ki ke rül a gyer tya a szo bá -
ból. A kis manó elõ re örül, hogy va la mi szép di csõ dol got lát. Re -
mé li tán, hogy még ka rá csony fá ra ke rül, ami va ló ban pom pás le -
het, de hát egy nyolc kraj cá ros vas tag gyer tya hely ze té ben va ló -
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ban hív sá gos re mény. Mon dom, elõ re örül neki, és persze azután
elszomorodik, mert valaki így szól:

 - Min dig mond tam, hogy a kam rá ba is be kel lett vol na ve zet -
nünk a gázt, most le cse peg te tik a ru há kat és a bõ rön dö ket. Az az
os to ba gyer tya is hoz zá úgy csö pög, mint ha fizetnének neki.

 Ilyen kor este szó esik a gyer tyá ról. Vagy egyéb kor is, mert a
nagy ma ma sze re ti em le get ni:

 - Mi kor én lány vol tam, bi zony gyer tya mel lett varr tunk. Tud -
tuk is mi, hogy mi az a lám pa... az én sta fí run go mat édes anyám -
mal csi nál tuk hét hét alatt, éj jel. Azt is csak faggyú gyer tya
mellett.

 Ilyen kor a kis manó fü lel. Jó le sik neki az ilyen be széd.
 Egyéb szó ra ko zá sa azon ban rit kán van. Ha szom bat este ki vi -

szik a kony há ba a gyer tya tar tó kat, hogy meg tisz tít sák és ki fé nye -
sít sék õket, nyí rott, szí nes pa pí ros gal lér ral dí szít sék a tö ve i ket és
ol ló val le nyír ják a fö lös le ges ka nóc ré sze ket, ilyen kor egy más
mel lé ke rül nek a gyer tyák, és be szél get het nek. Az öreg gyer tya,
amely bõl már csak két-há rom hü velyk nyi ma radt meg, több nyi re
pa nasz ko dik, hogy a mai vi lág ban a gyer tyá nak már nincs al kal -
ma se tár sa dal mi, se iro dal mi mû velt sé get sze rez ni. Ha a sza lon -
ban ven dé gek van nak és be szél get nek, a gyer tya az éj je li szek ré -
nyen egy szót sem ért het be lõ le. S ha re gényt ol vas va la ki,vagy az
ifjú úr ta nul a szo bá já ban, mind ez gáz vi lá gí tás mel lett tör té nik. A
kis asszony pe dig, ha este néha oda ül a zon go rá hoz, nem visz be
gyer tyá kat, hogy hang je gyek rõl a nagy mes te rek re mek mû ve it
zon go ráz za, ha nem csak nó tá kat ját szik - ma gyar nó tá kat - ahogy
ép pen eszé be jut, ke gyet len susz ter basszu sok kal. Ezért mél tán
ha ra gud hat nék a gyer tya a kis asszony ra. De ezt még se te szi, mert
a kis asszony szép lány. Vé kony fe hér uj jai van nak, cso dá la tos

csil lo gó fe ke te sze mei és jó il la tú, sely mes, szõ ke haja. Éj jel néha
nyug ta la nul al szik, és azu tán ál mat la nul bá mul be a szo ba ko rom -
sö tét szög le te i be. Fáj a feje is bi zo nyá ra. Ilyen kor a kis asszony
gyu fát ke res és meg könnyeb bül, ami kor vég re fel éb resz ti a gyer -
tyá ban lakó kis ma nót, hogy vir rasszon vele. (Aki ezt szí ve sen is
te szi.) A kis asszony szek ré nyén azon ban oly kor nin csen gyu fa.
Fi nom hosszú uj jai hi á ba ta po gat nak utána, csak a gyertya akad a
keze ügyébe... De a gyertya ennek még jobban örül, mintha
meggyújtanák a kanócán. Azt gondolja, hogy a fény és meleg
közül - ha választani kell az élet dolgai között - mégis a melegség
a szebbik.

 Vagy ha éj jel a fi a tal úr vár ja a le ányt, s a fi a tal úr a szí ve do bo -
gá sa mi att nem tud egy he lyen ma rad ni, csak hal kan, ha ris nyá ban, 
hogy meg ne hall ják, lép ked, sza lad gál ide-oda a szo bá ban - hol
le ül ve az ágy ra, hol újra föl ugor va - eköz ben is a gyer tya vi lá gít
neki. Sár ga láng ja most ké ke sen, kó tya go san li beg-lo bog, hogy a
fi a tal úr ne vet ne raj ta, ha nem va cog na a foga... Ami kor pe dig sü -
ket csi kor gás sal föl nyí lik az ajtó, fe hér ru há ban leb ben be a le ány,
és ne vet is - a gyer tya láng meg ha jol, és kö szön ti õt... Azu tán pe -
dig ví gan, jó ked vû en al szik el. És csak a sötétben kuncog jókat,
tovább hallgatódzik, és vidám dolgokra gondol.

 Nem kell azon ban azt hin ni, hogy a gyer tyák sze rep lé se az em -
be rek éle té ben pusz tán az ilyen ki sebb je len tõ sé gû al kal mak ra
szorítkozik.

 Ugya nab ba a gyer tya tar tó ba, amely most a nagy ma ma fi ó kos
szek ré nyén áll, sok év vel eze lõtt, ép pen szom ba ton, új gyer tyát
tet tek. Hét fõ haj na lán még sö tét volt künn - tél volt -, ezt a gyer -
tyát egy sá padt, szép ar cú asszony gyúj tot ta meg. Nem so ká ra
meg ele ve ne dett a ház. Ló tot tak, fu tot tak. Mire pe dig a nap fel jött,
gye rek sí rás hal lat szott a szo bá ban. A gyer tyát égve feledték.
Láttam. Õt láttam elõször a világból.

 Va ló szí nû leg õt fo gom lát ni utol já ra is.
 Va la hol ide gen vá ros ban szál ló ban al szom. Arra éb re dek,

hogy a szí vem bo lon dul ver és fáj is. A fe je men pe dig hi deg ve rí -
ték üt ki. Meg ke re sem a gyu fát és föl gyúj tom a hosszú, kor mos
ka nó cot. Na gyot lob ban a láng és soká tán col. - Vég re meg ál la po -
dik. De ak kor ra én már na gyot só haj tok, s utána nemsokára a
szemeim is kinyílnak.

 Ma gá ra ha gyom a kis ma nót. Egy ide ig cso dál koz va bo rul
rám. Elõ ször bo hóc kod va vi dá man köl tö get - mint aki tré fá nak
ve szi a dol got -, azu tán le kú szik a ka nóc tö vé re, és ott ala csony
kék nyelvecskével pislákol.

 Vég re azt is meg un ja. El szo mo rod va ki lob ban, és soká, ün ne -
pé lye sen füstöl.
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 ESTE
 Sö tét kék, kora õszi este volt. A nagy kör úton nem si e tõ, ün nep -

lõ nép ség moz gott. Ezen az es tén a me lan kó lia ter jesz ke dett szét a 
lá zas Budapest fölött.

 Az ut cán sé tá lók kö zött sok szép szõ ke asszo nyok buk kan tak
föl, akik könnyes sze mek kel ka pasz kod tak fér je ik kar já ba. Ki
tud ná, mi ért könnyez tek. Ma gá nyos ut ca lá nyok sé tá juk köz ben
hir te len meg áll tak, le csüg gesz tet ték fe jü ket, vagy me re ven
néztek a kigyúlt lámpák lángjaiba.

 Az em be rek zaja el csen de se dett.
 Mint ha min den ki las san és vi gyáz va lép ked ne. Mint ha só ha -

jok szál la ná nak vé gig a kö vek kö zött, mint ha könnyek tõl vol na
ned ves az asz falt... mint ha a csen des, ol va tag szél erõ tel jes és bús
me ló di á kat hor da na szer te szét. S mindenki azokat hallgatná.

 A szép szõ ke asszo nyok meg tör ül ték sze me i ket, és még szo ro -
sab ban si mul tak fér je ik hez. A gyer me kek nem lár máz tak, ér tel -

met le nül, hall ga ta gon né ze get tek szét ma guk kö rül, egymás kezét 
szorongatva.

 Az ab la kok ban eny he vi lá gos ság de ren gett és enyé szett el. A
ká vé há zak ban egy-egy em ber ült csak, maga elé mé láz va, és a ci -
ga ret tá ját ki hagy ta alud ni. A nagy, eme le tes há zak nyi tott ab la ka -
in fi a tal le á nyok ha jol tak ki, szo ron gó torokkal, nagyokat
lélegezve.

 Pé ter dok tor, a Szent And rás kór ház fõ or vo sa, aki las san bal la -
gott haza - meg ál lott. Õ nem szo kott az ut cán meg áll ni, s egy ál ta -
lá ban fö lös le ges dol gok kal töl te ni az idõt. Ré gen neki is szen ti -
men tá lis haj la mai vol tak, de be lát ta, hogy az el ér zé keny ülé sek
sok idõt ra bol nak, és las san kint kicserélte lelki életének rugóit.

 Most azon ban meg kel lett ál la nia. Le vet te ka lap ját és na gyot
só haj tott. A fák lomb jai már ré gen le hul lot tak. De cem ber volt,
lan gyos, ta va szi lég gel, de a ta vasz il la ta, részegsége nélkül.



 A föld nek és az em be rek nek az em lé ke zé se volt ez a nap: a ta -
vasz ra, az el múlt ra. Vé gig a nagy úton csend volt, ugyan az a ki -
mond ha tat lan ér zés ej tett ra bul min den kit. Pé ter sem tu dott el len -
áll ni a va rázs nak, mely kö rül vet te, és ész re vét le nül ha tal má ba ke -
rí tet te. Las sú lép tek kel, maga elé nézve folytatta az útját.

 Olyan csend volt a nagy úton, mint a temp lom ban. Mint ha az
em be rek érez ték vol na, hogy töb bé nem lesz soha ilyen nap, mint
ez. Hogy egy szer éle tük ben imád koz ni ok is kell; bár sem mi hasz -
nuk be lõ le, de meg kell tenni.

 Ha za ért. Meg si mí tot ta a hom lo kát, vé gig jár ta a la kást, ki nyi -
tot ta a ren de lõ szo ba ab la kát, és leült mellé.

 Is me ri tek eze ket az es té ket? Ame lye ken az em be ri bol dog ság
egy sze rû és ki csi nyes ügyei óri á si fon tos sá gú ak ká nõ nek? A min -
den ha tó aka rat össze zsu go ro dik és er nyedt té lesz. A lel ke ink,
ame lyek ben nem hi szünk, egy szer re va la hon nan be búj nak a
testünkbe, és irányozzák cselekedeteinket.

 Halk szárny leb be né sek hal lat sza nak a le ve gõ ben... 6.sz.kép
 Az el hal tak szel le mei te kin te nek szét min den fe lé.
 Az or vos meg rez zent. Csön get tek az aj tón. Ki nyi tot ta. Egy fe -

ke te, kar csú lá nya lak sur rant be raj ta. Nem kö szönt. A fér fi se
szólott.

 Az or vos meg is mer te.
 Egy fe hér le ány arc és egy pi ros száj ele ve ne dett föl elõt te. Egy 

szép szõ ke fej nek il la tát érez te, és egy nyú lánk, majd nem véz na,
de gyö nyö rû ter met re em lé ke zett. Régi ügye, egy el fe lej tett sze -
rel mi his tó ria, af fé le na gyobb sza bá sú flört még fiú ko rá ból, mely
egyszerre abbamaradt.

 És mint ré gen, meg fog ták egy más ke zét.
 De a sö tét kék, õszin te, könnye zõ es té bõl fe ke te, ti tok za tos ko -

mor éj lett.
 El csen de sed tek a ká vé há zak.
 Az utca né hány perc re ki a bá lá sok tól volt za jos; majd újra

csend lett. Egy for ma, han gu lat ta lan nyu ga lom kö vet ke zett. Va la -
hon nan a me zõk rõl be ka lan do zott a haj na li szél és meg zör ge tett
né hány nyit va ha gyott ab lak táb lát. Azu tán ko csi zör gés hal lat szott
több ut cá ból. Álmos, kóbor leányok csöngettek be a kapukon.

 A lám pá kat ol to gat ták.
 Egy szer re csak sze les, esõs téli reg gel lett. Nyo mát se le he tett

ta lál ni a teg na pi es té nek. A par kok füve tele volt dér rel; a fá kon
ma radt árva le ve le ket le fúj ta a szél. Hi deg esõ áz tat ta a vá rost. A
mun ka csö röm pöl ve, ki a bál va, fáz va in dult az útjára. A házakban
késõn keltek.

 Pé ter dok tor erõs fõ fá jás sal éb redt. - Ho má lyo san em lé ke zett
csak az es té re. Va la mi kü lö nös ér zé se volt róla, amit nem tu dott
vol na ki mon da ni. Egy na gyot ásí tott, és az ar cát a pár nák ba te met -
ve a fal felé for dult. Nem ér tet te vi lá go san, mi tör tént. Azt se tud -
ta, hogy tu laj don kép pen mirõl kell gondolkodnia.

 Hajh, el mú lott az este, és hi deg, esõs téli reg gel volt!
 De nem ju tott ide je mind ezen töp ren ge ni, mert az ina sa je len -

tet te, hogy kész a für dõ vi ze, és hogy a vá ró szo bá ban betegek
ülnek.

 A dok tor egy pil la na tig még ha bo zott, hogy tör je-e a fe jét a
teg na pi este prob lé má ján, de azu tán egy szer re ki ug rott az ágy ból
és a für dõ szo bá ba ment.

 Ez zel meg kezd te a meg szo kott, pon tos éle tet, mely ben min -
den do log nak meg volt a maga ideje.

 És foly tat ta ezt az éle tet to vább, mint aze lõtt.
 Mint ha az az este ki e sett vol na a múlt já ból.
 El múlt a tél. Pé ter or vos szá má ra ép pen úgy, mint a ta va lyi.

Meg je lent né hány szak ta nul má nya az or vo si la pok ban, egy pár
kli ni kai újí tást pró bált ki a be te ge in. Az acé los, ke mény mun ka
bi zo nyos ál lan dó örö met oko zott neki; gyö nyör kö dött ben ne,
hogy ru ga nyos, ele ven, egész sé ges. Oly kor azon ban ész re vet te,
hogy egy han gu lat em ber lap pang ben ne. Rög tön el ha tá roz ta,
hogy elnyomja a zsarnokot. És ez sikerült is neki.

 De egy na pon meg ér ke zett a ta vasz. Egé szen vá rat la nul. És te -
le fúj ta jó sza gú, élet vi dám szel lõ vel nagy Bu da pes tet. Egy hét
alatt el ol vasz tott min den ha vat, a má so di kon ki csalt a földbõl
minden szál füvet.

 Az ut cá kon ibo lyát árul tak, né hány sá padt arcú em ber má mo -
ro san kó vály gott künn a me zõ kön, és tel he tet le nül itta a hi deg, ré -
sze gí tõ tavaszi levegõt.

 Dél utá non ként ra gyo gó nap su gár sü tött. A hal dok lók ki mú lá -
sát meg ne he zí tet te és meg szé pí tet te ez a gyö nyö rû re mény tel jes
su gár, mely sok me le get, sok gyü möl csöt, sok vi rág il la tot ígért.
Ki ne hitt volna ennek az ígéretnek?

 Azu tán be al ko nyo dott.
 A paj kos Ta vasz most fi a tal, szen ti men tá lis le ány hoz ha son lí -

tott, aki el bú vik va la ho vá a fák közé, és csen de sen könnye zik,
anél kül, hogy okát tudná.

 A szel lõ el ál lott. Eny he, édes lég hul lá mok mo zog tak a ma gas
há zak között.

 És a kör úton újra csend volt.
 Pé ter dok tor meg ál lott egy ház elõtt. Föl ment a lép csõ kön. Be -

lé pett egy aj tón, me lyet ab ban a pil la nat ban nyi tot tak ki neki. És
szá ja össze ta padt két ned ves, hû lány-ajak kal, és ar cá ra for ró
könnyek hullottak.

 A Ta vasz, a könnye zõ, szen ti men tá lis lány - künn va la hol, a
nagy csu pasz fák kö zött, a ha lá los csend ben, hall ga tó zott.
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„Sok el su hant év ez red álma,/ Mely most pu hán fe léd le beg…/ Föl di éden be ka put tár va /Sza -
kad nak szét a fel le gek.”

 Szép Ernõ 

Olyan csön det sze ret nék
Olyan csön det sze ret nék
Hogy hall ván hall gas sam
A pil lan gók szár nya it.
A ró zsák jaj ja it
Sze ret ném hal la ni
Mi kor oda süt a nap.
Sze ret ném hal la ni
Ka cag ni a toll út
Mi kor a szél be haj bó kol.
A hattyúk örö mét
Sö tét híd alatt úszó két
Hall gat nám hall ga tag.
Sze ret ném hal la ni
Hold su gár si ko lyát
Ha az ab la kot ta lál ja.
Hall gat nám hall gat nám
A könnyek rí vá sát
Akik az ar con le jár nak.
Süllyed nék a ten ger be,
Süllyed nék, hal la nám
Az em lé kek éne két.
Me rülj el ki él tél
Mo sódj el ki szen ved tél
Múlj el ki gyer mek vol tál.
 

And rás Zol tán

Õszu tó
 

A fák ról hull a rozs da õsz,
dú sul a csör re nõ avar.
Egy éhes õz a bükk alatt
már seny vü lõ fü vet ka par.

Cser mely cso bo gás el csi tul,
szik kadt kö vön pi hen a csend.
A lég ben, mint ezüst fo nál
az Idõ ökör nyá la leng.

De res ágon su hanc szel lõ
szár nyát be húz va di de reg,
déd nagy ap ja a vén vi har
va la hol tán még szen de reg

Bár tél re vá rón bá gyad tabb,
s tört fé nyû az al ko nyat,
jö võd ígé ri csil lan va
ha jad sely mén a hu nyó nap.
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Rab Zsu zsa

Dú do ló
Fel hõ vé fosz lott az erdõ,
Söp rik nyers sze lek.
Heggyé tor nyo sult a fel hõ.
Hol ke res se lek? 

Kor hadt tön kön ül dö gé lek,
nyir kos fák alatt.
Nem tu dom már, mer re tér jek,
hon nan vár ja lak.

Vir rasz tom a fák tö vé ben
szunnya dó te let. 
Ének lek a vak sö tét ben
lám pá sul ne ked. 



Ka rá cso nyi Emmy

 MÓKI ÉS SE LYEM SZÕR
Tél volt. Kint nagy pely hek ben hullt a hó. Öcsi kan dúr foly ton

az ab la kot kém lel te. Unta ma gát. Néha egyet-egyet ásí tott.
 Hát ez a hó már so ha se fog el ol vad ni?
Ilyen kor Juci néni az ölé be kap ta. – Édes egy kan dúr kám, be

egye dül vagy! 
– Men jen ege rész ni – dör mög te Dé nes bá csi, de csak úgy a

ba ju sza alatt, mert okos em ber lé vén, õ is sze ret te a házibékét.
El telt egy újabb hét. Juci néni lel ken dez ve jött haza. Ki csi zsá -

kot ci pelt a kar ján. 
– Ide nézz, Öcsi! Itt van nak a ját szó tár sak!
Ki bon tot ta a zsák szá ját. Két ijedt sze mû mó kus fi ó ka bá mult ki 

raj ta. Dé nes bá csi han go san ka ca gott.
– Hát eze ket hol sze rez ted? 
– Vet tem az ut cán. Az er dõ õr fia árul ta. Sze gény, reg gel óta

mu to gat ta a mó kus ká kat, és még sem akadt gaz dá juk. Na, Öcsi -
kém! Nem szo mor kodsz te többet!

 A két ki csi mó kus ki ke rült a zsák ból.
 – Jaj! De szép sely mes a bun dád, hát még a fark ad – uj jon gott

Juci néni. – Nézd, csak nézd! En nek meg mi lyen mo soly gós sze -
me van! Ezt Mó ki nak hív juk, emezt pe dig ke resz tel jük
Selyemszõrnek.

 Hát már neve is volt a két er dei jó szág nak. De mit szólt va jon
Öcsi kan dúr a ját szó tár sak hoz? – Ak ko ra sze me ket me resz tett,
hogy ezen csak ka cag ni le he tett. Be ült a szék alá és mi kor az elsõ
ijed sé gen át esett, ki nyúj tot ta kar mos lá bát a mó ku sok ra. De
vissza is kap ta rög tön. Csak nem fog pa ro láz ni ef fé le nép ség gel?!
Mek ko ra lom pos far kuk van! Iga zán szem te len ség! Azu tán, mi -
kor Juci néni a diót kezd te tör ni ne kik, ja vá ban meg so kall ta.
Sértõdötten hátat fordított a társaságnak.

 – Mi lesz eb bõl? Mi lesz eb bõl? – só haj tott be fe lé Dé nes bá -
csi.

 At tól fog va a ház népe két párt ra sza kadt. A fér fi ak: Dé nes
meg Öcsi rosszal lás sal vár ták a fej le mé nye ket. Juci néni di ó val
etet te a mó ku so kat és bol do gan les te ked ven cei min den kí ván sá -

gát. A kony há ban alud tak, de va la hogy se hogy sem tet szett ne kik
a régi fahordó kosár. Más fészek kellene!

 Ak ko ri ban gyak ran tûn tem el ott hon ról. Ott ólál kod tam a
szom széd ban, a Dé nes bá csi ék ab la kai alatt, amed dig ész re vet tek
és be hív tak a mó ku sok hoz ját sza ni. És cso dá la tos kép pen ugya n -
ab ban az idõ ben erõ sen le apadt a kam ránk ban az Anyus ka kis di -
ós-zsák ja. Mit gondoltok, hova lett belõle a dió?

 Na pok, he tek múl tak. Las san ki ta va szo dott. Juci néni késõ
este ért haza, mert dél utá nos volt. Mi kor a szo bá ba lé pett, der medt 
csend fo gad ta. Va la mi nem volt rend ben. Dé nes bá csi féló rá ja ért
haza. Az ar cán ré mü let. Végre megszólalt:

 – Bez zeg, ha én tet tem vol na !
 Öcsi ha ra go san kur rog ta: – Miau! Szép do log! Ha én tet tem

vol na !
 Juci néni szét né zett. Mi van itt? Mi hi ány zik in nen? A szek -

rény felé né zett, az tán csak a szí vé hez ka pott. Le ha nyat lott egy
székre.

 A szek rény sar kán az õ hí res-szép asz pa rá gusz vi rá ga he lyén
csak egy nagy, üres cse rép ál lott. Az õ cso da szép vi rá ga, amely -
nek föl dig om lot tak az ágai, és ami nek cso dá já ra jár tak még a ker -
té szek is – az az asz pa rá gusz el tûnt, egyetlen ága sincs meg már…

 Tá mo lyog va ment a ru há szek rény hez: az ajtó tár va-nyit va. A
fel sõ polc ról min den a föld re do bál va. A polc sar ká ban csi nos kis
zöld fé szek rak va az asz pa rá gusz ága i bi ól. A fé szek ki bé lel ve a
Juci néni kesz tyû i vel, szín há zi sál já val. A fé szek kö ze pén bol do -
gan he vert Selym szõr és Móki, és olyan ár tat lan sze me ket me -
resz tett a vi lág ra, hogy ezért igazán nem lehetett haragudni
reájuk.

 Vég re iga zi ott hont épí tet tek ma guk nak. 
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VAS TAPS
 Ak kor már ti zen egy éves vol tam. Nõt tem, mint ha húz tak vol -

na, és erõ sen ad tam a ban kot, hogy csak egy „jó”-m volt év vé gén
(né met bõl) a töb bi je gyem csu pa je les és kitûnõ.

 Már egy évet ta nul tam Ko lozs várt az In té zet ben, ahol min den
ne gye dik szom ba dél után ön kép zõ kö rünk volt. Szín da ra bo kat és
élõ ké pe ket ját szot tunk, zon go ráz tunk és sza val tunk. Az élõ kép a
mû ked ve lõk akkori kedvelt mûsorszáma volt.

 Azon a nyá ron nagy tûz ütött ki Gom bá son, a kö ze li fa lu ban.
Min den ki gyûj tött az ál do za tok szá má ra. Mi ért ne le het ne
Meggy ke ré ken is egy jó té kony célú elõ a dást tar ta nia tûz ká ro sul -
tak ja vá ra? Ter mé sze te sen én meg Jó zsi bá tyám ren dez nõk,
vagyis mi, a „legnagyobbak”: 

 Uno ka tes vé rem mel be gyûl tünk a Nagy ma ma jó tá gas há zá ba.
El mond tuk a ter vün ket Nagy ma má nak, és Nagy ma ma be le egye -
zett. Foly tak a pró bák. Be ta nul tuk az ál ta lam át köl tött Ocs kay bri -
ga dé ros címû da ra bot. Fõ leg a szín pa di kel lé kek és kosz tü mök hi -
á nya mi att na gyon le rö vi dí tet tem. De ku ru cok azért szép szám mal 
sze re pel tek ben ne. Ki for dí tott kis be ke cse ik ben a fa lu si gyer me -
kek sta tisz tál tak eb ben a szín da rab ban. A hety ke ku ruc ba juszt én
festettem a képükre. Ocskay brigadéros szerepét Józsi bátyám
vállalta magára.

 A nagy je le net nél a se be sült Ocs kay hom lo ká ra friss seb he lyet 
fes tet tem szil va íz bõl. Ti sza Ilo na per sze én vol tam. A Nagy ma ma
haj da ni meny asszo nyi ru há ját vet tem fel, s a ha jam ba fe hér „puk -
kan tó” bo gyó ból szép gyöngy fü zért fon tam. A ku lisszák is sok
gon dot okoz tak ne kem, mint ren de zõ nek, de az tán Tó dor bá csi ki -
se gí tett a baj ból. Sok-sok fenyõágat hozott, és azzal raktuk ki a
hátteret.

 El jött a nagy nap. Azt az iz gal mat! Pa rázs vita folyt a jegy árak
mi att. Ke vés volt a szék ak ko ra pub li kum nak. Aki szé ket is hoz
ma gá nak, an nak csak fél hely árat kel le ne fi zet nie. A gyer me kek
jó ré sze úgy se tud so ká ig egy hely ben ülni – ne kik te hát jó lesz az
ál ló hely is. A vé gén per selyt állítottunk fel a bejáratnál.

 Az elsõ sor kö ze pén ült Nagy ma ma a szép, fe ke te szö vet ru há -
já ban, a fe jén csip kés fej kö tõ vel. Mel let te a Jegy zõ bá csi, nagy,
szür ke ba ju szá val. Kis ke rek po cak ja resz ke tettt a ka ca gás tól, ha
re ánk né zett. És el jött a szom széd Új fa lu ból Ku rá tor bá csi há rom
uno ká já val, pánt li kás lovasszekérrel. Micsoda felvonulás!!!

 Ku rá tor bá csi egy ko ro nát tett a per sely be, az zal a ki kö tés sel,
hogy a szín da rab elõtt a kö zép sõ uno ká ja, Ko bo ri Kata el sza val -
has sa a vizs ga ver sét, a Meg fa gyott gyer me ket Eöt vös Jó zsef tõl,
mert az oda na gyon il le ne, a jó té kony cél ér de ké ben. Én mint „fõ -
ren de zõ” egy ki csit meg döb ben tem et tõl a szo kat lan ki kö tés tõl,

de be le egyez tem,
mert a bácsi nagy
tekintély volt azon
a környéken.

 Te hát Ko bo ri
Kata szá má val
kez dõ dött a mû sor. 
Szív re pesz tõ han -
gon sza valt. A kö -
zön ség meg hat va
szi po gott, Jo zé fa
néni, az öz vegy
pap né han go san
zo ko gott… Ko bor
Ka tát meg tap sol ta
a kö zön ség. Erre Ku -
rá tor bá csi még egy koronát tett a perselybe. 

 A da rab nak si ke re volt. A sugó úgy ki a bált iz gal má ban, hogy a 
kö zön ség néha le pisszeg te. Csak a szil va íz csor gott le a meg iz zadt 
Jó zsi hom lo ká ról az orrára.

 - Jó éj sza kát, Ocs kay bri ga dé ros! – mond ták vég re a ku ru cok.
Füg göny. Ha tal mas si ker. Vas taps. Kö vet ke zett azu tán a nap fény -
pont ja: az élõkép.

 Jó szí vû Er zsé bet asszony se gélyt oszt a sze gé nyek nek. Per sze, 
Er zsé bet én vol tam. Vál lam ra a bor dó asz tal ta ka rót te ttem, az volt 
a bí bor pa lást! Áll tam a hely zet ma gas la tán. Lá ba im elõtt a „sze -
gé nyek”. A fa mí lia leg ki sebb gye re kei, akik vég re szerephez
juthattak. 

 Jó zsi meg gyúj tot ta a hí res ben gá li gyu fá kat Hogy az mi lyen
szép volt! Ki csi ben a tû zi já ték ra em lé kez te tett. Tar ka fény su ga ra -
kat szórt, és tün dé ri fényt árasz tott. Nagy pil la nat ! For ró fe szült -
ség! És ab ban a ün ne pi fe szült ség ben va la ki a „sze gé nyek” közül
egy leírhatatlan hangot hallatott.

 Der mesz tõ csend!...
 Már-már min den el si mult, de ak kor Lali vé kony hang ján meg -

szó lalt:
– Nem én vol tam!
 Az ad dig el foj tott ka ca gás egy szer re tört ki. Kun cog tak a „sze -

gé nyek”. Maga a jó sá gos Er zsé bet is puk ka do zott már. A kö zön -
ség tombolt:

 - Hogy volt! Hogy volt! Újra! Újra!
 A füg göny le hullt, de is mét vissza kel lett húz ni. Tom bo ló si -

ker! Egye sek a szé kü kön áll va üvölt öt tek. Vastaps.
 So ha se de rült ki, hogy ki volt a hang adó, de a si ker híre vé gig -

szállt a kör nyé ken, és so ká ig de rül tek raj ta. És ami re a leg büsz -
kéb bek vol tunk: 18 ko ro na 36 fil lér gyûlt össze az nap dél után a
tûzkárosultak javára.

Kel le mes ka rá cso nyi ün ne pe ket és bol dog 
új évet kí ván va, to vább ra is sze re tet tel vár ja

le ve le i te ket, ja vas la ta i to kat a szer kesz tõ
néni, az aláb bi cím re: 

B. OS VÁT ÁG NES
540.477 Ma ros vá sár hely (Tar gu Mu res),

str. Ar mo ni ei nr. 22 ap. 13, jud. Mu res, Ro má nia.
Te le fon:  00 40 265/249918 , 00 40 365/803670,

00 40 770/173128, 00 40 731/187638
E-ma il: os va tag nes@gma il.com

Mar kó Béla: ÕSZI POS TÁS

Ná lunk a pos tás sün disz nó,
mi e lõtt le es ne a hó,
min den le ve let össze szed,
s szu szog va el hoz za ne ked,

nincs neki pos tás tás ká ja,
de van ezer nyi tüs ké je,
s amíg ker tünk ben hem pe reg,
rá ra gad nak a le ve lek,

el ol vas ha tod na pon ta, 
hogy fû nek, fá nak mi gond ja,
teg nap a meggy fa el sár gult,
sár ga lomb ja a fûbe hullt,

s ma már a dió is rozs dás,
azt is hoz za a hû pos tás,
és egyet mond min den le vél:
hogy ké szül jünk, mert jön a
tél!




