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Bethlen Gábor lelki arcának élete történetében való megfi-
gyelése arra az eredményre vezetett, hogy benne a nagy élet-
erõnek az egész nemzet szolgálatába állítását lássuk és
becsüljük meg. Annak a kivételes nagyságú, õserejû energiá-
nak, mely benne megnyilatkozott, etikai értékét az méri,
hogy megtalálta az önérvényesülésnek hozzá egyedül méltó
formáját: a nemzete jövendõjéért való teljes fenntartás nél-
küli odaadást.  

(Makkai Sándor) 

Kellemes 
karácsonyi
ünnepeket
kívánunk!



Azt a megtiszteltetés
ért, hogy az Erdélyi Körök
Országos Szövetsége vez-
etõsége a tagság egyetér-
tésével, a 2020. november
15-ei közgyûlés határoza-
tának értelmében felkért,
hogy vállaljam el az egye-
sület folyóiratának, az
Átalvetõnek a fõszerkesz-
tését. Az ilyen megbíza-
tást nem szabad visszauta-
sítani, mert a közösségek
szolgálata az elsõdleges,
az egyéni törekvések csak
másodlagosak. Nem állnak távol tõlem egyébként a
közösségi és a nemzeti célok, hiszen mind a múltbé-
li és a jelenlegi munkakörömnek, mind az alkotói
munkásságomnak központi eleme a székely, az
erdélyi és általában a magyar önazonosság erõsítése.

A Magyarságkutató Intézet és az Országos
Széchényi Könyvtár tudományos munkatáraként fil-
mes elméleti és gyakorlati feladatokat látok el, a tör-
ténelem és az eszmetörténet, illetve a nyugati
magyar emigráció audiovizuális dokumentumainak
feldolgozásával. Hasonló volt a tevékenységem
korábban a Magyar Nemzeti Filmarchívum alkalma-
zottjaként is. A saját lírai és elbeszélõ verseim pedig
mind abból az élményekbõl, illetve történelmi
tapasztalatból fakadnak, amelyet szülõfalum és szû-
kebb-tágabb környezete nyújtott számomra: Parajd,
a Sóvidék, Székelyföld, Erdély, Nagy Magyarország
és a világ magyarsága. Nem lehetünk ugyanis széke-

lyek anélkül, hogy a magyar
önazonosságunkat nem ápol-
juk, és nem lehetünk teljes
értékû magyarok, ha Erdély,
Kárpátalja és a többi elcsatolt
terület, illetve az emigrációban
élõ nemzettársaink helyi kultú-
ráját nem tekintjük a sajátunk-
nak.

Az EKOSZ tevékenységét,
régi-új elnökét, Szekeres
Lukács Sándort már korábbról
ismerem, ahogy az Átalvetõt is.
Az elmúlt 8–10 évben néhány
rendezvényükön részt vettem,

több székely és sóvidéki gyökerû kiadványunkat is
volt szerencsém a köreikben bemutatni: Bu-
dapesten vagy az országos összejöveteleiken. Az
EKOSZ egyesületi tevékenységét sokra becsülöm,
mert fontosnak tartom azt a hagyományõrzõ kultú-
raápolást, amelyet a tagszervezetek külön-külön és
együtt végeznek. Az anyaországban élõ erdélyiek és
székelyek kulturális programjai szerte az országban
és az elcsatolt területeken nem holmi muzeális
értékmentések, hanem maga a magyar lét, annak
lényegi elemeivel. Fontos tehát, hogy ezeknek az
eseményeknek a beszámolói megjelenjenek az Átal-
vetõben, a saját emlékezet, illetve az információ-
áramlás erõsítése céljával.

Nem szabad lebecsülnünk önmagunkat, az
Egyesület és a tagszervezetek kulturális tevékenysé-
gét. (Ahogy a túlzott önértékelés hibájába se essünk,
természetesen.) Azért hangsúlyozom ezt, mert
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Tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy az Erdélyi Körök Országos Szövetségének Közgyûlésének 2020. november 15-i ülé-
sén az alábbi döntések születtek. Dr. Kövesdy Pál helyett egy fiatalabb ember került az Átalvetõ folyóirat élére fõszerkesztõ-
nek, 2020. november 15-tõl Dr. Deák László, 2351 Alsónémedi, Tulipán u. 30 szám alatti lakos lett az Átalvetõ folyóirat fõszer-
kesztõje. A közgyûlés döntésekor figyelembe vette az alábbi egyesületek javaslatait, akik elektronikus levélben egyöntetûen kér-
ték, hogy egy fiatal fõszerkesztõ kerüljön az Átalvetõ élére: Ötágú Síp Kulturális Egyesület Szeged, Mihalik Kálmán
Alapítvány, Mezõberényi Erdélyi Kör, Monori Bethlen Gábor Erdélyi Kör, Erdélyi Vándor Székelyek Köre, Salgótarjáni Erdélyi
Kör, Budapesti Székely Kör, Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete, Siófok és Környéke Erdélyi Baráti Kör Közhasznú
Egyesület, Nagyatádi Erdélyi Kör, Erdélyiek Nagykanizsai Egyesülete. Dr. Szekeres Sándor, az EKOSZ elnöke, a volt fõszer-
kesztõ sok éves munkáját tisztelettel köszöni és kíván nyugodalmas nyugdíjas éveket családja és ismerõsei körében. A közgyû-
lés megbízta Dr. Szekeres Sándor EKOSZ elnököt, hogy ezzel kapcsolatosan az összes szükséges intézkedést tegye meg, bele-
értve a Nemzeti média- és hírközlési hatóságot.

BEKÖSZÖNTÕ
Tisztelt EKOSZ-tagok; magyar, erdélyi, székely testvérek!

A borítón a 2020. november 15-én Marosvásárhelyen felavatott Bethlen Gábor fejedelem szobra látható.



lehet, hogy egy-egy rendezvény vagy írás nem bír
látszólag országos jelentõséggel, de közvetve, mély-
ségében értelmezve mégis, hiszen minden közössé-
gi és szimbolikus nemzeti megnyilatkozás fontos, és
semmi mással nem pótolható építõköve annak, ami
mi magyarok vagyunk itt a Kárpát Hazában és azon
is túl. Minden esemény, sõt bármilyen tett, szó, jel
arról, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és mi a dol-
gunk ebben a világban. Sõt, nem is csupán dolgunk,
hanem küldetésünk. Várjuk tehát az Átalvetõ régi-új
munkatársaival a beszámolókat visszaemlékezése-
ket eseményekrõl, az egyesületi élet történetérõl, a
közösség figyelmére érdemes személyek portréival.
Új fõszerkesztõként arra fogok törekedni, hogy
elsõsorban az EKOSZ tagjainak írásai jelenjenek meg
az Átalvetõben, csak ezt követhetik más cikkek.

Szeretnék utalni még röviden, a bemutatkozás
részeként az irodalmi tevékenységemre, és megem-
líteni néhány mûvemet, kiadványomat, elsõsorban
azért, hogy jelezzem azt az értékvilágot, amelynek
minél mélyebb megértésére és továbbadására
törekszem – általában is. Immáron két évtizede
munkatársa vagyok az 1990 óta töretlenül megjele-
nõ sóvidéki Hazanézõ irodalmi folyóiratnak. Leg-
fontosabb, amit sikerült megvalósítanom szerkesz-
tõként és társszerzõként, e irodalmi-mûvészeti
mûhely tagjaként, az három hangzó versantológia
CD-n, a Hazanézõ költõinek megzenésített versei-
vel. Az EKOSZ tagjai és az Átalvetõ olvasói közül
többen talán ismerik is az Üzenet, másképp (2012),
az Álomjáró (2009–2014) és az Ének a Küküllõhöz
(2017) címû kiadványokat. Egy új, nyomtatott,
könyvformátumú antológia idén is megjelent, a
Hazanézõ a versek útján, méghozzá az Átalvetõvel
közös pályázati projekt részeként.

Az önálló mûveim és kiadványaim közül e helyen
azokat említeném, amelyek a keresztény és a nem-
zeti, azon belül a székely értékrendre építenek
hangsúlyosan. A Keresztút címû szonettkoszorúm a
passióról írt versfüzér 1999-ben jelent meg a

Hazanézõben, kissé átdolgozott változata 2012-ben
a Credóban, önálló kiadványként, B. Tóth Klára
illusztrációival 2013-ban az Üveghegy Kiadónál,
ugyanitt 2015-ben pedig Kasó Tibor megzenésítésé-
vel, CD-lemezen. Az évszámok arra is utalnak, hogy
ami fontos, és közel áll a szívéhez, az elkíséri az
embert hosszú éveken keresztül.

Nem egy pillanat mûve a Libás Matyi szatirikus
elbeszélõ költemény megírása, megjelenése, feldol-
gozása és újbóli megjelenése. A Lúdas Matyi történe-
tét feldolgozó és a közelmúlt éveire vonatkoztató
kiseposz szövegét 2009. december 5-én fejeztem
be, 2012-ben jelent meg a Hazanézõben és a PoLíSz-
ban, 2013-ban önálló kiadványként, 2019-ben pedig
megzenésítve Farkas Mihály Ambrus és Tóth István
„Sztív” zeneszerzõk feldolgozásában. A Libás Ma-
tyiban a címszereplõ megmarad ugyan mihasznának,
de a nép és az igazság gyõz, méghozzá a székely
szokásjog alapján.

A Nyolcágú csillag kiseposz az egyetlen székely
származású erdélyi fejedelem életét és munkásságát
dolgozza fel, a végzetes 1603-as brassói csatával,
amely után az erdélyi székelység és magyarság
összefogásban mégis fel tudott állni. A mû mintegy
hét év alatt jutott el a megírás kezdetétõl a CD-n,
hangoskönyvként való 2019-es megjelenésig. A kis-
eposzt Fábri Géza zenéjével, Dóczy Péter rendezé-
sében, neves színészek és kiváló zenészek elõadásá-
ban rögzítették a Magyar Rádióban.

Köszönet illeti mindhárom mû társalkotóit és köz-
remûködõ elõadómûvészeit, illetve a Nemzeti
Kulturális Alapot a megjelentetéshez nyújtott anyagi
támogatásért. A kiadványok sorsának alakulása is
jelzi, hogy összefogásban az erõ. Összefogásra hívok
tehát mindenkit az EKOSZ, a tagszervezetei, illetve
az Átalvetõ szerzõi és olvasói közül, hogy közösen
ápoljuk, gyarapítsuk a mi közös székely-erdélyi-
magyar kultúránkat.
2020. november 18. Dr. Deák László 

(publikációs néven Deák-Sárosi László)
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EKOSZ Erdélyi Körök Országos Szövetsége 
Dr. Szekeres Sándor elnök úr részére

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelettel és örömmel értesítjük, hogy a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriuma 2020-ra vonatkozó döntése
alapján az Önök szövetségének ítélte a Szellemi Honvédõ díjat.
A Szellemi Honvédõ díj átadására minden évben, most már hagyományosan kerítünk sor.
Az elõzõ években az alábbi személyek és közösségek kapták meg a díjat:

Szellemi Honvédõ díj 

2015. Rákóczi Szövetség képviseletében: Halzl József elnök, Csáky Csongor fõtitkár
Dr. Tõkéczki László történész, egyetemi oktató
Dr. Zétényi Zsolt jogász

2016. dr. Völgyesi Miklós jogász, egyetemi oktató
ifj. Tóth György újságíró, Kossuth Rádió mûsorvezetõ
FÓKUSZ Egyesület képviseletében: Zsiga Kristóf elnök

2017. dr. Barsi Balázs atya OFM ferences szerzetes, teológia tanár
Dr. Lengyel Attila a CÖF klub Miskolc vezetõje
Gazeta Polska Klubok képviseletében: Ryszard Kapuscinski elnök

2018. Szabó Anett médiaszakember
Dr. Bodó Barna Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége elnöke
Kisebbségi Jogvédõ Intézet képviseletében: Csóti György elnök

Szellemi Honvédõ Emléklap

2019. Dr. Gubás Jenõ orvos
Földi-Kovács Andrea médiaszakember
Németh Miklós Attila szerkesztõ-mûsorvezetõ
Petán Péter a Magyar Hírlap fõszerkesztõje
Munkástanácsok Országos 
Szövetsége képviseletében: Palkovics Imre elnök
Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség Ifjúsági Szervezete képviseletében: Dobsa István, elnök

Kuratóriumunk ezúttal is kifejezi köszönetét és nagyrabecsülését a magyar civil társadalom érdekében kifejtett odaadó mun-
kájukért.
Kérjük, a díj elfogadásáról szíveskedjék visszaigazolást küldeni.
Sajnos a jelenlegi vírus veszély és az ezzel összefüggõ kormányrendeletek miatt ünnepségünket nem tudjuk ez év decembe-
rében megtartani.
A rendezvény idõpontja várhatóan 2021. január, amelyrõl értesítést küldünk Önöknek. Az Önök vendégei számára a máso-
dik-harmadik sorban biztosítunk ülõhelyet (5 fõ). Kérjük jelezni, hányan érkeznek.

Budapest, 2020. november 3. Tisztelettel és üdvözlettel

Dr. Csizmadia László,
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke



„Nem, ma nincs úgy, nem is lehet úgy, mint régen volt. A
karácsonyfa gyertyáira mintha köd ereszkednék, halványan,
percegõ halódással égnek. S a titokzatos Istenfa bûvös fény-
körén kísértõ árnyak suhannak át. Az utolsó években a világ
nagyon sok pontján a csillogó karácsonyfa egészen eltûnt a
fekete hullámokban, s felettük csak halványan világolt egy-
egy lángocska, az örvénybe süllyedt sok-sok fénynek visszfé-
nyeként.”

Nem hiszem el, hogy húsz év telt el azóta, mióta ezt leírtam
és manapság, ahelyett, hogy megújulást hozott volna az új
ezredév, még rátehetünk pár lapáttal valami félelmetesen
visszahúzó erõre, ami egész egyszerûen megmagyarázhatat-
lan, de már behálózza a világot a maga, félelmeket teremtõ,
szövevényes sötét bûvkörével. Idén így várjuk a karácsonyt.
ami egyre kérdésesebbé válik, hogy vajon még ránk talál-e?  

A karácsony az egyetlen ünnep, amely dacolni képes a
korok múlásával, a szokások és hitek változásával, az egész
ránk zúdult új világgal. Varázsa, szépsége évrõl évre visszatér.
Ilyenkor megnõ a szeretet hõfoka, a családokon belül, s talán
mások harci kedve is enyhül. Alig van ember, aki ki tudná
vonni magát a karácsony varázslatos hatása alól. Ebbõl kiin-
dulva, nem szeretném politika-ízûvé tenni az írásomat, bár
úgy tûnik, a mai helyzetben ez egyenesen elkerülhetetlen.
Hiszen, demokráciának álcázott korunk minden hordozója jó
úton van affelé, hogy megölje a valódi demokráciát. A libera-
lizmus pedig, mint totális hatalomra törõ zsarnokság, megöli
a liberalizmus eredeti jelentését.  

Ezért nem hiszek a politizálás igazában, ami mindig az
éppen hatalmon levõk igazát hirdette, sokkal inkább hiszek
az alkotásban, mert az mindenkor a lélek kifejezési eszköze,
s az írás számomra földi létem számtalan feladatának egyikét
jelenti. Kérdezzük meg hát önmagunktól mindannyian – leg-
alább legszentebb ünnepünk közeledtével – vajon mit bízott
ránk Isten, amikor belénk röppentette azt a bizonyos, sokak
által el sem ismert valamit, amit léleknek nevezünk, de ami
sokkal több, mint szimbólum: Õ maga az EMBER.

És itt elérkeztünk ahhoz a bûvös szóhoz, amit minden szü-
letett erdélyi a szívében-lelkében kell(ene) hordozzon egy
életen át. Merthogy az erdélyi Földnek az erdélyi Emberrel
való találkozása idején Isten olyan feladatot rótt ránk, ami-
nek fenntartása örökös küzdelemmel járhat ugyan, de amire
én azt szoktam mondani, hogy adj Uram nekem rögös
ösvényt, de szép kilátással, ahol sohasem fogok eltévedni és
amin mindig felfelé haladhatok. És ahol meg kéne végre érte-
nünk, hogy a transzilvanizmus a különbözõ fajok találkozásá-
nak lehetõségét jelentette mindig, ezen a magaslaton. Hogy
ezt ki, hogyan értelmezi, ez a fõ kérdés, ami aztán, az örök
emberi természet összeférhetetlenségébõl kifolyólag mindig
háborúsághoz vezet. Merthogy az erdélyiség gondolata az
örök önállóság gondolatát jelenti. Az az út, amelyet az itt élõk
folytonosan és közösen rontanak el, de amely mégiscsak
egyedüli és örök jusson a magyarságé. Ne rontsák el hát
nekünk semmiféle ál-történelmi mesével vagy éppen hatalmi
pozíció adta erõszakkal azt a kálváriás utat, aminek helyébe

csak maszlagot vagy délibábot tudnak adni cserébe Itt sajnos
bejön az Átalvetõ, (egyesek szerint) immár kétessé váló létjo-
gosultsága, további sorsa is, ami szorosan összefügg ezzel a
témával hiszen ez a folyóirat  éppen annak a magasztos gon-
dolatnak nevében indult útnak három évtizeddel ezelõtt,
hogy valamilyen módon legalább gyertyányi fényt adjon nem
csak azoknak, akik itt élnek, hanem azoknak is, akik valami-
lyen megfontolásból messze kerültek a hazától, mégis innen
várják azt a megváltó szót, amit csak a születésük helyérõl
kaphatnának meg. 

És itt nem rólunk, szerkesztõkrõl van szó, nem csak az iro-
dalomról, hanem mindarról, ami az egészet alkotja: az erdé-
lyi magyar néprõl, s annak gerincérõl: a székelységrõl. Mert
ez a nép erõsebb és okosabb annál, hogy át lehetne csalogat-
ni egy délibáb-világba. A székelységnek kenyér kell, a maga
õsi földje és magyar szó. És mi más feladata, hivatása lehetne
erdélyi magyar írónak annál, mint megadni a három lehetõ-
ség közül legalább egyet: a magyar szót. Ezt próbáltuk, leg-
jobb meggyõzõdésünk szerint tudatosítani mindenkiben, aki
minden negyedévben várakozó örömmel vette kezébe az
Átalvetõt. Nem túlzás, vannak – és nem kevesen –, akik azt
vallják, hogy úgy kell nekik ez a folyóirat, akár a mindennapi
kenyér. Mert naponta kézbe veszik, újra és újra átolvassák és
minden alkalommal találnak valami újat benne. Megpróbál-
juk, hogy csak a jóra tudjunk emlékezni, mert a jó emlékezet-
bõl telik ki az örökkévalóság. De azért semmit sem felejteni,
mindennel azonosnak lenni. És elveszni nem!

Miért hiszi azt a mindenkori, éppen hatalomra jutott poli-
tikai világ, hogy a szellem és a nemzeti lelkiismeret kizáróla-
gos tulajdonosa õ? Ezen jó lenne elgondolkodni egy picit.

Térjünk vissza a karácsony gondolatához. Az örvénybe
süllyedt sok-sok, valamikori fénynek visszfényénél. Sokan
lehet, hogy filozofikus mosolygással megkérdeznék: miért
olyan fontos nekem a karácsony ünnepe? Mitõl látom ilyen
megszállottan a sok-sok égõ gyertyát (és nem a sorbakapcsolt
kis villanyégõket), miért fontos  a fenyõillat (és nem a mûfe-
nyõ semmit nem jelentõ csillogása). Mert a karácsony szá-
momra az örök Jézus, az emberi remény, az emberi megúju-
lás, az ember emberebbé válása, mély vonzású egyetemes sze-
retet-összekapcsolódása. Mert – amit manapság már igyek-
szenek elfeledni ugyan –, de a hit mindig életfeltétel volt,
hogy Jézus a jog, az igazság, az együttérzés, a gyengébb és
könnyedén kirabolható emberiség védelmét fogja egyszer
elhozni a világra.                                                                   

Akik sokkal fiatalabbak és nem éltek abban a világban, ha
egy kéz fellebbentené elõttük a múltat eltakaró fátylat, azt
mondanák, hogy azok a karácsonyok csak játék volt, amelyet
az álom és az ábránd ezüstszínû szövetébõl alkotott az Isten
és ember képzelete. De azért gyújtsuk meg újból a gyertyákat.
És újból elõttünk fog égni a zöld gallyakból épített ragyogó
csoda. Próbáljuk meg az érzést, hogy ne csak egy napig tart-
son a szeretet lángja, ha nagyon akarjuk, hátha mégis megtör-
ténik a csoda. Te csodákat igérõ Karácsonyeste, ki most az
emberiség nagy részét elhagyottan kiszolgáltatva és szomorú-
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nak látod, mikor leszel az örök gyermek: a mindig humánu-
sabban fejlõdõ jövõ, a mindig szélesebb szolidaritást jelentõ,
a mindig békésebb közös munkát megvalósító emberiség
ünnepe? 

A szeretetet és békét hirdetõ Jézusra tekintsünk hát példa-
képként karácsonykor, és ne keressük õt a csillagok között
vagy a mindenkori ünnepek cifraságában, mert Õ annál sok-
kal közelebb áll hozzánk. Szellemisége bennünk is tetten
érhetõ, hatása általunk is megteremthetõ, hiszen az ott van,
ahol a tiszta szív, a feltétlen jó szándék és a másokért élés
akarata munkálkodik. Többi egyházi ünnepünkhöz viszonyít-
va a karácsonynak van egy különleges varázsa. Sokak számá-
ra a legszebb, a legérzelmibb, legalábbis a gyermeki lelket a
legmélyebben megható ünnep. Felnõttekként is, amennyiben
földi korlátainkon túl, meglátjuk a betlehemi csillag színfelet-
ti ragyogását, akkor meglehet, hogy karácsony idejére elfe-
ledjük világi kötelékeink kínzó szorítását és a szegényes jézu-
si jászolbölcsõ fényében mindennapi szükségeink,
nélkülözéseink megszépülnek – és talán még erõsebbé tesz-
nek. Kosztolányit parafrazálva, a keresztény vallás tiszta köl-
tészet. Ha Isten nem volna sem égben, sem bennünk, ha vala-
mi szörnyû hatalom kipusztítaná a világból a virágokat, a szí-
neket és hamuszürkévé tenné a földet, nem okozna akkora
kárt, mintha a kereszténységet törölné el, amibe beletartozik
a karácsony szent ünnepe is. Szeressük hát, ameddig még
magunkénak érezhetjük megtartó erejét. . 

Hadd fejezzem be jelképesen egy verssel, mert a versek
mindenkoron örök társaink és hogy a líra mennyire egy az
emberrel, hiszen az emberi lélekben rejlõ megannyi lehetõ-
ség, érzés, érzelem, anyanyelvünk finom hajlékonyságának,
magyar szavaink legszebb formáinak kifejezõi. Burkolt vallo-
más akár a nemzetek és korok fölött álló, örök Emberrõl, aki-

tõl nem lehet elvenni azt, ami neki a legszentebb: az anya-
nyelvét.

Ezzel együtt – régi jó szokás szerint, - minden egyes olva-
sónknak tiszta szívvel kívánok reményteljes, boldog karácso-
nyi ünnepeket! 

B. Osvát Ágnes

Magyar szavakkal, Karácsony éjjelén

Szeretem a szép magyar szavakat,
zengõ szavak szerelmese vagyok. 
E fénytelenné kifakult világban,  
csupán a szó az, ami még ragyog.

Szeretem az ódon veretû szókat,
beleötvözöm hajlékony, kerek
vers-sorokba és játszom velük, akár
a szappanbuborékot eregetõ gyerek.

Mondhatja bárki: nincs értelme szónak
megmosolyoghat a nyegle, a vak,
én mégis vallom varázsát a dalnak,
és hirdetem, míg élnek a szavak.

Élnek a szók, a szép magyar szavak,
dübörögnek vagy lágyan fuvoláznak,
Künn fekete éj – õk égjenek mint
szent mécsvilág a magyar éjszakának.

Bohó és mégis szent nekem e játék,
szent, mert átfûti forró áhitat,
égi magasság felé von hidat.   
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Jelen számunkat régi. karácsonyi képeslapokkal illusztráltuk.  Amíg még akad
ember a Földön, akinek ezek a naiv, de ünnepi hangulatot sugárzó kis rajzok
nézegetése gyertyát gyújt a lelkében.
Már az 1700-as évek óta küldenek az emberek képeslapokat. Bár ma talán
divatjamúlt szokásnak gondolhatjuk, mégis nagyobb ünnepek alkalmával érde-
mes az üdvözletek klasszikus módját választani, mert így talán fennmarad még
valami a jövõ generáció számára is, ami talán megmozgatja a képzeletüket. A
karácsonyi képeslapok postai küldésének szokása az Egyesült Királyságból
ered, az új nyilvános posta adta lehetõségek kiaknázását célozta meg.
Korábban csak a módos kevesek kiváltsága volt a postai feladvány- vagy cso-
magküldés. Az elsõ nyilvános postai szolgáltatás, a Penny Post a vasutak terje-
désének köszönhette 1840-es debütálását.
Az elsõ karácsonyi képeslapot Sir Henry Cole megrendelésére illusztrálta J.
C. Horsley 1843-ban amibõl 1000 darab készült, és darabonként egy schillin-
gért árulták. A szokás rövid idõn belül elterjedt egész Európában.
Magyar vonatkozásban, érdekes módon nagyon sok elsõ világháborús karácso-
nyi képeslap maradt fenn.
Császári és királyi katonák állnak a vártán, beszélgetnek tûz mellett, vagy a
fedezékben, feleségek, menyasszonyok árnya lebeg mögöttük. Mindenkit haza-
várnak, mindenki hazavágyik.
A többi kép leggyakoribb szereplõje a vidám, tiszta lelkû gyermek, kinek
angyal vigyáz  a léptére és akivel együtt hancúroznak szánkóznak a mesebeli
törpék. Hóba süppedt házak ablaka világít, az otthon melegét sugározva.
„Ebben a békességet sugárzó égi-földi harmóniában rejlik a karácsony titka” –
vélte Krúdy Gyula is. A múlt felszáll a képeslapokból, mely hagyaték, egy
elmúlt világ ránk testált hagyatéka. Ami szép volt, mert az õ világuk volt. De
kérdem én, a mai fiatalok leszármazottai több évtized múltán mit fognak néze-
getni a drótokon és okos kütyükön kívül? Ha lesz akkor még egyáltalán  embe-
ri világ?  (BOÁ)



– Egy ilyen dal megkomponálása óriási segítség volt az erdé-
lyi magyarságnak. Ennek a himnusznak a szerepe az, hogy a
székely magyarságban megtartsa az identitástudatot. De nem-
csak az Erdélyben élõ magyarok, hanem az összmagyarság iden-
titásának támpontja is – emelte ki Kalmár Ferenc, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa
Szegeden szeptember 6-án.

A bel-
városi te-
metõben
emlékez-
tek meg
M i h a l i k
K á l m á n
o r v o s -

zeneszerzõ halálának 98. évfordulóján a székely himnusz ze-
neszerzõjére, aki mindössze 26 évesen távozott az élõk sorá-
ból, a tífusz vitte el. Kalmár Ferenc szerint elgondolkodtató,
hogy a Trianon utáni években mi késztette arra ilyen fiatalon
Mihalik Kálmánt, hogy Csanádi György szövegéhez meg-
komponálja ezt a zenét, hiszen az õ generációja még mással
foglalkozott akkoriban.

A Mihalik Kálmán Alapítvány által szervezett ünnepségen
Gál Imre, az alapítvány elnöke elmondta, számtalan fontos
esemény van, ami felett elsiklunk, és csak legyintünk rá, így
pedig feledésbe merülnek. Szeretnék, ha Mihalik Kálmán
halálának évfordulójával ez nem így történne, ezért tartották
meg a megemlékezést a vírushelyzet ellenére is. Külön örö-
mükre szolgált, hogy körükben üdvözölhették a Mihalik-csa-
lád ma élõ tagjait is.

Kiemelte, elõdeink elõször 1922-ben énekelték el a megze-
nésített dalt, akkor még
nem himnuszként, han-
em zsoltárénekként.
Ebbõl alakult ki spon-
tán a Székely Himnusz,
majd 2009-ben lett Szé-
kelyföld hivatalos him-
nusza.

Mihalik Kálmán ki-
válóan képzett, tehet-
séges zongorista volt,
jól rajzolt és festege-
tett, mégis a Kolozsvári
egyetem orvosi karára iratkozott be. Az összeomláskor,
1918-ban a kolozsvári egyetemmel együtt elõbb , majd 1920-
ban került. Oklevele megszerzése után kutatóorvos lett, és
szeretett professzora, Reinbold Béla mellett az orvosi egye-
tem vegyészeti tanszéken volt tanársegéd. 

Gál Imre elmondta, a mai Magyarországon is a legfonto-
sabb volna az összefogás, mert a sok gáncsoskodás, nem sok
jóval kecsegtet. Ám a mai ellenzékünk  összetéveszti a
Parlamentet a kocsmával. A D.K. elnöke beleakaszkodott a
Székely Himnuszba meg a székely zászlóba. Épeszû ember
elgondolkodik magában, milyen az a magyar ember, aki gyû-
löli hazáját, rossz hírét kelti a világban...

Wass Albert idézettel zárta mondandóját: Nemzeted jussát,
igazát védeni kötelességed, Csak így lesztek erõsek, ha megvédi-
tek egymást, Mert bármelyik magyar vesztesége a te veszteséged
is.

2020.szeptember.6. Gál Imre
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A székely himnusz zeneszerzõjére
emlékeztek Szegeden

Újvidéken született, a kismagyar világban Nagyváradra tele-
pült, oda nõsült vegyészmérnök volt az alapító elnöke a
Nagyatádra emigráltak körének.Utódja fia, dr. Orbán
Csaba, a városi kórház stratégiai igazgatója, a jubileumi
fesztivál fõrendezõje.

Kovács Géza, a Wass Albert Emlékezete Alapítvány kura-
tóriumának elnöke: Meglepett, hogy a szoboravató beszédé-
ben Szászfalvi László, országgyûlési képviselõnk mily sok-
szor említette alapítványunkat. Az már nem, hogy idézte
névadó írónkat is,hisz Erdélybõl menekült õ, szervezte a
magyarországiak és erdélyiek testvéri együttmûködését
könyvkiadásban, felsõoktatásban még Amerikában is. A pol-
gári szervezetek, vállalkozók dr. Orbán Csabáékkal együtt
fundálták alapítványunkat, ezért természetes, hogy kutató-
munkával, elõadásokkal támogatjuk a Nagyatádi Erdélyi
Kört kulturális törekvéseikben. Kopjafákat állítottak erdélyi

fejedelmeknek, hozzájuk kötõdõ íróknak. Mûsorokat, újság-
cikkeket adtunk hozzá. Néhány éve elhatározták, hogy a kul-
túra, a hazafiság nagyatádi nagyjainak is tárjuk a mai és
jövendõ generációk elé tetteik tanulságait. Horváth Lóránd
helyi születésû plébános pincemúzeumot létesített a ferences
kolostorban páter Hajnal Zénó erdélyi születésû gvárdián
1945-ös vértanúhalála emlékére. Emlékeztetõ füzetet szer-
kesztettünk, az Erdélyi Kör pedig kiadta, s annak alapján a
tárlatlátogatások szaporodtak, az önkormányzat posztumusz
díjban részesítette. 

A Kör kezdeményezésére kikutattuk a templom, kápolna
és kolostor építtetõ Czindery családnak 18-19. századi kultu-
rális, gazdasági, politikai munkásságát, mely Baranya, Tolna,
Somogy megye fejlõdésére hatott. Könyvet adott ki az
Erdélyi Kör róluk is, ezután következett a Nagyatád
Kanizsai Dorottyájaként közismert nemzetes asszony hõsi
tetteinek és családja történetének nyomdai elõkészítésére. 

Kovács Géza: Húszéves a Nagyatádi Erdélyi Kör



Bem tábornok marosvásárhelyi térparancsnokának unoká-
ja, a nagyatádi protestáns templomok építése gazdasági irá-
nyítójának, kisgazda országgyûlési képviselõnek leánya való-
ságos helytörténeti-nemzeti történelemkönyv 1848-1970 idõ-
szakából. Hangképszínmû-elõadásokat rendeztünk a Szet-
seyek címû könyv, Irma asszony háborús pincenaplója, vala-
mint az 1940-ben kiadott SORSOK címû regénye alapján. A
KÖR alapításának 20. évfordulójára pedig fel-
dolgoztuk mûködésük dokumentumai, a róluk
szóló cikkek, saját kiadványaik anyagát, hogy
kiadhassák és ünnepi fesztiváljukra kiadhassák
emlékkönyvüket.

Fiumei Éva, a Bárdos Lajos Sport Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgató-
helyettese: Réti Árpád, a Nagyatádi Erdélyi
Kör alapító tagja faragta a Jókai Emlékfát
utcája „fõsõ végébe” megjelölni, hogy az
Árpád fejedelem utcából innét kezdõdik a
nagy író nevét viselõ lakótelep. A következõ
utcanévadó jelzését már emléktáblával kapta a
Körtõl Székely Dózsa György parasztháborúja
500. évfordulóján az egykori Horthy Miklós
utca. Az idei nyáron kiáradt a Rinya patak,
elöntötte a város közepét, elpusztította a köze-
li konyhakertek veteményeseit, a méhkap-
tárakat, de a kisebb és legújabb hidakat is. A
ZRÍNYI MIKLÓS EMLÉKÉV alkalmából az
árvíz- és vírusveszély évében emléktáblát ka-
pott a nevét viselõ utca és köz lakossága a
Fesztiválnyitó rendezvényéna Nagyatádi Erdélyi Körtõl.
Utána a Városi Múzeumban megidéztük a költõ és hadvezér
Zrínyi Miklósnak dédapját dicsõítõ eposzát, a „Szigeti vesze-
delmet” és a költõ halálát Zágorecz-Csuka Judit „Csáktor-
nyára vezetõ út” versével. Ludas László alpolgármester a

Dráva-Mura vidék népeinek horvát-magyar kettõs identitá-
sáról tartott elõadást.

Kovács Géza: Szombaton a Duna-Dráva Nemzeti Park
Nagyatádi Szoborparkjában tárlatvezetéssel, ebéddel, a szo-
boravatás után plakátkiállítás megtekintésével folytatódott a
Fesztivál, melynek mûvészvendége a Gyermelyi Dalárda
volt. „Vendégénekesük” egykori lelkipásztoruk, mostani

vendéglátójuk, az új
nagyatádi lelkipásztor
volt.

Fiumei Éva: A
Nagyatádi Erdélyi Kör
küldetésének érzi, hogy a
városi barátaikat autóbu-
szos túrák szervezésével
megismertessék a
Trianonban idegenek
ítélt magyar falvak, váro-
sok népeivel, tájaival. A
húsz év alatt számos uta-
zást tettek közösen, s
hivatalos testvértelepü-
lési kapcsolatokat is léte-
sítettek az önkormány-
zatok között: Kézdivásár-
hely és Torontálvásár-
hely. Orbán Miklós hatal-
mas székely kaput fara-
gott, melyre a kézdivásár-

helyiek faragták a galambház tetõt. A közelében áll Wass
Albert szobra, a székelyudvarhelyi „Vándor székely hazata-
lál” másolata. A nagyatádiak azt kérik a Jóistentõl, hogy
minden székely minden magyar hazataláljon lelkében szeret-
teihez, boldogan, határtalanul.  
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A II. világháború frontvárosában segélyhelyeket állí-
tott fel özv. vitéz Thúróczy Gézáné Szetsey Irma.

Eltemettette az utcai harcokban meghalt katonákat.
Szobrát a református templomnál avattuk. 

Képen a Dr. Orbán Csaba elnök és a felesége
Dr. Orbán Ilona, illetve

Dr. Pósa István a kórház fõigazgatója.

Mint a Kör alapító tagja és egyben elnöke is, röviden szeretném
vázolni 30 éves történelmünk fontosabb eseményeit és annak
elõzményeit.

• 1989. január 21-én a Hazafias Népfront keretén belül
megalakult az Erdélyi Klub, az Erdélybõl menekült és ittho-
ni magyarok részvételével. Cél: a beilleszkedés elõsegítése,
munkahelyek felkutatása, lakáshoz jutás, az erdélyi kapcso-
latok ápolása és minden ügyes-bajos dolgokban való segít-
ségnyújtás. A vezetõség megunta a HF elvtársi gyámkodását,
javaslatot tett önálló egyesület megalakítására. A tagság ezt
elfogadta és 1990. június 4-én 37 fõvel megalakítottuk a
Salgótarjáni Erdély-Kört. Elsõ elnökünknek Dr. Angyal
István erdélyi származású orvost választottuk. 1991. szep-
temberben a városi sportcsarnokban találkoztunk Tõkés
László református és Tempfli József római katolikus püspök-
kel és Sütõ András íróval. Szerény lehetõségeinkhez mérten
segítettük a Kör rászoruló tagjait. Több alkalommal gyûjtést
is szerveztünk a csángó gyermekek, kolozsvári rokkantak, a
vajdasági és kárpátaljai rászorulóknak. Több alkalommal
részt vettünk az igen ünnepélyes és megható állampolgársá-

gi eskütételen, ahol most már „hivatalosan” is magyarok let-
tek erdélyi testvéreink. Ezen aktus ritka felemelõ pillanata
amikor az állampolgárságot elnyert személyek tiszteletére
felhangzik a magyar Himnusz.

A nemzeti ünnepeinkrõl és a december 8-i gyásznapról
mindig megemlékeztünk és koszorúztunk.

• 1995-ben az Erdélyi Körök Országos Szövetségének
szervezésében elzarándokoltunk a csíksomlyói búcsúba és
erdélyi körúton is részt vettünk. Felejthetetlen élmény volt,
amikor a világ minden tájáról összesereglett 300-400 ezer
magyar zarándokkal együtt imádkoztunk és énekeltük a gyö-
nyörû „Mária-énekeket”.A KÉSZ felhívásához csatlakoz-
tunk és adomány gyûjtéssel segítettük Gyimesfelsõlokon a
Szt. Erzsébet Gimnázium és Líceum felépítését (Sziklára
Épített Ház) valamint lehetõségeinkhez képest jelenleg is
segítjük a gyimesi és moldvai csángó gyermekek tanítását
(oktatását).

• Az 1996-os esztendõ kiemelkedõ volt számunkra. A
Honfoglalás 1100 és az 1956-os forradalom és szabadságharc
40. évfordulója jegyében szerveztük programjainkat. Ez
évben alakult meg a MVSZ salgótarjáni szervezete Csoóri

Beszámoló a Salgótarjáni Erdélyi Kör 30 éves tevékenységérõl



Sándor és Fekete Gyula tájékoztatójával. Megalakítottuk a
Duna TV Baráti Kört, támogatva a TV kezdeményezéseit,
népszerûsítését elsõsorban a határon túli területeken 15
parabola antennát juttattunk el felvidéki ( Fülek, Sid,
Csákányháza, Királyhelmec, Kassa) és Kárpátaljai baráta-
inknak iskolák, kulturális- és közösségi intézményeknek. Az
„1956. október 23. – Emlékfutás” örökös vándorserleget
alapítottunk a Szabadságharc 40. évfordulója tiszteletére.
Sopronban karácsony elõtt Erdélyi-Ház avatáson vettünk
részt, amelyhez téglajegyek árusításával és 2 nagy értékû
festmény átadásával (200.000,-Ft értékben) járultunk hozzá. 

• 1998–99-ben Pál Vilmos-Barna óradnai római katolikus
plébános a Duna TV közremûködésével a Magyar Ház épí-
téséhez kérte segítségünket. A Soproni Erdély-Körrel és
EKOSZ-szal felvállaltuk és fél millió forintos támogatást
adtunk át. A délvidéki Szent László és Kórógy (háborús
pusztítás) ujjá építésére, valamint a kárpátaljai és erdélyi
árvízkárosultak részére gyûjtést szerveztünk. 1998-ban a
közönségtalálkozó a Duna Televízió vezetõivel igen jelen-
tõs volt, amelyet azóta kétszer is megismételtünk.

• A milleniumi évet, döntõen 1000 éves történelmünknek
szenteltük. Javaslatot tettünk „Milleniumi Emlékoszlop”
állítására, amelyhez csatlakozott az MVSZ és POFOSZ is
hagyományt teremtve a késõbbi „Magyar Hõsök Napjáról”
való megemlékezésnek. Fónay Jenõ POFOSZ elnök és
Beke György erdélyi író mondtak beszédet.

• 2001-ben a szovjet csapatok kivonulásának 10. évfordu-
lója alkalmából Roszik Gábor evangélikus lelkész mondott
beszédet.

• 2002-ben megemlékeztünk a 80 éves Salgótarjánról.
• 2003-ban Kárpátalján jártunk és Vereckén megkoszo-

rúztuk a megcsonkított Honfoglalás emlékmûvet, majd a
Radnai havasokban kopjafát állítottunk az 1944-ben lavina-
szerencsétlenség áldozatai tiszteletére. Nagy esemény volt
körünk életében a Magyar Nemzet 3 újságírójának elõadá-
sa (Torkos Matild, Bayer Zsolt, Ludwig Emil), valamint
Wittner Mária ’56-os szabadságharcos, halálraítélt részvé-
tele és beszéde az október 23. Emlékfutás alkalmával.

• 2004. február 25. a kommunista diktatúra áldozatainak
emléknapján Rácz Sándor az 1956-os Nagybudapesti
Központi Munkástanács elnöke tisztelte meg rendezvé-
nyünket és mondott nagy hatású beszédet.

• 2005-ben ünnepeltük meg Körünk megalakulásának 15.
évfordulóját

• 2006 évi programjainkat az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 50. évfordulója jegyében állítottuk össze. 2006-
ban több ismert közéleti személyiség volt a vendégünk.
Patrubány Miklós az MVSZ elnöke, Duray Miklós a
Magyar Koalíció Pártja elnöke, Barsi Ernõ néprajzkutató a
Magyar Rádió volt elnöke, Kondor Katalin, Balczó András
olimpiai és sokszoros világbajnok öttusázó, Raffay Ernõ
történész, volt államtitkár, Rudolf Kucsera cseh történész,
Bolberitz Pál teológus-filozófus hitszónok, dr. Botlik József
történész, Schirilla György hosszútávfutó, akik a szakterü-
letükkel kapcsolatban tartottak érdekes elõadásokat. A
Kárpát-medencei magyar nemzeti közösségeknek az évek
során a természeti katasztrófák enyhítésére, iskolai és egy-
házi intézmények támogatására több millió Ft-os adományt

sikerült gyûjtenünk. Az október 23. Emlékfutáshoz kapcso-
lódóan a salgótarjáni iskoláknak, óvodáknak szintén milliós
nagyságrendû sportszervásárlási támogatást, a könyvtárak-
nak pedig fõleg történelmi témájú könyvekkel segítettünk.

• 2010 márciusában Schirilla György hosszútávfutó a
jeges folyók átúszója „Változz meg szeretetbõl” címû köny-
vének bemutatója és a szerzõ egészséges életmódról szóló
elõadása. „Húsz éve történt” sorozatban megemlékeztünk
a marosvásárhelyi 1990-es vérengzésrõl. Gréczi Zsoldos
Miklós tagtársunk Mikszáth Kálmán nagy palóc íróról tar-
tott elõadást, halálának 100. évfordulóján. Júniusban ünne-
peltük meg Körünk 20. születésnapját, melyen tagságunk
nagy része, a testvérszervezetek vezetõi voltak jelen. A tri-
anoni tragédia 90. évfordulója emlékére a Karancs kápol-
nánál istentiszteleten és ünnepi programon vettünk részt,
majd koszorúztunk. Szeptemberben találkoztunk a
Salgótarjánba látogató óradnai küldöttséggel. December-
ben Sulyok László tanár, újságíró „Velünk történt” –
Tények és következmények 1956 – címû könyvének bemu-
tatására került sor a szerzõ tájékoztatójával.

• 2011. februárban a kommunizmus áldozatainak emlék-
napja keretében Kovács F. Gábor tanár gróf Eszterházy
János felvidéki magyar mártír politikusról emlékeztünk
meg.  Márciusban vendégünk volt Kocsis István drámaíró,
történész, aki a „Szent korona tana és idõszerû kérdései”-
rõl tartott nagy sikerû elõadást. Püski Sándor az ezredfor-
duló legnagyobb magyar könyvkiadója születésének 100.
évfordulója alkalmából fia István vázolta a Püski
Könyvesház tevékenységét. Gróf Teleki László születésének
200. évfordulójára látogatást tettünk Szirákon a grófi kas-
télyban, elõadást hallgattunk meg Lõrincz Gézáné tanárnõ
tolmácsolásában kiemelkedõ, hazafias szerepérõl. Ven-
dégünk volt Magyaródi Szabolcs a Hamiltoni (Kanada)
Hunyadi Öregcserkész Munkaközösség vezetõje, aki, „Mit
tesznek a haza érdekében a nyugati magyarok” címmel tar-
tott érdekfeszítõ elõadást. A „20 éve történt” sorozatban
Valiskó Ferenc elevenítette fel a szovjet csapatok kivonulá-
sát Magyarországról. Júliusban az MVSZ tagságával közö-
sen megtekintettük Zagyvafõ várának romjait, ahol Földi
László a Zagyva Forrás Egyesület elnöke ismertette a vár
történetét. Kiderült, hogy 1460-ban Mátyás király járt itt és
csapataival visszafoglalta a várat a huszitáktól. Szeptem-
berben Varga András esperes-plébánosa csángóföldi zarán-
dokútról tartott vetítéssel egybekötött elõadást.  Kulturális
csereprogram keretében Óradnán jártunk és ottani magyar
katolikus iskola és óvoda támogatására 40.000,-Ft-ot gyûj-
töttünk és adtunk át barátainknak. Október 06-án
Somoskõn az aradi vértanúk emlékparkjában rendezett
ünnepségen vettünk részt és koszorúztunk. Vendégünk volt
Duma András moldvai csángó költõ, akivel Varga András
plébános és Murányi Sándor igazgató tanár beszélgetett
csángó testvéreink tevékenységérõl. Novemberben a „Hun-
Magyar kapcsolatok a legújabb kutatások tükrében” cím-
mel dr. Obrusánszky Borbála történész elõadását hallgat-
tuk meg. December elején dr. Richly Gábor történész „A
finn-szovjet háború (1939-40) magyar vonatkozásai” –
magyar önkéntesek részvételérõl tartott filmvetítéssel elõ-
adást.

2020. december
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• 2012. január végén megemlékezést tartottunk Sal-
gótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulóján.
Februárban Sulyok László újságíró bemutatta „Jecsmenik a
gumibotcsinálta munkásköltõ” (aki 14 évet töltött Rákosi és
Kádár börtönében) címû új könyvét. Márciusban Kovács F.
Gábor tanár elõadást tartott Kriza János erdélyi unitárius
püspökrõl, „a vadrózsák gyûjtõjérõl”. Áprilisban a Központi
vasöntöde koszorúzásáról és tiszteletérõl dr. Kúti István tag-
társunk tartott elõadást. Májusban „Számontartva” címû
könyvet mutatták be a szerzõk – Prezovné Balogh Irén és
Rostás Gábor. A könyv Balogh István tábori lelkész életérõl
és megpróbáltatásairól szól – a vörös csillag árnyékában
(1963-65 között káplán volt Salgótarjánban). Júliusban vetí-
téses beszámoló a csíksomlyói zarándoklatról és riportfilm
Berszán Atyáról – a gyímesfelsõloki Gimnázium és Líceum
igazgatójáról. Novemberben – „Háborús sírok nyomában”
kutató útra az orosz láger világban (Dr. Havasi János az
MTV 2. „Sírjaik hol domborulnak” címû mûsor felelõs szer-
kesztõje tartott rendkívül izgalmas, érdekfeszítõ elõadást. A
hónap végén Drábik János jogász. publicista, közíró szenzá-
ciós elõadást tartott nagy érdeklõdés mellett, melyet élénk
vita követett. Decemberben Széky Miklós ny. vegyészmér-
nök emlékezett a salgótarjáni Acélgyár 1956-os történetére.

• 2013. februárban Sulyok László tanár emlékezett a
„Kommunizmus palócföldi áldozatiról”, majd ismertettük
az EKOSZ és az MVSZ felhívását a székely autonómiáért,
állást foglaltunk a Székely zászló kitûzése mellett. A
Polgármesteri Hivatal elfogadta javaslatunkat, mely ünne-
pélyes keretek között meg is történt Székyné dr. Sztrémi
Melinda polgármester és Mártonfi István körünk titkára
közremûködésével. Áprilisban az „Áprilisi tézisek” és azok
mai idõszerûségérõl Murányi Sándor ny. iskolaigazgató tar-
tott elõadást. Májusban „Délvidéken jártunk” vetített képes
beszámoló hangzott el a külföldi útról Bodnár József tagtár-
sunk az MVSZ helyi elnökének tolmácsolásában. A
Nemzeti Összetartozás Napján (június 4.) a Szent Imre
hegyi országzászlónál vettünk részt az ünnepségen és koszo-
rúztunk. Júniusban Gréczi Zsoldos Miklós a 150 éve szüle-
tett Gárdonyi Géza munkásságáról tartott magas színvona-
lú, érdekfeszítõ elõadást mûveinek bemutatásával. Nagy
Imre miniszterelnök és mártírtársai kivégzésének 55. évfor-
dulójáról Valiskó Ferenc emlékezett személyes élményeivel
is kiegészítve. Szeptemberben dr. Kúti István kohászmérnök
a RMST Acélgyár 1944 évi történéseirõl (gyárbõvítés, átte-
lepítés, katonai bevonulás hazatérések) tartott elõadást.
Decemberben Mándoki Andor rubin diplomás kohómér-
nök, közgazdász (az az Acélgyár volt igazgatója) emlékezett
az 1956. december 8-i sortûzrõl és a rendszerváltozást köve-
tõ gazdasági változásról.

• 2014. januárban vendégünk volt Gecse Géza történész-
újságíró, aki Trianon – A szabadság aspektusa címmel tar-
tott érdekfeszítõ, magas színvonalú elõadást. Murányi
Sándor ny. iskolaigazgató „Március 15-e ünneplése a Kádár
rendszerben” címû elõadásában sokak által nem tudott
ismeretekkel gazdagította a jelenlévõket. Molnár László ter-
mészetbúvár az El Camino zarándokútjáról tartott vetítéses
elõadást. Bérczesi Mihályné a POFOSZ Nógrád megyei
elnöke Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének 25.
évfordulójára emlékezett. Bodnár József az I. Világháború

olaszországi emlékhelyeirõl tartott vetítéses elõadást. A
nyári szünet után Petraskó Tamás a Magyar Kultúra Lovagja
tanár a Magyar Hungarica Expedíció lovas hagyományõr-
zésrõl tartott video vetítéses elõadást. Gréczi Zsoldos
Miklós – gróf Bánffy Miklós író, politikus, szinházi rendezõ
életérõl és munkásságáról emlékezett meg. Október 23-án a
Megyeháza elõtt fogadtuk Schirilla Gyuri barátunkat, aki
Esztergomból szaladt és 45 települést érintve érkezett Sal-
gótarjánba. Lõrincz Gézáné tagtársunk bemutatta új köny-
vét a „Mocsáry nemzetség leszármazásának története”
címen. Az év végén megemlékeztünk a temesvári forrada-
lom 25. évfordulójáról, kiemelve Tõkés László meghatározó
szerepét. dr. Kúti István barátunk „Elfelejtett karácsonyi
népszokás a kántálásról” elevenítette fel gyermekkori élmé-
nyeit, emlékeit. Néhány tagtársunkkal a Nagy-Pietrosz lavi-
na áldozatinak emlékére állított emlékoszlophoz zarándo-
koltunk a 10. évfordulóra emlékezve, majd koszorúzás és
mécses gyújtás volt a program.

• A 2015. évi programokat az 1944-es lavina szerencsét-
lenség áldozatainak emlékére rendezett gyászünnepségen
való részvétellel és koszorúzással kezdtük. Szomolai Tibor
író könyvbemutatója – Felvidéki saga „Történelem felvidé-
ki szemmel” címen. Februárban megnéztük a „Szabadság
hõsei” címû filmet, amely az 1956-os hõsöknek állít emléket,
majd beszélgetés volt az alkotásról és a Nógrád megyei érin-
tettekrõl. Márciusban megtartottuk éves taggyûlésünket,
ahol az elnök beszámolt az elmúlt 5 év munkájáról és rész-
letesebben a 2014-es évrõl. A tagság 5 évre megválasztotta
az Elnökséget: Szabó Ildikó, Mártonfi István, Valiskó
Ferenc személyében, valamint a Felügyelõ Bizottságba:
Kojnok Józsefnét, dr. Kúti Istvánt és Skoda Ferencet.
Elnöknek Valiskó Ferenc, és dr. Kúti István került megvá-
lasztásra, már az új, módosított Alapszabálynak megfelelõ-
en. Áprilisban Gréczi Zsoldos Miklós tagtársunk megemlé-
kezését hallgattuk meg Orbán Balázs életérõl és munkássá-
gáról, halálának 125. évfordulója alkalmából. Májusban
vendégünk volt Raffay Ernõ történész egyetemi tanár, aki a
„Rendszerváltás Magyarországon” címmel tartott igen
érdekfeszítõ elõadást. Júniusban rendkívüli közgyûlést kel-
lett összehívni a Balassagyarmati Törvényszék „Alapszabály
módosításának” tárgyában. Szeptemberben ünnepeltük
szervezetünk megalakulásának 25. évfordulóját. A rendez-
vényen köszöntötte az Erdély-Kör tagságát Skuczi Nándor 

Átalvetõ
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a Nógrád Megyei Közgyûlés Hivatalának elnöke és 
dr. Szekeres Sándor az EKOSZ elnöke, valamint Orbán
Balázs a Recski Erdély-Kör vezetõje. Október 23-án fogad-
tuk Schirilla György hosszútávfutót, aki Gyöngyösrõl indul-
va, Eger és Recsk és sok más település érintésével érkezett
Salgótarjánba a Megyeháza elé. Októberben Sulyok László
tanár elõadást tartott 1956. október 23-ról és az azt követõ
megtorlásról, majd rövid tájékoztató hangzott el az október
23. Emlékfutásról. Novemberben Lõrincz Gézáné tanárnõ
bemutatta új könyvét „A Ráskay fõnemesi család története
a 15–16. században”. Megemlékeztünk a taxis-blokádról és
november 4-rõl a nemzet gyásznapjáról és koszorúztunk a
december 8. téren. Decemberben röviden értékeltük az év
legfontosabb eseményeit, Valiskó Ferenc vázolta a 2016. évi
tervezett programokat. 

• 2016 januárban az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldo-
zatainak tiszteletére rendezett ünnepségen vettünk részt és
koszorúztunk a temetõben elhelyezett emléktáblánál.
Februárban Wittner Mária ’56-os forradalmár, halálraítélt,
országgyûlési képviselõ emlékezett a kommunista diktatúra
áldozataira igen nagy érdeklõdés mellett. Adományt gyûj-
töttünk a kárpátaljai rászorultak megsegítésére. A 65.000 Ft
összeget Murányi Sándor barátunk adta át a kárpátaljai
szervezet képviselõinek. Márciusban prof. dr. Füst Antal
nyugalmazott bányamérnök „Amikor szabad volt magyar-
nak lenni” címmel tartott elõadást az 1956-ot követõ meg-
torlásról és a rendszerváltás utáni gazdasági nehézségekrõl
és részt vettünk a március 15-i városi ünnepségen. Április-
ban megtartottuk az éves közgyûlésünket, ahol az elnökség
beszámolt a 2016. évi munkájáról, pénzügyi helyzetérõl és a
tervezett 2017. évi programokról, valamint meghallgatták a
Felügyelõ Bizottság jelentését. A közgyûlés a beszámolókat
egyhangúlag elfogadta. Májusban Gréczi  Zsoldos  Miklós
tagtársunk  Tamási  Áron  halálának  50.  évfordulója    al-
kalmából „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne” emlékezett a nagy íróra. Júniusban Sulyok
László kulturális újságíró Nagy Imre és mártírtársai halálá-
ról „Egy koncepciós per színe és visszája” címmel tartott
izgalmas, magas szintû elõadást. Szeptemberben Gréczi
Zsoldos Miklós a „120 éve született Márton Áron gyulafe-
hérvári római katolikus püspök bátor, önfeláldozó életútját
ismertette. Októberben Ponyi József ’56-os forradalmár és
elítélt a salgótarjáni forradalmi eseményekben való részvé-
tele és annak következményeirõl tartott nagyon szenvedé-
lyes hangulatú elõadást. Október 23-án Somoskõn részt vet-
tünk a „13 aradi vértanúról” szóló ünnepségen és megko-
szorúztuk az emlékmûvet. Novemberben videó vetítéses
beszámoló hangzott el a Csángó-földi útról, néhány tagtár-
sunk személyes élményeivel kiegészítve. Rövid tájékoztatást
adtunk a XXV. jubileumi „OKTÓBER 23.
EMLÉKFUTÁS”-ról, mely kiemelkedõ nagyságrendû díja-
zással zárult. Decemberben „Történelmi óra Erdélyrõl”
címmel Gréczi Zsoldos Miklós tartott elõadást, több évszá-
zadot átívelõ alapos elemzéssel.

Adományt gyûjtöttünk a Kárpátaljai rászorultak támoga-
tására (40.000,-Ft), melyet még az újév elõtt feladtunk a
Kárpátaljai Ferences Alapítvány címére.

• 2017. januárban az 1944-es Radnai havasokban történt
lavinaszerencsétlenség áldozatainak tiszteletére rendezett

ünnepségen vettünk részt és koszorúztunk a temetõben
elhelyezett emléktáblánál. Februárban Az óradnai kapcso-
lat (1999–2015) és a településen eltemetett gróf Zichy Do-
mokos püspök úr tevékenységérõl dr. Kúti István tagtársunk
írt múzeumi pályázat keretében számolt be. Az értékelésnél
2. helyezést ért el. Február 25-én részt vettünk a „Kom-
munizmus áldozatainak” emléknapjára rendezett ünnepsé-
gen és koszorúztunk. Márciusban a 200 éve született nagy
költõnkre Arany Jánosra emlékeztünk Szepesi Antalné és
Sztermen Ildikó nyug. középiskolai tanárok közremûködé-
sével.  Áprilisban megtartottuk az éves közgyûlésünket, ahol
az elnökség beszámolt a 2017. évi munkáról, a pénzügyi
helyzetrõl és a tervezett 2018. évi programokról, valamint
meghallgattuk a Felügyelõ Bizottság jelentését. A közgyûlés
a beszámolókat egyhangúlag elfogadta. Végezetül ado-
mányt gyûjtöttünk a csángó iskolák támogatására. Májusban
az 500 éves reformációról Gréczi Zsoldos Miklós emléke-
zett meg. Júniusban a Fráter család története Csécse község
dokumentumainak tükrében – Gergely István tanár, hely-
történeti kutató elõadása Szeptemberben Pekár István
újságíró (a Duna TV volt elnöke) könyvbemutatója –„1956
Nógrád megyében” és „Nógrádiak a Gulágon” Nagy érdek-
lõdés mellett, eddig ismeretlen történetekkel gazdagodtunk.
Októberben a „Karancs lábától az Everest alaptáborig” –
Széky Miklós tanár elõadása és filmbemutatója. Igen izgal-
mas, érdekfeszítõ elõadást hallottunk filmvetítéssel egybe-
kötve a 4 tagú hegymászó csoport 3 hetes útjáról. Somoskõn
részt vettünk „a 13 aradi vértanúkról szóló ünnepségen és
koszorúztunk. A XXVI. október 23. Emlékfutás megrende-
zésében 10 tagtársunk segédkezett. Novemberben „Szent
László király élete és legendái” címen Murányi Bálint tanár
nagysikerû elõadását hallgattuk meg. Decemberben a
bányász himnusz egyházi változatáról és Jézus Krisztus szü-
letésérõl dr. Kúti István tartott elõadást.

• 2018. januárban a 100 éve történt sorozatban Lõrincz
Gézáné tanár dr. Papp-Szász Tamás ügyvéd karancslapujtõi
földbirtokos részvétele az I. világháborúban (Nagy Háború)
címen tartott nagysikerû elõadást. A lavina szerencsétlenség
áldozatainak emlékére rendezett ünnepségen vettünk részt
és koszorúztunk a salgótarjáni régi temetõben. Februárban
„Cseppben a tenger” címmel P. Tóth László nyugdíjas fotós
önvallomását vetített képekkel hallgattuk meg. A kommu-
nizmus áldozatainak tiszteletére koszorúztunk az ’56-os
„Nemzeti emlékhelyen” a sortûz helyszínén. Március
Magyar Szabadságharcosok Szibériában (1849) Csank
Csaba tanás elõadása. Koszorúztunk a „Márciusi Ifjak”-ra
emlékezve. Áprilisban megtartottuk az éves közgyûlésün-
ket, ahol az elnökség beszámolt a 2018. évi munkáról. Az
1848-as áprilisi törvények címen Murányi Sándor nyugalma-
zott iskolaigazgató tartott elõadást. Májusban a 100 éve tör-
tént sorozat keretén belül Murányi Bálint tanár emlékezett
az I. világháború magyar vonatkozásairól és a „Magyar
Hõsök napjá”-ról.  Júniusban irodalmi barangolások a
„Partiumban” – Langa Józsefné és Dupák Sándorné videó
vetítéses elõadása az „Arany-Úton”. Szeptemberben
Mátyás az igazságos – Murányi Bálint elõadása. Októberben
Dr. Köteles Ágoston Szepsiben élõ író „Csak azok a kauká-
zusi sakálok ne üvöltenének már” Az erõszakkal elhurcolt
keresztények szovjet fogságban élõk nyomorúságos életérõl
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szól a bemutatott könyv. Novemberben a Felvidék vissza-
foglalásának 80. évfordulója alkalmával Lõrincz Gézáné
tanár tartott részletes elemzést az akkori történelmi helyzet-
rõl. Decemberbe Románia elsõ számú közellenségének
megidézése (Vass Albert) 1918. december 1. az igazságta-
lanság napja. Sulyok László elmélkedése és vita a helyzet
megítélésérõl.

• 2019. januárban Sulyok László kulturális újságíró
„Pozsgay Imre történelmet írt” címen – 1956 nem ellenfor-
radalom, hanem népfelkelés volt – tartott elõadást. Az új
helyzet óriási zavart okozott a kommunista rendszer hívei-
nek és hatalmas vitákat váltott ki. Január 13-án a Lavinasze-
rencsétlenség áldozati emlékére rendezett megemlékezésen
és koszorúzáson vettünk részt. Februárban II. Rákóczi
Ferenc életérõl Murányi Bálint tanár tartott elõadást.
Márciusban (március 10.) a Székely Szabadság Napjáról és
a Székely Hadosztály tevékenységérõl dr. Brumár Mihály
erdélyi orvos tartott tájékoztatást. Áprilisban megtartottuk
éves Közgyûlésünket. Az Elnökség beszámolt a Kör 2019
munkájáról, pénzügyi helyzetérõl. Murányi Sándor ny.isko-
la igazgató „30 éves a rendszerváltás”-ról tartott elõadást.
Májusban volt „Séta Kelet Európa útjain” címmel P. Tóth
László fotókkal tarkított bemutatója. Júniusban Csank
Csaba iskolaigazgató a 30 éves fél rendszerváltásról fejtette
ki gondolatait. Szeptemberben Murányi Sándor igazgató az
1848–49-es szabadságharc utáni megtorlásokról értekezett.
Október 23-án 10 tagtársunkkal segítettünk a 28. Emlékfu-

tás lebonyolításában. Novemberben Trianon és a hozzá
vezetõ útról fejtette ki véleményét igen részletes elemzéssel
Murányi Bálint tanár. Decemberben emlékezés a temesvári
forradalom 30. évfordulójáról (1989– 2019)– dr. Brumár
Mihály elõadásával.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani az Erdély-Kör
munkájához nyújtott segítségért a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár igazgatójának és munkatársainak, Nógrád Megye
és  Salgótarján Város Önkormányzatának, Becsó Zsolt or-
szággyûlési képviselõnek, Székyné dr. Sztrémi Melinda pol-
gármesternek, Eötvös Mihály alpolgármesternek, Ponyi
József ’56-os elítélt forradalmárnak, Bérczesi Mihályné
Nógrád megyei POFOSZ elnöknek, továbbá valamennyi
elõadónak, versmondónak, az elnökség és felügyelõ-
bizottság tagjainak, kiemelve dr. Kúti István, Mártonfi
István, Szabó Ildikó, Kovács F. Gábor, kisné Répás Rozália,
dr. Sándor Ottó, Murányi Sándor, dr. Brumár Mihály,
Gréczi Zsoldos Miklós, az MVSZ, a POFOSZ, EKOSZ, a
Somosi Kultúráért Egyesület, a Nógrád Megyei Hírlap, a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és minden egyéb segí-
tõnek, akik bármilyen formában segítették, támogatták
tevékenységünket.

Köszönöm a figyelmet és mindenkinek jó erõt és egészsé-
get kívánok!

Salgótarján, 2020. szeptember 12.
Valiskó Ferenc, SEK elnök  
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Minden eddiginél sikeresebbnek bizonyult a Szögedi
Nemzet X. találkozója a Tisza-parti városban. A mostani
vírushelyzethez alkalmazkodva – minden egészségügyi elõ-
írásnak megfelelõen – a meghívottak egyénileg és csoporto-
san is érkeztek azokról a környezõ településekrõl, ahol elõ-
deik a 17. század végén paprika- és dohánytermesztõként
letelepedtek. A leszármazottak képviselõi azután jöttek a
Délvidékrõl, Partiumból, Békés megyébõl. Igazi családi
összejövetelre hasonlított az október 17-i találkozó. 

A szegedi jubileumi találkozót Gyulay Endre nyugalma-
zott  Szeged-csanádi megyéspüspök nyitotta meg a ference-
sek templomában tartott reggeli szentmisén. Az atya a
napokban töltötte be 90. életévét, a résztvevõk pedig
hosszan tartó tapssal kívántak neki még sok-sok eredmé-
nyes, munkában töltött évet – Isten áldásával.

A kolostor rendezvénytermében az egybegyûlteket a szer-
vezõk nevében dr. Horváth István Károlyné, az Ötágú Síp
Kulturális Egyesület elnöke üdvözölte. Emlékeztetett az
elmúlt 10 év alatt elvégzett szerteágazó munka hasznosságá-
ra és messze ható eredményeire, méghozzá nemcsak a honi,
hanem a határon túli magyar közösségek vonatkozásában is.

Ezt követõen Fábri Géza és Fábri Ivanovics Tünde, a
Piarista Gimnáziumban mûködõ Népzenei Kamaramûhely
tanárai kobozmuzsikával és énekszámokkal vezették fel a
rendezvényt. Az elõadások sorában elõször dr. Zombori
István történész, a szegedi Móra Ferenc Múzeum egykori

igazgatója „Szeged, Magyarország fõvárosa, 1919” címmel
beszélt a Tisza-parti város elsõ világháborút követõ idõszak
elsõ évének vonatkozó történéseirõl. Szabó István, erdélyi
történész-filozófus, „Nagyban és kicsiben: 100 év román
politikája és Nagyvarjas” címû elõadásában a szomszédos
ország meghatározó (nemzet) politikai történéseit vázolta az
elmúlt évszázad során, és a határhoz néhány kilométerre
fekvõ Nagyvarjas település sorsát mutatta be, majd dr. Szõke
Anna kishegyesi néprajzkutató mutatta be Kálmány Lajos
vajdasági emlékezete címû könyvét, a szerzõvel pedig Fehér
Viktor, délvidéki (egyházaskéri) néprajzos beszélgetett. Ne
szegezzük a földre a tekintetünket – beszéljünk róla címû
blokkban Szombathelyi Nóra tévés személyiség olvasta fel a
topolyai születésû, Szegeden élõ Kisimre Ferenc író,
publicistaTrianoni hétköznapok címû díjnyertes novelláját. 

Ebéd után, a résztvevõk még szót ejtettek a jövõ évtervek-
rõl, a 2021-es találkozó programjának a körvonalairól is.
Általános vélemény szerint kiválóan sikerült a 25 éves Ötágú
Síp Kulturális Egyesület  X. Szögedi Nemzet elnevezésû
találkozója. A búcsúzás alkalmával mindenki Viszontlátásra
jövõre! köszönéssel távozott. Van remény, hogy egy év múlva
ismét találkozhatnak a „szögediek”- Isten segedelmével.

(Tájékoztatásképpen: az érdeklõdõk megnézhetik azt a
felvételt, amely az összejövetlen készült a . Szögedi Nemzet
Találkozó címen.)

Kisimre Ferenc

A  „szögedi nemzet” 
X. szegedi találkozója 2020. október 17-én



Öröm számunkra, hogy dr. Szekeres
Sándor, az Erdélyi Körök Országos
Szövetsége (EKOSZ) elnöke magas
állami kitüntetésben részesült 2020.
október 22-én, nemzeti ünnepünk
alkalmából. 

A Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést dr. Semjén Zsolt, miniszter-
elnök-helyettes adta át – több jeles
kitüntetett mellett – az EKOSZ elnöké-
nek a Karmelita Kolostorban. A kor-
mányfõ-helyettes beszédében hangsú-
lyozta: – A magyar nemzet akkor tud
fennmaradni, ha minden tagjában
benne él a tudat, hogy érdemes és büsz-
keség ehhez a nemzethez tartozni...
Aláhúzta: egy létszámában kis nép számára létkérdés, hogy
büszkeséget jelentsen a tagjának lenni. Rámutatott: Nincs
még egy nép, amelyik létszámát tekintve annyi Nobel-díjat
adott volna az emberiségnek, mint a magyarság, és nincs még
egy család, amely annyi szentet adott volna a katolikus egy-
háznak, mint az Árpád-ház. 

A miniszterelnök-helyettes kijelentette: - Az önök teljesít-
ménye a saját szakterületükön olyan érték, amely a nemzeti
büszkeséget erõsíti, és így a magyar megmaradást is szolgál-
ja - fordult a díjazottakhoz.

Semjén Zsolt rámutatott: - Szent István alatt a feladat az
volt, hogy a kereszténység felvételével kapcsolódjanak szer-
vesen az európai civilizációhoz, és hozzák létre a szuverén
magyar államot.Ez létre is jött - rögzítette, hozzátéve: 1848-
ban ugyanez a feladat volt, akkor úgy hívták, hogy „Haza és
haladás”, vagyis a független magyar állam megteremtése és a
polgári átalakulás. 1956-ban pontosan ugyanez volt a cél, a
nemzeti szuverenitás visszaállítása, hogy menjenek ki a meg-
szálló szovjet csapatok, tartsanak szabad választásokat,
legyen demokrácia. Ez a magyar megmaradás parancsa, azaz
két dolgot kell egyszerre megtenni: a nemzeti szuverenitás
védelmét és egyúttal az „idõk élén járni”.Minden díjazott a
saját területén, a saját hivatásában, küldetésében ezt teljesíti
- hangsúlyozta a kormányfõ-helyettes, köszönetet mondva a
rendkívüli teljesítményért.

A Budapesti Székely Kör gratulál a magas állami kitünte-
téshez az EKOSZ elnökének. A kezdeményezõ Kövesdy Pál
fõorvos, az EKOSZ örökös tb. elnöke mellett a felterjesztést
támogatta: Frigyesy Ágnes, a Budapesti Székely Kör elnöke,
dr. Úry Elõd, a Soproni Erdélyi Kör elnöke, dr. Orbán
Csaba, a Nagyatádi Erdélyi Kör elnöke és dr. Dóczy Balázs,
a Mezõberényi Erdélyi Kör alelnöke. Az alábbiakban
közzétesszük Frigyesy Ágnes felterjesztõ laudációját:

Dr. Szekeres Sándor Erdély szülötte, erdélyi magyar jo-
gász, jogi szakíró. Ceausescu magyarellenes intézkedései
miatt szökött át Magyarországra 1989-ben. Kezdetben jo-

gászként, majd késõbb Monor város jegy-
zõjeként tevékenykedett. Sokrétû közéle-
ti feladatai mellett szeretett falujáról
monográfiát írt 2002-ben Kodáros kin-
csei - Fejezetek Felsõsófalva és a Székely-
Sóvidék történetébõl címmel. Székely-
udvarhely, az egy székely fejedelemrõl,
Székely Mózesrõl 2007-ben könyvet
jelentetett meg: Székely Mózes Erdély
székely fejedelme, Székelyudvarhely,
2007.; harmadik könyvének címe: Az
erdélyi fejedelem udvari fõszakácsmeste-
re: Szakács Tudomány 1580-ból, Monor,
2018.

Az elsõ magyar nyelvû szakácskönyvet,
melyet báró Radvánszky Béla adta ki elõ-

ször 1893-ban, újból átírta, szómagyarázattal és elõszóval
látta el és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával
kiadta és eljuttatta a Kárpát-medence összes magyar közép-
iskolájába és egyeteméhez 2018-2019-ben.

Szekeres Sándor nevéhez köthetõ Székely Mózes szobrá-
nak felállítása. A székelyföldi magyarok álma megvalósult
azzal, hogy Orbán Balázs által a legnagyobb székelynek
nevezett Székely Mózesnek sikerült felállítani és felavatni az
elsõ mellszobrát a sóvidéki Felsõsófalván 2013. augusztus 25-
én, fejedelemmé választásának 410. évfordulóján.

Dr. Szekeres Sándor a csonkahazába szóródott erdélyi
magyarok legnagyobb összefogó szervezetének elnökeként
legfontosabb feladatának tartja összetartani az Erdélybõl az
Anyaországba eljött vagy egykor elmenekült magyar embe-
reket. 

Olyan rendezvényeket szervez, amelyek révén bemutathat-
ják a transzilván szellemiséget. Mint a székelyföldi tömbma-
gyarságban felnõtt székely ember igyekszik tekintettel lenni
Erdély olyan területeire, ahol már szórványba került a ma-
gyarság, ezért is szervezik meg Monoron évek óta a Magyar
Szórvány Napját. Azért is segít a szórványban élõ magyaro-
kon, hogy érezzék, nincsenek egyedül sem Déván, sem Ung-
váron, sem a délvidéki Gunarason. 

Minden, a külhoni magyarságot érintõ kérdésben felemeli
szavát, és ahol tud, tevõlegesen is segít. Korábban nem is egy
alkalommal támogatta az Erdélyi Körök Országos Szö-
vetsége elnökeként a Böjte Csaba által létrehozott árvaház-
hálózatot, segítette a székelyudvarhelyi árvízkárosultakat, és
odaállt az 1916-ban felgyújtott gyilkostói Szent Kristóf-ká-
polna tizennyolc évvel ezelõtti újjáépítése mellé is.
Önzetlen, áldozatos, székely-magyarságot védõ munkája,
melyet jelen pillanatban az EKOSZ elnökeként fejti ki,
méltó a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetés el-
nyerésére! 

Frigyesy Ágnes
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kapott dr. Szekeres Sándor, az Erdélyi Körök

Országos Szövetségének elnöke
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Imával és õrtûzzel
a Székely autonómiáért

Pakson
Az EMTE 2020. okt. 25-án a 23.-i a megemlékezést vasár-

nap délelõtt a paksi katolikus templomban kezdte imával.
Délután Dunakömlödõn folytatták, ahol a Halászcsárdától
fáklyás menet indult, lovas huszárokkal Tóth Zoltán vezeté-
sével. Bognár Cecil által tárogató hívó szavára kb. 60-70
ember indult fel a hegyre, amely a helység fölé emelkedik, és
ahol a római korból származó Lussoniumcastrum romjai
vannak. Az ünnepséget tûzgyújtással, Petõfi Sándor „Széke-
lyek” címû versével nyitották, amit Csipszer János szavalt és
a többi verset is õ adta elõ.Nagyon messzirõl látszott az égõ
lármafa, amely a Székely autonómiáért égett, és amely része
volt a világban szétszórt magyarság, a Székelyek autonómiá-
ért folyó harcának. 

Bándi Imre elnök ismertette az összejövetel célját, köszön-
tötte a jelenlévõket, külön köszöntötte a Bukovinai
Székelyek Tolna Megyei Egyesületének tagjait, akik kórusuk-
kal hozzájárultak az ünnepélyes hangulathoz. Megható volt a
Székely Himnusz eléneklése, tárogató-kisérettel. Máté Pál a
Székelyek rövid történelmét foglalta össze, kezdetektõl nap-
jainkig, rávilágítva arra, hogy a székely autonómia egy törté-
nelmi valóság, amiért a Székely nép vérét ontotta az évszá-
zadok folyamán. Az elhangzott versek: Reményik Sándor
„Keserû szívvel”, Vass Albert „Adjátok vissza hegyeimet”, a
Trianon utáni állapotokat tükrözik, amit ép ésszel normális
magyar ember, nehezen fogad el, és aminek hatásai a mai
napig érzõdnek. Orbán Attila a Tolna Megyei közgyûlés
elnöke ecsetelte az autonómia fontosságát a Székelység szá-
mára a mai Romániában. Végül Bognár Cecil tárogatón adta
elõ a régi Székely Himnuszt:

Óh, én édes jó Istenen, oltalmazóm, segedelmem.
Vándorlásban reménységem, ínségemben lágy kenyerem
Vándor fecske sebes szárnyát, vándorlegény vándorbotját
Vándor székely reménységét, Jézus áld meg Erdély földjét.
Vándorfecske haza talált, édesanyja fészkére szállt.
Hazajöttét megáldotta Boldogságos Szûz Mária.
A mûsorokat Kiss László konferálta nagy szakértelemmel.

A rendezvény agapéval végzõdött. Ez úttal is köszönetet
mondunk minden részvevõnek, és mindenkinek, aki a ren-
dezvény megszervezésében részt vett. Máté Pál

Paján Csaba

Nemzetem
Nincs ennél szebb szín: a piros, a fehér, s a

zöld,
a tûz, a béke, és az erdõ, hol madár költ.
Egy ország, egy nép, egy nemzet színe,
nézd meg testét s lelkét: fáradt szíve!
Miért hagytuk, hagytátok, rajta miért fog

ezernyi átok?
Ne bántsátok e tiszta Nemzetet! Nem volt

elég?
Hisz, mint egy koszos rongyot, apró dara-

bokra téptetek!
Menj el egyszer Délnek, hol a kalász érik,
menj Északnak, hol szavaid is értik.
Menj kicsit Nyugatnak, hisz ott is élnek Õk,
Nekik jobb talán, mert érzik, ott van a jövõ!
De ha rám hallgatsz, Keletre mész,
hol a csókok íze olyan, mint az erdei méz.
Hol források százai ezrei erednek,
s téged, ha elmész-,sohasem felednek…
Menj oda, hol Mátyás is élt,
s Temesvárra, ahol senki sem félt!
Menj Aradra, Váradra, Dévára,
s csodálkozz rá millió csodára!
Menj oda, hol egy Testvér a gyermekeket

védi,
menj Gyergyóba, hol a szél a fenyõt tépi!
Menj a tóhoz, hol fák csonkjai látszanak a

vízbõl,
hol áldást s ételt kapsz egy  reszketõ kézbõl.
Menj oda, hol tárt karokkal várnak,
s Téged, mert igaz voltál, nem érhetnek

vádak…
Menj arra a helyre, hol gyermeked arcát a

nap is simogatja,
s a patak vízét egy malom hajtja, 
hol a házak fala fehéren szikrázik,
és  nem érzed azt: „valaki hiányzik”
Mászd, meg a hegyüket s búcsúzz el

némán,
s ha egyedül mész, gondolj majd én rám…
Én itt maradok, itt e szent helyen,
mert mindennél jobban szeretlek Drága

Nemzetem!



Sokan úgy vélik, egy ország miniszterelnökének nem szabad
vitatkoznia Soros Györggyel. Érvük szerint Soros egy gazdasá-
gi bûnözõ, mert pénzét spekulációval, embermilliók tönkreté-
telével, sõt egész nemzetgazdaságok megzsarolásával szerezte.
Ahogy a kormányok nem tárgyalhatnak terroristákkal, úgy
miniszterelnökök sem vitatkozhatnak gazdasági bûnözõkkel.

Most mégis erre kényszerülök, mert Soros György, a magyar
származású dollármilliárdos, spekuláns november 18-án a
Project Syndicate nevû oldalon írt cikkében nyílt parancsokat
osztott ki az Európai Unió vezetõinek. Ebben arra utasítja
õket, hogy keményen büntessék meg azokat a tagállamokat,
amelyek nem akarnak a globális, nyílt társadalom zászlaja alatt
egy egységesülõ európai birodalomba betagozódni.

Európa erejét a történelem folyamán mindig is a nemzetek
adták. Az európai nemzetek bár különbözõ eredetûek, hitünk
közös gyökerei összekötötték õket. A zsidó-keresztény hagyo-
mányokon nyugvó európai családmodell a közösségeink alap-
ját jelentette. A keresztény szabadság volt az, ami biztosította a
gondolkodás, a kultúra szabadságát, és jótékony versenyt
teremtett Európa nemzetei között. A különbözõségek nagysze-
rû elegye Európát évszázadokon keresztül a világ vezetõ erejé-
vé tette.

Minden olyan kísérlet, amely Európát egy birodalom égisze
alatt egységesíteni akarta, megbukott. Így a történelmi tapasz-
talat azt mondatja velünk, Európa akkor lesz ismét naggyá, ha
a nemzetei is újra naggyá lesznek, és ellenállnak mindenféle
birodalmi törekvésnek.

Ismét nagy erõk mozdulnak meg, hogy Európa nemzetei
megszûnjenek, és a kontinens egy globális birodalom égisze
alatt egyesüljön. A Soros-hálózat, amely keresztül-kasul átszö-
vi az európai bürokráciát és politikai elitet, évek óta azon dol-
gozik, hogy Európát bevándorlókontinenssé tegye. Az Európai
Unió államaira ma a legnagyobb veszélyt a globális nyílt társa-
dalmat hirdetõ, a nemzeti kereteket felszámolni akaró Soros-
hálózat jelenti. A network céljai nyilvánvalóak: a migráció fel-
gyorsításával kevert etnikumú, multikulturális, nyílt társadal-
makat létrehozni, a nemzeti döntéshozatalt lebontani és azt a
globális elit kezébe adni.

Az Európai Unió bajban van. 2008-tól rég nem látott gazda-
sági krízis, 2015-tõl kezdõdõen migrációs válság, 2020-ban
pedig egy pusztító világjárvány érte el. Európa még az elõzõ
válságait sem heverte ki, így a koronavírus pandémia hatása
még nagyobb gondot okozhat. Ennek jelei már most mutatkoz-
nak. Számos ország államadóssága, munkanélkülisége, gazda-
sági állapota kritikus szinten van. Soha nagyobb szükség nem
volt az európai szolidaritásra, arra, hogy az európai nemzetek
egymás megsegítésére összefogjanak.

A magát filantrópnak nevezõ spekuláns egyik válság idején
sem az európai emberek érdekeit nézte, hanem a saját haszna
szerint cselekedett. A gazdasági válság idején emlékezetes
maradt a forint és a legnagyobb magyar bank elleni támadása,
a migránsválság idején a bevándorlók betelepítésének

felgyorsítására, szétosztására és finanszírozására kidolgozott
terve, most pedig az egymás melletti szolidaritás, egymás meg-

segítése helyett az egymás büntetésére vonatkozó javaslata.
A Soros György által irányított hálózat most már a nyílt beavat-
kozástól sem riad vissza. Minden korábbinál nagyobb nyomás
alá akarja helyezni a nemzetállamokat. Egymás ellen hangolja
az európai népeket. A hálózat eszközrendszere szövevényes és
a közélet legkülönbözõbb színterein is jelen van. Politikusok,
újságírók, bírók, bürokraták, civilnek álcázott politikai agitáto-
rok hosszú sora van Soros György fizetési listáján. És bár a mil-
liárdos minden ellenségét korrupcióval vádolja, õ maga a világ
legkorruptabb embere. Akit tud, lefizet és megvásárol. Akit
nem tud, azt a hálózat félelmetes fegyverével, a baloldali
médiaháttérrel lejáratja, megalázza, megfélemlíti, tönkreteszi.

Számos magas rangú uniós bürokrata Soros György hálóza-
tával közösen egy egységes birodalom létrehozásán dolgozik.
Ki akarnak építeni egy olyan intézményrendszert, mely a nyílt
társadalom égisze alatt egységes gondolkodást, egységes kultú-
rát, egységes társadalmi modellt akar rákényszeríteni Európa
szabad és független nemzeteire. Elvéve azt a jogot, hogy min-
den nép saját maga dönthessen saját sorsáról. Ezt a célt szol-
gálja a joguralminak (rule of law) nevezett javaslatuk is, amely
nem a jog uralmát (rule of law), hanem az erõsebb jogát (rule
of majority) ismeri el.

A különbségek nyilvánvalóak. Soros nyílt társadalmat
(opensociety), mi pedig védett társadalmat (safesociety) aka-
runk. Szerinte a demokrácia csak liberális, szerintünk keresz-
tény is lehet. Szerinte a szabadság csak az önmegvalósítást szol-
gálhatja, szerintünk a szabadságot a krisztusi tanítás követésé-
re, a haza szolgálatára és a családunk védelmére is lehet hasz-
nálni. A keresztény szabadság alapja: a döntés szabadsága. Ez
került most veszélybe.

Mi, az unió keleti felén élõ tagállamok nagyon jól tudjuk,
hogy mit jelent szabadnak lenni. A közép-európai nemzetek
története nagy birodalmak elleni szüntelen szabadságküzde-
lem volt, hogy újra és újra kivívjuk a saját döntésünkhöz való
jogunkat. Mi saját bõrünkön tapasztaltuk meg: minden biro-
dalmi törekvés rabbá tesz. Vagyunk itt még jónéhányan, abból
a szabadságharcos nemzedékbõl – Észtországtól Szlovéniáig,
Drezdától Szófiáig a volt keleti blokk országaiban élõk –, akik-
nek még személyes emlékünk van arról, milyen is szembe száll-
ni az önkénnyel (rule of man) és annak kommunista verziójá-
val. Megfélemlítés, anyagi és erkölcsi tönkretétel, fizikai és
lelki vegzálás. Ebbõl többet nem kérünk.

Azoknak a nyugati vezetõknek, akik egész életüket a meg-
örökölt szabadság és a joguralom (rule of law) világában élték,
most hallgatniuk kellene azokra, akik harcoltak a szabadságért,
és személyes életük tapasztalata alapján tudnak különbséget
tenni a joguralom (rule of law) és az önkény (rule of man)
között. El kell fogadniuk, hogy mi a XXI. században sem
adhatjuk föl a XX. század végén kivívott szabadságunkat.

Az új brüsszeli birodalomért, illetve az ellene folytatott harc
még nem dõlt el. Brüsszel elesni látszik, de a nemzetállamok jó
része még ellenáll. Ha a szabadságunkat meg akarjuk õrizni,
Európa nem hódolhat be a Soros-hálózatnak.

2020. november 25. 

2020. december
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Orbán Viktor miniszterelnök:

Európa nem hódolhat be a Soros-hálózatnak
Válasz Soros György cikkére
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Születésének 440.évfordulóján avatták fel Bethlen Gábor
erdélyi fejedelem egészalakos szobrát Marosvásárhely fõterén
vasárnap délután. A több mint 3 méter magas köztéri szobor
Harmath István marosvásárhelyi származású, jelenleg Magyar-
országon élõ mûvész alkotása, a
szobor kiöntésére Sánta Csaba
szovátai szobrász mûhelyében
került sor. 

A szoborállítással a marosvásár-
helyi magyar közösség több éves
álma vált valóra. Soós Zoltán,
Marosvásárhely jelenlegi polgár-
mestere, 5 évvel korábban, még a
megyei múzeum igazgatójaként
kezdeményezte, hogy állítsanak
szobrot Erdély nagy fejedelmének a
város központjában. Számos adminisztratív akadály miatt
azonban erre a szoborállításra csak most került sor, és az ese-
mény azért is jelentõs, mert Marosvásárhelyen az elmúlt har-
minc évben ez az elsõ magyar vonatkozású szobor, aminek az
elkészítését és felállítását teljes egészében önkormányzati
pénzbõl finanszírozták    

A járványügyi helyzet miatt a szoboravatást csak szûk kör-
ben rendezhették meg. Az ünnepi rendezvényen csak meghí-
vottak és a sajtó képviselõi vehettek részt, de az eseményt élõ-
ben közvetítette az Erdélyi Magyar Televízió, valamint több
internetes oldal is. 

A szobor körül a helyi hivatalosságok, Soós Zoltán polgár-
mester, Péter Ferenc megyei tanácselnök, Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke, valamint Jakab István, a Maros-
Mezõségi Református Egyházmegye esperese volt jelen,
továbbá a Magyarországról érkezett meghívottak, Potápi Ár-
pád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért fele-
lõs államtitkára és Brendus Réka, a Nemzetpolitikáért Felelõs
Államtitkárság fõosztályvezetõje. 

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere ünnepi beszé-
dében felidézte, hogy a marosvásárhelyi városi tanács több
mint négy éve határozott a szobor felállításáról, az idén szep-
temberben leváltott városvezetés akadékoskodása miatt azon-
ban csak most lehetett valóra váltani a korábbi határozatot.

Soós Zoltán szerint Bethlen Gábor kétszeresen is rászolgált
arra, hogy szobrot állítsanak számára Marosvásárhelyen.
„Bethlen Gábor nem csupán Erdély egyik vagy talán a legje-
lentõsebb fejedelme volt, de Marosvásárhely atyja, sõt kereszt-
apja is, ugyanis a szabad királyi várossá való nyilvánítás mellett
õ nevezte elõször a mai nevén a várost, és õ indította el
Marosvásárhelyt azon az úton, amelyre lakói ma is büszkék
lehetnek” – fogalmazott Soós Zoltán. 

„Õrizni a múltat, a jelenben élni, és dolgozni a jövõért, ez a
hármas feladat vár ránk” – kezdte beszédét Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke. A politikus emlékeztetett: talán
még nem volt példa arra, hogy ennyit kelljen küzdeni egy köz-
téri szoborért Marosvásárhelyen. Péter Ferenc kiemelte,
Bethlen Gábor fejedelmet az tette sikeressé, hogy felhagyott a

hintapolitikával, majd hozzátette, a vasárnapi szoboravatásra
talán éppen azért kerülhetett sor, mert a marosvásárhelyiek
nemrégiben egy hasonló politikára mondtak végérvényesen
nemet. „Bethlen Gábor politikája jó példa számunkra. Rendet

kell tennünk a városban és a megyében
is, jó kapcsolatban kell lennünk a döntés-
hozókkal, együtt kell mûködnünk a szö-
vetségeseinkkel. Ahogy a fejedelem felis-
merte az erdélyi népek összefogásának
szükségességét, úgy mi is felismertük,
hogy nehéz idõkben össze kell fognunk”
– zárta gondolatait Péter Ferenc, utalva a
közelgõ parlamenti választásokra. 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért
felelõs államtitkár arról biztosította a
jelenlévõket, hogy minden helyzetben

számíthatnak a magyar kormány támogatására. 
„Egy olyan idõszakban vagyunk, amely az egész világot egy

óriási kihívás elé állítja. Jogosan merül fel a kérdés, vajon
egyedül vagyunk-e ebben a helyzetben? Nem, hiszen fontosak
vagyunk egymásnak, minden helyzetben számíthatunk egy-
másra, mi magyarok, magyarok Erdélyben, magyarok a
Kárpát-medencében, magyarok a nagyvilágban. Önök, mint
eddig is, számíthatnak a magyar kormány támogató segítségé-
re és együttérzésére, még akkor is, ha Magyarország is ádáz
csatáját vívja a korral szemben. Nem hagyunk magára egyetlen
magyar embert sem” – fogalmazott az államtitkár. Felidézte,
Bethlen Gábor születésnapját, november 15-ét öt évvel ezelõtt
a magyar Országgyûlés a magyar szórvány napjává nyilvánítot-
ta. „A magyarság megmaradása tömbben és szórványban csak
úgy garantálható, ha követjük a Bethlen Gábor által járt utat,
közösségeinket megerõsítjük az oktatásban, mûvelõdésben, a
gazdaságban, szem elõtt tartva nemzetünk egységének fontos-
ságát”– hangsúlyozta Potápi Árpád János.

Tekintettel arra, hogy a járványügyi korlátozások miatt a hét-
végén csak rendkívül szerény keretek között lehetett megszer-
vezni ezt az ünnepi eseményt, a szervezõk azt ígérték, hogy
amennyiben tavasszal csitul a koronavírus-járvány, 2021. ápri-
lis 29-én, a Marosvásárhely számára kiállított kiváltságlevél
405. évfordulóján, nagyszabású ünnepséggel emlékeznek meg
a fejedelemrõl. 

Bethlen Gábor (Marosillye, 1580–Gyulafehérvár, 1629), erdélyi
fejedelem 1613 és 1629 között, a magyar történelem egyik legjelen-
tõsebb személyisége. Uralkodása alatt megszilárdította Erdély
helyzetét. Nyugalmat, biztonságot, jólétet teremtett Erdélyben. Az
ország gazdasága és kulturális élete egyaránt fejlõdésnek indult –
ezt az idõszakot gyakran „Erdély aranykora” néven említik.
Bethlen Gábor az 1616. április 29-én kibocsátott kiváltságlevéllel
Szabad Királyi Városi rangra emelte Marosvásárhelyt, és ettõl a
dátumtól lett a korábbi Székelyvásárhely hivatalos neve, Marosvá-
sárhely. Egyesítette Erdélyt a törökök által el nem foglalt
Magyarországgal 1619-ben. A besztercebányai országgyûlés 1620.
augusztus 25-én magyar királlyá választotta, de késõbb lemondott
a királyi címérõl.

Felavatták Bethlen Gábor fejedelem
szobrát Marosvásárhelyen



Az eseményen az alábbi beszéddel köszöntöttem a járvány-
helyzet miatt legszûkebb körben összegyûlt ünneplõket és
mindazokat, akik az online térbõl csatlakoztak hozzánk:

„Ha elgondolom, hogy
amíg a magyarság
három darabba van
vágva, addig nekünk leg-
fõbb gondunk, s mun-
kánk az, hogy egymással
összefogva harcoljunk..
akkor nagyon szerencsés
lehet az idea, hogy
legyen együtt, s egyforma bajban és felelõsségben és remény-
ségben az egész magyar nemzet...”

Tisztelt Esperes Úr! Szövetségi Elnök Úr! Fõkonzul Úr!
Megyei Tanács elnök Úr! Polgármester Úr! Képviselõ Úr! 

Tisztelt Vendégek! Kedves Marosvásárhelyiek!
Móricz Zsigmond adja e fenti sorokat Bethlen Gábor –

akkor még jövendõ fejedelem – szájába Tündérkert címû
remekmûvében, amely sokunk kedvenc olvasmánya. A triló-
gia Trianon után íródott, s bár a török korszakról, a szétdara-
bolódott Magyarország életérõl szól, erõs a párhuzam a 20.
század eleji Magyarország, Erdély mindennapjaival, nemze-
tünk történelmével.

Ma, 2020. november 15-én Bethlen Gábor, Erdély nagy
fejedelmének szobra elõtt állunk egy olyan idõszakban, amely
az egész világot óriási kihívás elé állítja. Naponta figyeljük a
járványhelyzet súlyosságát, hallgatjuk a megdöbbentõ számo-
kat, amelyek mögött mind-mind emberi és családi sorsok raj-
zolódnak ki. Jogosan merülhet fel a kérdés valamennyiünk-
ben, vajon egyedül vagyunk-e ebben a helyzetben? Van-e vala-
ki, akinek fontosak vagyunk, akire számíthatunk?

Mindnyájan elmondhatjuk, hogy a megpróbáltatások és a
kihívások idén megedzettek bennünket. Tudjuk, hogy az
izomlázzal küzdõ futónál is akkor csillapodik a fájdalom, ha
másnap még ráfut egy kicsit. Mi is így vagyunk ezzel. A meg-
próbáltatásokra nem a megfutamodás, hanem az újabb küz-
delem vállalása a válaszunk. És azt is tudjuk, hogy fontosak
vagyunk egymásnak, minden helyzetben számíthatunk egy-
másra, mi magyarok. Magyarok Erdélyben, magyarok a
Kárpát-medencében, magyarok a Nagyvilágban. Önök mint
eddig is, eztán is számíthatnak a Magyar Kormány támogató
segítségére és együttérzésére még akkor is, amikor Ma-
gyarország is ádáz csatáját vívja a kórral szemben. Nem
hagyunk magára egyetlen magyar embert sem!

Számunkra példakép Bethlen Gábor állhatatos ragaszkodá-
sa elveihez, hitéhez, azon meggyõzõdéséhez, hogy minden
nehézség ellenére Erdély felvirágoztatható, a magyar nemzet
egyesíthetõ. Döntéseinek középpontjában is mindig ez állt.
Ezért kellett sínylõdnie több fejedelem börtönében, vállalni a
számûzetést, a fej- és jószágvesztést. Mindezek sem tántorí-
tották el attól az elképzelésétõl, hogy Erdély Tündérkertté
varázsolható.

Érdekes eljátszanunk a gondolattal, ma hogyan emlékez-
nénk Bethlen Gáborra, ha 1613 után nem sokkal meghalt
volna. Biztos, hogy szobrot sem állítanánk neki, értetlenül áll-
nánk a „félelmükben szabadon” megválasztott erdélyi fejede-
lem története elõtt, aki erdélyi katonákkal ostromoltatta meg
az erdélyi katonák által védelmezett Lippa és Solymos várát,
hogy azokat elfoglalva a töröknek adja vissza. Ha ezután nem
sokkal hunyt volna el, ma az egyik legsötétebb alakja volna
történelmünknek. De ezek a nehéz áldozatok kellettek ahhoz,
hogy a további küzdelmeket és a békét is megnyerje, Erdélyt
megerõsítse. 

Bethlen Gáborra, magyar történelmünk egyik legkiválóbb,
nagyformátumú alakjára ma tisztelettel emlékezünk. Fe-
jedelemségének tizenhat esztendeje magyarázatot ad korábbi
taktikus lépéseire. A „romlás, pusztulás, kegyetlenség és tör-
vénytelenség” idõszaka után Erdélyre felvirágzás köszönt:
visszaszerzett tekintély, stabil bel- és külpolitika, gazdasági
megerõsödés, a mûvészetek virágkora.

2015 óta – Böjte atya és az RMDSZ javaslatára, a Magyar
Országgyûlés határozta értelmében – november 15-e, a
Nagyfejedelem születésének és halálának idõpontja a magyar
szórvány napja. A magyarság megmaradása tömbben és szór-
ványban egyaránt csak úgy garantálható, ha követjük a
Bethlen Gábor által járt utat. Közösségeinket megerõsítjük az
oktatásban, a mûvelõdésben, a kultúrában, a gazdaságban,
szem elõtt tartva nemzet egységének fontosságát. Hiszen „leg-
fõbb gondunk, s munkánk az, hogy egymással összefogva har-
coljunk”.

Ma, az 1616-ban Bethlen által egyetlenként erdélyi szabad
királyi városi joggal felruházott Marosvásárhelyen emlékezhe-
tünk. Emlékezhetünk és ünnepelhetünk, mert 20 év után újra
szabad lett a város. Szabad a levegõ annak köszönhetõen,
hogy nemzetiségtõl függetlenül románok és magyarok együtt
akarták a változást, az összefogást szeretett városukért, váro-
suk fejlõdéséért, építéséért.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr gratulációját és
üdvözletét is átadva magam is gratulálok Soós Zoltán
Polgármester Úrnak és csapatának.
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Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkár beszéde

2020. november 15-én Marosvásárhelyen
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének 440. évfordulóján,

a magyar szórvány napján felavattuk a fejedelem egész alakos szobrát
Marosvásárhelyen 



„Magyar az, akinek fáj Trianon” – sokan Illyés Gyulának
tulajdonítják a tömör meghatározást. Amúgy Karinthy
Frigyes gondolata, eredeti formájában így szól: „Magyar az,
akinek fáj Trianon – a többi csak állampolgár!” És mivel ma
már lehet beszélni a békediktátumról, avagy a nemzeti össze-
tartozás napjáról, a fenti idézet igen sokszor elhangzott az
utóbbi idõben. Persze, száz év távlatában némi kiegészítésre
szorul a tartalma, az üzenete. Akkoriban ugyanis Trianon
olyan eleven seb volt a nemzet testén, hogy a nemzet tagjai
szenvedtek tõle. Vérzett és gennyezett, csak lassan hegese-
dett. Ma már a leszármazottak, az újabb és újabb nemzedé-
kek nem hordoznak személyes trianoni fájdalmakat, csak
közvetett módon érintettek, ezért a tünetek tompultak. De
kihatásaik és az egykori leírhatatlan igazságtalanság tudata
megmaradt a nemzet és a nemzetet alkotó egyének emléke-
zetében. Ezért ma úgy fogalmaznék, hogy: „Magyar az, aki
tudatában van Trianon fájdalmának.” Esetleg hozzátehet-
ném én is, hogy „a többi – a közömbösek vagy akár „Trianon-
pártiak” – csak állampolgár!”

Trianon iránt nem lehetünk közömbö-
sek. Szakmámban, a népegészségügy
területén, az anyaországban és a határo-
kon túl élõ magyarság egészségügyi hely-
zetének vizsgálatakor egyre többen mer-
nek beszélni és kívánnak szólni az önfel-
adás, a borúlátás, az önpusztításhoz veze-
tõ frusztráció hátterében meghúzódó
„Trianon-szindrómáról”, amely egészség-
ügyi értelemben egy tünet vagy tünetcso-
port. A közel száz évvel ezelõtti igazság-
talan ítélet és annak mai napig fellelhetõ
hatásai ki nem beszélt feszültséget,
stresszt okoznak, és kóros magatartási
formákhoz vezetnek. A magyar lelkiálla-
potra napjainkban is jellemzõ sokasodó
kudarcélmények, a katartikus állapotok
hiánya, a fokozódó szorongás, a romló
közérzet, a növekvõ stressz egészségká-
rosító hatása egyértelmû. A hátrányos
epidemiológiai jelenségek egyik lehetsé-
ges motorjául a nemzet huszadik századi
történelme, szocializációja szolgál, nem
elhanyagolható mértékben a kollektív
tudattalanba szuperponálódott (egymás-
ra halmozódott - a szerk.) események
révén. 

Száz év alatt lassacskán megszoktuk
mások elvárását, már amennyire ez szo-
kás kérdése, miszerint ne emlegessük
olyan gyakran Trianont. Bukarest és Brüsszel és Washington
utasítása ez, külön-külön megfogalmazott elvárás a részük-
rõl. Miközben már az is valami, ha ebben az européer és

nemzetek feletti demokráciában legalább elismerik egykori
és mai igazunkat, és talán jó szándékkal figyelmeztetnek:
„Ne nyalogassuk annyit a sebeinket!”. 

De vajon milyen érzést vált ki a szíve – és nem kimondot-
tan állampolgársága – szerinti magyar emberbõl, bárhol
éljen a világon, amikor Trianont mások hozzák elõ a süllyesz-
tõbõl. Meglehet, „ártatlanul”, nem a számunkra oly keserû
történelmi lényegére utalva, más összefüggésrendszerben,
de szóba hozzák, napirenden tartják. „Magyar az, akinek fáj
Trianon mások általi felemlegetése is” – egészíthetnénk ki
Karinthyt és Illyés Gyulát.

Amikor Párizsban jártunk, természetesen nem hagytuk ki
Versailles meglátogatását. A fenséges bútorzatú kastély
egyik nagy termében megtekinthettük az asztalt, ahol a nagy-
hatalmak aláírták az elsõ világháborút lezáró békeszerzõ-
dést. Felette korabeli fényképpel, a képen látható államfér-
fiak neveinek a feltüntetésével. Aztán két kilométeres gya-
loglással elértünk a Kis-Trianon palota épületéhez, mert ide

irányítottak a hivatásos
múzeumõrök. Itt kellett
rájönnünk, hogy mi voltakép-
pen a Nagy-Trianon palotát
keressük, annak a hosszú
halljában történt meg a tria-
noni békeszerzõdés aláírása.
Szerencsére többszöri próbál-
kozást követõen mégiscsak
találtunk egy „jóravaló”
egyenruhást, aki megmutatta
a szomorú esemény pontos
helyét. Sem asztal, sem fény-
kép nem utalt rá. Egyetlen
„árulkodó” jel sem. Mintha
szégyellték volna megjelölni e
szégyenteljes történésnek
még tényét is. Mintha tagad-
nák a kapcsolatot a pompázó
Trianon és a szégyellnivaló
Trianon, a palotai fényûzés
öröme és a békediktátum
okozta fájdalom között.

Mikor jutunk el oda, hogy a
sebek feltörése helyett egy-
más érzékenységének a tisz-
teletben tartása lesz az elsõd-
leges? Amikor nem június
negyedikén, vagy éppenség-
gel december elsején hívnak
megünnepelni a megünnepel-

hetetlent, megemlékezni a felejthetetlenrõl. Mert magyar az,
akinek fáj Trianon mások általi felemlegetése is.

Dr. Ábrám Zoltán

Átalvetõ

18 EKOSZ–EMTE

Magyar az, aki tudatában van
Trianon fájdalmának
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Népi igazságok – 
mai szemmel

A nagyvilágot a koronavírus foglalkoztatja, Európát az
újabb várható migránsáradat, Amerika rasszistának titulált
õrületben forrong. A drogozásért és magányos nõk kirablá-
sáért korábban többszörösen elítélt George Floyd nemzeti
hõssé vált, az általa megtestesített demokrácia nevében
tízezrek tüntetnek, randalíroznak és vandálkodnak. Nyilván,
mélységesen elítélendõ a halálos erõszak, még akkor is, ha az
amúgy felsõfokú végzettségû amerikai rendõr idõnként való-
ban életveszélynek van kitéve. (Amikor pár éve Miamiban
rám bízta a házigazdám az autóvezetést, az elsõ tanácsa az
volt, hogy amennyiben megállítana egy rendõr, nehogy
kiszálljak a kocsiból, és kerüljem a félreérthetõ mozdulato-
kat, helyette a kezem a kormányra tegyem, és mindenben
engedelmeskedjek.) Az viszont már-már tragikomikus, hogy
az egyik leghíresebb szerelmi történet, az Elfújta a szél címû
világhírû regény filmes változatát betiltották a rabszolgatar-
tó déliek által a filmkockákon tanúsított véleménynyilvání-
tások miatt. Nos, olyan alapon, hogy jelenleg milyen az esz-
köztárunk és mi a divatvéleményünk a világ dolgairól, meg
kellene tagadnunk õseink életvitelét, gondolkodását. Az
ókori filmekben mobiltelefon illene a fõhõs kezébe, a
keresztrefeszítést golyó általi halálra kellene felcserélni, a
vének tanácsának a megválogatásánál pedig kínosan figyel-
nünk kellene arra, hogy elegendõ nõ és hátrányos megkülön-
böztetésû személy kerüljön közéjük. Feje tetejére állt a világ
– mondhatnánk.

Mifelénk viszonylagos félkaranténos csendben lejártak a
trianoni megemlékezések, legalább önmagunknak elmond-
hattuk saját igazunkat. Halványan arról is szó esett, hogy bár
a nagyhatalmi érdekek és a velük egyezõ nemzeti törekvések
már elõre megpecsételték Magyarország sorsát, a mélysége-
sen igazságtalan veszteségek határtalansága magunknak tud-
ható be: a saját hadseregét feloszlató és a lenini tanokkal
szimpatizáló országvezetésnek. Vagy éppenséggel annak a
naiv megközelítésnek, hogy a fejlett kultúrájú Európa még-
sem hagyhatja oly mértékben cserben a kulturáltabb magya-
rokat az „alacsonyabb kultúrájú” népekkel szemben. 

Amirõl azonban nemigen hallottam semmilyen párhuzam-
ba állítást sem: a gyõztesek saját nagyhatalmi törekvéseit
szolgáló békekötések nemcsak a második világháború kirob-
bantásához vezettek (a Versailles-i békék nélkül késõbb
Hitler „labdába sem rúgott volna”), hanem napjaink békét-
lenségein át egy meglehetõsen „sötét” jövõkép felé mutat-
nak. A területszerzések kezdeti elõnyei ugyanis egy idõ után
már hátránnyá válhattak. A folyamat pedig afelé mutat, hogy
nemcsak egykori magyarlakta területek románosodtak, szlo-
vákosodtak, ukránosodtak és szerbesedtek el, hanem a fenn-
álló természetes és mesterséges népmozgalmi adatokat
figyelembe véve, Európa kiemelten nyugati országai a
viszonylagos szórványosodás útján haladnak, egyelõre feltar-
tóztathatatlanul. És akkor ki a gyõztes és ki a vesztes?

Magyarország a szokásos módon újabb intõt, intõket
kapott az Európai Uniótól és a szabad sajtótól. Eközben
miniszterelnöke nemzeti összetartozásról, a nemzet lelki

határairól, azaz határtalanságáról, egy erõsödõ és sikerek
felé vezetõ ország jövõképérõl beszélt. A belügyminiszter a
szomszédos országok többsége felé megnyitotta az országha-
tárokat. Románia sem kivétel, bár mifelénk sok a vírus.
Nemcsak a SARS-családba tartozó Covid-19, hanem a naci-
onalista törzshöz tartozó magyargyûlölet járványa is terjed.
Erre azonban nem figyel fel sem az Unió, sem Amerika. Egy
egész közösséget meg lehet úgy alázni, hogy gyásznapjait
(december 1, június 4) nevezik ki nemzeti ünnepnek, ráadá-
sul azt sem fogadják el, hogy õ maga mikor akar ünnepelni. 

Feje tetejére állt, megbolydult a világ. Javasolom hát, hogy
vegyük elõ az idõtálló népi igazságokat, közmondásokat.
Szemelgessünk belõlük, és üzenjünk általuk.

„Ha a koncával jóllaktatok, a levét is reá megigyátok” - a
régi magyar nyelvbõl ismert ez a mondás. Azt jelentette,
hogy amennyiben élveztük valaminek az elõnyeit, akkor
ugyanannak a dolognak az esetleges hátrányait, kevésbé kel-
lemes oldalát is el kell fogadnunk. Így alakult ki a ma hasz-
nálatos, röviden kifejezett mondásunk: „megissza a levét”.

Újabb magyarázatokkal nem szolgálok, ki-ki saját maga
megízlelheti a már jól ismert tömör szavakat, kifejezéseket.
És rátapinthat a lényegre, hiszen a népi bölcsességnél nem
feltétlenül a híres emberek nagyotmondásai, hanem legin-
kább az isteni intelmek állnak felette. Üzenem hát az egyko-
ri Antant-hatalmaknak, leszármazottaiknak, mindazoknak,
akik szívükre vehetik: „Aki másnak vermet ás, maga esik
bele.” És aki „szõnyeg alá söpri” a problémát, avagy „kerül-
geti, mint macska a forró kását”, az elõbb-utóbb rájön, hogy
„a látszat csal”. „Csöbörbõl vödörbe” kerül az, aki elõbb-
utóbb ráébred, hogy „egyik kutya, másik eb”.

Trianon következményeirõl elmondhatjuk száz év távlat-
ban, hogy „fából vaskarika”. És bár „evés közben jön meg az
étvágy”, a végeredmény mégiscsak az lesz, hogy „amilyen a
fa, olyan a gyümölcse”. Elõbb-utóbb „kilóg a lóláb”,
amennyiben valaki „idegen tollakkal ékeskedik”, és „maga
alatt vágja a fát”, aki „rossz fát tett a tûzre”. Eközben „kéz
kezet mos”, amikor ráébred: „kecskére bízta a káposztát”.

A kisebbségben élõ ember jól tudja, lépten-nyomon érez-
tetik vele, hogy „amit szabad Jupiternek, azt nem szabad az
ökörnek”. „Nem fenékig tejfel” az élet, a kisebbségi lét sem,
és „nem jó egy tálból cseresznyézni” annak, akinek „nincs
sütnivalója”. „Darázsfészekbe nyúl” az, aki „felkavarja az
állóvizet”. „Szélmalomharcot vív” ahhoz, hogy „zöld utat
kapjon”, de „ha kidobják az ajtón, bemegy az ablakon”.
„Nem enged a negyvennyolcból”, és bár tudja, hogy az igaz-
mondónak „betörik a fejét”, azzal is tisztában van, miszerint
„gyáva népnek nincs hazája”.

A faj- és kisebbséggyûlöletnek „nagyobb a füstje, mint a
lángja”, mégis „a tûzzel nem jó játszani”. Aki „ágyúval lõ
verebekre”, céltudatosan „olajat önt a tûzre”, és „kimutatja
a foga fehérjét”. És miközben „megtalálja zsák a foltját”,
„nem esik messze az alma a fájától”. „Sok víz lefolyt a
Dunán”, de „bátraké a szerencse” a dunaparti országházban.
„A cél szentesíti az eszközt”, és „aki mer, az nyer”. „Többet
ésszel, mint erõvel” annak, akinek „tele van a hócipõje”.
Meglehet, „falra hányt borsó”, ha valaki az ellenfelének
„borsot tör az orra alá”, de „ami késik, nem múlik”.

Miközben „ember tervez, Isten végez”. „Isten nem ver bot-
tal”, és „Isten malmai lassan õrölnek, de biztosan”. 

Dr. Ábrám Zoltán
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In memoriam
Szõcs Géza

2020. november 5-ének ködös, borongós estéjén elment
Szõcs Géza. Elvitte õt a világpusztító, alattomos koronavírus
járvány. A magyar irodalmat, nemzetpolitikát, kultúrpoliti-
kát, az egész kárpát-medencei magyar közéletet pótolhatat-
lan veszteség érte.

Nemrég ünnepeltük 67. születésnapját a gödöllõi kastély-
ban. A tõle megszokott nyugodt, magabiztos derût sugároz-
ta, testi túlsúlyának jelentõs részétõl megszabadulva, megfi-
atalodva, a járvány enyhülõ idõszakában optimizmust sugár-
zott. Mint mindig, lényében ott is volt valami magával raga-
dó, ha megszólalt nyugodt, kellemes hangján, nem lehetett
nem rá figyelni. Mindenhez hozzá tudott szólni, hihetetlenül
tájékozott volt, szinte az
élet minden területén.
A szellemi élet széles
látókörû embere volt.

Gézát több, mint
három évtizede ismer-
tem, legjobb barátaim
között tartottam szá-
mon. Édesapját már
négy-öt évvel korábban
m e g i s m e r t e m
Kolozsváron, Csoóri
Sándor révén. Szintén
irodalmi vénájú közéleti
ember volt. A kalotasze-
gi magyar értelmiség
egyik meghatározó alak-
ja. Számos érdekes tör-
ténetet hallottam tõle az erdélyi magyar társadalom életérõl.
Alig két hónappal ezelõtt, 92 évesen hagyta itt fiát, Gézát,
aki most követte õt. 

A fiatal Szõcs Géza forradalmi lendülettel kapcsolódott be
az erdélyi magyar közéletbe. Szervezkedett, mozgósított,
lázított Ceausescu magyargyûlölõ, de a románokat is meg-
nyomorító uralma ellen. Szamizdat folyóiratot szerkesztett
és terjesztett, titkos baráti társaságokat irányított.
Konstruktív szellemiségével, hihetetlen konspirációs képes-
ségével évekig orránál fogva vezette a hírhedt Securitátét, a
román titkosszolgálatot. A nyolcvanas évek közepén, talán
1986-ban, miután már megjárta a Secu börtöneit, kezébe
nyomtak egy Nyugatra szóló útlevelet, és azt mondták: vagy
elmegy külföldre, eltûnik az országból, vagy „véletlenül”
halálra gázolja egy autó. Géza az elõbbit választotta. De a
rendszerváltoztatás hajnalán, 1989-ben már Budapesten
találjuk, 1990-ben pedig visszatelepül Kolozsvárra. 1990 és
1993 között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) fõtitkára, majd politikai alelnöke, a Román
Szenátus tagja Bukarestben az RMDSZ színeiben. Néhány
év aktív és sikeres politikai tevékenység után, tapasztalva a

gyûjtõpárt jellegû RMDSZ-en belüli repedéseket, az értel-
metlen és önpusztító széthúzás kezdeteit, visszatér elõször a
szûken vett erdélyi, majd elég gyorsan a mai magyarországi,
és ezen keresztül az egész kárpát-medencei magyar irodalmi
és a széleskörûen vett kulturális életbe.

Gézával az elmúlt harminc esztendõben kölcsönösen sokat
segítettünk egymásnak. Elsõ nagy, közös akciónk volt, hogy
az RMDSZ-t konspirációs, cseles úton bevittük az Európai
Kereszténydemokrata Unióba (EUCD), a mai Európai
Néppárt (EPP) elõfutárjába. Mi ketten biztosak voltunk
abban, hogy az erdélyi magyar gyûjtõpártnak ott a helye,
azonban az RMDSZ akkori vezetésének többsége, élén
Domokos Géza elnökkel, inkább baloldali beállítottságúak
voltak, a szociáldemokrata pártcsaládok felé kacsingattak.
Én akkor a Magyar Demokrata Fórumot (MDF) képvisel-
tem a brüsszeli székhelyû szervezetben. Gézát, mint fõtit-
kárt, meghívattam a belga fõvárosba, beadta az RMDSZ tag-
sági kérelmét, amit rövid idõn belül elfogadtak (elõször csak
megfigyelõi státuszban), és az RMDSZ elnöksége kész
tények elé került. Könyvet tudnék írni közös tevékenysé-

günkrõl, azonban e
nekrológ terjedelme
most korlátokat szab
nekem.

Elsõ irodalmi talál-
kozásom Szõcs
Gézával valamikor
1988-ban történt egy
irodalmi esten, ahol
Jancsó Adrienne sza-
valta Géza Indián sza-
vak a
r á d i ó b a n , Wi l l i a m
LeastHeat Moon köl-
tõnek címû versét. Az
üzenet megértéséhez
ismerni kell az elõz-
ményeket. Egy Buda-

pesten tartott kulturális fórumon, 1985. november 15-én,
William LeastHeat Moon indián származású író, az amerikai
küldöttség tagja, részletes felszólalásban ismertette Szõcs
Géza helyzetét. Elmondta, értesült róla: Szõcs Gézát
háziõrizetben tartják, és a lakásra felvigyázó rendõrnek uta-
sítása van rá, hogy ha a költõ leül az írógéphez, tépje ki a
papírt a gépbõl. Moon felszólította a román kormányt, hogy
a költõket tekintse nemzeti kincsnek, a jelenlevõ küldötteket
pedig arra kérte: a hallgatásra ítélt írók nevét tegyék ismert-
té mindenhol, ahol megfordulnak a világban. A fórumon
elhangzottakról Szõcs Gézát olyan barátai tájékoztatták,
akik a rádióból követhették nyomon az eseményeket, ezért
utal a vers címe a rádióra.Íme a költemény:
Az indiánok nem hagynak cserben minket.
Mások igen, de õk nem hagynak cserben minket.
Ha tudták volna, mi is lesz Segesvárnál
– dehát nem tudták, mi lesz Segesvárnál –
biztosan eljöttek volna õk is,
egyesek tudták volna, hogy jönnek õk is:
Bem apó, jönnek az indiánok, mondták volna,
egy reggel Bem apónak ezt mondták volna:
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a Bering szoroson át
a Bering szoroson át
indián lovascsapat érkezik,
áttör egész Szibérián,
átvágja idáig magát
segítségünkre jõ –
az õrnagy urak így beszéltek volna,
csákójukat a magasba dobálták volna.
Indián testvérem, nekünk már rezervátumunk sincsen.
Gettó, bantusztán, rezervátum jól fogna sokszor, 
egyik sincsen.
Összeverõdik a törzs a cukrászdában,
sokáig ácsorgunk a cukrászdában.
Kisasszony, ne sajnálja azt az indiánert.
Így szólunk s magunkban azt gondoljuk
de magunkban igazán azt gondoljuk:
egy napon néhány indián

a Bering szoroson át
akármilyen szoroson át
segítségünkre jön majd
segítségünkre jõ majd,
átvágja hozzánk magát.
Az indiánok nem hagynak cserben senkit.
Az indiánok nem hagynak cserben minket.

Szõcs Géza az elmúlt évtizedek magyar szellemi életének
kiemelkedõ egyénisége volt. Briliáns elme, elkötelezett haza-
fi, kitûnõ költõ, jó tollú író, nagyszerû, sikeres szervezõ, a
magyar kulturális élet mozgatórúgója, nemzeti közösségé-
nek érdekében konspirációtól sem visszariadó politikus,
korunk igazi szellemi nagysága, felejthetetlen barát. Kedves
Géza, nyugodj békében!

Budapest, 2020. november 6.
Csóti György

József Attila

Áldott légy, 
jó Magyarország!
Te voltál áldott menedékünk
Mikor ránk zúdult száz baj és gonosz
És most szívünk hálára békül
Ma felköszönt az elfáradt orosz:
Üdvözlégy, áldott légy, jó Magyarország!

Szegény, kifosztott Hungária
Magadhoz vettél árva gyermeket
S jóságodért nem adhatunk mást
Csak forró, hálás, áldó sziveket:
Üdvözlégy, áldott légy, jó Magyarország!

1923. február 18.

Támogatóink
(a megjelölt elõfizetõi díjakat meghaladó befizetéseket
tekintjük támogatásnak). Emlékezetünk rá: lapunk füg-
getlenségét és erdélyi olvasóinkhoz történõ díjmentes eljut-
tatását teszik lehetõvé e nagylelkû adományok. Köszönjük!

Dr. Mester Csaba Pázmándújfalu 10.000 Ft
(Utólagos közlés, a késésért elnézést kérünk)
Demeter Károly Marosvásárhely 50  RON
Jeremiás László Marosvásárhely 100 RON
prof. dr. Tõkés Béla Marosvásárhely 100  RON

Reményik Sándor

Keserû szívvel
Keserû szívvel bizony mondom néktek,

Ti csonka-magyarok:
Az ország szíve, Magyarország szíve

Ma már a Végeken dobog.
Hangos szóval hiába fogadkoztok:

Hogy „soha!” s „mindörökké!”
Az ország szíve, Magyarország szíve

Ott ver, hol Magyarország nincsen többé.
Bennünket összekalapált a bánat, –

Ti atomokra hulltok itten szét.
Egymást farkas-foggal tépitek,

Nektek nem volt a nagy lecke elég.
Amerre nézek: pártok, újra pártok,

És zászlók, amiket a szenvedély
Már elõre a más vérébe mártott.

Keserû szívvel bizony mondom néktek,
Ti csonka-magyarok:

Az ország szíve Magyarország szíve
Nem bennetek dobog.

Nem halljátok, mit üzennek a Végek?
Párttalanul, politikátlanul,

Reménytelenül is mienk – a lélek!
Hangos szóval ne fogadkozzatok:

Hogy „soha!” s „mindörökké!”
Szétporlanak az arany-szólamok

Iszapos durva röggé.
Térjetek magatokba.

És próbáljátok önnön-magatokhoz
És próbáljatok hozzánk méltók lenni…

Azután jertek minket visszavenni.

Budapest, 1924. június



Gyakran hajtogatom, hogy nem szeretek másokat idézni,
hiszen van saját mondanivalóm is. Most kényszerhelyzetbe
kerültem. Hiszen egy olyan gondolatvilág megtestesítõjérõl
fogok beszélni, amelynek közel 30 év alatt legalább ezer
szerzõje volt. És mindenki mondott valami érdekeset, sõt
értékeset. Lehetetlen idézni mindenkit. És én mindenkitõl
tanulok. Élõszóban is és olvasás útján is. Másszóval: min-
den alkalommal egy-egy lépcsõfokkal fennebb lépek. Az
ÁTALVETÕRÕL, kedvenc folyóiratomról van szó. 

Kivételesen idézek Weöres Sándor Teljesség felé címû
mûvébõl: „Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad
a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

A létra a fölemelkedés, az igaz értékekben való fejlõdés
útjának legelterjedtebb szimbóluma. És ez az Átalvetõ nem
bevallott, igazi értéke. 

Majdnem minden hagyományban ismert az a képzet,
mely szerint a régmúltban Ég és Föld együtt alkották az
eredeti Egészet. Szétválásukkal megtörtént az elsõ elkülö-
nülés, ám egy létra segítségével mindvégig érintkezésben
maradtak. A különbözõ mítoszokban megjelenõ létra nyil-
vánvalóan ugyanazt a funkciót tölti be, mint a Világfa.
Szimbolikusan ezt fejezi ki Jákob lajtorjája is, melyen az

angyalok fel- és alászállnak. Vég nélkül sorolhatók a továb-
bi példák is: az a létra, amelyet két nága (kígyószerû félis-
ten) készített Buddhának, hogy alászállhasson a Meru
hegyérõl; hasonló jelentésû a Próféta álmában megjelenõ
mirádzs (arabul eredetileg létrát jelentett, késõbb felemel-
kedést); a hét rovátkával ellátott szent nyírfa a szibériai
sámánoknál stb.

A létra szimbolikájában élesen körülhatárolható a köte-
lesség eszméje. Hiszen a Lentet a Fenttel össze kell kötni.
Az ember lelki fejlõdésének lehetõsége adott, és ember
kötelessége azt végbevinni. Végig kell mennie az úton úgy,
hogy a Lent és a Fent közti távolság apránként, de folyama-
tosan csökkenjen. Ebben segítik õt a lépcsõfokokhoz
hasonlatos fokozatok. 

Hamvas Béla így fogalmazza meg a lét legnagyobb misz-
tériumát: itt élek a földön, sorshoz és idõhöz kötve, de igazi
lényem az örök halhatatlan lélek. (A szerk. visszautal itt Dr.
Freund Tamás gondolataira – Átalvetõ 115. szám, 2020.
szeptember, 52. o.) 

Manapság intézményesen (Lajtorja) szakszerûen pszi-
chológusok, pedagógusok segítenek gyerekeknek és felnõt-
teknek, hogy teljesebb életet éljenek, hogy nehéz élethely-
zetekben megállják a helyüket.

Megpróbálunk nagyon vigyázni az álmainkra, amibe szer-
vesen illeszkedik be az ÁTALVETÕ létrehozásának és fenn-
tartásának álma is. De tekintsük tömören át, mit is kaptunk
ettõl a folyóirattól és önfeláldozó munkát végzõ szerkesztõ-
itõl, egész csapatától.

Az ÁTALVETÕ tipikus (8 oldalas) egyesületi kislapnak
indult (1991.) Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesü-
lete alapította.. Innen fejlõdött fel 64 oldalasra. Már ez
maga is szemléletesen a létra fokaira utal.

A tartalom gazdag skálát ölel át, felsorolni is lehetetlen
néhány oldalban. Orbán László alapító fõszerkesztõt már
1993-tól dr. Kövesdy Pál követi, napjainkig, gyakorlatilag
három évtizeden keresztül, kitûnõ munkatársakkal, B.
Osvát Ágnessel, aki létrehozta és mindmáig gondozza az
irodalmi rovatot.  

Az EKOSZ-vezetõség határozatban fogadta el csatlako-
zását a Magyarság Nemzetstratégiai Bizottsághoz, ahova
Dr. Kövesdy Pált delegálta. Ugyanakkor az EKOSZ csatla-
kozott a Dr. Eva Maria Barki (Bécs) kezdeményezte
AUTONÓMIA MOST mozgalomhoz.

1994-tõl az ÁTALVETÕ az erdélyi körök, az EKOSZ
országos lapja lett, A Szövetség felvette a kapcsolatot a
Magyarok Világszövetségével. Együttmûködik  a meghatá-
rozó hazai erdélyi szervezetek képviselõivel, mint az
Erdélyi Szövetség, a Bocskai Szövetség, az Erdélyi
Magyarságért Alapítvány, a Budakörnyéki Székely Kör, a
Hunyadi János Magyar-román kör, a Gaudeamus
Alapítvány (Segesvár), az Ausztráliai Erdélyi Szövetség
hírei; az Erdélyi Világszövetség Németországi szervezete.

Az EKOSZ 2003. október 11-én  Budapesten a Magyarok
Házában tartotta éves közgyûlését. Meghívott : Patrubány
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Miért kedvencem az Átalvetõ?



Miklós, az MVSZ elnöke, Lipcsey Ildikó az Erdélyi Szövet-
ség elnöke, Atzél Ferenc az Erdélyi Magyarságért Ala-
pítvány elnöke, valamint B. Kis Béla és Spaller Árpád az
EME-bõl . Megalakult az Erdélyi Szervezetek Tanácsa.

Értékjelzõ, hogy Kövesdy Pált 2015. augusztus 6-án, a
Magyar Érdemrend Lovag-keresztjével  tüntették ki.

Ekkor az EKOSZ taglétszáma 22-re bõvült. Ez újabb lép-
csõfok! 1995-ben indult a gyermekrovat, 1996-ban az
Irodalom-rovat. 

Közben az ÁTALVETÕ  mellékletekkel is bõvült. Elsõ
mellékletében Spielmann Mihály “Erdélyi zsidók a reform-
kortól napjainkig” címen írt ismertetõt, és B. Osvát Ágnes a
marosvásárhelyi zsidóság történetét ismerteti. Az
ÁTALVETÕ II. melléklete 1999, júniusi 30. számához csat-
lakozik: Erdélyi orvosok és gyógyszerészek II. országos találko-
zója (Budapest, 1999. április 24.). A 68. számban a TELE-
KI MELLÉKLETE-t, a 78. számban Mikó Imrérõl,, a világ-
látott lokálpatriótáról olvashattunk.

A lap keresettsége és olvasottsága Marosvásárhelyen lát-
ványosan emelkedett, amihez jelentõsen hozzájárult Ke-
lemen Ferenc, marosvásárhelyi rádióriporter is, aki a
Hitvilág c. mûsorához a szellemi útravalót az Átalvetõbõl
választotta, B. Osvát Ágnessel szerkesztett riportja, majd
kollégája. Csifó János, a lapból kölcsönzött Magas Fenyõ áll
a hegyen c. Székely-Magyari mûsora alapján.

A lap tartalmi elemzését érdemes már a címlappal kezde-

ni: 2005. decemberétõl a lap  borítója színes. A fedõlapok:
legtöbbször az emblématikus kopjafa és képzõmûvészeti
vagy irodalmi mûvek, metszetek. A versek közül talán Dsida
Jenõ Psalmus Hungaricus c. döbbenetes alkotását emelem
ki. Meggyõzõdésem, hogy ez a szerzõk és olvasók hitvallása
is.

A felölelt témakörök – változatosságukban és tartalmuk-
ban – magukért beszélnek...

Tõkés Béla prof. a továbbiakban témakör szerint csoporto-
sítva veszi sorra a lapban az évek során megjelent fõbb íráso-
kat: történelmi ismeretek, sorskérdéseink, politikai események
és ezek elemzései, erdélyi magyar népmûvészet és kultúra tár-
háza, könyvismertetõk, búcsúztatók (In memoriam), oktatás
(szürkeállományunk kinevelése), külön és részletesen kitérve a
MOGYE témakörében közölt írások hosszú sorára, végül –
átlépve a tudomány és a kultúra határait – a lajtorja legmaga-
sabb fokára, a hitéletre tér át, amit külön hangsúlyoz. 

Prof. univ. emer. dr. chem. TÕKÉS BÉLA

Dolgozatát a következõképpen zárja: 
Méltón köszönhetünk el Módy Jenõ, volt kollegánk, a ter-

mészettudós, orvos, mûvész és költõ csodálatos versével,
amely az ÁTALVETÕBEN is megjelent:
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HUSZONKÉT SOR A TAO-ról 

Ne kérdezd ezután azt, hogy milyen az élet
És azt se hidd soha, hogy téged már nem érhet
semmilyen nagy csoda, borzongató igézet, 
miben együtt honol a jó és a gonosz végzet,
amelyben elvegyül a fényözön s az árnyék,
nyugalom s indulat, szép és alantas szándék, 
mitõl elfúl a hang, de minden húr megpendül,
orkánként elragad, majd már egyet sem rezdül, 
mondani nem tudod, mert bénítja szádat,
egyszerre járja át minden porcikádat,
vajként málik puhán, de kemény, mint a márvány,
ezer színben ragyog, mint tündöklõ szivárvány,
hûsít, majd lángra gyújt, akár egy rakott katlant, 
leírni sem tudod ezt a kimondhatatlant,
mi halvány fénysugár a gomolygó sötétben,
parányi szürke folt a bontakozó képben, 
mint apró csepp üröm hull minden korty vizedbe
s ahova nem jutott, oda magad viszed be...
De tán éppen ez a jó, mitõl ember az ember,
Egyetlen egy csepp víz így lesz maga a tenger,
így hiszed már te is s meg sem vallhatod szebben,
benned a végtelen és te a végtelenben...

Módy Jenõ
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A kék szempár
Szeretettel Dr. Novák Katalinnak,

a családokért felelõs tárca nélküli miniszter

Apánk eszén, anyánk nyelvén, 
árnyak rémén, jövõnk fényén,

málló mészkõben, szétesõ világban,
az épített örökségünkben, Erdélyben,

Felvidéken, Délvidéken megmaradhatunk?
Magunk kiskirályai hol és mikor lehetünk?

Véres verítékben küzdünk, szeretünk,
a jézusi úton járunk, vagy töprengünk,

pogány megrögzöttként leledzünk.
A hulló levelekkel együttérzünk, 
a hulló levelekkel eltûnhetünk,

sodródunk, viccesen hentergünk,
odaát semmin sem idegeskedünk.

Megmaradtunk. Voltak dicsõ magyarjaink,
nem mertek ugrálni hazaárulóink!

Szent László sziklából vizet fakasztott.
Jött egy gyönyörû nõ – a kék szempárból

jövõ tündökölt – boldogan csillogott!
Ellentûzben, de mûvelt észkincsével,

Isten és társai segítségével
egy földi Paradicsomot teremtett:

a fák az égig érnek, gyümölcsei
finomra érnek, ingyen megetetnek;
a négy folyó ezüst-csörgedezése –
mint címerünkben – itatja a földet;
a házakból gyerekzsivaj hallatszik,
hancúrozik ott a szülõi szeretet;
a fényes nap hajnaltájt ébredezik,

munkába kíséri az igyekvõket.

Jöhet havas tél, tavasz, forró nyár,
de az õszi erdõ színe, mélye vár,

ahol az erõ lüktetésénél már 
nem lehet nagyobb hatalom, kegyelem,
a szeretetnél nem lehet szebb érzelem.

A kék szempár drágakõ ragyogását
az Isten õrzi, s ontja rá áldását.

2020. október 27.
Juhos-Kiss János

Szabó János

trianoni
emlékkönyvbe...

III. rész

…fényesítsd hát büszkén,
kazalba hordott emlékeiket..:
õsanyák méhét, õseid délceg
heréit, kétaraszos vállát…
…beszélj hozzájuk, de ne hidd,
hogy bármelyikük siket,
s nem hallja, amikor  megdicséred
szépen hízott máját…

…észjárásuk térképeit
rajzold fel vérrel rakott faladra,
szólaljon meg bölcsességük
szívedben ott lenn, mélyen..,
mintha az élni-akarás csípõs nyirka
búvópatakként felfakadna
a fájdalmak kórusának
végtelenre nyújtott énekében…

…ne azt kutasd, hogy múló létedhez
milyen liánok kötnek!..,
s ne érdekeljen, bordáid rácsát
ki által megvadított erõ rázza..,
hajolj el azok elõl, kik
tehetetlenségükben arcodba köpnek..,
ne add asztaldíszül a koponyádat,
hisz az elmédnek háza…

…vedd észre, hogy a partok
mindig hajóddal szembe futnak..,
s mindig Donkihót harcra hergelõ
szélmalmai állnak a partokon..,
róluk mesélj, s ne bánd,
ha elneveznek majd hazugnak..,
s, ha épp az árul el ellenségeidnek,
akirõl úgy tudtad, rokon…

…akárhányszáz-éves az emlék..,
tenéked bíznod kell magadban..:
…jövõt építeni születtél,
megörökölt emlékeid színeivel szebben..,
hogy az ember játszhasson még
eme unokáiknak írott darabban..,
s ne adja magát sanda pecérek kezére
egy felkorbácsolt barbár rettenetben…



Balázsi Dénes

Jézus Pilátus elõtt
IV. rész

Második teológiai évemen bár közel éreztem magma a szer-
tartástan és homilétika tanárához, de bizonyos tisztelet és
önvédelmi távoltartásomat lehetett észlelni, amit a pro-
fesszor úr is észrevett, mert kollokviumi beszélgetésünk
alkalmával tett erre célzást. Örökölt szerénységem vagy az
életem során kapott többszöri orrbaverésem elszenvedése
után kialakított bennem egyfajta visszafogottság. Kerültem a
magam exponálását. Abban bíztam, hogy, amint mondani
szokás: lassú víz, partot mos.  

Fékezett a néhány irigy kollégám  szóbeszéde is, ti. a
„Simén fiúk”-kat ( Gellérd Imre, Májai Endre, Szabó Dezsõ,
Bálit Ferenc, Székely László, akik a teológus korukban és
azután is az U. E. kiváló tehetségû szónokai voltak.) “rágták”
a tehetségtelenek: –No, igyekezz, hogy kerülj be te is“a
fiaim”, “Simén fiúk”, a kiválasztottak körébe! – Kaptam
néha ilyen jól irányzott hónajdöfést.

Szónoklati versenyt hírdetett az unitárius kar. Saját prédi-
kációt kellett elõadanunk. Jelenkeztem én is “A beszéd az
emberiség életében” címû általános egyházi beszédemmel.
Textusom:

Jakab: 3:9-10 „Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel

átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket:
Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim,
nem kellene ennek így lennie.” 

Példabeszédek: 20:15+25: „Lehet bõven arany és gyöngy,
de a legdrágább kincs az okosan beszélõ száj”; „Csapdába
esik, aki valamit meggondolatlanul odaszentel, mert fogada-
lom tétel után hiába bánkódik.” 

A pályázat elbíráló bizottság diák tagja, Andrássi György,
olvasta fel az erdményhírdetést. Úgy emlékszem elsõ díjat
nem adtak ki, de az eszmei tartalma és megírása eredetiségé-
ért az én dolgozatom és prédikálásom a második díjat érde-
melte. Nemcsak a kollégák, de tanáraim is gratuláltak, többek
között a jelenlévõ Dr. Kiss Elek fõtisztelendõ püspök úr is. 

A  karácsonyi légációra való felkészülés alkalmával adó-
dott feladatok újabb esményekkel gazdagították élménytá-
runkat. Simén professzor úr felkészített az elõre látható szol-
gálatokra, amelyekre igényt tartanak a minket fogadó egy-
házközségek. A szónoklattani gyakorlat órán felhívta a
figyelmünket, illetve ajánlotta azokat a prédikációkat, ame-
lyekkel az ünnepek alkalmával kiküldenek minket az egyház-
községekbe. A szemináriumi megbeszélés után megszólított
a professzor úr, hogy kisérjem be a tanszékre, mert adni sze-
retne néhány sokszorosított példányt az ajánlott prédikáci-
ókból, hogy azokat osszam szét a kollégáim között. Amikor
távozni akartam a katedráról, megállított és közölte, hogy
délután, ha volna kedvem, megkérne, hogy kisérjem el õt egy
karácsony elõtti bevásárló sétájára. Nem lepõdtem meg
ezen, mert már csoportosan: Simény Jóska évfolyamtársam-
mal, aki közeli rokona volt, és külön egyenként is voltunk
meginvitálva hozzá a lakására, hogy személyi könyvtára ren-
dezésében vagy éppen tavaszi lakása virágainak felfrissítési
munkájában segítsünk. Ilyenkor nagyon közvetlen, sõt bará-
ti tudott lenni a professzor úr. A hangulatteremtésben segít-
ségére volt, a nálánál ifjabbnak látszó nyájas felesége és
annak szép növére, meg az igen körülrajongott mama (az
anyós). Rendszerint egy tízóraival vagy uzsonnával tetõzték
meg a „fogadást”. 

Gondoltam, hogy most a Fellegvárra megyünk, mert a
Sétatér gyakran valamilyen sportesemény vagy rendezvény
színhelye volt. A Fõtéret jártuk körbe, kérdezett az otthoni,
szülõházunknál szokásos karácsonyi ajándékozási szokása-
inkról, és magyarázott is közben. Nyomatékosan mondta el,
hogy itt a mûemlék templomban Dávid Ferenc is prédikált,
most P. Béla (?) rom.kat szerzetes-plébános minden vasár-
nap délelõtti homilliáit érdemes meghallgatni tíz órakor, a
mi istentiszteletünk elõtt, mert a napi szentek életével kap-
csolatos csupa mûvészettörténeti  gazdag ismerettárát
ingyen pazarolja, - elmondta, hogy a Mátyás szobor felállítá-
sának gondolata  unitárius agyban született meg, s nõtte ki
magát magyar identitásunk megõrzését tápláló mozgalom-
má, az igazságos király, Mátyás szülõházával kapcsolatban
megjegyezte, hogy ott most mûvészeti iskola van, de egy
évvel ezelõtt…stb .(zárójelben suttogta: -  hallottátok a diá-
kokról, úgy-e? Az egykori óvári régi iskolánkról és nyom-
dánkról, Heltai Gáspárról is tett egy pár szavas említést nyo-
matékosítva a magyar irodalmi nyelvünk kialakításában
betöltött szerepét. - Kolozsváron itthon vagyunk! – hangsú-
lyozta. A városnézésbõl betértûnk az utunkba esõ elsõ kész-
ruha áruházba. Itt magával szembe fordított és nevemen szó-
lított elõször életemben:
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– Dénes fiam, ide figyelj (- Engem fiának szólít? – Jól tud-
tuk, hogy nincs gyermekük. A rokonságából, Korondról, pró-
bálta felhozni Kolozsvárra és segítette is néhányukat a
tovább tanulásukban.) Azonban meglepett jóindulatú aján-
lata. – Ebben a róska lóször lóden kabátodban nem mehetsz
légációba! Nem talál ez a fekete palásthoz. Nem csak lányok,
de igényesebb híveink is megnézik az embert, s megkérdezik,
hogy a légátus urat, hogyan engedtük ki ilyen felöltõben az
ünnepi küldetésére? – Legátus Christi! – ez a nevetek – az
egyházközségekben – jegyezte meg kioktatóan. Rögtön
védekezni próbáltam, hogy majd légáció után a kapott ado-
mányból szándékozom megvásárolni a szükségesnek vélt
nagy téli kabátot, de hamar meggyõzött arról, hogy õt meg-
tisztelem azzal, ha megengedem, hogy megelõlegezze nekem
ezt a kabátvásárt, ellenkezõ esetben megneheztelne rám
bizalma visszautasítása miatt. Felfogtam, éreztem, s tudato-
sult bennem:

– Igen, ez megelõlegezett bizalom… az emberség õszinte
megmyilvánulása, remény elõlegezés a jó elõmozdításában...
hitel kölcsönzése a nem látott jövõre... biztatás a jóra! Ez a pil-
lanat, ez az életmozzanat, sorsot formál! – Nem gondoltam,
inkább éreztem, hogy ezzel a gesztusávál, tettével, egy életre ma-
gához kapcsol Simén Dániel a professzorom. Hálára kötelez!

***
Most itt vagyunk az inkriminált tárgyaló teremben. Az

emelt hangnemben felolvasott vádirat, a pattogó parancssza-
vakban elhangzott itélet ébreszt fel a közelmúltamat vissza-
pörgetõ emlékeim filkockáinak viziójából.

„Az 1960. március 5-én keltezett vádirat szerint 1956
õszén, a magyarországi ellenforradalom idején a Protestáns
Teológiai Intézet Unitárius Karán felerõsödött az ellenséges
tevékenység, ami fõleg a teológiai hallgatók szélsõségesen
nacionalista szellemben való nevelésében, a magyar és
román lakosság közötti gyûlölet szításában nyilvánult meg. A
nacionalista és ellenforradalmi szellemiség terjesztésében fõ
szerepet játszott néhány teológiai tanár és lelkész. Õk amel-
lett, hogy szóban ellenségesen nyilvánultak meg a népi
demokratikus rendszer ellen, olyan, teológusoknak szánt
beszédeket írtak, amelyek rendszerellenesek, mélyen nacio-
nalisták, gyûlöletkeltõek voltak.” 

Az elsõrendû vádlott Simén Dániel (Korond, 1903. febru-
ár 7. – Kolozsvár, 1969. február 25.) teológiai professzor,
fõjegyzõ, azaz püspökhelyettes.

„A bizottsági „szakvélemény” Simént egyértelmûen anti-
demokratikus, ellenséges nacionalista érzülettel vádolta, mely
érzületet a teológusoknak is át akart adni azzal a céllal, hogy
majd papként azt a hívek között terjeszthessék. Lakásán úgy-
mond nacionalista könyveket tartott, amelyek tartalmát az
oda látogató teológiai hallgatók és papok könnyen megis-
merhették. Nem ismerte el ugyan az ellene felhozott váda-
kat, a nyilatkozatok azonban igazolják cselekedeteit. Az elle-
ne felhozott vád tehát a fennálló társadalmi rend elleni izga-
tás volt”. 

***
Szokatlan, megnevezhetetlen  lekiállapotban voltam már

akkor, amikor elhangzott a vád beszéd és az úgynevezett
„védelemnek” adtak szót... 

– Most  kellene felállnom, és elmondanom, tanuvallomást

kellene tennem a védelmében, az emberségérõl, a professzorom
ember voltáról, Õ ott áll, mint Jézus Pilátus elõtt, koholt
vádakkal szembe szállva, nyugodtan, határozottaan, tisztán,
mint a lelkiismerete, s  a tárgyaló termben, ott sunyítottanak
közénk beplántálva “Júdásék”, a megvásárolt „feszítsd
meget!” gondolók/vallók maroknyi bokra, a kiváncsiak
maroknyi csõcsléksége és a földig lesúlyva a reményvesztet-
tek szenvedõ gyászos népe, a család, a barátok és én ott lapul-
tam a széken, a székbe markoltam, hogy odaszorítsam, kös-
sem magam, lapultam gyáván ,megrémülve, a bõröm féltve,
mint Péter?, a tanítvány, egyik az elsõk közül, az õ tragédiá-
jához hasonló ismétlõdik meg velem is: -„nem ismerem
…Õt.” – mondta Péter , a „kõszikla” de én... ,hogy is merném
hozzá hasonlítani magam és a mostani helyzetemet? A tanít-
ványok közül – talán? – Tamás, a kételkedõ, aki csak a sze-
mének hit? De én, senki, hozájuk képest gyáva nyuszika.
Megbénít a félelem. Hol van ilyenkor a bölcs, aki idáig az
Erdõ professzorom ajánlotta Descartes-sével vallottam,
hogy „cogito ergo sum”, az unitárius észember inkább, mint
az érzelmeké? Kant Emanuelre hallgatva: Cselekedj úgy,
hogy akaratod maximája, egyúttal mindenkor egyetemes tör-
vényhozás elvéül szolgálhasson” (GYÉK), hol állok én most
ettõl? Hát az én nyomorúságom? Én?, akit már nem egyszer
elütött, félresodort a diktatúra masinériája? Mit tehetek
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most? Nem szólok semmit, összeszorított fogakkal hallga-
tok,?... mert nem szólhatok, pedig tudom, hogy nemlehet
mentségem a hallgatás?!!!, ez egyenlõ a tagadással a hallga-
tás!!! – drámai pillanatok, soha el nem múló pillanatok a
tagadás! hallgatás! tagadás!!! Talán az õseim üzentei, melye-
ket a népi bölcsességen át küldözgetnek a megszorultaknak:
– Aki idõt nyer, életet nyer! A Vád ellenem is szól, aki nem
véd, az vádol! (A divatos kommunista felszólítás: Ki nincs
velünk, az ellenünk van! – helyén áll-e itt és most?) Nincs rá
magyarázatom, nincs felmentésem az önvádam alól! Óriás
piros betûs kérdés kunkorodik szembe velem velem most:
Hol a te Istened? Próbálom visszapergetni a professzoromról
szerzett ismereteimet, életének és tevékenységének filmkoc-
káit, hogy találjak rá egy hiteles képet, amelyet Õ maga
ugyan felhozott azokban a lelket és testet nyúzó kihallgatás/
kivizsgálás és elõzetes tárgyalás végetnemérõként átélt
pokoli órákban: 

– az 1945 utáni egyházi elõadásaiban, megjelent dolgozatai-
ban, amelyekben bizonyította az unitárius gondolkodása sza-
badságszeretõ és demokrácia párti voltát, a társadalmi és szoci-
ális igazságosság szellemének horcosát, az unitáriusegyház és
gondolkodás népi jellegét maga az a tény is igazolja, hogy a nép
egyházának nem voltak a haladást gátló reakciós fõúri patró-
nusai. Mindig az elnyomottak pártján állott, mint kisebbségben
élõk megvetett és korlátok közé szorított népi közösség.
Hielveink központi gondolata a legtisztább egyenlõség és testvé-

riség eszménye, amikor azt valljuk, hogy “Isten a mi a Atyánk s
mi egymásnak testvérei vagyunk”. A tudatlanság és a dogmák
elleni harc elindítója az Unitárius Egyház, amelyik a Simén
Dániel szülõfalujában tartott zsinaton elsõnek hatrározta el a
nép fiainak édesanyanyelven való tanítását 1841-ben. Nagy
anyagi áldozatokat hozó elõdeink, Berde Mózes, Orbán Balázs,
Bölöni Farkas Sándor és társaik tudásukat és életük verítékes
munkáján megtakarított jövdelmüket ajánlották fel a nép sze-
gény fiai ingyenes tanulásának elõsegítésére. 

Ezt kellett volna bekiáltanom most itt ennek a katonai
vádló ügyésznek és a törvénybírónak, azt kellene elmondanom,
ami a sétánk után következett.  Azt a délutánt kellene elmesél-
nem, a sétát, amelyik KARÁCSONY -t hozott az én életembe,
az élményt, amelynek közlése teljessé tehette volna azt az elsõ
pródiklációmat is. Vajon ez lenne-e az a meggyõzõ mozzanat,
amelybõl kiviláglik, hogy Õ, Simén Dániel a professzorom,
megéreztette velem igaz, meleg emberi belsõjét, jézusi arcát?
Hát mi az, amit én kaptam, az ajándékot, a bizalmat, a meg-
elõlegezett biztatást, hitemet az emberben és az életben. Vajon
ezzel a vallomással be tudomná-e pótolni – professzor úr! –
az elsõ prédikációi fogalmazványom hiányzó befejezõ
részét? 

Maradok ezzel az önváddal, mint Péter, amikor harmadszor
kukorékolt rá a hajnalhasadásban az önvádat kiáltó kakas,
háromszor tagadta meg szeretett tanító Mesterét Péter, a
Kõszikla, akire hagyta/bizta Jézus a tanítványok, a követõk sere-
gét, hogy tovább vigye az idõk végezetéig az emberiség boldogítá-
sának/üdvözílésénak szent ügyét. Ebben a vészes drámai
pillatban, a katonai törvényszék pódiuma fölötti falon a
vöröszászló címerébõl kilépett a sarló (és kalapács), mint egy
apokaliptukus jelenség viziója agyamban megvillant mint a
végzettetsugárzó rémes vörös kasza: az ítélet, ez bénított meg
mindenkit, akik akkor a teremben álltak mint elitétek, álltak,
mint a szálfa a viharban, vagy ülõhelyzetben magukba roskad-
tak, akiknek sorsát és életük virágát letarolta/megcsonkította a
vörös kasza, s szeretteik, az igazi áldozatok, akik a bûntetés
bûntelen elviselõi/elszenvedõ és  a meghunyászkodók, én és tár-
saim, akik lapultunk, hallgattunk és nem reméltük, hogy a
gondviselés minket tartott meg szem és fültanunak, mélyen
együttérzõ hírmondóknak az eljövendõ megpróbáló idõkre.

***
Simén Dánielt a Kolozsvári Katonai Törvényszék az 1960.

április 6-i tárgyaláson – Egyházi kiadványok engedély nélkü-
li sokszorosításáért – hét év börtönbûntetéssel súlytotta.
Ugyanebben a perben Erdõ János, 1994-1996 közötti püspö-
köt – a prédikációk engedély nélküli sokszorosításában való
közremûködéséért – négy év, Lõrinczi Mihály teológiai tanárt
– „a ellenforradalmat elitélõ szavazás” bojkotálásáért – hét
év börönbûntetésre ítélték. Gellérd Imre kiváló siménfalvi
unitárius lekészt a prédikációk engedély nélküli sokszoro-
sításásnak vádjával ugyancsak – hét évbörtönbûntetéssel súj-
tották. Székely László hasonló formátumú lelkész volt
Verespatakon. Nyilvános izgatás vádjával négy év börtönbün-
tetésre ítélték. Bálint Ferenc magyarszováti lelkész ugyaneb-
ben a perben – öt év börtönbûntetést kapott. Kelemen István
a Protetáns Teológiai Intézet fõtitkára ugyanennek a pernek
áldozata.11 EMISZ  Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége, cso-
portjának tárgyalásain az 1959. év folyamán elitéltek 77 uni-
táriuslelkészt és teológiai hallgatót, református, evengélikus
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és más felekezetûekkel együtt börtönre vagy kényszermun-
kára: 
01. Orbán László, Brassó, unitárius ifjú, fõszervezõ, 25 évre,
02. Sándor Balázs, Homoródalmás unit. teol. hallgató, alapí-

tó tag, 25 évre,
03. Opra Benedek, Brassó, középikolai tanár, alapító tag, 25

évre,
04. Vincze János, Brassó, értelmiségi, alapító tag, 25 évre,
05. Nyitrai Berta, H.Karácsonyfalva, unit. lelkész, vezetõségi

tag, 25 évre,
06. Nyitrai Mózes, H.Karácsonyfalva, unit. lelkész, 10 évre,
07. Nyitai Levente, H. Karácsonyfalva, unit. teol.hallgató, 6

évre,
08. Nyitai Csongor, H.Karácsonyfalva, középiskolás,vizsgá-

lati fogság 1,5 évre,
09. Kelemen Imre, Oklánd, unitárius lelkész-esperes, 15 évre
10. Kelemen Csongor, Oklánd, unit. teol. hallgató, 15 év,
11. Végh Mihály, H.Újfalu, unit.lelkész, 10 évre,
12. Szabó Dezsõ, Középajta, unit. lelkész, 10 évre,
13. Léta Áron, Lupényi, unit. lelkész, 10 évre,
14. Benedek Ágoston, Beszterce, unit. lelkész, 4 évre,
15. Bibó László, Apáca, evangélikus teol.hallgató, 9 évre, 
16. Fikker Ferenc, Kézdivásárhely, református teol. hallgató,

15 évre, és társaik,
Protestáns teológus-csoportok néven bejegyzettek letar-

tóztatása és itélete 1958-ban kezdõdik:
1. Fülöp G. Dénes református teológus,
2.Adorjáni Dezsõ evangélikus teológus, 
3. Mózes Árpád evangélikus lelkész, 
4. Miklós István ref. teológus ,
5. Dani Péter, 
6.Veres Károly, 
7. Antal László, 
8. Csatlós Csaba, 
9. Gödri-Oláh János, Kiss Béla és társa
A megemlített teológiai hallgatók és lelkészek  az 1956-os for-

radalom  és szabadságharc idején állandó együttérzõ kapcso-
latott tartottak fenn a Kolozsváron tanuló diáktársaikkal és
tanító tanáraikkal:

Képzõmûvészeti Fõiskolások: –
1956. október 24-i szolidarítási diák-
gyûlésen való részvételért elítéltek: 

Balázs Imre, Tirnován Vid, Páll
Lajos és társaikat…

Balyai 1. csoport: Várhegyi István,
Nagy Benedek, Kocka Gyögy, Kelemen
Kálmán, (Szimpatia) 

Bolyai 2. csoport: Dávid Gyula,
Páskándi Géza, Bartis Ferenc (Házson-
gárdi  koszorúzás).

Bolyai 3. csoport: Varró János, Lakó
Elemér, Péterfy Irén, Vastag Lajos,
(Bábes-Bolyai egyesítése)

***
Gellérd Imre szabadulása után nem
térhetett vissza a gyülekezetébe, dok-
tori dolgozatának megírása és megvé-
dése után sem engedélyezték a tudo-
mányos fokozatával megérdemelt gya-

korlati teológiai tanári állás elnyerését. Simén Dánielt és Lõ-
rinczi Mihályt teljesen a perifériára szorították a kiszabadu-
lás után, mert az állammal együttmûködõ egyházi vezetés
elhatárolódott az elviselt bûntetésük után állami bocsánatért
nemesedezõ, megnemalkuvók támogatásától. 

A totálitárista rendszer katonai bírósága az ateista proletár-
internacionalista sztálini vöröscsillag jegyében vádolta és itélte
el azokat a cselekedeteket és eszméket, amelyeknek vallóit és
elkövetõit a Jézusi kereszténység Bethlehemi csillaga vezérelt. A
csillaghullásban, Wass Albert- i „csillagfordulásban” és „A világ
fölött õrködõ Rend”-ben hívõ férfiak, prófétai lélekkel megál-
dott kemény emberek néztek farkasszemet a zsarnoki önkény
gyáva, csúszó-mászó, aljas kiszolgálóival.            

Vajon, amikor emlékeztetõ kakasszóra rám borul az alkony,
az új hajnal hasadásakor, az önmarcangoló mulasztásom miat-
ti fájdalmamra, hozhat-e halvány enyhülést és vigaszt, hogy eze-
ket a féltveõrzött, átélt/megélt drámákat hitelesen megõriztem és
tovább adtam a hûséges követõik/tiszteliõk tanulságára?            

***
A dolgozatban felhasznált irodalmi források (Jelölten és jelö-

letlenül):
– Stefano Bottoni fõszerkesztõ: Az 1956-os forradalom és

a romániai magyarság (1956–1959), Pro-Print Könyvkiadó
Csíkszereda, 2006; 

– Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél, ProPrint
Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008;

– Pál János: Ellenállás, alkalmazkodás, kiszolgálás, Az
Unitárius Egyház szerepkörei (1945–1965), Prp-Print
Kónyvkiadó, Csíkszereda, 2017;

– 1956 ERDÉLYBEN Politikai elitéltek életrajzi adattára
1956–1965, Fõszerkesztõ Dávid Gyula, EME – Polis Könyv-
kiadó Kolozsvár 2006; 

– Tófalvi Zoltán: Ötvanhat Erdélyben, A Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet lefejezése, In Háromszék, Élõ
múlt  2020. 01. 22 (2015. 12. 05.)

Székelyszentlélek, 2020. január 24.  
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A székely õstörténeti értéktár görög vonatkozásai körében
2008 óta folytatott mûvelõdéskutatói munkám jegyében alap-
vetésként indokolt rögzítenem, hogy a XXI. századi
archeogenetikai kutatások és az évszázadok óta folyamatosan
feltárt régészeti leletek jelentik a legfontosabb alapokat a tör-
ténelmi valóság tudományos megismeréséhez vezetõ úton.
Mindezen alapok értelmezése és megértése terén még szá-
mos más társtudomány eredményei és szempontrendszerei is
szükségesek. E körben mûvelõdéskutatóként azt az álláspon-
tot képviselem, hogy az évezredeken átívelõ népemlékezeti
örökség, a nemzeti emlékezetmûveltség teljessége jelenti azt
az alapot, melynek alátámasztása céljából fontosak a társtu-
dományok közé tartozó archeogenetika és régészet, valamint
a többi tudományág is. Az emlékezetmûveltség írott forrásai
közé tartoznak természetesen a magyar krónikáink, melyek
elemzése és megértése terén kimagasló értékkel bírnak a kül-
földi források is, melyek között a leglényegesebb természete-
sen a görög mûveltségi kör által rögzített történeti értéktár. A
fentiekre tekintettel a székely-görög kapcsolatok feltárása és
összegzése jelentik a mûvelõdéskutatói munkám központi
elemét.                                   

1. A Turul-uralkodóház jelentõsége a székely õstörténet és
az archeogenetikai eredmények fényében!

Turulmadarat és a „hun eredetünk” szavakat is feltüntetõ
emlékmû ékesíti Székelyudvarhely központját 1896 óta, ami a
székely õstörténet napjainkban is jelenlévõ valóságát mutatja
föl a XXI. század embere számára.  A Turul-uralkodóház tör-
téneti értéktára kapcsán fontos, hogy a kiváló székely tudós,
László Gyula ezt rögzítette 1978-ban: a magyar krónikaha-
gyomány révén tudunk az õsi „címerállatról, a turulról, amelyet
Árpád családja Attilától örökölt”. (1) Ez az az évezredeken
átívelõ emlékezetmûveltség, melyben Attila hun király gyer-
meke, Csaba királyfi a székely történelmi tudat legfontosabb
hõse: e körben is fontos, hogy az õt ábrázoló mellszobor szin-
tén Székelyudvarhely központjában található. A Turul-ural-
kodóházba tartozó Csaba királyfi kora nemzetünk õstörténe-

ti világában igen különleges értéket képvisel a XXI. századi
archeogenetikai kutatások fényében is. Mindezek rámutat-
nak a magyar emlékezetmûveltség egyetemes voltára, ami a
középkori krónikahagyományainkban megõrzõdött; és amit
alapul véve a tudósaink mindig is hangoztattak. E körben
indokolt azon világra szóló magyar tudományos hírre utalni,
mely szerint az archeogenetikai kutatások kimutatták a
Turul-uralkodóház 4500 éves férfiági leszármazását, és ezen
õseredet helyszíneként az ókori Baktria területe is megneve-
zésre került. A Magyarságkutató Intézet különleges mûvelõ-
déstörténeti jelentõsége e körben külön is hangsúlyozandó!
A nemzeti történeti örökségünk iránt elkötelezett közvéle-
mény számára is meglepetést okozott a Baktriára vonatkozó
különleges archeogenetikai kutatási eredmény, melyre tekin-
tettel érdemes arra utalni, hogy a baktriai hun lovasíjász tör-
ténelmi örökség a magyar és a külföldi szakirodalomban egy-
aránt jelen volt már a XX. század elsõ felében. Sir George
Duff-Sutherland-Dunbar (1878-1962) angol tudós az „India
története” (London, 1936.) címet viselõ mûvében ezeket rög-
zítette „vannak földrajzi és ethnológiai érvek, melyek amellett
az elmélet mellett szólnak”, hogy a „skytha” népesség
„Magyarország termékeny síkságairól” elindult „Kr. e. 2500
körül”; és „néhány törzsük Európából” elindulva „elérte
Baktriát (Balkh) kb. Kr. e. 2000 és 1500 év között”. (2) Az euró-
pai és a baktriai (khorezmi, szogdiai) hun világ évszázadokon
átívelõ kapcsolatrendszerei jegyében fontos a következõ ada-
lék!  A fehér hunok a IV. században „elfoglalták Baktriát”. (3)
Az indiai Modi professzor „A hunok indiai szereplésérõl”
szóló munkájában arról írt, hogy „a magyar egy testvér-nép a
hunnal”, hiszen „Atilla hunjai” egy „ágát képezik a baktriai”
népességet  jelentõ „fehér-hunoknak”. (4) Indokolt kiemelten
hangsúlyozni, hogy az európai hunok és az ázsiai hunok
között is az europid antropológiai (embertani) jelleg volt a
meghatározó; és a lovasíjász õseink a Kárpát-medencétõl
kezdve a Fekete-tenger partvidékén át egészen Baktriáig
egyetemes jelentõségû mûveltségi világot teremtettek azzal,
hogy lóháton léptettek át a történelem küszöbén! Baktria és
Khorezm térségének V. századi hun összefüggései okán érde-
mes a XIV. századi Képes Krónika alábbi adalékára utalni:
Attila királyhoz a „baktriai király Mikold nevû leányát vitték
hozzá szeretõül, aki minden emberi mértéken felül szép volt”.
Attila király fia, Csaba királyfi kapcsán pedig azt rögzítette e
krónika, hogy a hun testvérháború utáni menekülését követõ-
en „khorezmi nemzetségbõl nõsült”. A XXI. századi archeo-
genetikai eredmények a Turul-ház Kr. elõtti 2500-ban gyöke-
rezõ õstörténeti világát mutatták föl, mely után 3 évezreddel
késõbb érkezik el Attila király és Csaba királyfi kora, melyrõl
az immár 9 évszázaddal késõbbi Képes Krónika két ilyen fon-
tos V. századi hun örökséget is megõrzött. A fentiekre tekin-
tettel lényeges hangsúlyozni, hogy a székely õstörténet egye-
temes jelentõségére mutat rá a középkori magyar krónika-
örökségünk. Tisztelet és megbecsülés illeti minden tudósun-

Dr. Diószegi György Antal mûvelõdéskutató

Csaba királyfi korának jelentõsége a XXI. századi
archeogenetikai kutatások fényében!



kat, akik ezen értelmezési keret mentén alkottak a korábbi
évszázadok során!

2. Csaba királyfi jelentõsége a székely-görög kapcsolat-
rendszer tükrében!

Székelyföld különleges színtere az õstörténeti emlékeink
megjelenítésének, ám arra is fontos felhívni a figyelmet, hogy
ez az örökség túlmutat Erdély és a Kárpát-medence világán
is, hiszen az V. századi hun korszak Európa mûveltségi örök-
ségtárába tartozik. E század Európájának a két legfontosabb
térségét Attila király hun birodalma és a görög mûveltséget
képvelõ Konstantinápoly központú császári hatalom birodal-
mi léte jelentette. László Gyula írt arról 1978-ban, hogy a
„görög nyelvûvé vált” hatalmat képviselõ „bizánci császárság a
római nevet” a fennállása alatt, azaz 330-1453 között „végig
megõrizte”.(1) Napjaink archeogenetikai kutatási eredménye-
inek további értelmezése terén a társtudományok történe-
lemszemléleti tudástára nyilvánvalóan még számos új össze-
függést fog feltárni, melyek körében a görög források kiemelt
jelentõséggel bírnak. Csaba királyfi korát leginkább az évez-
redeken átívelõ székely-görög történelmi örökség fényében is
indokolt elemezni, melynek nyilvánvalósága a XIX. századi
tudósaink körében akadémiai szinten volt közismert. E kör-
ben indokolt utalni arra, hogy Than Mór (1828-1899) festõ-
mûvész „Attila lakomája” (1870) címet viselõ látványos,
hatalmas méretû alkotása a Magyar Nemzeti Galéria ékessé-
ge: e festmény jobb oldalán látható a fehér ruhás görög
Priszkosz rétor, akinek a leírása alapján festette meg a
mûvész az V. századi hun királyi udvar életképét. E festmé-
nyen e görög krónikás könyvén egy görög szó áll, melynek
jelentése „Történelem”. E kiváló tudást felmutató festmény
1870-ben mindenki számára láthatóvá tette a székely-görög
történelmi örökség egyetemes jelentõségét. Ezen történelmi
valóság jegyében indokolt utalnom arra, hogy a XIV. századi
Képes Krónikánk írt arról a görög vonatkozásról Attila király
kapcsán, hogy II. Markianosz császár, aki „ekkor Konstanti-
nápolyban volt, álmában eltörve látta Attila íját, ebbõl megértet-
te, hogy meghalt”.  A „Székely himnusz” által is megénekelt
Csaba királyfi kapcsán a legfontosabb, hogy a székely hagyo-
mányban  volt  édesanyja. A XIV. századi Képes Krónikánk
szerint e hölgy görög császárleány volt.  A Képes Krónikánk
azt is rögzítette, hogy a hun testvérháború után Csaba király-
fi és a vele tartó hun néptöredék elõször görög földre ment:
13 évig éltek Görögországban, majd innen mentek Szkítiába
(azaz a Fekete-tenger északi partvidékének lovasíjász világá-
ba).  Ezen alapvetések a székely-görög történelmi örökség
lényegét jelentik, és egyben a görög források kiemelt jelentõ-
ségére is rámutatnak! A legnagyobb székely, Orbán Balázs
ezt rögzítette „Székely-Udvarhely” kapcsán: „Udvarhely helyén
a ptolemeusi földabroszokban jelölt Utídávát kereshetjük”.
„Attila, a Hunok nagy királya, Havasföldérõl ide tette át udva-
rát, s innen venné a város is elnevezését”. (2) E „földabrosz”-
hivatkozás jegyében utalok arra, hogy Baktria, Khorezm és
Szogdia térségének hun világa kapcsán az ókori görögök
földrajzi írásai jelentik a legfontosabb alapvetéseket:
Sztrabón „Geógraphika” és Ptolemaiosz „Geógraphia” címet
viselõ mûvei a leglényegesebbek.

3. A „magyar érdekû bizantinológiai kutatások” szerepe a szé-
kely-görög kapcsolatok kutatásában!

A székely õstörténeti örökség körében, valamint a filhellén
magyar és hungarofil görög tudástár kapcsán külön is fontos
figyelemmel lenni a nemzetközi szinten is megbecsült tudó-
sunk, Moravcsik Gyula következõ üzenetére: a „magyar érde-
kû bizantinológiai kutatások” fontosságát hangsúlyozta.
Nemzetközi szinten is igen megbecsült akadémikusunk
kiemelten hangsúlyozta, hogy „a magyar bizantinológia”
szempontrendszere és eredménytára „nem csekély mértékben
járulhat hozzá a nemzetközi bizantinológia egyetemes jellegû
nagy kérdéseinek tisztázásához.” Moravcsik Gyula tudomá-
nyos álláspontja szerint „a magyarságra gyakorolt bizánci
mûvelõdési hatás” megvilágítása révén „a magyar tudomány is
hozzá fog járulni Bizánc világtörténeti szerepének kidomborítá-
sához”. (1) A székely–görög kapcsolatok okán fontos utalni
arra, hogy a hungarológia és a bizantinológia alapvetéseinek
rendkívüli jelentõséget kell tulajdonítanunk a további kutatá-
sok szempontrendszereinek meghatározásakor.   A Turul-
uralkodóházba tartozó Csaba királyfi õsei kapcsán is fontos,
hogy a görög Teofülaktosz Szimokatta történetíró is írt azok-
ról „a Szkütákról, akik Baktrianában, Szogdianában, meg a
Fekete folyamnál laknak”. (2) Lovasíjász õseink évezredeken
átívelõ módon álltak kapcsolatban a görögökkel a Kárpát-
medencétõl kezdve a Fekete-tenger partvidékén át egészen
Baktriáig, melynek okán a lovas életmód és a lovas temetke-
zések jelentik a legfontosabb kutatási alapokat. Valójában
Baktria, Khorezm és Szogdia térségei igazán a fontosak,
hiszen itt a görög mûveltség szintén jelen volt, ezért ezen for-
rások is komoly újraértelmezést igényelnek a székely õstörté-
net jegyében.  Ez összefügg a fehér hunok és az avarok kuta-
tásával, hiszen utóbbiakról 558-ban Menandrosz Protektor és
Hitvalló Theophánész is írt. A Turul-ház 4500 évet átölelõ
õstörténeti értékvilága és a Magyarságkutató Intézet
archeogenetikai eredményei jegyében fontos célkitûzés, hogy
mielõbb felállításra kerüljön egy magyar és görög tudósokból
álló õstörténeti intézet, hogy e közös tevékenység révén a
magyar õstörténetünk egyetemes értékei a (klasszika-filológi-
ai tudástáron is túlmutató) hungarobizantinológiai összefüg-
gések fényében felmutatásra kerüljenek a nagyvilág tudomá-
nyos körei számára! A korábbi századok magyar történetírói
is megemlékeztek ezen összefüggésekrõl, ám a XXI. század-
ban immár a hungarológia és a bizantinológia legújabb kuta-
tási eredményei alapján indokolt felmutatni a székely–görög
kapcsolatok történelmi jelentõségét!

Források: 1. A Turul-uralkodóház jelentõsége a székely
õstörténet és az archeogenetikai eredmények fényében! (1)
László Gyula: A „kettõs honfoglalás”. Bp., 1978. 33. o.; (2)
Zajti Ferenc: Magyar évezredek. Bp., 1939. 66. o.; (3) Gáthy
Vera: India. Történelem, politika, gazdaság. Egyetemi jegy-
zet. Bp., 2012. 32. o.; (4) Zajti Ferenc: Magyar évezredek.
Bp., 1939. 274. o.; 2. Csaba királyfi jelentõsége a székely-
görög kapcsolatrendszer tükrében! (1) László Gyula: A „ket-
tõs honfoglalás”. Bp., 1978. 78. o.; (2) Orbán Balázs: A
Székelyföld leírása Pest, 1868.; 3. A „magyar érdekû
bizantinológiai kutatások” szerepe a székely-görög kapcsola-
tok kutatásában! (1) Moravcsik Gyula: A magyar
bizantinológia helyzete és feladata. In.: Antik Tanulmányok.
12. évfolyam. 1965. 1. szám. 2.; 10-11. o.; 11. o.; (2) Némäti
Kálmán könyvtáros: Nagy-Magyarország ismeretlen törté-
nelmi okmánya. Bp., 1911. 56. o.
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Tõkés Béla

Barangolás
a MAG-körül

„Ha csakugyan beláttok az idõ
Vetésébe, hogy mely mag nõ,

és melyik vész,
Szóljatok hozzám is”

(Shakespeare, Machbeth)

Közismert, hogy a mag, minden kezdet forrása: szaporító,
kiindító rész, amely egy késõbb kifejlõdõ új növény, egy új
egyed, dolog kezdete.

A szó, vagy kifejezés eredete, mai ismereteink szerint, az
ómagyar mag , vagy az õsmagyar : magv, magu (mag, belsõ),
továbbá a dravida : agam, akgam (mag, lényeg, élet, belsõ).
A mag alakja valamikor – a tõvéghangzók lekopása elõtt –
magu lehetett. Ma is megjelenik az olyan alakokban, mint
magvas, magva stb.

A mag különbözõ jelentéseinek kialakulása ugyancsak
izgalmas. A legkorábbi dokumentált jelentései a ’sperma’,
’ivadék, utód’, ’virágos növények ivaros úton létrejövõ szapo-
rító szerve’ – ezek már a 16. század elõtt megjelennek.
Utóbbi jelentés valószínûleg az ’ivadék, utód’ jelentésbõl fej-
lõdött. Ekkor bukkan fel a ’szaporításra nevelt állat’, illetve
a ’valaminek a kezdete’,. A 18. században jelentkezik a ’vala-
minek a lényege’ jelentés. Mindenképpen említendõ: ’vala-
minek a középsõ, központi része’ (vö. városmag, atommag,
maghasadás ). A szeminárium; a latin seminariusból szárma-
zik, jelentése: a vetõmag. A latin szó az azonos alakú és
jelentésû indoeurópai õsbõl származik, ahol azonban nem
fékez le a szófejtõ lendület: a „se” indoeurópai gyök „vetni-
”t jelent. Ebbõl származik a latin serere és seminare, „vetni”,
ebbõl az azonos értelmû angol sow, és ennek nyomán a seed,
„mag”.   

A semen szó hatékonyan beszivárgott olykor meglepõ
helyekre. A seminal angol szó a szaknyelvi értelmén túl azt is
jelenti, „lehetõsége, ereje teljében levõ”, míg magyar megfe-
lelõjének, a „szeminálisnak” az átvitt értelme „eredeti”. A
latin sine semen „magtalant” jelent. A szeminárium eredeti
értelme „ültetvény”. A latin szó az alapja a német
Samennek, az óporosz semennek és hasonló, a közvetlen
jelentéstõl kissé elmozduló egyéb európai szavaknak, mint
amilyen a litván semens, „lenmag”.

Hajdani inszeminátorokra gondolva  az az érzésünk
támad, bikák magvának kinyerése fatehenek bevetésével õsi
gondolata lehet a gazdálkodó embernek. Emlékezzünk
vissza a Daidalos építette fatehénre a Minos legszebb biká-
jába szerelmes krétai királyné, Pasifae számára, aki a fate-
hénbe bújva foganta meg a majdan az apjára ütõ
Minotaurost.

A “magyar” szó történeti eredetét illetõen elõször
elemzõleg itt csak azt fejtegetjük, miféle rokonhangú magyar
szavakkal van öszveköttetésben, s ezeknél fogva milyen
jelentései lehetnek. A régi íróknál, a mai “magyar” megne-

vezés moger- mogeri, mager-mageri módositásokkal fordul
elõ. A g és gy nyelvünkben, mint rokon hangok, többször föl-
cserélõdnek, pl. genge-gyenge, göngy-gyöngy, göngyölít-
gyöngyölít, gertya-gyertya, gümölcs-gyümölcs, Georgius-
György, angelus- angyal stb. A mag és a rokon mog, magy-
mogy szavak közvetlen jelentése gömbölyûség, kerekdedség,
közvetett értelmük pedig  gömbölyû vagy kerekded alakú
növénytermény, melyet a latin semen, granum, a német
Kern, Korn fejez ki. Innen vették neveiket a magyal- mogyal,
magyaró- mogyoró, melyekhez legközelebbi rokonok a bogy-
bogyó. Második alkotó része a magyar szónak régiesen “er”-
„eri”, mager- mageri, moger- mogeri, magyer -megyeri, és
hanghasonlással a magyar -magyari; különösen ez utóbbi
alak: a magyari a ,magyar’ helyett a régi iratokban gyakran
eléfordul.

Horvát István a magyar szónak mageresztõ, magvetõ,
(agricola, georgius) jelentést tulajdonít. Az „er”, mint az
ered, ereszt igék gyöke éppen úgy önálló lehetett hajdan,
mint a mered, mereszt származékok mer, a terjed, terjeszt
igék tér-ter gyöke. Hogy létezett hajdan „er” ige, gyanítható
az „ere” szóból, mely kantárt, azaz lóeresztõ, lójártató szer-
számot tesz. Eszerint az erõ, ere és eri egyet jelentenek,
úgyanígy a mageri – magyeri, magere – magyere, magerõ-
magyerõ (Kernmacht). Ha pedig a mag- magy szót átv. érte-
lemben vesszük, mint az emberi fajnak szaporítóját: akkor
mag-eri  faj eresztõt jelent, azaz,  nép, mely mintegy magvát
teszi több más, belõle származott népnek, milyenek a kunok,
palóczok stb. akik rajként keltek ki a törzsnépbõl, és ezt
ezért nevezhetjük magerõnek, mag-eresztõnek. Továbbá
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magát a hímállatot is jelentheti  a  her-here (pl. here-méh),
mellyel alaphangban megegyeznek a magyar fér, férj, továb-
bá a török er és eri, a latin vir, hellén és szanszkrit varasz-
vírasz gyökeik, s valamint a latin vir és vires Továb gondolva,
a régies mag-eri jelentése magférfi,  mag-eriek magférfiak
(Kernmänner, Kernvolk), akik mintegy magvát,  lelkét, vele-
jét tették azoknak a rokon népeknek, melyek a magyarokkal
egy õsi eredetüek, és egy nyelvûek voltak.

Vizsgáljuk meg a „magas” változatot. Jelentése: ‘függõle-
gesen nagy kiterjedésû’; ‘nagy rezgésszámú ‹hang›’; ‘függõle-
gesen nagy távolságra lévõ’; ‘nagy hatalmú, sokak fölé ren-
delt’: magas állás, pozíció, magas látogatók; ‘erkölcsi, szelle-
mi színvonalával kiemelkedõ’: magas eszmények, magas kul-
túra; ‘nehezen felfogható’; ‘‹fõnévként› magasan fekvõ hely’:
a magasban van. Származékai: magaslat, magaslik, magasul,
magasodik, magasít, magasított, magasság, magasságos.

Bizonytalan eredetû, de talán a mag származéka -s
denominális melléknévképzõvel, a szó õsibb ‘test’ jelentése
alapján: ‘testes’ , ‘megtermett’ ‘magas

termetû’, ‘magas’. Figyelemre méltó a régi és tájnyelvi
magos alakváltozat! És különleges a “magasztal”..

Nyelvújítási alkotás  a magán származékának, a magános
(‘egyedülálló, magában álló’) melléknévnek, a  magányos
alakja. A két alak viszonya olyan, mint a talán–talány szópár
tagjaié. Magán – ‘‹régen› magában, külön’- (‘öszszetételek
elõtagjaként) saját (tulajdonú); ‘nem közösségi, nem nyilvá-
nos; egyedi, külön’: magánérdek, magánlakás; magánember,
magántanuló, magánkönyvtár, magánokirat; magánlátoga-
tás, magánszám, magánénekes, magánzó, magánhangzó ,
magány.

Érdekes a „maga” visszaható névmás  -n állapothatározói
ragos alakja. A magán- mint összetételi elõtag többnyire a
magános melléknév jelentését hordozza. Más jelentései:
magára gondol, képezik magukat; saját személye, egyedül’,
magam vagyok, személyes névmás egyes második személye
magázóviszonyban’(pl. én is magával megyek).

A mag kozmikus princípium. A „mag” megnevezésére
használt szavak az emberi

kultúra lényegi részét képezik.

„Ami úgy születik, mint egy utód.
Ami úgy születik, mint egy ok okozata.
Ami a méhbe és a méhben mozog.
Ami által valaki megszabadul az adósság-

tól.
Ami arra ösztönzött, hogy hatékony

legyen.”

Az igazi, eredeti mag az, amely okok és
okozatok láncolatában a saját magautóda.
Ennek a princípiumnak a megértése és alkal-
mazása megszabadíthat bennünket a
karmikus adósságainktól (például a szülõ
lerója karmikus adósságait a felmenõivel
szemben, amikor egy utódnak ad életet és fel-
neveli, mint ahogyan azt vele tették a szülei).
A világegyetemben mûködõ mag princípium
ugyanígy magában foglalja az összes kozmi-
kus folyamatot és azok alkalmazását egy

ember életvezetésében. Az idõ minden pillanata magában
hordozza egy mag rejtett képességét arra, hogy jövõbeli tör-
ténések bontakozzanak ki belõle.

A Bhagavad Gitában az Úr így szól:
„Ismerj meg engem úgy, mint valamennyi létezõ örökéletû

magvát.”
A teremtésrõl szóló történetben, ahogy azt Manu

Törvénykönyve magyarázza, ezt olvashatjuk:
„Elõször megteremtette a vizeket, amelyekbe aztán bele-

engedte a Magot.”
Ebben a klasszikus kommentárban Kulluka a „magot” a

shaktival, mint magában rejlõ képességgel, a kreatív és
teremtõ erõvel azonosítja:  A Brahma-vaivarta puranában
Lord Krishna bija-nak neveztetik, minden Isteni
Megtestesülés (avatar) magjának.

Az indiai hagyományos matematikában az algebra megne-
vezésére használt kifejezés inkább a bija-ganita, azaz a
magokkal számlálás, ahol is az algebra szimbólumait úgy
tekintik, mint a geometrikus vagy numerikus mintázatok
magjait, és nem pedig az anka-ganita, azaz a számokkal szá-
molás. Bhaskaracharya, az i.sz. 12. században élt matemati-
kus, feltaláló és csillagász az alábbi dicsõítõ sorokkal kezdi az
algebráról szóló könyvét:

„Leborulok az Úr, a Matematika (ganita) elõtt, akit a
szánkja filozófusai az intelligencia-képesség (buddhi) megte-
remtõjének tartanak, amelyet a Létezõ (sat) és a Tudatosság
Princípiuma (purusha) vezérel, mint minden megnyilvánult
egyetlen meg nem nyilvánult magja.”

Így a mag megnyilvánult formája magában foglal minden
meg nem nyilvánult képességet, amely arra vár, hogy megva-
lósuljon. A magban a teljes védikus kozmológia és metafizi-
ka benne foglaltatik.

A „mag” szó használatának tûpontos példái a bija-
mantrák, az egy szótagú nagy erejû szavak. Ezeket lehetetlen
lefordítani, ugyanakkor isteni erõt testesítenek meg.

Ha figyelmen kívül hagyjuk a magot, akkor figyelmen kívül
hagyjuk az egész világmindenséget, az okok és okozatok lán-
colatát, figyelmen kívül hagyjuk azokat a mélyértemû erõket,
amelyek önvalónkban, az atmanban jelentkeznek. 

A „magus” (mag, magas, magától való, magától mozgató,
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magasztos)  világszó, kisugárzása az egész világra kiterjed.
Innen ered a ”magiszter”, rövidebben a “mester” megjelölés,
éppúgy, mint a gazdagságukat jelzõ “mágnás”, vagy a nagy-
ságot jelentõ „magna” latin szó. „Mag” szavunk nemcsak a
terményt jelenti, héjastul, hanem ennek belsejét, csíráját,
amely az egésznek lényegét, s mintegy lelkét teszi. A magból
magától magasra nõtt fa és a nála összehasonlíthatatlanul
kisebb mag közötti óriási különbség egyetlen, láthatatlan
tényezõ: a magban rejlõ életerõ, a mag-erõ. 

A magban ott rejlik a magasság, a magas ég. “Mag” sza-
vunk õs-szó, a „nagy” szavunk párja, rokona a szanszkrit mah
(jelentése: nagy). 

A magyar nyelvben alapvetõen a mássalhangzók a jelen-
téshordozók. Az „n” mássalhangzó õs-jelentése: nõ (pl. nõ,
néni, ana=anya). A „ma” õs-szó is a nõiségre, az anyaságra
utal (mint a ma-ma szóban), és a „g” mássalhangzó õsjelen-
tése „ég, egy, agy, ig(az), ig(e), eg(ész)”, akkor a ma-g szó az
anya-g szó más alakban. Õsjelentése tehát: Anya-Ég, Anya-
Agy, Anya-Egész; s itt az Anya maga Természet Anya, a
Világegyetem, amelynek lényege a mag-erõ, a lélek, az élet-
erõ. 

Mágus szavunk õsjelentése a Világegyetem anyagát átható
egyetemes életerõ kibontakoztatója, az élet felemelõje.
Hérodotosz szerint a mágusok a közép-ázsiai médek egyik
törzse. Meuli (1935) viszont felismerte, hogy a látnokok,
mágikus tanítók a görögöktõl északra lakó szkitáktól mentek

a görögökhöz. A mágusok (azaz a természet titkaiban jára-
tos emberek)”.Akkor volt ez... amikor a mágikus rendszer (a
természettudományok egységes rendszere, a mágikus világ-
kép) meggyökerezett Kis-Ázsiában; A mágusok pre-szemita
és pre-árja, vagyis a szemita és árja népeknél õsibb papi törzs
voltak Nyugat-Ázsiában.

A mágusok nemcsak Kis-Ázsiában, illetve Nyugat-Ázsiá-
ban voltak jelen, és nemcsak a 9. századtól kezdve. A
magyarságnál a mágusok sokkal korábbi nyomaira bukkan-
tunk, közvetlenül az özönvíz utáni korból. A hagyomány sze-
rint a mágikus tudás

Nimród révén került be az özönvíz utáni emberiség világ-
örökségébe. A mágikus mûvészetek Nimródtól erednek. A
Napvallású szkiiták és mágusok õsét, a mitológiai Kust,
Nimród õsatyját „Nap”-ként tisztelték, Magógnak és mágus-
nak is nevezték .A magyar õsvallást õrzõ Árpád-kori magya-
rokhoz látogató bizánci és nyugati misszionáriusok a magyar
vallás papjait „mágusok” néven említették. A 14. századból
származó Bécsi Krónika „Magosok” néven említi a máguso-
kat . A Kassai Kódex-ben följegyzett középkori magyar ink-
vizíciós perek jegyzõkönyvei a magyar vallás papjait mindig
„magus”-ként, az öreg fõpapokat „pontifex magorum”
néven illetik.

Természettudományos tények alapján kimutatták, hogy
legalábbis az i.e. 6. évezredtõl az emberiség különlegesen
magas tudásának központja a Kárpát-medence volt. A
mágusok voltak jó néhány nagy görög gondolkodó tanító-
mesterei, mint például Püthagorasz, Démokritosz, Platón,
akárcsak Empedoklesz és Prótagorasz tanítói Az i.e. 7.
évszázad körül „egész sor szkita látnok, mágikus gyógyító,
vallási tanító rajzott ki északról, mindegyikük samanisztikus
(abban a korban mágusoknak nevezték õket).

Magyar népnevünk megértéséhez a mágusok szerepének
felismerése a kulcs. A mágusok, a „rendkívüli teremtmé-
nyek” (Tarih-i-Üngürüsz), tíz-és százezrével együtt, egy
tömbben éltek, õrizve az õsi, természetes családi-nemzetségi
szervezetet, és így külön népet alkottak. A mágusok népe:
nép a népben. Mag-nép. Mag-nép abban az értelemben,
hogy ez a rendkívüli teremtményekbõl álló mag-nép szervez-
te meg egységes egésszé a magyar (hun-szkita) népet az
õskor hajnalán éppúgy, ahogy az emberiség összes alapvetõ
népét, köztük a kínai, indiai, egyiptomi, mezopotámiai, méd,
perzsa, az azték, a gót népet. És mivel õk voltak az emberi-
ség népeinek létrehozói, szülõi, ezért ez a mag-nép, a mágu-
sok népe volt az emberiség anya-népe. A mag-nép

az anya-nép, minden nép megalkotója. Ezért ez a mag-nép
a Föld védelmezõje, mert az anya mindig védi gyermekeit.
Ezért hordozza a „magyar” nevet a legtöbb európai nép
„anya” szavában.

A királyi mágusok világtörténelmi szerepének felismerése
örök és egyetemes értékekkel gazdagítja az emberiség kultu-
rális világörökségét, minden nemzet legigazibb, közös jövõ-
jének javára. Lehetõvé és szükségessé teszi a népek megosz-
tottságának leküzdését, a kicsinyes ellentéteken felülkereke-
dést, minden nép valódi, közös õsmúltban összefutó õstörté-
nelmének feltárását. Ha ezt a munkát elvégzi az emberiség,
képes lesz kijutni a nemzetek és közösségek évezredes fel-
bomlásának ördögi körébõl, s elindulni az összetartozás, a
felemelkedés útján.
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Amikor megkezdõdött a kuláklisták összeállítása, nem csu-
pán a vagyoni állapot volt a fõ-, a legfõbb az osztályharcos
szempont volt. Sok mintagazdaság, a földbõl élõk több évre
kiterjedõ földmûvelési terve, az állattartás, takarmánytarta-
lék irigység tárgya lett, a kollektivizálás mindent derékba tört.
A hajdani jó gazdák földönfutóvá lettek, az agitátorok elvit-
ték az istállóból az állatokat, kihúzták lábuk alól a földet, be
kellett adni a szerszámokat, nem volt már mibõl megélni.
Akinek módosabb házát is kinézte a kollektív irodának, az
vehetett vándorbotot a kezébe, meghúzódva városon egy-egy
bérelt szobában családostól. Megkeseredett emberekké vál-
tak, kevéske havi fizetésbõl élõk.

Életbe lépett az intézményesített diszkrimináció, a kuláklis-
tára (a szó a Szovjetunióból ered, így nevezték az ún. gazdag-
parasztot) felkerültek azok, akik a Párt szerint kizsákmányol-
tak más munkaerõt, rendelkeztek valamilyen munkagéppel.
A listák összeállításánál érvényesült a szubjektivitás, hiszen a
helyi párttagok állították össze, gyakran a rosszindulat is sze-
repet játszott, valamilyen sérelem miatti bosszú, irigység.
Ezeket a listákat szinte évenként bõvítették, a kulákok szá-
mát egyre növelve, míg volt még valami elkobozni való. A
származás is ok lehetett, például ha a szülõt már kulákká nyil-
vánították, akkor a gyermekét is. Vagy az átlagosnál jobb
anyagi helyzet, fizetett munkaerõ alkalmazása, vagy akár a
nem titkolt politikai nézet könnyen rendszerellenes váddal és
börtönnel járt. Ingatlanvagyonok elkobzása (föld, ház csûr,
istálló) a megalakuló kollektív gazdaság számára, a család
elûzése, az „elárvult”vagyon, javak elkobzása bevett módszer
volt. Ha a kiszemelt kulákjelöltnek nem volt földbirtoka,
akkor ok lehetett valamilyen kisvállalkozás folytatása, kocs-
ma, vegyes üzlet, de akár egy pálinkafõzõ-üst birtoklása is.
Vagy például Homoródalmáson cserép– és téglagyártó
mûhely. 

A nagybirtokosok internálása után már csak a jórészt önál-
ló vidéki földmûvelõ réteg dacolt a kommunista rendszerrel.
Meg kellett hát törni õket is. A hatalom nem rettent vissza a
legdurvább törvénytelen eszközöktõl, még a gyilkosságoktól
sem, ha meg kellett törni az embereket. Mihály Sándor, a
marosvásárhelyi Securitate ezredese azt mondta beosztottja-
inak, hogy felettesei egy eligazításon engedélyezték „felbuj-
tó” kulákok lelövését, megelõzendõ a lázadást. 

Ezután Marosszentannán nyugodtan, minden következ-
mény nélkül 1950. augusztus 13-án Coreanu Alexandru
securitate-hadnagy lelõtte (meggyilkolta) Nagy László helyi
gazdát. Sántha József ötvenkilenc éves református kántorta-
nítót 1949. augusztus 7-én faluja, Vadad határában lõtték le.
Ellene az volt a vád, hogy rendszerellenes kijelentéseket tett,
rémhíreket terjeszt a rendszerrõl, uszít a szérûcséplés ellen.
Ezért aztán a marosvásárhelyi Securitate hivatal parancsno-
ka, Mihály Sándor, a tanító kivégzésére adott parancsot. Két
tiszt-beosztottja, Lõte László és Tóth Zoltán a tanítót hazafe-

lé tartó útján feltartóztatták, a határban lelõtték és otthagy-
ták az út szélén. Vadadon 1950. július 20-án Kiss István, aki-
nek a neve már ott szerepelt a kuláklistán, és aki ellen a
Securitate már névtelen bejelentés alapján nyomozott „ellen-
séges magatartás tanúsítása” miatt, szintén áldozat lett. Lõte
László, Tóth Zoltán és Turcu Adrian fõtörzsõrmesterek azzal
az ürüggyel, hogy szökni próbált, a falu mellett lelõtték. Teljes
vagyonát elkobozták, feleségét a házból kitették, csak kevés
holmit vihetett magával. Ezek után a községi Néptanács elnö-
ke, Kiss Márton azt mondta, a gyûlésen: „Ha nem állnak be a
kollektívbe, következhet más is.” Voltak, akik nem várták meg,
hogy rájuk kerüljön a sors, Vajna Ádám, Sepsigidófalván
1950 augusztusában egy éjszaka leple alatt, kevéske holmival,
családjával elhagyta házát, birtokát, faluját. Minden hátraha-
gyott javát a kollektív gazdaság bírósági ítélet nélkül elkoboz-
ta. Az osztályharc tovább folytatódott, megfélemlítési akciók-
ban nem volt hiány, a Párt éberen õrködött a gúzsba kötött
lelkek felett. 

Az ötvenes évek közepén (1956-1957-ben) megjelent a hús-
kvóta-kötelezettség, megemelt kilókat róttak ki a népre az
egy házszám alatt élõ öreg és fiatal családot összevonva - bár
külön gazdálkodott a két család – nagyobb beszolgáltatási
kötelezettséggel sújtották, a teher elviselhetetlen volt. Ezek
az évek, igen kemény esztendõk voltak, törvénytelenségek
sorát viselte naponta a nép. Ekkorra már megtanulták az
emberek, hogy a Párt brosúráival ellentétben ne lássák rózsa-
színben a világot. A beszolgáltatás, fõleg a húskvóta szabo-
tázscselekmények elkövetésére kényszerítette a juhokat, ser-
téseket, szarvasmarhát tartó gazdákat, ennek következménye
aztán állatelkobzás lett. Szaporodtak a jegyzõkönyvek, benne
a „bûnök”, nõtt a nyomás az egyéni gazdálkodókon: cséplési
és õrlési vám, kényszerszerzõdés kötése. Közben a sajtó vissz-
hangzott a dolgozó parasztság öntudatos, hazafias kötelezett-
sége teljesítésétõl. A merészebb homoródalmásiak reklamál-
tak a Néptanács elnökénél, az Oroszhegyrõl származó párt-
aktivista elnök, Kovács László tejhatalmú osztályharcos kije-
lentette, hogy Almáson õ a miniszter, õ csinálja a törvénye-
ket, mehetnek reklamálni akárhova. Szabó Gyula szülei írták
fiuknak Kolozsvárra: „…mi már lehetünk akármilyen becsüle-
tesek, de mi már öregekül becsületesen nem tudunk dolgozni,
mert megindultunk a lejtõn lefelé, ötven után délután. S máskü-
lönben is, ami hazugsággal indul és hazugsággal folytatódik,
bajosan végzõdik igazsággal. Az bizonyos, hogy sorsunk vesze-
delmesen hasonlít a jobbágy sorsához. Mert mi most úgy építjük
a szocializmust, hogy mindent, pénzt, állatot, tejet, gabonát, ter-
ményt adunk oda az államnak s aztán meghúzzuk a nadrágszí-
jat.”

A homoródalmási Nagy család sorsa is úgy alakult, mint
sok más családé, nagyobb föld híján vállalkozás a helyi adott-
ságok mellett, sok munkával járó gyarapodás, aztán a kisem-
mizettség mindenbõl, ami a család megélhetését jelentette. 

Serdült Benke Éva

Lábunk alól a földet, fejünk fölül az eget
(Folytatás elõzõ lapszámunkból, második, befejezõ rész)



A húszadik század elején Nagy Ferenc útja is messzirõl,
Háromszékrõl, az Erdõvidékrõl vezetett Homoródalmásra,
nyolcan voltak testvérek, a szülõfalutól távol volt kénytelen
keresni a boldogulást. Bár eredeti mestersége cipész volt, õ
másra vágyott, Magyarhermányban már megismerte a cse-
répgyártás mesterségét, körülnézett távolabb is, hol lehet
találni megfelelõ nyersanyagot az önálló gyártáshoz. A jó kék
agyagot, a kék palát megtalálta Almás határában, letelepe-
dett, családot alapított, beindította elõször csak kísérletkép-
pen a gyártást. A negyvenes években még egy pálinkafõzõt is
építtetett Nagy Ferenc, amibe három betonkádat is elhelye-
zett, hogy a pálinkafõzõ meleg vizét ne a patakba, hanem a
kádakba engedjék, és így közfürdõt is adományozott
Almásnak. Házat épített, kertjében apósa, Lõrincz Mózes
messze földön híres gyümölcsöst telepített. Késõbb fia, Nagy
Béla is feleségével részese lett a vállalkozásnak. Bõvítette a
mûhelyt, kisebb mûhelyt épített fel telke szomszédságában,
nyaranta, a fõszezonban harmincnál is több embert alkalma-
zott a kézmûves gyártáshoz. A szerény gyarapodás bûn lett a
kommunisták szemében, kizsákmányolásnak minõsült. A kol-
lektivizálás õket is utolérte. 1962-ben elvették a még mûhely-
nek is alig nevezhetõ kisüzemet, Nagy Ferencet közel a het-
venedik évéhez szabadította meg a szocializmus attól, amit
egész életében legjobb tudása szerint végzett. Megalázták az
elvtársak, kulákká nyilvánították, és az idõs embert az irodá-
juk mögötti árnyékszék takarítására kényszerítették.
Akkoriban Almáson még azt is kiíratták a helyi kocsmárossal,
hogy „Kulákot nem szolgálunk ki!” Még megengedték egy
darabig Nagy Ferencnek és fiának, hogy õk vezessék a mun-
kálatokat, aztán mindenükbõl kiforgatták a családot. A kol-
lektív felparcellázta a kertet, kiosztották azoknak az almási
családoknak, akik már a kezdetén beálltak a közösbe. A
csûrjükben a gazdaság gabonáját tárolták, az istállójukba
bekötöttek két pár lovat. Idegenek jártak át az udvaron a
kertbe, már övék volt a gyümölcsös, a zöldséges, a Nagy csa-
ládnak a ház mögötti keskeny sáv maradt háztáji kertnek.
Csak a szerény ház, két szoba, konyha maradt nekik. A szülõ-
ket a kollektívbe való belépésre kényszerítették, csak késõbb
tudta meg a család, hogy az apát megfenyegették, míg kény-
telen volt aláírni a belépést. A tégla-és cserépgyártás tovább
folyt mások irányításával még néhány évig, a szülõk norma-
egysége, amit naponta teljesíteni kellett ahhoz, hogy jövedel-
mük legyen, napi ezer tégla volt. Ez abból állott, hogy az apa
nagyobbik fiával a kitermelt anyagot talicskával egy 3x3 m
nagyságú gödörbe hordta, vizet engedett rá a közeli kútból,
majd másnap hajnalban mezítláb addig taposta a hideg nyers-
anyagot, míg az formálhatóvá vált. Az anya a padon formába
gyúrta, majd szárítólapra tette. Egy tégla elkészítése három
fázisból állott: lehajolni a súlyos agyagért, formába gyúrni,
cipelni, kiborítani. A háromgyermekes fiatal édesanya,
Benczõ Sebestyén Erzsébet hamarosan gerincbántalmaktól
szenvedett, fiatalon tönkrement az egészsége, gerince meg-
hajlott, csípõje deformálódott. Nagy Bélától elvették a mûkö-
dõ vállalkozást, hozzáértés híján a kollektív gazdaság késõbb
már nem üzemeltette a gyárat, a volt tulajdonost csak teljesí-
tett normája után fizették. A gyümölcsöst nem gondozta a
kollektív, hamarosan kivágták tûzifának. Pusztult minden a
Nagy családot hajdan eltartó, gondosan felépített környezet-
ben. Az alapító Nagy Ferenc, a mindenre gondot viselõ fele-
sége, a gyümölcsöst telepítõ Lõrincz Mózes ma együtt nyug-

szanak a család késõbb elhunyt tagjaival a homoródalmási
temetõben. A cserépégetõ katlant végül maga Nagy Béla
bontotta le, egy élet munkája így tûnt el az esztelen pusztítás
nyomán. A veszteségeket nehezen dolgozta fel, sokszor nem
látott már kiutat, minden értelmét vesztette. Barátai körében
egyre a kiúttalanság volt a beszélgetés témája. A hetvenes
években állami munkahelyre ment, elõször a hargitafürdõi
kaolinbányánál dolgozott, majd a csíkszeredai vasút fölötti
hídnál, a szentkeresztbányai vasüzemnél. Szabadsága alatt is
dolgozott otthon, téglát vetett, így, munka közben érte a szív-
infarktus 1983 júniusában, ötvenhat éves korában. Felesége
megrokkant egészségben élt sokáig, munkás élete 2006-ban
ért véget, hetvenhat éves volt.

Aztán még más is történt. „1961. november 23-án délben az
Udvarhelyi Rajoni Securitate fekete gépkocsija megállott a
homoródalmási Dózsa György cipészmûhely elõtt. Két állambiz-
tonsági tiszt szállott ki az autóból, Pataki Juliu (Gyula) fõhad-
nagy és Kovács Sándor hadnagy, akik a cipészmûhelybe bemen-
ve az ott dolgozó négy férfi közül letartóztatták Bencze Gyula
cipészmestert.  Ezután Bencze családi házához hajtottak”- írja
Oláh Sándor Kényszerek-tanúságtevõk címû könyvében. Mit
is kerestek, mit vittek el a tisztek? A „szocialista állam meg-
döntésének terveit”, és mit találtak? Egy Teleki képet, egy
Horthy-képet, egy Kolozsvárott hajdan kiadott könyvet,
melynek piros-fehér-zöld volt a széle, ezért aztán a cipész-
mestert ájulásig verték kihallgatói. Valamint elvittek 3 darab
Tolnai Világlapot, gróf Teleki országgyûlési beszédeit, Erdély
visszatért fotomontázst. Pataki Juliu már ekkor azt mondta,
hogy „ettõl még egyet lobban a tûz!” Tehát a letartóztatott
semmi jóra nem számíthat. Ugyanakkor a cipészmester min-
den ingó és ingatlan vagyonát lefoglalták: kevéske megma-
radt földterületet, egy sárga-tarka tehenet, és egy Carpati
márkájú kerékpárt. A dolognak azonnal híre ment, Nagy
Béla, aki a cipészmester baráti körének, beszélgetéseiknek
állandó résztvevõje volt, tudta, hogy csak idõ kérdése és ráke-
rül a sor. A Securitate állománya az 1956 novemberi növelé-
se után még csak 13 ezer, ám 1961-ben már több mint 45
ezerre növelt létszámú lett, hozzájuk tartozott többek között
a Magyar Autonóm Tartomány több mint ezer titkos ügynö-
ke. És közöttük az a személy, aki a cipészmûhelyben idõnként
összeülõ bezárt ajtó, lefüggönyözött ablak mögött néha a
Szabad Európa rádió adását hallgató, borozgató baráti társa-
ság tagjaként mindig jelen volt. (Hogy aztán hazamenve
lekörmölje és beadja „gazdáinak”, ki mit mondott.) 1958-
1960-ban már többször módosított Büntetõ Törvénykönyv
szerint bûncselekménynek számított a nyugati rádióadók
híreinek hallgatása, esetleges terjesztése. Ezek alapján csak a
MAT területén ezer ember ellen folyt eljárás. Bencze Gyula
nem tudhatta, hogy már egy éve jelentget valaki róla és bará-
tairól, gyûlik az Udvarhelyi Rajon Securitate szekcióján az õ
bûnlajstroma. Forro Alexandru (Forró Sándor) és Cheresztes
Dionisie (Keresztes Dénes) tisztek tervezik a letartóztatását,
a faluban lakó két ügynök, Orbán Dezsõ és Kiss Árpád fedõ-
nevû jelentései alapján. „…Fent nevezettnek számos esetben
ellenséges megnyilvánulásai voltak…” írták gyakran a jelenté-
seikben. A cipészmûhelyben megforduló baráti társaság tag-
jait többször kihallgatták, csak azt az egyet nem idézték be
soha, aki a jelenéseket írta. A végén a Marosvásárhelyi
Katonai Ügyészség 1962. február 16-án Bencze Gyulát hét év
börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélte. 
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Nagy Béla neve a kihallgatások során többször elhangzott,
az ügynökök a jelentéseikben szavait sokszor idézték, a hely-
színek gyakran azonosak voltak, a cipészmûhely, illetve a
kocsma. Itt Románia kül- és belpolitikájáról ment a szó. A
forrás arról is informálta a tartótisztet, hogy gyakran Nagy
Béla lakásán is hallgatták az Amerika Hangja adót, részlete-
sen beszámolt minden szóról, hiszen mindig jelen volt, meg-
bíztak benne barátai. A sors iróniája, hogy 1963 januárjában
a már említett Pataki Juliu (Gyula), immár állambiztonsági
kapitány, újabb informátor beszervezését tartotta szükséges-
nek, mert Nagy Béla „volt homoródalmási gyáros” követésé-
re már nincs emberük, õ az éppen a frissen harmadolással
szabadult Bencze Gyulát szemelte ki erre a szerepre. Bencze
Gyula 1963 januárjában szabadult a zsilavai börtönbõl az
Államtanács kegyelmi rendelete alapján. A tartótiszt úgy
gondolta, hogy legyen hálás a rendszernek az elengedett éve-
kért, õrá úgyse gyanakodna senki. Nagy Béla továbbra se rej-
tette véka alá a véleményét a mezõgazdaság szocialista átala-
kításáról, melynek maga is szenvedõ alanya volt, a jelentések-
ben az állt, hogy: „nacionalista agitációt folytat a rendszer
ellen.” Bencze Gyula véleménye a kommunista világról csep-
pet se változott, hagyta magát beszervezni, kiképezni, fedõ-
nevet is kapott. Aztán egyetlen jelentést se írt. Lövétére ment
dolgozni, igyekezett elbújni a beszámolók elõl, mígnem a
hálózatból 1967-ben, mint alkalmatlant „elbocsátották”.
Meghurcolásáért, sorsáért, korai haláláért Orbán Dezsõ nevû
informátor a felelõs, számoljon el õ a lelkiismeretével. Az
almásiak tudták, ki õ, milyen pénzbeli javadalmazást kap
rendszeresen már 1958-tól, kitõl, miért. Nagy Bélát aztán
azért helyezték vád alá, mert nem szolgáltatta be a rádióját,
titokban hallgatta a nyugati adókat. A meghurcolásba, a
kisemmizésbe belerokkant, látva, hogy élete munkáját
hogyan pusztítják el. Az anya, akinek szüleit szintén kulákká
nyilvánították, a kollektív gazdaságban dolgozott. õ vállalta
magára a család sok gondját, neki olyan asszonyi sors jutott,
melyben sok más társával osztozott azokban az évtizedekben. 

A család gyermekei iskoláztatását mindennél fontosabbnak
tartotta, erõn felüli áldozatot vállalt ezért, nehéz volt ez
akkoriban, hogy mindhárom gyermek tanuljon. A nagyobbik
(1949) egészségügyi technikumot végzett Marosvásárhelyen,
a második (1952) kereskedelmi szakközépiskolát a messzi
Konstancán, a harmadik Udvarhelyen gimnáziumot, majd
Kolozsváron teológiát. Az apa azt akarta, gyermekei többet
tudjanak a világról, õ volt a harmadik a faluban, aki televízi-
ót vett 1967-ben, újságot járatott. Bármennyire is „leszerel-
ték”, benne volt a vágy, hogy többre vigyék, gyermekei töb-
bek legyenek szüleiknél. A családban ma is úgy él a múlt,
hogy a falu hasznos tagjai voltak, munkás életük példát jelen-
tett a település számára, sorsuk sok más sorstársukkal volt
azonos. A rendszer bûneit együtt szenvedték meg az
almásiakkal, és együtt minden erdélyi magyar sorsával.
Mindnyájukat egyformán sújtotta az a többségi nacionalista
koncepció, az a XIX. századtól beléjük oltott tanítás, hogy
minden, ami a földben és a földön van, az román, ugyanis
maga a föld is román. Akik rajta élnek, és nem „közülünk”
valók, azok idegenek, hazátlanok, jövevények, joguk se lehet
semmihez. 

Benczõ Dénes Homoródalmás szülötte volt, negyven éven
át szolgálta unitárius gyülekezetét, akkor is, amikor ez
nagyon nehéz hivatás volt. Õt is „veszélyes elemnek” tekin-

tette a Securitate, otthonát feldúlták, megbilincselve vezették
végig a falun, napokig vallatták Udvarhelyen, majd
Marosvásárhelyen, mit mondott a szószéken, kivel, mit
beszélt. A börtönben szalmazsákon a földön fekve várt sorsá-
ra. A vád ellene rendszerellenesség volt, de tanút erre nem
találtak, az egyházközség kiállt mellette. A rendszert jól kiis-
merte, azt látta, hogy a kommunizmus megtanította az embe-
reket minden rosszra, árulásra, irigységre, lopásra.
Akkoriban az a mondás járta a kollektívrõl: A kollektív arany-
bánya, aki nem lopja, holtig bánja. 

A homoródalmási Nagy László, maga is unitárius lelkész,
azt vallja, hogy az embernek megadatik, hogy szabadon dönt-
sön jó és rossz között, és azután szabadon cselekedjék jót
vagy rosszat. Az ember belsõ szabadsága a lélek, az értelem
szabadsága mindennél fontosabb, mert törekvés arra, hogy a
külsõ világban is elnyerje szabadságát. 

„Az embernek egyszerre kell érezni múltat, jelent, jövõt. Ez
védheti meg attól, hogy ne kövessen el megbocsáthatatlan bûnö-
ket. Maga ellen, szerettei ellen, idegenek ellen. Csak az egész
ember védett, és képes másokat is védeni. Ha nem segít a hosszú,
szerteágazó múlt, akkor kétes, hogy tudunk-e jól dönteni és cse-
lekedni.”- írja Száraz Miklós György író.

1987-ben Szabó Gyula történelmi tudósítássorozatának, A
sátán labdái 5. kötetének kiadását már nem engedélyezte az
összeomlás küszöbén álló kommunista rendszer, mert ekkor
már a tetõpontjára hágott egy nemzetiség szellemi üldözteté-
se. Korábban a 4. kötet fülszövegét se engedélyezték, mert a
szerzõ látleletében, melyet a 17. századról állított fel, a rend-
szer magára ismert: „Nem tündérkertté, de siralomvölggyé vál-
tozott az ország a XVII. század második felére. Az igazi és
visszafordíthatatlan romlás az emberi állapotban esett: a len-
gyelországi hadjárat (II. Rákóczi György idején) tatárdúlás és
rabság után végképp kimerült anyagi tartalékok mellett rohamo-
san megszûntek az erkölcsi tartalékok is. A reménytelenség útjá-
ra lépett társadalom elvesztette legfõbb kincsét, a szabadulás
belsõ erõforrásait, õrség híján elhányásra ítélt várak s rozsdás
kard jelzik a holnapot. A sötétbe alig hatol be Zrínyi távol és
más égisz alatt csillogó kardjának fénye.” Igaz, hogy a kötet
Erdély 17. századi megpróbáltatásairól szól, de az olvasó
értette volna úgy is, hogy az 1987-ben született sorok ahhoz a
nemzedékhez szólnak, amelyik már érzékelte, hogy az erdé-
lyi múlt 1987-ben leírhatatlan tabu, mert valójában a jelennel,
az irtózatos negyvenes, ötvenes hatvanas évekkel azonos. 

Barabási Albert László, a Csíkkarcfalván született nemzet-
közi hírû hálózatkutató meggyõzõdéssel vallja: „ A jövõ elõre-
jelzéséhez elõbb a múltat kell megismerni.”
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Szabó István

A pengõ
1927. január 1-tõl 1946. július 31-ig volt a magyar állam

hivatalos fizetõeszköze. Élt szûk húsz évet. Sorsa lényegében
az ország sorsa. Vagy balsorsa.

Nézzük meg közelebbrõl. Az aranyfedezetet véve, 1 kg
színarany 3800 pengõt ért. Egy akkori USA dollár átváltva,
5.7 pengõ, egy német birodalmi márkáért csak 1.3 pengõt kel-
lett adni. Ami kézzelfoghatóbbá teszi, mit is ért ez a pénz a
gyakorlatban, az a bérek, jövedelmek és az árak szembesíté-
se. Lássunk néhány példát: egy mázsa búza ára 12-36 pengõ.
A rozsé 9, a burgonyáé 7, a bab ára 56 pengõ mázsánként.
Egy kg marhahús ára 2.40, a sertéskaraj 2.60, a párizsi 2.80.
De mivel extra igények és szolgáltatások akkor is voltak, íme:
egy menet egy közönséges lotyóval (a nõnek nem volt szobá-
ja) 1.50 pengõ, míg minõségibb szinten ( a hölgynek volt szo-
bája, plusz külcsín, belbecs, stb.) 3.50-4 pengõ. Ezzel szemben
egy napszámos kaszás bére (1932-ben, a nagy világgazdasági
válság teljében, mikor a búza ára töredékére zsugorodott),
reggel öttõl este hétig tartó rohasztó melegben 1.20-1.50
pengõ.

Egy ipari munkás napi bére ugyanakkor 3-4, a vasutasé 3-5,
a kezdõ ifjúmunkásé 2-2.50 pengõ. Babits Mihálynak vagy
Kosztolányi Dezsõnek 7-10 pengõt fizettek egy-egy verselmé-
nyért, rövidebb írásért. Kezdõ tanító 150-et, tanár 220-260-at
kapott havonta. Legnagyobb jövedelemmel Dreher Jenõ bírt
(sörbarátok sejtik, kirõl van szó), míg 1935-ben alig 399 ezer
pengõt, 1940-ben 645 ezret kaszált. A híres tudós, mûvész,
orvos, mérnök többet keresett, mint egy miniszter vagy tábor-
nok. Szekfû Gyula, a történész és egyetemi tanár 33 ezret
vihetett haza évente, Jávor Pál ennél is többet, 35-40 ezret
keresett.

A magyar királyi miniszterelnöknek  2785 pengõ jutott
havonta. Horthy Miklós kormányzó juttatása ennél valamivel
kevesebb volt. A körülrajongott filmsztár tömöttebb bukszá-
val dicsekedhetett, mint az államfõ vagy a kormányfõ. 200
pengõ egy Orion rádiókészülék ára, 150 egy tíz napos osztrák
sítúra, 99 egy bicikli és egy doboz hiper-szuper, mézben
pácolt amerikai cigaretta, a Darling ára 1.80 pengõ.

Mai forintunkra gondolva, mit mondjunk? Csendesen és
mélyet sóhajtva pár tényre szorítkozunk.

A pengõ a II. világháború szinte utolsó pillanatáig megõriz-
te vásárlóértékét. Már a harmincas években a Balkán dollár-
jaként” tisztelték, valamiért megbízhatóbbnak tûnt, mint a
csehszlovák korona, a német márka, a francia frank vagy az
olasz líra - hogy a lejrõl, dínárról vagy drachmáról ne is
beszéljünk. Jellemzõ eset, hogy amikor a magyar csapatok
1944 szeptemberében elfoglalták a dél-erdélyi Tordát, a hely-
béli román boltosok, kofák és kocsmárosok pengõben kérték
az elszámolást, mondván: a helyzet bizonytalan, de a pengõ
biztos. Észak-Erdélyben 1945 végéig a pengõ ugyanolyan
bevett fizetõeszköz volt, mint a lej.

Az elsõ merényletet Hitlerék követték el a magyar pénz
ellen. Nem törlesztették adósságaikat – igen, igen, Német-
ország tartozott nekünk! – ami 1943-ban 1000 millió (=egy-
milliárd), 1944-ben 1400 millió pengõre duzzadt. Utóbbi
önmagában kb. 50% -al több pénzmennyiség, mint amennyi

1939-ben egész Magyarországon forgalomban volt. Olyan ez,
mintha mondjuk, egy kitûnõ paripa vérét 1400 pióca szívná,
de a pengõ ezt még túlélte.

A második csapást, amibe a pengõ már belefulladt, a
hazánkat felszabadító dicsõséges Vörös Hadsereg mérte rá.
Amint az ország területére léptek, nyakló nélkül hozták for-
galomba az un. vörös pengõt. Szigorúan köteleztek minden
bankot, vállalatot, intézményt és magánszemélyt, hogy a
szovjet papírpénzeket (aminek fedezete a dávájcsász és a
joptvojmáty volt...) a régi jó pengõvel azonos értékû fizetõ-
eszközként fogadják el. A szovjet nyomdák sztahanovista len-
dülettel ontották a bankjegyeket, határ a csillagos ég, hogy a
nagy Sztálin kedvenc szavajárását idézzük. Ráadásul itt volt a
kétszeresen is végigrabolt, háború dúlta, lepusztított ország.
A többit akárki elképzelheti. Ám a pengõ, amely tudott élni,
tudott meghalni is. Nem szürkén, unalmasan múlt ki, hanem
mint egy vérbeli primadonna a színpadon. Bekerült a
Guinness rekordok aranykönyvébe!  

Fantasztikus, elképesztõ -  a világtörténelemben egyedülál-
ló, szó szerint megmérhetetlen infláció volt az õ feledhetetlen
hattyúdala. Ha 1945 augusztusában (az ország romokban...)
egy kg kenyér ára már 6 (hat) pengõ, tíz hónap múlva, 1946
júniusában  ugyanannyi kenyér 5.850.000.000 (ötmilliárd-
nyolcszázötvenmillió) pengõbe került. Volt idõ, amikor az
árak 15 óránként duplázódtak. Az 1946. augusztus 1-én beve-
zetett forint értéke 400 ezer quadrillió pengõvel volt egyenlõ.
Mennyi ez? Tessék a 4-es után legalább huszonkilenc nullát
írni, de inkább amennyit csak bírunk, csak minél több legyen
és - annyi.

A pengõ világszerte, sõt bizton mondhatjuk, Galaktika-
szerte fölényesen bebiztosított elsõ helyét az afrikai
Zimbabwe Köztársaság pénze próbálta elorozni nem rég, de
még a magyar csúcs közelébe sem jutott.

Végül is jöjjön a kényes kérdés: hány mai forintot érne a
békebeli, erõs pengõ? A válaszhoz akrobata mutatványok
kellenek. Akkor még volt bilgerli csizma, slinger bugyi,
lópatkolás, fapapucs, bábaasszony, tajtékpipa, gatyamadzag -
de nem volt szilikonmell, okostelefon, légkondi, viagra,
sajtburger, plazmatévé, hüvelygomba reklám és Gyõzike. 

Ha szigorúan a dollár (1938) – pengõ (1938) - dollár (2020)
- forint (2020) fokozatain át bukdácsolunk, akkor a pengõ ma
kb. 1050 forintot ér. De ha az aranyhoz viszonyított értékét
vesszük (1 kg színarany 11.500.000 (tizenegymillióötszázezer)
Ft. és ha ezt elosztjuk 3800-al, akkor 1 pengõ=3026 forint.
Nem (csak) az „arany középút” kényelmessége, ha rábólin-
tunk, hogy az igazságot valahol 1500-2000 forint között kell
keresni. Most már mindenki osszon-szorozzon, viszonyítson,
spekuláljon, hogy mikor volt jobb, akkor-e vagy most.

A pengõ egy kirabolt, feldarabolt ország (Trianon) oxigén-
je, plusz vitaminja lett.  

Megbízható volt, mint a Hoffer traktor, a Magyar Királyi
Posta, a Botond rajszállító terepjáró, a kakastollas csendõr, a
MÁV, mint a Zrínyi rohamlöveg, a Tungsram és a magyar
ember. Néha van egy olyan teljesen irracionális, konok érzé-
se az embernek, hogy a pengõ önmagában is érték volt,  több,
mint értékmérõ, árjelzõ vagy fizetõeszköz. A magyaron kívül
még öt nyelven, köztük románul is rányomtatták a címletet. S
a végtelen számú nullák tengerében oldódott fel, mint
Buddha a nirvánában. A pengõt a semmibõl teremtették és a
semmibe tért vissza.
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Tekintsük át az áttekinthetetlent

Minden történetnek van elõtörténete, általa pedig leg-
többször áttekinthetõbbé válik az egész, és magyarázatot
nyer. Esetünkben is errõl van szó. Az, ahova a világot elura-
ló és nyilvánvalóan tovább eszkalálódó mesterséges zûrza-
var vinni akar minket, visszavezethetõ a távoli múltba, és a
sok generáció aknamunkáját folytató mai utódok – pillanat-
nyilag túlerõnek örvendõ – terveiben is felismerhetõ.

Ezek a tervek, már tapasztalatból tudhatjuk, utópiák,
csakhogy az utópiák megvalósításának erõszakos kísérletei,
ellehetetlenülésük elkerülhetetlen bebizonyosodása során
mérhetetlen szenvedéseket okoznak.

Sokáig uralta a közvéleményt az a meggyõzõdés, hogy
ami ezzel kapcsolatos veszélyekre próbált rámutatni, csak
összeesküvés-elmélet lehet. Aztán a kép tisztulni kezdett.
De rögtön megszületett erre is a gyakorlati megoldás. A
politikai korrektség mára sokfelé életveszélyes szájzára
kimondhatatlanná tett minden számukra terhes igazságot.

Ha azonban elfelejtjük ezt a tilalmat és a dolgok mélyére
nézünk, a kép jól áttekinthetõ. Nem lehet nehéz, hiszen ma
már a tervek magabiztos támogatói ki is mondják végsõ
szándékukat. Világkormányra van szükség. Ezenközben
pedig az ezzel szembehelyezkedõ média és a politika is
ennek megannyi részletével foglalkozik, ami nem baj, sõt
szükséges, de a népben nem tudatosul a mindent megma-
gyarázó végcél. Fõleg pedig annak végzetes veszedelmei.
Népet mondok, mert az nem azonos a tömeggel. A tömeg
az, amely mögött ott van az õt mozgató erõ. A tömeg a vég-
rehajtáshoz megnyertek félrevezetett sokasága.

A célra törõ erõk a látszatra vigyázva, ezt mint az embe-
riség békés és szabad jövõjének zálogát mutatnák be, a bal-
oldaliság köntösébe öltöztetnék, és nagyon ügyelnek arra,
hogy ennek valódi haszonélvezõi homályban maradjanak.
Azt akarják elhitetni, hogy ezek az erõk nem léteznek, errõl
beszélni bûn és persze politikailag inkorrekt, az egész pedig
összeesküvés-elmélet. Valójában azonban õk az új utópisz-
tikus világ poklának úttörõi.

Csakhogy az elõtörténethez visszanyúlva fény derült a
célra is, és fordítva, annak nyilvánosságra kerülésével vég-
leg megvilágosodott az odáig vezetõ út minden kanyarjával,
meredekével és lejtõjével, pihenõivel és üzemanyag-feltöl-
tõivel, nélkülözhetetlen mellékhelyiségeivel. No meg kilá-
tóival! A sikert már közel érzik, ezért kezdenek olykor nyíl-
tabban is ágálni.

És valóban, az úton jócskán elõre haladtunk már.
Vannak, akik azt hiszik, át is jutottunk a hágón, s csupán a
túloldali aláereszkedésre kell még figyelni, a cél fényei
alant világítanak.

Ha körülnézünk és visszapillantunk, a kezdetek távoli
ködös völgyeiben még ott gõzölögnek a Nagy Francia
Forradalom áldozatainak vérpadjai. A felvilágosodott
ember elsõ nagy sikerének emlékhelye, a nagy menetelés-

nek elsõ gyülekezõhelye. Ott, amerre valaha vigyázó szeme-
inket oly nagy igyekezettel vetettük.

A napóleoni idõk utáni nyugati államok idejében már fel-
fedezhetõ az a háttérerõ, amely a nemzeti öntudatok kitel-
jesedését eszközként is bekalkulálva indul el a maga jól
elképzelt és folyton megújuló módszereket alkalmazó
útján. 

1848 „megoldásában” például már világosan látható ama
pénzügyi háttér meghatározó ereje. A cári Oroszország ela-
dósodása.

A franciákat megalázó 1871 és a visszavágás 1918-a
mögött pedig már felbukkan a hagyományos társadalmak
felszámolásának ma jóval elõrehaladottabb szakaszába
érkezett terve.

Trianon még kisebb nemzetállamokat hoz létre a nagy
gyûjtõállamok helyett. Ma már új helyzet elõtt állunk, és
ennek éppen ellenkezõje a cél. A nemzetállamok lebontá-
sa. Újabb, jól átgondolt lépés a végcél felé.

A két világháború közti szünetben létrejött monstrumok
vezetõi pedig lehetõvé teszik a nagyhatalmúak elleni gyûlö-
let állandósítását. A diktátori státust a tömegek célkereszt-
jébe helyezve, a civilizációs különbségektõl függetlenül dik-
tátorosítanak minden helyi hagyomány szerint ott elfoga-
dott vezetõt, és általa még számos további összetett terv
valósítható meg. Lásd például az arab tavasz ötletét.

A tömeg elégedetlenségét valaki, vagy valami ellen lehet
levezetni. Van, hogy elég egy diktátor vagy azzá démonizált
személy, de lehet szó magáról az államról is. A korlátlan
szabadságnak ugyanis a törvényesség õre lehet a fõ akadá-
lya. Akkor pedig mi a megoldás? A társadalmakat anarchi-
ába taszító civil szervezetek kezébe adni a hatalmat? Ismét
marxista emlékek kísértenek. Mintha azt tanították volna,
hogy az állam csak egy történelmi kategória. Egyszer létre-
jött, van és lesz, míg el nem tûnik.

Itt tartunk ma!
Közben azonban egyebek mellett tágra nyílt egy bepillan-

tást jelentõ ablak, amelyet már nem is próbálnak becsukni.
Ez pedig a Richard Coudenhove-Kalergi írásaival és tevé-
kenységével foglalkozó és egyre bõvülõ anyag.

Az osztrák-magyar gróf, aki japán anyától született
Tokióban.  Fiatal korától tagja volt a Humanitas páholy-
nak. 1922-ben jelenttette meg írását Páneurópa-egy indít-
vány címmel, majd 1923-ban megjelent könyve a
Páneurópa, mely megalapozta a Páneurópa mozgalom esz-
mei alapjait. Alapmûve azonban a Praktischer Idealismus,
amely 1925-ben látott napvilágot. Sajnos magyar fordítás
nem készült, de a nyelvismerettel rendelkezõk az
interneten könnyen megtalálhatják. Ebben az elõzõ könyv
egyes részleteiben még olykor megtévesztõen széplelkû
szerzõ már nagyon messzire jut. 

Az õ szellemében hangzott el Winston Churchill 1946-os
zürichi beszéde az egyesült Európáról. Kalergi kezdemé-
nyezte az Európai Parlamenti Unió létrehozását is, még
1947-ben.

Szász István Tas naplójegyzetei



Amit még tudunk: Kalergi gróf 1950-ben elsõként vehet-
te át az Achen város adományozta Nagy Károly-díjat, mint
aki a legtöbbet tette az európai béke megteremtéséért. A
díj egy része ma már az õ nevét viseli. És idei kitüntetettje
az európai népek békéjéért állítólag oly sokat tett Klaus
Iohannis. Valóban elmondhatjuk, hogy errõl ennyit.

A Páneurópa címû könyve, melyet ma már több helyen is
idéznek, célul tûzi ki egy újabb háború megakadályozását, s
ennek érdekében egy, minden ellentétet feloldani képes
Páneurópai Uniót tervezett meg a minden európai népben
ott élõ békevágyra építve. Ebben még a nemzetállami saját-
ságokat szentnek és sérthetetlennek írja le és azok feloldá-
sát nem tervezi, de egy európai nemzetrõl beszél a világon
létezõ más civilizációk között, s ennek vezetõ szerepet szán.
Még Trianon megoldását is ebben látja, s benne a magyaro-
kat a legnagyobb vesztesnek nevezi. Általános tolerancia-
rendelettel oldaná meg a homogenizációs kísérletek letöré-
sét. Hangsúlyozza, hogy Európában igazságos határok nem
létezhetnek. 

A Praktischer Idealismusban azonban elõzõ jóslata, mely
szerint „A távoli jövõben az ember hibrid lesz. A mostani
rasszok és kasztok áldozatul esnek a távolságok és az elõítéle-
tek legyõzésének. A jövõben megjelenõ eurázsiai-negroid fajta
külsõleg az õsi egyiptomiakhoz lesz hasonló, a népcsoportok
közötti sokféleséget felváltja a személyiségek közötti sokféle-
ség”, - már konkrét és megvalósítandó tervként jelenik meg.
E sorok hitelességét senki sem tagadja, tehát bár nem ter-
jesztik, de összeesküvés-elméletnek még a halvány árnyéka
sem fenyegeti. 

Tény, hogy a gróf személye és szándékai, valamint kétség-
telenül nem feledhetõ munkássága körül lassan terebélye-
sedõ vita alakul. A lényeg azonban az, hogy az általa lejegy-
zettek jegyében folyik Európa átalakítása. Ismét zajos szó-
párbajok sok mindent eltakaró csendjében arat a sötét
szándék. Az eredetileg bárkitõl is származó nagy terv tehát
megvalósítás közben van. A legfontosabb tennivaló az iden-
titástudatok eltörlése, megsemmisítése. A vallási, nemzeti,
s mára már a nemi identitás felszámolása és a fajok össze-
keverése folyik. A fehér faj felszámolásának tervezett réme
ott kísért. Az így kialakuló, kapaszkodó nélküli tömeg lehet
igazán alkalmas egy világkormányzás alatt ellátni a neki
szánt funkciót. A szabadság illúziójának rabjaként, az
önmegvalósítás délibábját követve élni és fogyasztani.
Termelni a hasznot. Terv szerint erre a „jövõben megjelenõ
eurázsiai-negroid fajta” - amely külsõleg az õsi egyiptomiak-
hoz hasonló - lesz a legalkalmasabb.

Ami napjainkban – józan észszel megmagyarázhatatlanul
– történik, csak ezt az elképzelést látszik megerõsíteni. A
haszonélvezõkrõl nem szól a történet. Amit errõl olvasni
lehet, az egyelõre valóban csak tapogatózás és akár összees-
küvés-elmélet is lehet. Azonban léteznek, ott vannak mind-
ezek mögött, és szövik a hálót, törik az utat a természet sza-
bályait, a teremtés törvényeit is mellõzve.

És itt van a bökkenõ.
Mert ez nem sikerülhet nekik. Csakhogy sok-sok generá-

ció fogja megszenvedni azt a hosszú idõszakot, amely a
bukásukig eltelik, és ama bukás is nagy kataklizmákkal jár-
hat.

Sajnos, ez a jövõ kontúrozódik, hacsak valamilyen isteni
beavatkozással, egy váratlan példával, esetleg a még általuk
el nem ért más civilizációk beavatkozásával nem sikerül az
utolsó percben gátját állni a sötét - túlzás nélkül sátáni - ter-
vezõi szándéknak. Ne feledjük a nagy kérdést, vajon csak
fekete-fehérben gondolkodnak? A világkormányzáshoz
ugyanis az európai eredetû fehér civilizáció lencseszínû
masszává keverése még nem elég. Az ó-egyiptomi modell
világméretû kiterjesztésére nincsen tapasztalat.

Ilyen nagyságú beavatkozásra eleddig csak a Teremtõ volt
képes. 

Vajon Õ mit akar mindezzel?
Mi, az elszenvedõk, mellékszereplõk vagyunk, de nem

maradhatunk tétlenek. Mikor azonban magyarázkodni pró-
bálunk, nem várhatunk eredményt. Hiszen minden olyan
egyszerû! Õk akarnak valamit, amit mi nem akarunk.
Akarnak valamit, ami szembe megy a teremtés törvényei-
vel. A teendõinket ennek tudatában kell megtervezni és
véghezvinni. Meggyõzésnek, magyarázatnak, szemük nyito-
gatásának nem sok esélye van.

Azért Márton Áron szavát se felejtsük: „Az embernek
kell megváltoznia, hogy jóra forduljanak az idõk!” Tehát
érdemes magunkba is nézni.

Itt alant háború folyik. De felettünk a Jóisten, s ezt jó hal-
lani!

2020. augusztus 27. 

A hazugság apoteózisa
Ismét félárbocon a „magánlobogó”, mellette a fekete

fátylat gyászosan lengeti az októberi szél. Talán jót jelent,
vagy csak véletlen, hogy az idén még nem kérdezték tõlem:
doktor úr, ki halt meg? Számon tarják végre a tizenhárma-
kat, avagy már a falubeli vélt halála sem érdekes?  Mi lak-
hat a lelkekben? Nevetség tárgya már a magyarban a
magyart remélni?

Alsós kis unokáim kérdeznek rá a magam faragta kopja-
fákra. Pápi, ezt a románok csinálják? Hol hallottátok ezt?–
kérdezem szinte kétségbeesve, apjuk a fejét fogja! Már nem
is tudják. Csallották valahol. Csak hallották. De megtanul-
ták. Természetesen következik az ellengõz, mint már annyi-
szor. 

Valami betette a lábát már gyermekeink világába is. Mert
az, hogy több mint negyven éven át hallottam szakmányban
a román doktor jelzõt, megszokottá vált. Sõt, lakásom után
érdeklõdõ látogatóim szerint a Makovecz Imre tervezte
házam is elnyerte a román faragott ház ismertetõjelet.

Csendesen borongok a ma sem megnyugtató helyzet nyo-
mása alatt. Az évfordulós nap csak fokozza levertségemet.
A Tizenhármak utolsó szavait olvasgatom újra. Schweidel
József már akkor is sátáni világról beszél. Pedig mit sem sejt
arról, ami 170 év után következik. Arról, amikor az õ áldo-
zata jó esetben is értelmezhetetlen, de sokakat nem érde-
kel, sokak õrültségnek tartják, s nem kevés az, aki viccet is
csinálna belõle. Az a sátáni világ utódokat nevelt. A sátáni
világ gyökerei messzire nyúlnak a múltakba.

Csak írom és írom a naplóimat és mondogatom a maga-
mét, ismételgetem is gyakorta a legfontosabbakat. Most
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sem tudok ennek ellenállni. Hogy a tömeggel nehéz valamit
megértetni, annak is megvannak hosszú idõ alatt és jól
kidogozott okai. De mi van a tanult elmékkel?

Folytonosan rágódunk a napi események bosszúságain,
figyeljük, hogy mitõl lehetünk még bosszúsabbak, mi az,
ami ráduplázni is képes a képtelenségek emelkedõ pirami-
sára? És a média sem kímél híreivel.

Közben pedig a maga meztelenségével áll elõttünk a
valóság.

Van egy hatalmas és évszázados múltra visszatekintõ terv,
és vannak ennek nemzedékeket átívelõ tervezõi meg végre-
hajtói.

Õk azonosak a világ gazdasági erejének szinte kizáróla-
gos birtokosaival, akik ugyanakkor tisztában vannak az
emberi gyarlósággal is. Erre alapozva jutottak idáig.

A pénz hatalma mindenkor megtalálja buzgó kiszolgáló-
it, s ha ezek megjelennek a kultúra, a tudomány, a nevelés,
sõt az egyházak tájékán, akkor egy idõ után téves meggyõ-
zõdésû tömegeket is tudhatnak maguk mögött.

A nagy terv megvalósításához már csak mozgatni kell
õket.

Lássunk csupán két példát, hogy gondolkodni képes és
indulatmentes egyén számára mennyire felesleges a részle-
tekben való turkálás.

– Migráció! Évek óta tudjuk, hogy a migráció milyen
veszélyekkel jár, ezek egy részét

rövidtávon is megtapasztalta a világ. Cáfolhatatlan tudo-
mányos mérések igazolják, hogy középtávon hova fog
vezetni. De azt is tudjuk: szárazon és vízen egyaránt megál-
lítható. 

Mégsem ezt teszik, mert nem akarják. Mert egy pontos
cél érdeke a lakossághígítás, sõt csere. Hiába vitatkozunk,
érveinket nem is akarják érteni.

– Soros! Folyamatosan vádolnak, amiért egy filantróp
öregembert – ráadásul antiszemita indítékkal – minden
bajok oka gyanánt unalomig emlegetünk. Na, de ez a vén
filantróp minden, minket ért támadás mögött bizonyítható-
an ott van, sõt legújabban önmagát meg nem tagadva utasí-
totta az uniót, hogy Magyarországgal szolgáltasson példát a
pénzügyi büntetésnek nevezett zsarolás terén. Mi kell még?
– kérdezzük.

Csakhogy az a másik oldal nem a valósággal törõdik.
Számukra az abszolút igazság csak az lehet, ami az övé. S
ezzel sem éri be. Mert szerintük csak az van és úgy, ami s
amint õk látják. Ezt mi hazugságnak hívjuk. Náluk azonban
mást jelent.

Így lett a legalpáribb hazugságból abszolút igazság egy
pénzre és annak erejére alapozott világ urainak akaratából
és világkormányzó terveik érdekében. Ez a hazugság apote-
ózisa.

Mit is mondott 171 évvel ezelõtt utolsó szavaival
Schweidel József? „A mai világ a sátán világa, ahol a becsü-
letért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom,
a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott,
meghasonlott világot.” 

Azóta is erre várunk. S talán a teremtõ Úristen is ezt
várná el tõlünk!

2020. október 6.

Tóth Árpád

Új tavaszig vagy a halálig
Most, hogy megint útfélre estem,
Eltûnõdöm e téli esten,
Mi volt az élet, uramisten?

Mi volt? ez volt: sok fénytelenség,
Fakó robot és kénytelenség,
Száz bús határ reménytelenség.

Borult egek kevés azúrral,
Koldus pajtásság pár nagy úrral,
Pár ájult nóta, tépett húrral.

Egy-két vad mámor nyoszolyája,
Egy-két asszony jó, meleg szája: -
Volt, nincs. Csöndes a szívem tája.

Most itt ülök, roppant hegyek közt,
Betegen a többi beteg közt,
Múltnak háttal, halállal szemközt. 

Lesz-e másképp? várjam? ne várjam?
Lassan szétszéled a homályban
Bitang jószágom, kedvem, vágyam.

Nyomunkban, mint fekete bundás,
Begyûrt süvegû öreg kondás,
Hallgatva ballag a lemondás.

S mégis, a csönd-paplanú télben
Nagy nyugalom évadját élem –
Érzem, az Isten gondol vélem.

Mint a bokrok kemény bogyókkal,
A hó alatt zamatozókkal,
Megrakva szívem hûvös jókkal

Hogy mire jókkal, majd megválik,
Mire a hó gyapja lemállik, 
Új tavaszig vagy a halálig.

Fekszem megadva, békén, resten,
S néz rám, át a végtelen esten,
Tûnõdve sorosomon, az Isten.



Trianon – 100
„Trianonnal az a baj, hogy nem lehet vele lenyugodni, nem

lehet elfogadni, nem lehet nem elfogadni. Semmit sem lehet vele
igazából csinálni.” (Ungváry Krisztián történész)

„Ha ma valaki Trianont emlegeti, irredentának titulálják. Az
európai történelemben nincs rá példa, hogy egy ország kéthar-
madát levagdossák és még csak sírni sem szabad.” (néhai
Kaszás Attila, színmûvész)

1) A 2004-ben Budapesten kiadott középiskolai történelmi
atlasz 78. oldalán található adatok Magyarország feldarabo-
lásáról, 1920.

– a maradék ország területén maradt: 6.730.996 magyar
– Romániához került: 1.661.805 magyar,(ma kb. 1.280.000)
– Csehszlovákiához: 1.066.685 magyar,(ma kb 510 ezer,

plusz Kárpátalján kb. 170 ezer
– Jugoszláviához: 558.213 magyar, (ma kb 290. ezer)
– Ausztriához:26.159 magyar, (ma kb. 7 ezer)
Az ezeréves Magyarország lakossága akkor - Horvátország

nélkül - úgy 18 és fél millió. Ebbõl magyarnak vallotta magát
10.043.852 fõ. Ebbõl az utódállamok túsza lett 3.312.856
magyar.

2.) A frissen megjelent: Mert nem lehet feledni... TRIA-
NON füveskönyve címû 178 oldalas kötetben megszólalnak
azok, akik valakik voltak az utóbbi 100 évben. Elgondol-
kodtató, amit öt brit miniszterelnök mond. A jámbor olvasó-
nak önkéntelenül is Pilátus jut eszébe, aki mosta kezeit, mint
Ágnes asszony a lepedõket. Vagy ez lenne a híres angol fair
play?

-Lloyd George, aki a gyõztesek, a „Négy Nagy” egyike volt
Trianonban: „A teljes okmány- és adattár, amit egyes szövetsé-
geseink a béketárgyalások során nekünk szolgáltattak, hazug és
hamisított volt. Nem vettük észre a szövetségeseink által elénk
terjesztett statisztikák valótlanságát, amelyek végül is a diplo-
mácia történetének legigazságtalanabb békéjét hozták létre, és
amelyek következménye a nemzetközi törvé-
nyek és nemzetközi jogok legdurvább megsér-
tése volt.”

- Herbert Asquith: „Ezt a szerzõdést nem
államférfiak hozták létre.”

- Ramsay MacDonald: „A békekötésnél a
szenvedélyek bitorolták az ész, a politikai belá-
tás és az államférfiúi bölcsesség helyét, az idõk
folyamán ezek a szerzõdések belevittek minket
az ingoványba, amelyen most megfeneklet-
tünk.”

- Arthur Neville Chamberlain: „A trianoni
szerzõdés eredménye Európában nem béke,
hanem az új háborútól való félelem.”

– Stanley Baldwin: „Európa békéje a tria-
noni békeszerzõdés napján szûnt meg.”

És szólaljanak meg az akkori franciák is,
azok akik összetévesztették – de nagyon! –
a béketeremtést a bosszúállással. A magyar-

ellenes hisztéria mögött, itt-ott másvalami is dereng.
– André Tardieu: „Magyarország számára nincs könyörület!”
– Ferdinand Foch marsall, az I. világháború gyõztes hadve-

zére: „Mi valami kínos és kellemetlen dolgot akarunk elkövet-
ni Magyarországgal szemben, amikor elvesszük tõle Erdélyt és a
románoknak adjuk.”

– Aristide Briand: „A magyar határt önkényesen vonták
meg. A mostani magyar határ nem feltétlenül végleges és nem
feltétlenül szentesíti az igazságot.”

E füveskönyben több száz mellbevágó, megrendítõ véle-
mény található. Magyar is bõven. Ezekbõl csak egyet – ne-
hogy már elfogultnak látsszunk!  azt, amit Apponyi Albert
Párizsban a békecsinálók szemébe vágott:

„Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország
ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt
megásták a sírját.”

Hányan emlékeznek még Csehszlovákiára és Jugosz-
láviára? És a Szovjetunióra? Mert az 1947-es párizsi békét, a
„másodszor is Trianont” egyes-egyedül Sztálin kényszerítette
ránk. Most a britek, az amerikaiak és fõleg a franciák(!) sok-
kal bõkezûbbek lettek volna. Moszkva cselekedett, õk hagy-
ták. Pilátus élt, él, élni fog.

3.) Egy ember – mindegy, hogy hol, Erdélyben vagy másutt
– minden reggel a tükör elé állt és így beszélt: Nézz a tükör-
be, magyar, hogy lássad legnagyobb ellenségedet és lássad
egyetlen szabadítódat! Ennyi. Ez az ember élni akart és
másokat élni hagyni. és nem akart senkit megváltoztatni,
csak saját magát. Titkon talán remélte – bár a reménykészle-
tét nagyobb, szentebb dolgokra tartogatta, mintsem hogy õ
példakép legyen. Mielõtt a világot megváltotta volna, saját
magán kezdte. Nyilván, kényelmességbõl, mert saját maga
mindig ott volt, ahol õ. Most, múlván az idõ, tudom, hogy
sokkal jobban szerette fajtáját, mint amennyire gyûlölhette
volna annak ellenségeit. Egyszer arra a gyakorta felfakadó
kérdésre, hogy miért nem szeretnek minket a szomszédaink,
pedig mindent elvettek tõlünk, ami csak eszükbe jutott, így
felelt:

Jártam már úgy, hogy valakinek ígértem valamit, vagy tar-
toztam neki. Ha szembe jött velem, rám tekeredett a szégyen

2020. december
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és azon kaptam magam, hogy dühös vagyok rá, mert elron-
totta a napomat. Pedig nem vont kérdõre, nem ugrott
nekem, nem szólt – csak ott volt. Érted, ott volt! Létezett.
Aztán, ha mentem az utcán, ez mindig eszembe jutott, s vele
az a rossz érzés... Bûnöm, hibám, titkom, tévedésem – nevez-
hetjük, ahogy akarjuk - mint egy démon, kísértett, idegesí-
tett, szorongást keltett. Nálam van, ami az övé. Õ is tudja, én
is tudom, és tudja, hogy tudom, hogy tudja, hogy én is tudom.
Pedig csak annyit kellett volna tennem, hogy normálisan ren-
dezem a dolgot. Nehezen bocsátunk meg annak, akivel
rosszat tettünk. Már Tacitus is megmondta: azt gyûlölik, aki-
nek ártottak. Még mindig nem érted, miért nem szeretnek
minket a szomszédaink?

Aki most azt hiszi, hogy innét Sarkadról akarjuk, holmi
tanmesékkel, megmondani a tutit, az – kérem tisztelettel –
ne olvasson tovább. Élünk, néha inkább túlélünk. Túléljük
esendõ, önsajnáló vagy imádott önmagunkat és másokat is.
De ezzel vége! Túléltünk mindent bõ kétezer éves történel-
münkben, még akkor is, ha ez a mélyen tisztelt történelem
kitaszított minket. Legutóbb 1918-1920-ban. És 1945-ben.

Vagy 1956-ban. Vagy.... Históriánkat csak magyarul lehet,
lehetett kibírni. Mondják, hogy Isten mindenkire akkora
keresztet rak, amekkorát elbír. Hát nagyon erõsnek tartasz
minket, Uram! Nincs valahol a sufniban egy könnyebb, ele-
gánsabb kereszt? Vagy akár egy eldobható kereszt? Hisz a te
végtelen hatalmad engedte világra jönni az eldobható zseb-
kendõt, az eldobható igazságot, az eldobható hûséget, az
eldobható szerelmet meg az eldobható borotvát is. Uram!
Adj erõt, hogy megbékéljünk önmagunkkal, hogy megbékél-
hessünk egymással. Adj bölcsességet, hogy megkülönböztes-
sük az igazat a hamistól, a lényeget a látszattól, az értéket az
ártól. Adj hitet, reményt, hogy valamikor egyszer megint
több legyen a bölcsõ ebben az országban, mint a koporsó.

Egyenlegünk, ha keserves is, de tiszta. Jó lenne, ha elgon-
dolkodnánk himnuszunknak egyik során: Megbûnhõdte már
e nép a múltat s jövendõt. Hihetõ, ugye, hogy Kölcsey nem
csak úgy, a rím kedvéért írt így.

Bármikor tiszta lappal indulhatunk. Akár elölrõl kezdhet-
jük a történelmet, de Trianont ne felejtsük. Soha!

Szabó István - Sarkad

A békediktátum századik évfor-
dulóján arra vártam, hogy több
rendezõ álljon elõ a maga kimun-
kált, korszerû Trianon-filmjével.
Több kezdeményezésrõl tudok, de
ismereteim szerint mostanáig csak
kettõ készült el: egyik a Duna
Televízió gyártásában A beszéd –
Apponyi a magyar ügy védelmében
címû 50 perces dramatizált vissza-
emlékezés; a másik független, saját
gyártású produkcióként: Jelenczki
István 6 órás tetralógiája, a Nem, nem soha! Biztos vagyok
benne, hogy nem csupán a magam elégedetlenségének adok
hangot, ha mindezt keveslem. Több más produkció elakadt a
támogatási rendszerek akadálypályáin, és megmaradtak film-
tervnek. Egy rövidfilmrõl tudok, ami a maga nemében remek
alkotás, és hangsúlyosan megjelenik benne Trianon hatása is
egy kalotaszegi építész családja sorsán keresztül:
Ezerkilencszáztizenkilenc (Kós Károly novellája alapján ren-
dezte Bozsogi János). Szerzõi rövidfilmek születhettek és
születtek is magánpénzbõl, mint Bicskei Zoltán Hozzád
sóhajtunk címû 4 perces remek filmetûdje.

Valamiért mégsem fontos ma alaposan kibeszélni Trianont,
és nem tudom, mi az oka: félelem, opportunizmus, ellenérde-
keltség? Ki múlik ez a hozzáállás? A sajtóban, televíziós
beszélgetõmûsorokban megjelenhetett a téma, és nem mond-
hatni, hogy cenzúrázva, hiszen ezidáig kényesnek számító
kérdéseket is elõvettek, és a szabadkõmûvesség szerepe sem
tabu már. Akkor a film miért kivétel? Szerintem azért, mert
Trianont filmes formában lehet a legalaposabban feldolgozni

és a közönséghez hatékonyan eljuttatni, de ennek ellenáll
még a filmes szakma döntõ többsége is, és a szakmába bele-
értendõ mindenki a finanszírozástól és a gyártástól a forgal-
mazáson át a kritikáig és az oktatásig. Komoly játékfilm terve
fel sem merült, és amelyik igen, azé jobb is, hogy nem való-
sult meg. Köbli Norbert pár éve bejelentette, hogy írt egy víg-
játékot Trianonról (Index, 2016. február 23.), Divinyi Réka is
vígjátékot írna a nemzeti tragédiáról (Filmtett, 2018. decem-
ber 2.), Pálfi György pedig horrort (24 HU, 2019. január 8.).
Egyik mûfaj se méltó a témához, e kijelentésekért a három
filmes alkotót kemény és jogos kritika érte az olvasók részé-
rõl.

E bevezetõ elégedetlenkedés után nézzünk, mit kínál
Jelenczki István nagyszabású dokumentumfilmje. Vélemé-
nyemet megelõlegezve állíthatom: e négy részes alkotás az el
nem készült dokumentumfilmekért is kárpótol, bár megerõ-
sítem a korábbi kijelentésemet, hogy legalább egy tucatnyi,
nem tucatfilmet vártam volna Trianonról. Jelenczkinek az
1956-os öt részbõl álló sorozata, a „Népek Krisztusa, Magyar-
ország” 1956 is a hivatalos támogatási rendszeren kívül
készült el, de mégis ez a legátfogóbb, legalaposabb dokumen-
tumfilm nemzeti forradalmunkról és szabadságharcunkról.
Igaz, 1956-ról születtek más dokumentumfilmek, sõt játékfil-
mek is, köztük nem egy egészen kiváló munka.

Jelenczki a tõle megszokott alapossággal látott a munká-
hoz, és csak azért nem lepõdtem meg a színvonalas végered-
ményem, mert ismerem korábbi filmjeit Tudom, mennyire
elkötelezett a nemzete iránt, és milyen igényes a források és
az igazság tekintetében. A Nem, nem sohának két nagyon
fontos, közvetlen elõzménye van, ezek pedig az ÖN-TÉR-
KÉP - a magyar nemzet lelkiállapota I–II. (2016), és a Remé-

Jelenczki István Trianon-filmje:
Nem, nem soha I–IV. – „Isten az igaz ügyet nem hagyja el”

Díszbemutató az Uránia Nemzeti Filmszínházban:
2020. december 19., szombat, 16 óra (I-II. rész), december 20. vasárnap, 16 óra (III-IV. rész)



nyik Sándorról készült kétrészes portréfilm, az Öröktûz I–II.
(2018). Az ÖN-TÉR-KÉP tudományos pszichológiai módszer-
rel vizsgálja és bizonyítja a nemzet lelkében, tudattalan szint-
jén hordozott traumákat, amelyek jelentõs hányada a nemzet
és az ország száz évvel korábbi feldarabolásából ered. A
Reményik-portréfilm, a költõ Végvári néven írt, a korban az
olvasók széles rétegére nagy hatást gyakorolt Trianon-versei
miatt foglalkozik a témával. A filmben ezen kívül van egy
hosszabb kitérõ, mondhatni egy önálló kisfilm Trianonról, ami
már úgy, önmagában is a legjobb, ami a mûfajban és a témá-
ban ezidáig született.

Reményik költészete a Nem, nem soha! tetralógiában is fon-
tos szerepet kap néhány kortársa verseivel együtt, amelyek
gondolati és érzelmi sûrítményként összegzik a békediktátum
okozta nemzeti tragédia okait, a belõle való felemelkedés és
az újjászületés lehetõségét is. Egy-egy tematikus részt zárnak
le a filmben ezek a versek, több Reményik és József Attila köl-
temény, de a rendezõ belekomponálta a nagy szerkezetbe
Dsida Jenõ Psalmus Hungaricusának három részletét is. Itt
utalnék, ezúttal csak röviden a stílusra, hogy Jelenczki az álta-
la kimunkált filmvers mûfajában és stílusában dolgozta fel a
verseket, versrészleteket. A mozgókép hang- és képösszetevõ-
inek olyan tartalmi sûrítései ezek a filmversek, amelyek önma-
gukban is értékes alkotások. Ezek a filmversek alkotják a
dokumentumfilm érzelmi csúcspontjait, ezek által élheti meg
a nézõ a katarzist, a megtisztulást, amelyet a feltárt igazságta-
lanságok bemutatása készít elõ.

A Nem, nem soha I–IV. azonban dokumentumfilm, így a
mûfaj teljes kelléktárával következetesen él is, kivéve a dra-
matizált jeleneteket, mert azokra nem futotta a bizonyára szû-
kös költségvetésbõl. Az anyag gerincét a megszólaló történé-
szek és szakértõk adják, akik elmondják a Trianonnal kapcso-
latos legfontosabb tényeket, illetve azok értelmezéseit. Ezeket
a megszólalásokat rengeteg képi és dokumentumanyag egé-
szíti ki, közülük többet narrátor is megszólaltat (pl. gróf Tisza
István levelét és gróf Apponyi Albert beszédét), a nagyobb
tematikus egységeket pedig, mint említettem, filmversek zár-
ják le. Ennél is magasabb szerkezeti szintet azok a nagyobb
részek képviselik, amelyek önálló címet kaptak: I.
Magyarország Archiregnum, II. Nemzetgyilkossági gyakorlat, III.
Folyamatos Trianon, IV. Magyar Feltámadás. Már a címek is jel-
zik, hogy a film a trianoni tragédiát tág kontextusban tárgyal-
ja, a több mint ezer éves történelemi távlat, a Szent Korona
tan, illetve a közelebbi múltból a Monarchia külsõ és belsõ
konfliktusaitól és az elsõ világháború okaitól, az azt kirobban-
tó érdekektõl a baloldali és bolsevik, forradalomnak nevezett
puccsokig. A következetesen felépített szerkezet pontosan fel-
vázolja, hogy miért állt útjában az európai és távolabbi nagy-
hatalmaknak Európa szláv közegébe beékelõdött, a tatárok
majd a törökök által meggyengített magyar állam, és a törvé-
nyességet kijátszó titkos társaságok milyen közvetett és köz-
vetlen módon járultak hozzá ennek az országnak a megszün-
tetési kísérletéhez, megvalósult szétdarabolásához. A felelõs-
ség kérdését, természetesen részletesen és tág merítéssel járja
körül. A nagyívû munka bemutatja azt is, hogy bár a szétesést
külsõ és belsõ okok együttesen okozták, Magyarország felda-
rabolása nem véletlen, hiszen a késõbb és lényegében mind-
máig fennálló világpolitikai erõviszonyok aknamunkáinak az
eredménye, és a belsõ okok is részben külsõ okok, ha például
a bolsevizmus és a titkos társaságok szerepét nézzük.

Természetesen a film arányosan megfelelõ figyelmet szentel a
trauma feldolgozásának, az újjáépítésnek, a megmaradás cso-
dájának, illetve a magyar feltámadás lehetõségeinek. Ennyit
minden felnövekvõ nemzedéknek tudnia kell nemzeti önazo-
nosságunkról, akár kötelezõ tananyagként.

A filmben több jeles szakértõ: történész, hadtörténész,
jogász, pszichológus mûködött közre, akik szakterületük leg-
jobbjaiként saját kutatási eredményeikre támaszkodva járul-
nak hozzá Trianon értelmezéséhez. Kiemelik sok egyéb fontos
tény mellett azt is, például hogy gróf Tisza István miniszterel-
nök kezdetben, a Ferenc Józsefnek írt levele alapján bizonyít-
hatóan ellenezte a háborúba való belépést (a hadüzenetet
Szerbiának); és hogy a trianoni békediktátumnak több fontos
jogi alapja nem érvényes, mert egyebek mellett nem legitim
jogi személyek között köttetett. Például az elsõ világháborút
lezáró békét még a Monarchia részét képezõ Magyarország
kormánya nevében írták alá, de a békediktátumot már csak a
csonka Magyarország népképviseletének kormánya képviselõi
látták el kézjegyükkel, és ugyanígy a már akkor eleve csonka
haza Országgyûlése szavazta meg, azt is kényszerhelyzet hatá-
sára. A filmben megszólaló szakértõ közremûködõk: Babucs
Zoltán, Bagdy Emõke, Bogár László, Csere Péter, Domonkos
László, Kahler Frigyes, Popély Gyula, Raffay Ernõ,
Szidiropulosz Archimédesz, Vincze Gábor, Zinner Tibor. A
film szakértõ közremûködõi az okok mellett a legizgalma-
sabb, a „Mi a megoldás?” kérdésre is meglepõen sokféle
választ adnak. Van, aki a nemzetközi erõviszonyokra hivatkoz-
va úgy véli, hogy nem tehetünk semmit; van, aki megelégszik
a veszteség feldolgozásával és a nemzeti önbecsülés és önazo-
nosság lelki szintû visszaszerzésével; de vannak, akik hisznek
a békés jogi, diplomáciai vagy akár katonai igazságtételben, a
területi autonómiák kiharcolásában vagy a területi revízióban.
Aki pedig kompetens, cselekvésre hivatott, az az, aki eddig is
a legtöbbet tette a nemzet egységesítéséért, felemelkedéséért:
Magyarország nemzeti kormánya.

Hogy e tömör összegzés ne lógjon a levegõben, egy gondo-
lat erejéig térjünk még vissza a film szerkezetéhez, terjedel-
méhez, ívéhez. Az egyes részek prológussal indulnak, mind a
négy rész egy mûvészeti-érzelmi és egy gondolati felvezetõvel
kezdõdik. Képek a Tejúról, az égen felhõ képében szálló
angyalról, a Kárpát-medence legszebb tájairól, a történelmi
lobogókról, a Szent Koronáról, mindez megindító szépségû és
üzenetû népi énekkel, imádságokkal aláfestve Navratil
Andrea elõadásában, Hortobágyi László a filmhez komponált
kísérõzenéjével. A képek sugallta távlat a történelmi, a miti-
kus, sõt, bizonyos értelemben a kozmikus idõ. Erre a távlatra
utalva szólal meg korábbi felvételrõl Tóth Zoltán József, a két
és fél éve rejtélyes körülmények között, senki másra nem
ártalmas vírus miatt elhunyt jogász szakértõ, a Szent Korona-
tan legfelkészültebb, legelhivatottabb kutatója, aki elmondja,
hogy Magyarország archiregnum, Szûz Mária országa, azaz
olyan szellemi-fizikai élettér, amit nem vehetnek el tõlünk,
mert nem lehet sem adásvétel, sem rablás tárgya. Ebben a táv-
latban a Trianont okozó politikusok, katonák és más felelõsök
csak percemberkék, a jelenlegi széttagoltság csak pillanatnyi.
Az elsõ és a legfontosabb lépés pedig a nemzeti önbecsülé-
sünk és önazonosságunk visszaszerzéséhez, illetve az igazság-
tétel megvalósításához: a közös ima. Deák László

A cikk megjelent a Magyar Nemzet 2020. novemberi számában
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Nehéz szívvel írok e csodálatos egyetemnek a nagyon rövid
történetérõl (1945–1959), amelynek megtermékenyítõ hatá-
sa, intenzíven kimutatható napjainkban is – 75 esztendõ után
–, az erdélyi magyar szellemiségben.

Hihetetlenül bölcs döntést hozott báró Eötvös József val-
lás- és közoktatási miniszter, amikor 1872. május 11-én a
parlamentben javasolta, hogy a második egyetem székhely-
ének Erdély fõvárosát, Kolozsvárt válasszák. E korszakalko-
tó döntés meg is valósult és 1872. június 11-én átadták a
kolozsvári fõkormányzati helyiségeket az egyetem részére.
Ugyanazon napi keltezéssel megjelent a hivatalos pályázat-
hirdetés 39 egyetemi tanári állásra; és az uralkodó október
17-én nevezi ki az elsõ tanári kar 34 rendes és 5 rendkívüli
tanárát. 1872. október 19-én Kolozsvárott, a miniszteri biz-
tosként kiküldött gróf Mikó Imre kezébe a kinevezett taná-
rok leteszik az esküt. Az egyetem rektorának Berde Áront
(jogász, az MTA levelezõ tagja) és prorektorának Brassai
Sámuelt (matematikus, az MTA rendes tagja) választják. Az
egyetem négy karán (Jogi kar – dékán: Groisz Gusztáv;
Orvosi kar – dékán: Czifra Ferenc; Bölcsészeti kar – dékán:
Imre Sándor; Matematika-természettudományi kar – dékán:
Abt Antal) a beiratkozott 258 diákkal megindul a tanítás.

Az egyetem kivette részét az elsõ világháborúból: 3661
diák vonult be katonának, s közülük 193-an hõsi halált hal-
tak. Az egyetemi klinikák többségét és az új Pasteur-épületet

hadikórháznak nyilvánították. 1919. május 19-én a román
katonaság megszállta az egyetemet, minden egyetemi okta-
tóját eltávolították az állásából, sõt az alkalmazottakat is
október elején. Az egyetemi tanács Kolozsvárt élõ tagjai
Budapestre menekültek. 1919–1923. A Kolozsvári Egyetem
egy rövid budapesti idõt kivéve véglegesen Szegeden nyer
befogadást. A két világháború között az Erdélyben élõ
magyarság számára, a román hatóságok nem biztosítottak –
magyar nyelven – felsõ fokú egyetemi képzést

1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés Észak-
Erdélyt Magyarországnak ítélte. Összesen 43.104 km²-es
terület került vissza Magyarországhoz, benne  nagyobb
része. 1940. október 24-én volt a Ferenc József Tudomány-
egyetem ünnepélyes kolozsvári megnyitása, Horthy Miklós
kormányzó és Hóman Bálint miniszter jelenlétében. 1940-
ben a következõ személyek vezették a Kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetem megnyitását: Rektor: Bartók
György; Jogi kar – dékán: Buza László; Orvosi kar – dékán:
Berde Károly; Bölcsészeti kar – dékán: Várady Imre; Mate-
matika-Természettudományi kar – dékán: Szõkefalvi Nagy
Gyula; Közgazdaságtudományi kar – dékán: Szentkirályi
Sámuel. Öt évben zajlott tanítás: 1940/41, 1941/42, 1942/43,
1943/1944 és 1944/1945 tanévekben.

Miskolczy Dezsõ rector magnificus elnökletével 1944.
szeptember 12-én összeült a Kolozsvári Ferenc József

75 éve alapították – a Kolozsvári
Bolyai Tudományegyetemet

Dr. Vincze-Tiszay Gabriella, grafika (kombinált technika)
A Bolyai Tudományegyetem központi épülete (1945–1959) a Sétatéren
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Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa és az akkor készült
jegyzõkönyv a következõt örökítette meg az utókor számára:
„A Rektor elõterjeszti, hogy az erdélyi magyarságnak a
különbözõ foglalkozású és pártállású képviselõi keresték fel,
és arra kérték, tolmácsolja az Egyetemi Tanács elõtt az erdé-
lyi magyarságnak azt a kérést, hogy az egyetem még ellensé-
ges megszállás esetén se hagyja el Kolozsvárt, tartson ki az
õsi székhelyen, mert Erdély magyarságának szüksége van a
kulturális tõkére, amelyet az egész egyetem képvisel.”

1944. október 11-én a szovjet csapatok, egyetlen puskalö-
vés nélkül elfoglalják Kolozsvárt. Az szovjet katonai
parancsnokság kinevezi az új közigazgatási vezetõket:
Kolozsvár új fõpolgármestere Tudor Bugnariu, alpolgár-
mestere pedig Dr. Demeter János lett; megyei szinten új
fõispánná Vescan Teofilt, alispánná pedig Dr. Csõgör Lajost
nevezték ki. 1944. október 14-én Dr. Demeter János alpol-
gármester az egyetemi tanáccsal együtt, kihallgatáson jelent
meg a Vörös Hadsereg helyi parancsnokánál – Malinovszkij
tábornoknál – és kérte a magyar egyetem tovább-
mûködésének engedélyezését. A parancsnok az engedélyt
azzal a megjegyzéssel adta meg, hogy „az egyetem mûködé-
sét kifejezetten szükségesnek és kívánatosnak tartja”, és egy-
ben kiadta a parancsot az egyetem mûködésének megindítá-
sára. Az egyetemen megkezdõdik a tanítás.

1945. március 6-án megalakul dr. Groza Péter miniszterel-
nök vezetésével az új román kormány; és Sztalin hozzájárul
– táviratilag – a román közigazgatás kiterjesztéséhez Észak-
Erdélyre is, mely teljességében csak a Párizsi békeszerzõdés
aláírása után (1947. január 10.) valósult meg.

1945. április 11-én és 12-én kétnapos látogatást tett
Kolozsvárott a nagyszebeni I. Ferdinánd egyetem küldöttsé-
ge, az új rektor, Emil Petrovici vezetésével. A román egye-
tem küldötteit Miskolczy Dezsõ rektorral, Buza László
rektorhelyettessel és Haynal Imre dékánnal az élén, a
magyar egyetemi tanács és a magyar diákság – a szovjet kato-
nai parancsnok jelenlétében (!) – fogadta, s az egyetemnek a
kulcsait Miskolczy Dezsõ nem adta át!!

1945. május 29-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben a
406. és 407. rendelettörvény, amely
kimondja, hogy Kolozsváron két
egyetem fog mûködni. A magyar
egyetemet megalapító okirat (a 407.
trv.) nem hagyott kétséget afelõl,
hogy a mûködõ kolozsvári egyetem-
tõl független, új intézmény létesítésé-
rõl van szó. Ezeket a dokumentumo-
kat I. Mihai király, és az akkori okta-
tási miniszter Stefan Voitec, valamint
Mircea Durma írták alá. A két egye-
tem hivatalos román nevei:
„Universitatea din Cluj cu limba de
predare român ” „Universitatea din
Cluj cu limba de predare maghiar ”
(Kolozsvári magyar nyelvû
Tudományegyetem). A magyar tan-
nyelvû egyetem vezetésére egy
háromtagú bizottságot (Csõgör
Lajos, Demeter János, Jancsó
Elemér) neveztek ki. Csõgör Lajos a
bukaresti kormánnyal való kapcsolat-

tartásra felkért két kiváló felkészültségû magyar személyisé-
get: Nagy Géza nyelvészt, az Erdélyi Múzeum Egyesület tit-
kárát és Venczel József szociológust, statisztikust, akik rövid
kolozsvári megszakításokkal szinte folyamatosan
Bukarestben tárgyaltak a magyar nyelvû egyetem mûködési
feltételeinek biztosítása érdekében. Óriási erõfeszítéseket
tettek céljuk elérése érdekében. A Kolozsvári magyar tan-
nyelvû Egyetem központi épületnek a Sétatéren található
alábbi épületet kapta meg.

1945. júliusában Groza Péter miniszterelnök hozzájárult
32 magyar állampolgárságú egyetemi tanár alkalmazásához
a magyar egyetemen (a késõbbiekben újabb magyar
állampolgárságú professzorok kerültek kinevezésre); Jogi
karra: Buza László, Kislégi Nagy Dénes, Tury Sándor
Kornél, Rajthy Tivadar, Sövényházy Ferenc, Bónis György;
Orvosi karra: Miskolczy Dezsõ, Környey István, Klimkó
Dezsõ, Móritz Dénes, Haranghy László, Ludány György,
Beöthy Konrád, Láng István, Obál Ferenc; Bölcsész karra:
Benedek Marcell, Balanyi György, Módi Mihály, Zolnai
Béla, László Gyula, Gunda Béla, Szabóné dr. Kispál Magda,
Benedek István, Harkai Schiller Pál, Entz Géza;
Természettudományi karea: Gyulai Zoltán, Imre Lajos, Csik
Lajos, Borbély Sámuel, Vargha László, Dezsõ Lóránt,
Fényes Imre. Késõbb szerzõdtették a következõ professzoro-
kat: Vendég Vince, Putnoky Gyula, Gyõry György, Mosonyi
János, Stern Vilmos, Krompecher István, Csajkás Bódog,
Incze Miklós, Csete Emil, Tettamanti Béla. Kinevezésük
azonban – mint az egész személyzet kinevezése és besorolása
is – még hónapokat váratott magára. Fizetést is elõször 1946-
ban második negyedében kaptak lejben, a pengõ volt a hiva-
talos fizetési eszköz.

A kolozsvári román egyetem vezetõsége nem volt hajlandó
beengedni a klinikákra a magyar tanárokat és diákokat, s
emiatt speciális megoldást kellett találni a magyar nyelvû
orvosi kar számára!  1945. augusztus 3-án egy minisztertaná-
csi határozatban közzétették, hogy a magyar orvostudományi
kar elhelyezésére kijelölték a marosvásárhelyi volt kadetis-
kola épületét.

A marosvásárhelyi hadapród iskola látképe 1942-bõl
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Sokan kifogásolták, hogy a két kolozsvári egyetemnek nin-
csen egyértelmû elnevezése. Ezért két szakember nevét vette
föl. A román egyetem Babes Viktor után kapta a nevét.
Babes, román mikrobiológus, aki Bécseben és Budapesten
szerzett orvosi oklevelet. A budapesti egyetemen magánta-
nárrá nevezték ki. A magyar kormány 1883-ban Párizsba
küldte, ahol Pasteur intézetében a veszettség gyógyítását
tanulmányozta. Visszatérve Magyarországra rendkívüli tanár
lett az egyetemen – a mai budapesti 1. sz. gyermekklinikán.
Ezt követõen Bukarestbe ment, majd 1920 után
Kolozsvárott is tanított és 1926-ban elhunyt. A magyar egye-
tem a Bolyai nevet kapta. Bolyai János – a nemeuklideszi
matematika megteremtõje – mindenidõk legnagyobb magyar
szellemi óriása volt, aki 1802. december 15-én Kolozsvárott
született. Ezt a nevet, az 1940-es évtõl kezdõdõen a
Kolozsvárott tanító magyar állampolgárságú Borbély Samu
(1907–1984) matematikus akadémikus javasolta. Borbély
Sámuelnek a román hatóságok 1949 után nem hosszabbítot-
ták meg a romániai tartózkodását.

1945. december 18-án jelenik meg, az addigi két kolozsvá-
ri egyetemnek az új neve: Universitatea Babeº din Cluj és
Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem (Universitatea Bolyai
din Cluj). A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Tanácsa:
Csõgör Lajos, rektor, György Lajos, prorektor, Feszt
György, az Orvosi Kar dékánja, Jordáky Lajos, a Jog- és
Közgazdaságtudományi kar dékánja, Venczel József, a Jog-
és Közgazdaságtudományi kar prodékánja, Molter Károly, a
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar dékánja, Bíró
Vencel, a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar pro-
dékánja, Péterfi István, a Matematikai és Termé-
szettudományi kar dékánja, Balogh Ernõ, a Matematikai és
Természettudományi kar prodékánja.

1948-ban a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetemrõl levá-
lasztották az orvosi kart, mely önálló intézetté vált, majd a
késõbbiek folyamán Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Intézet/Egyetem néven mûködött.

1959-ben egyesítették a két kolozsvári egyetemet:
Universitatea Babes–Bolyai din Cluj néven. Számos magyar
oktató tiltakozott az egyesítés ellen: Szabédi László (költõ)
1959. április 18-án Szamosfalva határában a vonat elé vetet-
te magát és Csendes Zoltán (a Bolyai prorektora) 1959.
május 3-án öngyilkos lett.

A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem létrejöttéhez –
véleményünk szerint, döntõ módon – a következõ környeze-
ti feltételek járultak hozzá:

Politikai feltétel: A hivatalos román vezetésnek érdeke

volt fenntartani a magyar nyelvû felsõoktatást, mert jobb
alku pozícióra számíthatott a párizsi béketárgyalásokon
1947-ben és ezt maximálisan ki is használta.

Jogi feltétel: Észak-Erdélyben, szovjet protektorátus volt
1944. október 11-tõl a Párizsi békeszerzõdés aláírásáig, 1947.
január 10-ig. (A szovjet csapatok csak 1955-ben vonultak ki
Romániából.)

Adminisztrációs feltétel: Észak-Erdélyben kétnyelvû
(orosz-magyar) igazolványok voltak érvényben 1947 õszéig.

Pénzügyi feltételek: Észak-Erdélyben a magyar pengõ
hivatalos, elfogadott fizetési eszköz volt, az 1947. augusztus
15-iki pénzbeváltásig. Az ott állomásozó szovjet katonaság is
nyomtatott pengõt! A Bolyai Egyetem alkalmazottjai, lejben
fizetést elõször csak 1946 második negyedében kaptak, de a
lej sokkal gyorsabban devalválódott, mint a pengõ.

Emberi erõforrások feltételei: Groza Péter miniszterelnök
által jóváhagyott több mint 40 magyar állampolgárságú egye-
temi professzor, rendkívül bölcsen és gyorsan kineveltek egy
fiatal, jól képzett egyetemi oktatói gárdát, a Bolyai
Tudományegyetem számára.

Ezek azok a feltételek, amelyek hozzájárultak a Kolozsvári
Bolyai Tudományegyetem létrejöttéhez és megteremtették
annak az alapját, hogy mind a mai napig, létezik magyar
nyelvû felsõoktatás Erdélyben.

Prof. Dr. Vincze János
Budapest

Wass Albert

Intelem 
Percre se feledd, hogy testvéred 
minden magyar, bárhol is éljen. 
Összetartásban rejlik csak erõ. 

Más ember földjén nincs számodra hely. 

Félvilágot is befuthatod, 
más ember földjén testvértelen leszel, 
s elfúj a szél, mint kósza õszi lombot, 

ha nemzetedrõl megfeledkezel! 

Te bús magyar, kit számûzött hazád, 
s idegen zsarnok lakja otthonod: 

bús sorsodért ne vádold nemzeted, 
kit úgy tûnik, Isten is elhagyott. 

A látszat csal. Isten ma is a régi. 
Te hagytad õt el, te s a többiek, 

s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá, 
s a múlt hibáit le nem törlitek: 

magyar földön nem lesz új 
Magyarország, 

Gaz és szemét nem terem nemzetet! 
S a gyûlöletet nem mossa le semmi, 

csak az összetartó igaz szeretet!

VINCZE JÁNOS

MAGYAR NOBEL-DÍJASOK

megrendelhetõ (kizárólag belföldre)
1000 Ft-ért banki átutalással:

DR. VINCZE JÁNOS – ERSTE Bank
11991119-81280784-00000000

A megrendelést kérjük e-mail-ben jelezni!
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1921 tavaszán írta Juliu Maniu: „Ha tõlem függne, megen-
gedném, hogy a magyarok Erdélyben kitûzhessék nemzeti zászló-
ikat. Mert inkább félek azoktól a kis nemzeti színû szalagoktól,
amelyeket a magyarok imakönyveikbe rejtve õriznek, mint a
házaikon lengõ lobogóktól”.

1922 október. Az 1922/85097 sz. törvény elrendelte a
magyar nyelvû felíratok eltávolítását a közintézményekrõl.

1923 február: „A liberális kormány betiltotta Madách Imre
Az ember tragédiája címû capo d,-operájának elõadását dr.
Jankovics Jenõ kolozsvári magyar színházában. (…) Nem tud-
juk, hogy a nemzeti védelem micsoda parancsoló szüksége dik-
tálta a belügyminiszternek ezt az intézkedést. Azt azonban tud-
juk, hogy a romániai magyar polgárságot mélyen érintette sza-
bad mûvelõdésének ez az akadályozása.” Victor Eftimiu

1924. június 30. A 48076-924. számú törvény alapján az
összes tanárnak Románia történelmébõl, földrajzból és
alkotmányából vizsgát kell tennie, - román nyelven.

1929. február 1. A Keleti Újságban Pop Ghita képviselõ
nyilatkozta: „Hibás a mai kétnyelvû rendszer. Szerintem az
oktatás fõ célja az ismeretek megszerzése és nem a román nyelv
elsajátítása. Ezt, mint jó román mondom, aki nem felejti azon-
ban azt, hogy az egyetemes emberi kultúrával szemben, nemze-
tiségre való tekintet nélkül, kötelességeink vannak. Kétségtelen,
hogy mi, románok jó szemmel nézzük azt, ha a kisebbségek
elsajátítják az állam nyelvét. A nyelvtanulás tekintetében azon-
ban nem szabad a kényszer eszközeit használni. Az emberi kul-
túrközösséghez csak az anyanyelven való oktatás vezet. Nagy
hibának tartom, hogy a magyar vidékekre olyan tanítókat küld-
tek, akik nem tudnak magyarul, amibõl az tûnik ki, hogy a taní-
tás kizárólagos célja a román nyelv elsajátítása a többi tárgy tel-
jes elhanyagolásával. Mert legyenek bármilyen kitûnõ tanárok
is, de ha a gyermekek nem értik meg õket, a tanítás illuzórikus-
sá lesz, nagy szellemi kárára úgy az államnak, mint az illetõ
kisebbségnek. Egyáltalában szerintem a kétnyelvûség elítélendõ.
Egy iskolában nem lehet két nyelven tanítani. Ez természetesen
nem zárja ki a román nyelvnek tantárgyként való tanítását.
Felfogásom szerint az iskolának az a célja, hogy az illetõ népet
belevonja az emberi kultúrközösségbe, és nem az, hogy onnan
kizárja. Ez pedig csak az anyanyelven való oktatással érhetõ el.”
(Gyönyörû gondolatok! G. L.)

1935. december 23. A 184276-1935. sz. rendelet elõírta,
hogy iskolai pecséten semmilyen címer nem szerepelhet.

1936. március 27. Törvény született arról, ha a városi vagy
megyei tanácsban valaki nem románul beszélt, úgy az a
tanács feloszlatható. Ugyanezen törvény rendelkezik arról,
ha valaki csak a nemzetiségek nyelvén írt szöveget festet a
reklámtáblájára, úgy annak adója a román nyelvû tábla adó-
jának nyolcszorosa… 

1938. Megjelentek az irodákban a „Vorbiti numai
romaneste!”- felíratok. („ Csak románul beszélj!”) 

1938. január 1. Octavian Goga újévi szózatában kijelentet-
te: „Románia a románoké!” Január 1. és 1944. február 26.
között 190 132 fõ menekült el Romániából a magyar köz-
igazgatás alatt álló területekre.

1940 február. A nyilvános helyeken új felíratok jelentek
meg: „Nici o brazda!” (Egy barázdát sem!) 

1944. szeptember 20. Felhívás a Desrobirea címû lapban:
„Erdélyi románok! Szabadságunkat tûzzel és vérrel szerezzük
vissza! A magyar tömlöcöket szétzúzzuk, a falvakat és városo-
kat megtisztítjuk a német-magyar hóhéroktól, a négyéves idegen
megszállást kegyetlenül megbosszuljuk!”

1944 december. Kolozsváron és Marosvásárhelyen helyi
népesség-összeírást tartottak. Kolozsváron ekkor 73.000
ember élt. ebbõl 61.000 fõ (83,5% magyar, 11 % román.
1941-ben még 110.956 fõ lakott itt, ebbõl 97.698 magyar, és
10.029 fõ román.) Marosvásárhelyen 29 .692 fõ élt, (1941-
ben még 44.932) A város magyar lakossága 27.778 fõ, azaz
94, 5%. (1941-ben még 42.435), 6,07% román, 1.802 sze-
mély, (1941-ben 1.726). 

1945. május 1. Az éjszaka eltávolították a kolozsvári Mátyás
szobor magyar feliratát. 8-án Petru Groza a kétnyelvû (Matei
Corvin – Mátyás király) felirat elhelyezésérõl intézkedik,
végül mégis az egynyelvû (Mathias Rex) kerül elhelyezésre.

„Százszorta inkább éltedet
Tagadd meg, mint magad.
Hadd vesszen el az élet,
Ha a becsület marad.” 

(Petõfi Sándor)

1945. november. A Magyar Népi Szövetség marosvásárhelyi
intézõbizottsági ülése, ahol a résztvevõk jórésze támogatta a
trianoni határ visszaállítását... A közfelháborodás akkora
volt, hogy a szövetség helyi vezetõit Csíkmenaságon és
Gyergyószárhegyen meggyilkolták. Udvarhely megyében
leváltották a kiáltványt támogatókat.

1946. május 9. Népi Egység: „Akasztófára a magyarokkal és
a zsidókkal! – ezt kiáltozta a felheccelt román tömeg
Nagybányán, Ilie Lazar, Maniu-párti politikus beszéde alatt.

„Mikor felcsendült a templomban az ének szava: Hol vagy
István király, Téged magyar kíván... hangos zokogás tört fel
a templomban lévõk és a térre szorultak soraiból.”
(Mindszenty hercegprímás által cerebrált szentmise a
Bazilikában, a párizsi béke aláírása napján.)

1947. február 10. Párizsban a Szövetséges Nagyhatalmak
aláírták Magyarországgal, Romániával, Olaszországgal,
Bulgáriával és Finnországgal a békeszerzõdést, Romániával
szemben visszaállították az 1938. január 1-i állapotot, Dél-
Dobrudzsa, melyet Bulgária 1940-ben szerzett meg a romá-
noktól, Bulgáriához tartozik a jövõben is, elveszíti
Besszarábiát és Észak-Bukovinát, 3 millió dollár jóvátételt
kell fizetnie, Magyarországtól Csehszlovákia javára elcsatol-

Az ún. „zászlóháború”
múlt századi  elõzményei
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ták a Duna jobb partján lévõ Horvátújfalu, Oroszvár és
Dunacsúny községeket. Magyarország köteles a Szovjet-
uniónak, Jugoszláviának és Csehszlovákiának okozott káro-
kat megtéríteni 300 millió USA dollár erejéig. Romániának
nem járt kártérítés. A magyar hadsereg létszámát 65.000
fõben, és 90 repülõgépben korlátozták. A Szovjetuniónak
megengedték, hogy az ausztriai szovjet megszállási zónában
állomásozó csapatainak utánpótlási vonalán – Magyar-
országon – csapatokat állomásoztasson. Ez volt a jogalapja
1955-ig a szovjet megszállásnak.

1947. szeptember 15. Életbe lépett a békeszerzõdés, mely-
nek 22. cikkelye: „A jelen Szerzõdés életbe lépését követõen
minden szövetséges fegyveres erõt 90 napon belül Magyar-
országból vissza kell vonni, mindazonáltal a Szovjetuniónak
fennmarad a joga magyar területen oly fegyveres erõ tartására,
amelyre szüksége lehet ahhoz, hogy a Szovjet hadseregnek az
ausztriai Szovjet megszállási övezettel való közlekedési vonalait
fenntartsa.” Takács Lajos Magyar Népi Szövetség képviselõ-
jének cikkébõl:„Meg vagyunk gyõzõdve, hogy a román munkás
és földmûves kérges keze és a haladó szellemû román értelmisé-
gi szava sokkal nagyobb és hathatósabb védelmet nyújt, mint
bármilyen záradék. Ezért köszöntjük a kormányt, amely a béke-
szerzõdésbõl eltávolított minden, a kisebbségek védelmérõl
szóló záradékot, mert úgy érezzük, hogy hasonló záradék benn-
hagyása árnyékot vetne arra a légkörre és õszinteségre, amely-
ben az együtt élõ nemzetiségek és a román nép ma munkálko-
dik és harcol a demokrácia eszméjének végleges gyõzelme érde-
kében.”

1948. január. Tûzparancs a román – magyar határon.
1949. április 10. Romániában bevezették a tanácsrendszert.
1950. pünkösd. Ettõl kezdve folyamatosan akadályozták a

hívek részvételét a csíksomlyói búcsún. Hadgyakorlatokat tar-
tottak, a Csíksomlyóra vezetõ utakat lezárták, a székely körvas-
úton a mozdony csak egyetlen kocsival közlekedett a búcsú elõt-
ti két napon, és Csík felé nem adtak ki jegyet, rendszeresítették
az utakat lezáró kerékpárversenyeket, kifejezetten pünkösd
szombatján, stb.…

1950. szeptember 22. A háromszéki Gidófalván a tüntetõk
közé lõnek. Két halott.

1952. szeptember 21. A 331. számú törvénnyel ismét átszer-
vezték a közigazgatást. A 28 tartományból csak 18 maradt meg.
A Magyar Autonóm Tartomány 13. 550 négyzetkilométeren jött
létre, 731.000 lakossal, melynek 78%-a magyar volt, 20%-a
román, és 2%-a egyéb. A tartományon belül létrehozott 9 rajon-
ból csak kettõ, a régeni és a maroshévízi volt román többségû.
Temesvár környékén Jugoszlávia felé erõdvonal építését kezdik
meg:  „Olyan hatalmas betontesteket tettünk a földbe, amelyek
kétezer zsák cementet is magukba nyeltek.”

1952. december 17. A Végrehajtó Bizottság 16554 sz. rende-
lete alapján a községek névváltoztatására létrehozott bizott-
ság 1952. január 8-án alakult. A rajon 15 (Székelyudvarhely
környéki) községének, illetve falujának névváltoztatására
tett javaslatot: „Szentábrahám-Leányhalom, Szentlélek-Nyi-
kófalva, Szentmihály-Ligetújfalu, Szentmiklós-Somospatak,
Szenterzsébet-Erzsébetfalva, Bikafalva-Nagyküküllõfalva,
Kápolnásfalu-Homoródfõ, Szentegyházasfalva-Fenyõmezõ,
Szenttamás-Szilváskert, Szentkirály-Rezalja, Homoródszent-
márton-Új Élet, Homoródszentpál-Sósmezõ, Homoródszent-
péter-Péterfalva, Homoródkarácsonyfalva-Kis Homoród,

Szentlászló-Lászlófalva, Hodgya-Józsafalva. (Itt született a
kommunista mozgalom késõbb kivégzett harcosa, Józsa Béla.)
Az eredeti javaslaton egy ismeretlen kéztõl származó bejegy-
zés található: „Borzalmas”…

1956. június 13. A bolgár, csehszlovák, lengyel, magyar,
román és szovjet kormányok közti megállapodás értelmében
ezen országok polgárai e naptól kezdve útlevél nélkül utaznak
egymás országaiba. (?!. G. L.)

1957. Ebben az évben 1.642 személy utazott Magyaror-
szágra. (1958-ban 20.488 fõ, 1959-ben 21.616 fõ, 1960-ban
22.281 fõ, 1961-ben 25.820 fõ, 1962-ben 71.705 fõ, 1963-ban
72.191 fõ, 1964-ben 72.544 fõ, 1965-ben 69.566 fõ.)

1965. március 22. A Román Kommunista Párt elsõ titkárá-
nak Nicolae Ceausescut választotta.

1966. Székelyudvarhelyen minden törzslakosra 6 fõ beván-
dorló jutott. Marosvásárhelyen 86.500 ember élt, ebbõl
60.200 magyar, román 26.000. Tíz év múlva a 152.000 fõs
városban már 71.000 román lakott a 81.000 magyar mellett,
azaz évente 5.000 románt telepítettek átlagban a városba, az
évente 2.000 fõvel gyarapodó magyarság mellé…

1968. február 16. Románia új közigazgatási beosztása, egy-
ben a neve is Román Népköztársaságról Románia Szocia-
lista Köztársaságra változott. Megszünt a Maros-Magyar
Autonóm Tartomány. Erdély területe ekkor 103.153 négyzet-
kilométer, lakossága 6.775.000 fõ. (ez Románia lakosságá-
nak 35.2 %-a) A közigazgatási törvény a megyerendszerre
épült, 39 megyét, (1981-tõl 40) hoztak létre. Székely-
udvarhely municíium rangot kapott. (Késõbb Csíkszereda, és
Sepsiszentgyörgy is.)

1969. A 2290/1969. számú minisztertanácsi határozat értel-
mében büntetendõ, ha az anyakönyvben a néven kívül bár-
mit nem román nyelven, vagy nem a román helyesírás szerint
jegyeznek be. A 6/1969. számú törvény értelmében, nemzeti-
ségi iskolában csak az illetõ nemzetiség nyelvét ismerõ tan-
személyzet alkalmazható… (1985-ben Hargita megyébe 223
friss diplomás tanár kapott állást, közülük 8 volt magyar) 

1971. A román „kulturális forradalom” megindulásának
esztendeje.  A „liberalizálást” és a „nyitást” végképp leállí-
tották, a Ceausescu-rendszer egészen 1989-es bukásáig egyre
keményebben gyakorolta a totalitárius elnyomást, és elszige-
telte Romániát a világ többi részétõl.

1972 vége. A késõbbiekben ennél korábbi Ceausescu
beszédbõl sem volt szabad semmit sem idézni…



1974. december 6.-i, 225. sz. törvényrendelet megtiltotta,
hogy a külföldi állampolgárok megszállhassanak magánsze-
mélyeknél. (Ezt az 1976/372. számú törvény módosította,
mely szerint „bármilyen rokonuknál megszállhatnak a kül-
földi, de román származású (!) személyek.) A hetvenes évek
közepén Hargita megyében a gyermekek 5 %-a járt román
iskolába.

1979/283. számú törvényerejû rendelet igen szigorú taka-
rékossági intézkedéseket vezetett be a villamos, és tüzelõ-
anyagok fogyasztása terén. Egy 3 szobás, 3-4 tagú család
vidéken havonta 550 kWh áramot fogyaszthatott, a kedvez-
ményes 55 banis áron, ha ezt 120 kWh-val túllépte, már 90
banit kellett érte fizetnie kW-onként. A 278/1979. számú tör-
vényerejû rendelet értelmében 100% vám valutában történõ
megfizetése után külföldi állampolgár 150 gram húskészít-
ményt, húskonzervet, 150 gramm csokoládét, 1 liter szeszes-
italt, 2 liter bort vihetett ki az országból… Egy Sport televí-
zió 2 870 lejbe, a legdrágább Lux 151-es pedig 000 lejbe
került. A legdrágább, asztali, sztereó rádiókészülék ára 3 535
lej. 1 juhbõrért a felvásárlótelepen 23-75 lejt, egy házinyúl
bõréért 2-8 lejt fizettek.

1981. október 9. Romániában rendelet jelent meg arról,
hogy 5 év börtönbüntetés szabható ki azokra, akik a külön-
bözõ élelmiszerekbõl a hivatalosan megállapítottnál többet
tartalékolnak. Korlátozzák az egy alkalommal vásárolható
élelmiszerek mennyiségét, és mindenki csak a lakóhelye sze-
rint illetékes üzletben szerezheti be az élelmiszert.

1982. november 1. A 402/1982. számú törvényrendelet
alapján a kivándorlásukat kérõknek az ország elhagyása elõtt
taníttatásuk költségeit konvertibilis valutában meg kell az
államkasszának téríteniük.

1985. A fõbb élelmiszereket ismét névre szóló élelmiszer-
jegy alapján osztják ki. Az év elsõ felében mindössze három-
szor adtak kukoricalisztet, s csak a nehéz fizikai munkát
végzõ erdei munkások kapták meg a fejadagot. (A fejadag
ekkor havonta 1 kg liszt, 1 kg cukor, 1 kg kukoricaliszt, 1 liter
olaj, 8 db tojás, vaj, 1 kg hús) Egy bizalmas rendelkezés értel-
mében külföldi állampolgárokat csak munkahelyük egy erre
kijelölt helyiségében lehet fogadni, és minden állampolgár-
nak írásos jelentési kötelezettsége volt, ha külföldivel került
kapcsolatba. Albánia lakosságának 41%-a, Románia lakos-
ságának 15,4%-a, Kelet-Németországnak 13,7%-a, Cseh-
szlovákiának 10,6%-a, Bulgária lakosságának 1%-a, Ju-
goszlávia lakosságának 9,5 %-a, Magyarország lakosságának
8.2%-a, Lengyelország lakosságának 5,7 %-a volt tagja a
kommunista pártnak. 

David Funderburke (az USA bukaresti nagykövete) vélemé-
nye szerint Ceausecsunak már középtávon sincs semmi esélye a
túlélésre, ezért az Egyesült Államoknak nem szabad támogatnia
Romániát. Funderburke Románia-ellenes gazdasági intézkedé-
sek megtételét sürgette Ronald Reagan elnöktõl, és felhívta
figyelmét: a romániai ellenzéki erõket kell támogatni

1985. december 6. Radu Contea mondta:  „Oradea este
deja al nostru, Satu Mare este deja al nostru, Clujul este deja
al nostru. Urmeaza Tirgu Mures” (Nagyvárad, Szatmárné-
meti, Kolozsvár már a miénk, következik Marosvásárhely.)

1986. január 6. Bukarestben betiltották a Mûvelõdés címû
folyóiratot, mely az utolsó magyar nyelvû kulturális folyóirat
volt. „Romániában megszûnt a Mûvelõdés.”

1987. január 3. Minden Erdélybe települõ román 15 000 és
30 000 lej közötti letelepedési segélyt kapott.

1987. június 15. Az Ungarischer Kirchlicher Pressedienst
címû református újságban dr. Tóth Károly püspök azt írta,
hogy Erdélyben, 1946-ban 184 magyar tannyelvû középisko-
la volt, 1971-ben már csak 71.

1988. április 29-én a Román Kommunista Párt Központi
Bizottsága Politikai Végrehajtó Bizottságának ülésén
Ceausescu kijelentette: „a településszerkezet-átalakítási tervek
végrehajtásához hosszabb idõre van szükség, nem kell erõltetni 

a dolgokat.” A felépítendõ minta-lakótelepek 2-4 emeletes
panelházakból álltak volna, amelyekben a lakások csak a leg-
elemibb komforttal lettek volna ellátva, nincs bennük WC, a
közös illemhelyeket az udvaron helyezték el. Nincs bennük
központi fûtés, a fát, és a vizet (!)  az udvarról hordták fel.
Eredetileg a község belterületének megállapításakor 134
négyzetméterrel számoltak. Késõbb egy lakosra 250 négyzet-
métert szántak, melyben benne foglaltatott a lakóház, a gaz-
dasági melléképület, a közintézmények, a templomok, a
temetõk és az utak. Ez a terv mintegy 5-6 millió ember átköl-
töztetését jelentette volna, a megépítendõ lakások száma is
millión felüli.

„A panelházba költöztetett román paraszt, bár elveszti saját
házát, kertjét, múltját és hagyományait, de nyelvét és nemzeti
mivoltát megõrizheti. A többségi településekre kényszeríttet
magyarok, németek, ukránok, szerbek, zsidók, szlovákok, cse-
hek, bolgárok, oroszok, törökök, tatárok, görögök, lengyelek és
örmények azonban nemzetiségi létük lényegét veszítik el: anya-
nyelvüket, kultúrájukat, és történelmi örökségüket. (…) A falu-
rombolás Erdélyben õsi falvak jelentõs – a nemzetiségi létrõl
tanúskodó- kulturális és építészeti értékek felszámolását is
jelenti. Az óromániai vidékeken viszont, ahol nincs annyi
mûemlék, a falvak is késõbb alakultak ki, és a házak általában
rosszabb állapotban vannak, az új lakások építése esetenként
még pozitív tartalmat is kaphat.” Elkészültek a tervek
Kolozsvár történelmi városmagjának az átépítésére is.

1988. október 8. A BBC esti Panorama c. mûsorában
beszámolt arról, hogy éles lõszerrel lõnek a román-magyar
határon. 

1989. október 2. A Kolozsváron megjelenõ „Igazság „cik-
kébõl: „Romániában az államtitkok megõrzésére vonatkozó
elõírások betartása egyet jelent a haza, a nép vívmányai iránti
hûséggel. 1989. október 19. Így írt a Scinteia:„A különbözõ
kereskedelmi és élelmezési egységekben és piacokon fogyatékos-
ságok vannak, ami miatt rosszabbá vált az ellátás, és ez a lakos-
ság részérõl elégedetlenséget váltott ki.”

1989. november 25. A pártkongresszus véget ért.  Ideje
alatt milicista, munkásõr, katona járõrök cirkáltak a fõváros-
ban. A kongresszust hármas gyûrû „védte”. 

1989. december 15. A temesvári forradalom elsõ napja.
1990-tõl új történet kezdõdött, ezek talán közismertebbek.

És a legújabb (?): Gyergyószentmiklóson január 8-án
Wass Albert emlékestet tartottak. Pár nap mûlva két rendõr
kereste fel a szervezõ Kis Portik Irént, és „háborús bûnös
népszerûsítése” vádjával intézkedést kezdtek ellene. E „bûn-
tettet” 5-tõl 15 évi börtönnel fenyegeti a román törvényke-
zés…

Gerendás Lajos
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Fontos
„A strigákról pedig, mivelhogy nincsenek, semmiféle vizs-

gálat ne tartassék”… mondotta volt bölcs királyunk,
Könyves Kálmán a boszorkányüldözésrõl. Valahogy így
lehetne gyorsan és a legkisebb (pénz és erõ-) befektetéssel
véget vetni a koronavírusnak is.  Nincs. Punktum. Aki mégis
beteg lesz, hát. ..A lényeg, hogy ne én legyek beteg, eddig
sem én voltam, most akkor miért pont én haljak bele.
Annyira logikus, és még maszk sem kell a megértéséhez,
kezet eddig is mostam, elõtte és utána is, köhögni, prüszköl-
ni meg elbújok. Ennyi. Kész. Kérem Fõszerk. úr, írja már
oda, hogy ezeket szeptember 11-én – na nem gondolom,
csak írom.

Ja, gondolat? Felhívom a kedves Olvasók figyelmét, hogy
az Önök érdekében minden gondolatukat, melyek a cikk
olvasása közben születnek, rögzítjük, és a következõ 565
évben bármikor visszakérhetik. Be kell ütniük kódjukat,
ami egészen egyszerû: születési év, hónap, nap, óra, hol és
miért. Ennyi. Kész.

Könnyû nekünk, magyaroknak, legendás elõdeink még
ma is utat mutatnak. Ami a  Kelement, a Kõmûvest illeti, az
õ módszerét nem említeném föltétlen követendõnek, bár
azok az õrültek (napról napra többen), kik késsel intézik
azt, amit õ vakolókanállal és szent (?) céllal tett, elgondol-
kodhatnának. Na, de elõ a jó hírekkel.

A nyáron, mint a nyugdíjasok tömege, mi is négycsillagos
szállóban kezeltettük az itt-ott fájdalmakat. Különösen
élménydús volt a parafang kezelés. Egymás mellett
hatan/heten, egy-egy lepedõvel elválasztva élvezhettük a
néha túl forró (de Dózsa Györgyre gondolva smafu) pako-
lást és még az eközben is az elmaradhatatlan telefonbeszél-
getéseket: – Halló Irma? – Bözsi? – Igen. – Most éppen Van
Gogh vagy Gauguin pakolást kapok, de hogy miért festõkrõl
nevezik el a kezeléseket, azt az istennõ sem tudta. - Hogy
milyen istennõ? - Hát az aszisztensnõ. Na mindegy, de néz-
tétek az este? Nekem a férjem bukkant rá délután, s mond-
ta, hogy este lesz. – Néztük hát. Nekem is a férjem bukkant
rá és mondta, hogy este lesz. – Nem tudod, vajon õk nézték?
- Gondolom igen, de a lényeg, hogy holnap este lesz a poli-
tikai elemzése, nehogy kihagyjátok. – A férjem is pont ezt
mondta, hogy holnap este lesz a politikai kielemzés, és meg
kellene hívni õket is. – Mi is ezt gondoltuk és meg is hívjuk
õket. - Mi is meghívjuk õket. – Na de az órám cserreg s jön
az istennõ. – A medencébõl majd újra hívlak. Pá. 

Más. Ugyanott. Férj és feleség azonos idõponttal: –
Sajnálom, de nem tudom szomszédos ágyakra fektetni önö-
ket, mert csak hézagosan üresek. - Majd a sírban úgyis
összekerülünk, semmi baj. – Na látja kedves, egy ilyen
emberrel élek már negyven éve, nem is csodálkozom, hogy
kezelésre szorulunk. – Na de hát csak viccelt a kedves férje.
- Én aztán biztos nem. A végrendeletemben is meghagytam,
ha egyszerre halnánk meg, hát nehogy egymás mellé tegye-
nek, hanem egymásra. Hahaha… - Tegye kedves a pakolást

a szájára…. És egy így ment a következõ húsz percben..
Na de komolyan. Most olvasom, hogy végre egy német és
agy angol tudóspár vette a bátorságot, és a tojó tyúk püs-
pökfalatjába feldugott ceruzával megjelölték a tojást, hogy
aztán végre tudják meg, melyik felével jön a kosárba. És láss
csodát, a tojás megfordult a pottyantás elõtti percekben, és
a ceruzajel hátul volt. Óriási szenzáció, már-már Nobel
díjra jelentkeztek, amikor egy közönséges paraszttyúk pont
fordítva csinálta. Na, most igazodj el, tíz év munkáját tette
tönkre egy bolond tyúk.

Talán a következõ fázist már nem várom ki, pedig roppant
izgat, de egyet azért még szeretnék megélni. Szeretnék
karon varjút látni. Ennyi.

Kérdezz-felelek…
Ketten ülnek egymással szemben, az egyik aki kérdez (Tv

vagy rádió felszentelt tudósítója), a másik az általunk meg-
választott vagy mittudomén kiktõl kinevezett, ezért a kér-
déskörért felelõs országos/nemzetes valaki, aki valamit úgy-
mond  már letett az asztalra.

Kérdés:  - Mikor lesz világbéke, és ha igen, akkor miért
nem? (vagy valami ilyesmi, nem lényeges.)

- Nagyon jó kérdés. Legyek õszinte? Meg kell köszönjem
Önnek ezt a kérdést, hisz attól a pillanattól kezdve, hogy
találkoztunk, ég bennem a vágy, hogy errõl beszélhessek.
Én nem vagyok az az ember, aki fél a nehéz, életbe vágó,
mindenkit érdeklõ kérdésektõl és szégyenszemre elbújik.
És az sem, aki valami steril laborban hivatalosan ránk
kényszerített válaszokkal intézem ezt el. Nem, nem és nem.
Én az az embert vagyok, aki szívesen és õszintén mondja ki
azt, amit, ahogy a nép az istenadta nép, a mi népünk fogal-
maz „ami a szívemen a számon” . Elõzetesen talán még azt
is elárulom, hogy a hideg ráz és valósággal csalánkiütést
kapok, amikor egy erre hivatalosan kinevezett vagy válasz-
tott vagy mittudomén ki azzal kezdi, hogy „nagyon jó kér-
dés” és még hozzáteszi, „legyek õszinte”, és ezzel idõt akar
nyerni, pedig csak azt árulja el ezzel, hogy halvány lila izé na
az az sincs neki.

Na nem, én nem. Hiszen olyan rég foglalkoztat en-
gem/minket ez a kérdés, már számtalanszor kitûztük itthon
is és külföldön is az idõpontot, hogy mikor ülünk le a tár-
gyalóasztal mellé, hogy közösen állapodjunk meg arról,
hogy mikor fogunk errõl beszélni. Tudja, ez a legfontosabb,
mert amikor ez megvan, akkor beindul a lassan de biztosan
õrlõ politikai malom, és addig csak pereg, mint a nepáli
imamalom.

Nem is tudom, hogy fejezzem ki önnek a legõszintébb
hálámat, hogy feltette ezt a kérdést, és én mindenkit meg-
elõzve és a nép az istenadta nép a mindannyiunk ura és
parancsolója megtudhatja, hogy vagyunk még egy páran
ebben az országban/világban, kiknek nem közömbös az
égetõ feladatok megoldása. 

Napok, mit napok, hónapok, áh, hónapok, évek, sõt egész

Gyárfás András hozzászól
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életem során, mióta az eszemet tudom, csak ez a kérdés
foglalkoztat, és számtalanszor el akartam mondani, hogy
hogyan is kell ezt csinálni, de valahogy a napi, megoldásra
váró feladatok nem hagytak idõt, levegõt, és tudja, nekem is
csak huszonnégy óra egy nap, de most, hála Önnek, elmond-
hattam a nagy nyilvánosság elõtt. Ez a kérdés számomra már
rég nem kérdés. Különben mit tetszett kérdezni?

Apróságok
Koronás idõket élünk, és világot megváltó találmányok

nem kapnak teret/figyelmet, és...és.. és.. Na, szóval egy
angol (ki más is lehetne) tudós kimutatta , hogy egyetlen
marhából kivonható kicsi valamibõl (nem tudom, hogy hív-
ják, nálam az atomnál megállt a „kicsi" tudomány) annyi
valamit (itt is volt egy szó) lehet elõállítani, hogy az egész
világ népességének hússzükségletét pótolja. 

Na már most, valahol a világon egy marha (ez egy másfaj-
ta marha marha) elõállította a koronavírust, hogy a fenye-
getõ éhinséget az emberiség megtizedelésével elõzze meg. 

A cél ugyanaz, s akkor most merre?  Ha az elsõ, elhallga-
tott megoldást választanánk, ellepnék a városokat a szaba-
don engedett tehenek, disznók, tyúkok meg biciklisták....és
ez részben megoldaná a közlekedési nehézségeket azáltal,
hogy annak minden módját megakadályozná, és munka nél-
kül maradna több száz millió ember, aki tenyésztésbõl, fel-
dolgozásból, árusításból él, sõt, sõt, és még sõtebb... Viszont
ugyancsak millió állatvédõnek és karigerinek boldogság
öntené el mindennapjait. 

Talán a két találmányt egyszerre kellene a világra zúdíta-
ni (az egyik már itt is van), és kellõ irányítással a vírus min-
denkit megkímélne. Vagy mégsem? 

Azonnal abbahagyni!! Na nem a kutatást, hanem ezt az
írást. Hiszen ennek se füle se farka. Inkább újra írom, csak
el kell döntenem, hogy füle legyen vagy farka?

A jövõbe látó tv
Senki nem hívta, senki nem kérte, de jött. A Tv-csatorna-

szolgáltató küldte, hogy ingyen állítsa be a készüléket, azaz
cserélje le a régi dobozkát egy újra, és ez lehetõvé teszi,
hogy mûsorokat állítsunk le, játszunk vissza és egyéb ilyen
roppant hasznos újdonságokat (csak nekünk új, az unokám
már unja) élvezzünk.

Hát a meglepetés felülmúlhatatlan. Az a szerelõ, kire már
hónapok óta várunk és ígéri, hogy ha nem is most mindjárt,
de hamarosan jön, az sehol, de akit nem vártunk, nem kér-
tünk,  az itt van.

Hát mit is mondjak, a szakember azt mondta, hogy ezzel
most már ki lehet cselezni a sok hülye reklámot, de hát õ
nem tudhatta, hogy én csak ezekért kapcsolom be a gépet,
és dühöngök, ha olcsó filmekkel félbeszakítják ezeket.

De ami igazán világraszóló, és amit megint csak én vettem
észre elsõnek a világon, és amirõl száz évvel ezelõtt írók és
fantaszták csak álmodtak és agyrém-módon megfogalmaz-
tak, az most valóra vált: megvan az IDÕGÉP.

Ha vissza tudom forgatni a tv-n az idõt, akkor holnap
majd kéretlenül jön egy másik szaki, és egy új dobozzal
elõre is lehet majd tekerni az idõt/ mûsort. Igaz, ez akkor a

lottónak a végét jelenti, mert csak bekérem a jövõ héten
megjelenõ nyerõszámokat, megveszem a szelvényt, kitöl-
töm, s már le is adom. 

Nem úgy, mint Kohn, aki minden hétvégén szidta az iste-
nét, hogy az utcában már minden más vallású nyert, csak õ
nem, és ha ez így megy tovább, kitér a hitébõl. Mire aztán
egyszer csak kinyílt a plafon és leszólt az Úristen: - De
Kohn, könyörgöm, segíts be nekem, és adj le már egy szel-
vényt!

Persze, lehetnek más elõnyei is a jövõbelátásnak, de így
kapásból nekem más nem jut eszembe.

Vajúdok
Tenni kellene valamit, olyat, amit csak mi tudunk, amiben

világelsõk vagyunk, egyébnek semmi értelme. Hát ezen töp-
rengek, helyesebben vajúdok. Hogy lesz vagy már van
második hullám (na jó, egyesek azon, hogy egyáltalán volt e
elsõ?),....na de errõl majd késõbb.

Németországban jártunk nejemmel, és vendéglátónk
teraszáról tanulhattam meg, mi a titka ennek a dicsõ és
fegyelmezett, mindenben a kelet-európaiak elõtt járó nem-
zetnek.

Alattam a parkban kutyáját sétáltatta a felsõbbrendû. A
kis parkban kockakövekkel kirakott utacska, talán inkább
csak ösvény vezetett, helyenként kilencven fokos kanyarral.
(Kanyar? Na nem, a kanyar nem tartozik a német szókincs-
be, talán szög vagy fordulat, vagy valami pontosan le nem
írható izé, de kanyar - na de uraim…) 

A gazda még az egyenesben adott valamilyen jelt. Az állat
leült és figyelt, farkától füléig. A tulaj/idomár/ sétáltató
végigment a bekötõn, majd folytatta a hosszabb, párhuza-
mos úton a sétát, majd újra átvágta a füves részen a követ-
kezõ, mértani pontosságú átjárón, és amikor több száz
méterre, a kutyájával egy irányba került, eldobott egy lab-
dát. És most tessék megfogózkodni. A kutya a világon min-
denütt a legrövidebb úton és a lehetõ leggyorsabban rohant
volna a hõn áhított labdáért, de nem az ott nevelt faj.
Milliméter pontossággal követte a gazdája cikkcakkos vona-
lát, majd felvette a labdát, letette a gazdi lába elé, és köve-
telte a nyelves puszit. 

Nem, nem akarok német kutya lenni. De hát valamit csak
tenni kellene, valamit, amiben világelsõk vagyunk. Megvan!
Sándor Móric gróf valamelyik ük-ük-unokáját válasszuk
meg Budapest fõpolgármesterének, õ meg tiltsa ki az autó-
kat a városból, és kötelezzen a lóra. Lóra magyar! Ez az.

Istenem, be szép lesz, majd végig hajthatok a Stefánián s
a gomblyukamban…Persze, a Parlamentbe csak a kentau-
rok kerülhetnek be, mivel  a közel tízmilliók országában a
lovaknak is lesz, ha szavuk nem is, de nyerítésük.. A most
nemes autókon büszkélkedõk akár Kincsem leszármazottja-
ira is leválthatják azokat, mi majd a szódás lovát fogjuk
immár szeretettel terelgetni.

Na de az ellenzék Uraim, az ellenzék hol marad? Bizony,
kell néhány szamár is a sorokba, mert csak az ö ordításuk
hallatszik fel Brüsszelbe. A mennybe már bebizonyult, hogy
nem.
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Memória
Valamikor régen (lehet, hogy tegnap volt, de mindegy),

valaki (nem emlékszem, hogy ki, de mindegy) megkérdezte,
hogy én mit csinálok, amikor valamit csinálok? Valamit
válaszóltam (mindegy, hogy mit), most nem jut eszembe
hirtelen. Na de ezt csinálom egész nap, tényleg. Gondol-
kozom. Nem jó. „Töröm a fejem”.

Nézek egy filmet (természetesen nem az elejétõl, mert ki
az a marha, aki belenéz a tv- mûsorba és azután kiválasztja,
hogy mit és mikor nézzen, hát én nem, énnekem van távirá-
nyítóm teccik tudni, s akkor csak lökögetem a bigyókat, és
jobbnál jobb vagy még annál is rosszabb valamiket nézek, s
végre rábukkanok egy rég látott magyar filmre. Hogy hívják
a fõszereplõt? Hát ez nem igaz, hát az ötvenes években csak
öt láttuk és kerestük a moziplakáton, itt van a nyelvem
hegyén, na,na… És ettõl a pillanattól nem figyelem se a szö-
veget, se a képeket, kínozom az agyam (vagy ami abból még
megmaradt), és másnap hajnalban felüvöltök: Páger Antal,
hát persze, Páger Antal, ezt elfelejteni , én marha… A fele-
ségem felriad: – Mi van Páger Antallal? Ja,
moziztál….Mért nem guglizól mint az emberek, ahelyett,
hogy hajnalban felordítod a házat? 

Nem, én aztán nem, én nem vagyok olyan, nekem eszem-
be kell jusson, ha addig élek is.

/De ami a minap vagy mittudomén mikor történt, az,
helyesen fogalmazva, betette a kaput/kulcsot. Nem tudom
miért (honnan is tudnám), gyötörni kezdtem a lelkem és
eszem, hogy mi a latin neve a lótetûnek. És felmondtam az
ötödikes vagy hatodikos osztályos koromban tanult összes
neveket, és semmi, de semmi, és ez így ment ma reggelig, és
akkor feladtam a büszkeségem, és kinyitottam a guglit: - A
lótücsök vagy lótetû (Gryllotalpagryllotalpa)...

És most már azt is tudom, hogy miért nem jutott eszem-
be. Soha életemben én ezt nem hallottam/tanultam. Na,
errõl ennyit.

Még nem elég
Térjünk észhez és hozzuk helyre évszázadok hibáit.
Majdnem úgy kezdtem, hogy sötét gondolatok forognak

az agyamban, de hoppá, hisz épp ez az, amiért most csatába
szállok. Mi az, hogy a gonosz gondolat az
sötét?!Fujj!  És a tündér fehér vagy netán rózsa-
színû, és csak az ördög fekete?

Aztán: A szólásszabadság értelmének veszte
nem a szabadság, hanem a szó értelmének vesz-
te. Aztán: Gödölyét enni utolsó kívánságom,
gidát már ettem, de a gödölye a nõstény kecske
kicsinye, mondja az értelmezõ szótár, és akkor a
gida a bakkecskéé? Na, ezeket csak beszúrtam
ide, az okosaknak. Menjünk tovább. 

Két tiszavirág imágó beszélget: - Te, jó ez, amit
mi több százezer év óta állandóan csinálunk?
Évekig bujkálunk az agyaglyukakban, csakhogy
kirepüljünk néhány percnyi násztáncra, aztán
mindennek vége.  - Mégis mit akarsz? - Hát a
minap, nem emlékszel, két felsõbbrendû terem-
tés itt a bokrosban mit csinált? Elõször õk is

arról az agyag-valamirõl búslakodtak, amiben élnek, aztán
nekiláttak paráználkodni, majd jött a harmadik egy nagy
bunkóval, agyonütötte mind a kettõt, majd beleugrott a
Tiszába, és mi jól éltünk egy hónapig, míg felpuffadtak  s
elvitték õket. Hát mitõl jobb nekik? - Hát talán annyiban,
hogy õket a gólya hozza, minket meg visz, ha elkap.

Függetlenség
Független sajtó, tv-csatorna, rádió, politikus és és…

Nahát, én idõt, fáradtságot és agyat nem kímélve utánanéz-
tem a magyar történelem  százhúsz utóbbi évének, és igazán
független állami alkalmazottat vagy azzal kapcsolatban
levõ, magas felelõsségû valakiket négyet találtam: Bali
Mihály, Kozarek Ferenc, Regula Ede és Bogár János.

Ne vessék rá magukat a wikileaxre vagy a wikipédiára,
megmondom: Hóhérok voltak, egyikük (Bali) európai hírû.
Ha idõm és kíváncsiságom összhangba kerülne, találhatnék
még sintéreket, gyepmestereket, latrinamosókat is de
mûsorvezetõk, politikusok, újságírók és- és- és… már csak a
mai idõkben kerülhetnének fel a listára.

Bali arról híres volt, hogy ha õ úgy ítélte meg, a lógni fogó
azért valahol kíméletet érdemel, akkor villámgyors mozdu-
lattal (a mai gyógykovácsok és kiropraktikusok megirigyel-
hetnék) kitekerte a nyakát, s ezzel megvédte  a fulladásos
halál gyötrelmeitõl…

Bogárról megjegyezi a krónika, hogy igazi szadista kom-
munista vakõrületben szenvedõ állat volt, de ezt jobb ha
töröljük, akárcsak az alexandriai könyvtár felgyújtójának a
nevét, nehogy követõre találjon a mai, gyors feltûnésre
vágyó x, y vagy z generáció (azaz degeneráció) szülöttei
között.

Na igen, ez a négy úriember független  volt, de aki ma ezt
kimondja, annak már dõl is a szájából fröcskölõ hörgéssel a
kormány szidalmazása, és uszítja a nyugdíjasokat meg a
négy millió, az éhhalál küszöbén állót, hogy egy fillért se
tovább a határon kívülre (Erdélybe fõleg ne), ide a forintok-
kal, és amíg itt nincs  a „nép”megelégedve,  addig kuss a
nemzetnek….És a t. mûsorvezetõ bólogat, a politikus és
újságíró meg huj huj hajrával biztat.

Elõ, Urak, torlaszt emelni a tudás és mûveltség homok-
zsákjaival! Ez itt a dolgunk, és nem is kevés.
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Többször üldögéltem asztala mellett – feltámasztott
könyökkel, szófürtjein felejtett tekintettel – a nyolcvanas
évek vége felé a sepsiszentgyörgyi Don-kanyar vendéglõben,
ahola nyelvszerelmes fiataltanára szerkesztõségbõl betop-
panó írókra lelt – ha volt türelme várni. Aztán teltek az évek,
évszakok, tavaszra nyár, nyárra õsz, õszre tél jött. És a télre
most újra tavasz. Hölgykoszorúban találom egy pesti étte-
remben,pattanó rügyek idején, március idusa estéjén, a
Kossuth-díj átvétele után. Lányai és három lányunokája
társaságában ült az asztalfõn. Mellételepedve, látom arcán,
kimért mozdulatain, hogy lélekben már otthon, Erdélyben
van, de a vidám társaságát nézegetve, mintha az Asszonyidõ
címû, 1983-ban megjelent publicisztikai kötetének pesti
újrakiadását lapoznám. Megjelenéseitt még váratmagára,
de nyomdai levonata már kész–puhabõrkötésben, szép nõi
arcokkal illusztrálva.

Milyen az érzelmes utazás Erdélybõl Magyarországba, és to-
vább a nagyvilágba, attól a bizonyos értõl, ama bizonyos óceá-
nig?

Kertek alatt nõttem fel, ahol kövér a fû, s egyenesen az
ember nyakába pottyan az áthajló ágak almája, ahová nem
lát a messzi, nagy házak villogó ablakszeme, s gyönyörû vára-
kat, menedék-palotákat lehet építeni száraz venyigébõl,
kidõlt paradicsomkaróból, korhadt kerítésdeszkából és lom-
bos égerágból. Szorongva gyalogoltam gyerekkororomban
az országutak melletti poros fûben, kapkodtam lábam, mint-
ha rajta surrant volna át a tovaguruló gumikerék; féltem az
országutaktól: se végük, se hosszuk, nem tudni, honnan jön-
nek, hol érnek véget. Féltem tõlük, mert mint zörgõ papírost
huzatban a szél, sodortak volna örökké, nem engedve letér-
ni mellékutakra. Világ-huzat volt számomra az országutak
levegõje.

Jövök-megyek most is, s egy kis idegesen birizgáló
mellékízt leszámítva a nyelvem alól, tûrhetõen érzem
magam. Le van téve minden az országutak mellé, hogy lás-
suk, mi mellett megyünk el éppen. Kinek szeme van az
mezõkre, folyókra láthat, távoli udvarokban lengõ fehérne-
mûkre, új városnegyedekre, vasúti póznákra, már virágjuk-
ban poros fákra, camping-táborokra, bólogató olajkutakra,
kerek csövekre és gyors talpaló kocsmákra, benzinkutakra,
virágárus leánykákra, sziklákra, villákra, dombra és síkságra,
s a jó ég tudná felsorolni, hogy hány, szemet kápráztató és
nyugosztaló dolog mellett suhanunk el még. 

Mégis, ami mellett igazából elmegyünk, nem látszik ide.
Az országutak mente ugyanis az ország nagy kiállítási folyo-
sója, ide gyûl össze minden, ami másutt lába alatt lenne a
munkának. A hatalmas reklámtáblák. melyek arra sarkall-
nak, hogy egye-igya ezt-azt, kanyarodjék erre, meg amarra,
máshol útban vannak. És az is igaz, hogy még egy nyíl sem
hívogatott munkatelepet látogatni, mintha csupa üdültetõ,
heje-huja lenne Európa-szerte az élet. A verejtéket gyöngyö-
zõ munka nagyon félre, tekintetünkkel be nem foghatóan
zajlik. Semelyik ország állapota nem mérhetõ fõútjai reklám-

tábláinak arcán, mert ide nem érnek el a szekérkerekek
nyikkanásai, dûlõutak agyagos sóhajai, fûrészek, rönkök
sikoltásai, morzsa faluk bánatosan pipálgató kéményfüstjei,
kunkori keservei, pelyhedzõ örömei, nyers és vad vigalmai.

Országutakon és vasúton járunk sietõs kedvvel, békésen
rugózva elsõ osztályú plüssön, gépkocsi-párnán, gyakran az
ország érdekében járunk és sokszor épp az ország mellett
megyünk el.

Egyfolytában a világra figyelni, tudom, igen nehéz és nem
feltétlenül kötelezõ. Csupán egy icipici idegességet, két kilo-
méter közötti, fészkelõdésnyi idegességet szeretnék belopni
a hátsó ülésen malmozgatókba, egy villanásnyi nyugtalansá-
got, a nyugtalanságnak abból a nemes fajtájából, melyet a
felfehérlõ sejtelem vált ki: gyönyörû és szörnyû, csodás és
lehangoló dolgok történnek körülöttünk, talán épp most,
tudtunkon kívül, tehát nélkülünk, s akaratunk ellenére.

Mi mindent jelent az anyanyelv a fõvárosi szóforgatagban, az
amerikás neonreklámok sápasztó fényében? Talán egy meg-
zendült tavaszban bátorkodóan hunyorgó erdõt, amely ha
felpislantja szemét,már látok. Micsoda gyorstarlás esett rajta
az elmúlt hatvan évben, hogy benõtte fái közét a rekettye,
ágait a fagyöngy; bozótjai, a külszéliek, felvérzik térdem, de
suttog szívem iránt a nyír, a nyár, zengve szólal meg a tölgy,
ó, csak soha baltacsapás alatt! A hûvös kívülállónak lehet ez
széllengette metafora, de ha megzendül az ég s zápor ered,
egy szorgalmas csalánlevél máris bõrödbe csíp. Hát ben-
nebb! A mogyoróbokrok, égerbokrok átbújnak hónaljam
alatt; nekem az egész erdõ kell, egészséges-épen, xilofon-fái-
val fülembe õ zenél. Mert nem tudok legelõre szórt fái közt
létet legelészni; látom a Kárpátok túloldalán testvér-fáimat,
mit mûvelt zengõ hangjukkal a taroló idõ! Hagynánk, hogy
elérjen sorsuk bennünket is? Nyomulok hát bennebb méltó-
ságos sûrûjébe, ahol már rókák, nyulak, medvék és farkasok
suttogásaival, morranásaival óhajt énhozzám beszélni S én
szólok, nekitámaszkodván lélegzetemnek: nem félek, nem
idegen tõlem e világban már semmi,beszéljetek! Anya-
nyelvem tartozéka immár e sûrû rengetegben a nem-félelem
is, s biztat: beszéljetek, bokrok és fák, hátha tovahangzik
morajotokból maga az erdõ. Ahogy felfut karcsú törzse a
fenyõnek, én vagyok, s törzsén a tört, elaludt ágak -az is.
Magam volnék a törzs testébõl vágott s körénk épített
karám, s én vagyok az irisórai szarvas is, mely homlokzúzot-
tan mögötte bõg. Legyen. E bõgésbõl származnak anyanyel-
vem elsõ magánhangzói, melybõl összeállnak azok a szavak s
tömör mondatok, melyek szabad lélegzetet követelnek
fûnek, fának, az erdõnek magának, mely évszázadokig fogja
suttogni és harsogni titkait.

Miért suttog szíve a nyárért?
Hatalmas nyarakat éltem meg, olyanokat, amelyek fölper-

zselték az õérette bevetett földeket, és kiapadtak a patakok,
a nagyerdõk fái égre nyújtott, szárazt, repedezett karokkal
meneteltek, valamiféle mennybe, paradicsomba. Nyálkás és
penészes paradicsom rothadt a Paradicsomban, mállott a

Anyanyelvem – tavaszi erdõrengeteg
Farkas Árpáddal utazásairól, és idõtlen évszakairól
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ribizli, a meggy, piros pacák, égõpiros foltok voltak a Nyár
testén a heveny tündökléstõl, elszivárgott  a táj zöld vére,
szájába vett minket az ég, száraz ajkai közt forgatott, szemén
árpa, nyelvén falat, kiköpött minket.

Csak egy gyanútlan kamasz üldögélt a régészeti ásatások
porló, málló, gyorsan szikkadó, kõkemény földhon csonkja-
in, csirkecombot szopogatott, s oda dobta a csontot az
ükapák frissen-kitakart, de ép, de szép csontjai közé. És
kiszikkasztotta az a Nyár percek alatt a csibecsontot, és lám
már száz, már kétszáz, már sok ezer éves! Tudósok hajolnak
föléje, fölfedezni háromezer év elõtti tébécés fertõzés nyo-
mait.

És az õsz, az milyen emlékképeket villant?
Az õszben mindig ugyanaz a fáradt derû, pállott ragyogás

kap meg. A szilvaérlelõ idõ szõlõkacsokkal fon be, puha
levélzizegéssel ringat. Délutánjai meg-megvillannak néha,
mint a kenderáztató asszonyok lábikrái, s ilyenkor ökörnyál-
ként lengnek a szerelemtõl kivénült füvek sóhajai. Bárhol is
érjen az évszázadok apostola, mindig egy régi õsz kísért:
mohón fickándoztam az ekevas után, lehúztam szandálom a
föld sarkán, és meztélláb ugráltam a gõzölgõ barázdában a
két kajla tehén, meg az ekeszarvait tartó nagyapám mögött;
zsíros, porhanyós göröngyöktõl ájult talppal, pillangózó láb-
ujjakkal ittam a felszabadult meleg energiákat, simogattam
fényes, ekevas-préselte rögöket, keresve rajtuk a jövõ évi ter-
més pici térképeit. Gyakran az az õsz áramlik bennem alko-
nyaival is, mikor kékesen világítanak a lángok a szilvaízfõzõ
üst alól, s éjszakáimban fényesen úsznak a vetõmagok pici
csillagai. Boronára is ültettek nehezékként, hüppögve úsz-
tam a föld felett, nagyapámat néztem, nyakába akasztott

zsákkal huppanósan lépett, szórta sikongó-fényes búzasze-
meket, s én törökbúzakocsány-kézigránáttal támadtam a
búzaszemekre szálló csókák hadaira.

És vessenek légyen magot már korszerû gépek és maibb
emberarcok, a magvetõ már így él bennem örökkön: esõver-
te, kajla szalmakalapban, szélszabdalta arccal ballag oldalá-
ra csüngõ zsákjával, s világot magához-ölelõ mozdulattal
rebbenti föl tenyerébõl a millió, csiklandós, fényes kis magot.
Lépdel,és forró tenyérrel simogatja a zöldbe szökkenõ
vetést, aztán gazdásan kalászt morzsol, majd a cséplõgépzú-
gásban szomjasan tartja szem-zuhatagba tenyerét, mint
késõbb a garatból ömlõ liszt bársonyos havazásába, s ismét:
világot-ölelõ gesztussal szegi meg kenyerét. Áldja öt mindig
az idõ a termés békességével!

Az õszezüstös szálakat kever hajunkba. Ökörnyálnak, birka-
tajtéknak nevezték õseink, a székelyföldi krumplis zsákok fölött
lengedezõ valamit. Gyerekkorában pici ösvénynek tartotta,
amely lassan a hóhullásba vezet.Olvasna egy verset a Farkas
Árpád legszebb versei (2017)címû kötetbõl, amely a télrõl, a
hóról - és a férfi idejérõl is szól?

A Hófúvás címû versem ajánlom.
„Havazás nagy körhintáin szállnak, / szédülnek a szélben a

falvak, / porzik az égre a poroszka út./ Gyufaszál lobban/ a
hegyszorosokban,/ s a hét kicsi törpe/ rõt lobogója ránk / sza-
badult. //Kapja a szél, s már indigó éjben/szórja havát szana-
szét./ Szilvalekvár tetején viríthat/ így a penész! // S gyûl a
fehérség bûne már bennem:/ pelyhek galoppja a/ mellkason
át./ Hamari tej gyûl a csecsemõmellben/ily idejekorán.// Fut,
fut a hó, a kis hegyiló/bokája benne meleg./ Élni a hó alatt is
lehet jó,/ de csattogó szélben érdemesebb.” Király Béla

KarácsonyMolnos Ferenc

1.
leszállt az est

könnyû szárnyakon érkezett
belesett hozzánk az ablakon

s ámulva nézi 
ezt a csillogást

ki az aki itt vétkezett
s ki fog bûnhõdni érte meg

éppen most lettünk 
gazdagok

ideköltöztek mind 
a csillagok

s beragyogják az otthonunk
fényüket

szórják szertelen
– puha pihék a szívemen

2.
szóval nem szólunk

senkihez
mit mondhatnánk 

fontosat
a szavak mindig 

elvisznek másfelé

s elvesztõdik velük 
a gondolat

kis csengõ cseng
olvad a csend

és megfogjuk egymás kezét
így küldünk jelt jeltelen

fényszórók sistergõ neszét
hallgatjuk

évek futnak el perceken
– puha pihék a szívemen

3.
anyámnak üzenem oda fel

jól vagyok
nem érzem azt 
hogy elhagyott, 

hisz itt van velem 
ezernyi apróságban õrizem 

sokat gondolok rá 
és legbelül

napról napra enyhül
a fájdalom 

gyötrõ alkonyom 
hajnalom kevesebb

derûs emlékek szitálnak
fehéren kékesen

– puha pihék a szívemen

4.
bennem már szépen havazik

alig kavar rajta a szél
nagy selymes pelyhek szállnak 

csendesen
a tél is suttogva beszél

nincs vágyam
s nem lehet érte szégyenem

a hulló hó 
maholnap betakar

senkit sem érdekel majd 
hogy mit akart
s hová lett az

aki voltam s ki õ
enyém a tér az idõ

a végtelen
– puha pihék a szívemen

Szováta, 2008.
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Az étlap most ünnepli négyszáznyolcvan éves fennállását.
Az elsõ étlapot több mint négy és fél évszázaddal ezelõtt, a
regensburgi birodalmi gyûlés alkalmával adták ki, hogy a gaz-
dag lakomára való tekintettel a vendégek aszerint készüljenek
fel a számukra kedvesebb ételek fogyasztására.

* *  *
A helyes megkülönböztetés az étlap és az étrend között,
Gundel Károly szerint: az étlapon felsorolt étkek közül min-
denki tetszése szerint válogathat s rendelheti meg belõlük a
neki megfelelõt.  Az étrend, másképpen „menü” viszont a ven-
dégek elé kerülõ ételek elõre megállapított sora.

* *  *
Brillat-Savarin szerint az a helyes étrend,
ahol „az ételek rendje a nehezebbekkel
kezdõdik, s mind könnyebbekkel folytató-
dik. Az italoké fordított: a könnyebbekkel
kezdve, mind nehezebbre, zamatosabbra
térjünk át”. A modern vendéglátás és
tálalás mûvészete Brillat-Savarin tanítá-
sát,csak az italok sorrendjében követi,
egyébként pedig éppen fordítottja a gasztronómiai világtekin-
tély által ajánlottnak: Az étkezést könnyû ételekkel kezdjük, s
így térünk át az egyre nehezebbre, kompaktabbakra.

* *  *
A 19. század nyolcvanas évekéig, majdnem kizárólagosan
német volt nálunk a konyhák és étlapok hivatalos nyelve. A
fõzelék feltéttel „Gemiz mit Auflóg” néven volt akkoriban
népszerû Pestbudán.

* *  *
Galeotto így ír Mátyás és Beatrix nászlakomájáról:
„Nemsokára kezdetét vette a vendégség. A királynõ szállásán,
e boltíves terem közepett, jobbra négyszögû s balra más kerek
asztal vala… Az étekhordók s az asztalnál szolgálók mind grófi
vagy legalább bárói méltóságban való urak valának.
Készítettek vala pedig huszonnégy fogás étket, de a nap rövid-
sége miatt mind föl nem tálaltatott.”

* *  *
A régi magyar vendéglátásra legjellemzõbb gróf Thurzó
Zsuzsa nászünnepének konyhastatisztikája. Eszerint az 16O3-
ban lezajlott lakodalomra a következõket hordták be uruk kas-
télyába a Thurzó uradalom jobbágyai: 36 ökröt, 103 öregbá-
rányt, 11 borjút, 56 fiatal  bárányt, 33 õzet, 119 malacot, 185
nyulat, 526 császármadarat, 381 kappant, 785 tyúkot, 420
ludat, 130 aprómadarat, 5333 tojást, 70 galócát, 1600 pisztrán-
got, 240 apróhalat, megszámolatlan mennyiségû rákot és 200
mennyhalat. Bécsbõl pedig a követkesõ fûszereket hozatták:
egy mázsa borsot, ötven font gyömbért, huszonöt font szegfû-
szeget,. A lakoma fûszerekkel együtt 1048 forintba és 44
dénárba került.

* *  *
Az 1570 körül íródott „szakáts mesterség” a következõ étkeket

sorolja fel egyik fejezetében, mely arról szól, hogy „mit kell
tálalni egy úrnak ebédre?”. Tehát: Vetrecen-kolbász. – Õzcí-
mer salátával. – Kappan malozsatrágyával. (mazsolával  meg-
hintve). – Zöldkáposzta májossal. – Tejesétek. – Apró torta. –
Nyúlhús fekete lével. – Kappan kaszáslével. – Nyelv gyümöl-
csös lével. – Vérös tiszta borssal. – Hal pástéllyal. – Tehénhús,
- Páva szürke sásával. –Sódar. – Disznófõ. – Citrom. – Pózna
gránát. – Olajmag. – Gyümölcs, alma, gesztenye, körtvély,
mikor vagyon. 
Vajon akadt-e úr, aki végig ette? 

* *  *
Kõváry László 1860-ban megjelent „A magyar
családi és közéleti viseletek és szokások a nemze-
ti fejedelmek korából” c. könyvében írja:
„Akkoron a császári ebédek három fogásból
állottak: az elsõ fogás huszonhét, a második har-
minc, a harmadik – a gyümölcs – 87 tálból állott.
A vacsora szintén három fogás, összesen 103 tál-
lal. A választófejedelmek 54, a külföldi uraságok
30-40, a polgárok 10-15 tálat fõzettek. Ehhez
képes szerény a magyar királyok és erdélyi feje-

delmek étkezése.”
Százhárom tál étel. Csakugyan nem megvetendõ lakoma!

* *  *
Lássunk egy régi magyar étlapot. 1844 július 24-én ezeket
ajánlotta étlapjlán Mihalek Ferenc, a Nemzeti Casino vendég-
lõse: Kaviár. – Szardinia. – Hering. – Jérce mayonnaise. –
Pulyka galantine. – Strassburgi pástétom. – Pomerániai liba-
mell.. – Marinált rajnai lazac. – Omlette aux. Confitures. –
Jérce ragout-pástétommal. – Kappany melle gombával. –
Õzszelet madeirás lében. – Creme parisienne. – Parmezán,
Stracchino és Chester sajt, stb.stb.
Ugyanennek az étlapnak áraiból: Adag marhahús- 14 krajcár,
kappanmell gombával – 26 krajcár, Szarvascomb 20 krajcár,
mogyorótorta 20 krajcár, adag emmentáli sajt 18 krajcár.

* *  *
Hogy a régi, dúsan kosztoló idõktõl milyen mértékben szûkült
össze lassan-lassan a menükártya, szépen illusztrálja a
Kisfalucy Társaság 1903 februárjában rendezett díszlakomájá-
nak egymás mellé állított menükártyája.
Az Úr 1903-ik esztendejében ezt kapták a Kisfaludy Társaság
illusztris tagjai: Osztendei osztriga. – Vadászleves. – Fogas sze-
letek. Macedoine módra. – Gombás lében párolt bélszín.
–Tálban sült kelvirág. – Román szörp. Hizlalt jérce. – Orosz
saláta. – Befõtt gyümölcs. – Fagyasztott málnás tejszínhab. –
Aprósütemény. – Gyümölcs. – Sajt. – Kávé.

* *  *
És ma? Eljutottunk az egytálételhez. Banketteket, ünnepi
lakomákat pedig koronavírusos idõkben nem „illik” tartani.

(Összeállította: BOÁ) 

Szilveszteri inyencségek, az étlap
megjelenésének 480 évfordulója kapcsán
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„Az én életem szüntelen való halál,
midõn lelkemnek szüntelen való fájdalmá-
val a véghetetlen injúriák alatt eszem
kenyeremet és a száma nélkül való meg-
gyõzhetetlen akadályok célomtól felette
igen messze vetnek „ „De Isten kegyelme
által vagyok, ami vagyok, és az õ kegyelme
énhozzám nem volt hiábavaló, hanem töb-
bet munkálkodtam, mint mindnyájan
azok, de nem én, hanem az Isten kegyel-
me, mely énvelem vagyon etc.” 

Ha nem hiteles okmányok tanúsítanák a nagy magyar
nyomdásznak, Misztótfalusi Kis Miklósnak csodálatos tün-
döklését és életének tragikusan szomorú végét, talán legen-
dának tartanánk regényes pályafutását.

Misztótfalusi Kis Miklós, nyomdász-író jelentõségére már
kortársai felfigyeltek. Amikor Amszterdamba ment a nyom-
dászat titkait eltanulni, Bethlen Miklós azzal biztatta: “Csak
lopd el Hollandiának mesterségeit és tsináljunk Erdélybõl
egy kis Hollandiát”, s a misztótfalusi jövevénybõl az idegen-
ben olyan mester lett, akitõl a georgiai fejedelem, a toscanai
herceg, sõt a Vatikán is betûket rendelt.

Szegény szülõk gyermekeként, iskoláit szülõfalujában
kezdte, 1662-tõl Nagybányán, 1666-tól pedig Nagyenyeden
folytatta, ahol praeceptori, contrascribai és seniori tisztet is
viselt. 1677-ben lektornak ment Fogarasra innen három év
múlva ismereteinek gyarapítása és egy új Biblia nyomásának
felügyelete végett külföldre ment, pontosabban 1680-ban
indult el hollandiai útjára. Elõbb Utrechtben és Leydenben
nézett körül, majd Amszterdamba került. A sáros, eldugott
kis Fogarasról a világ középpontjába, a pezsgõ élettel teli,
tudományt és kultúrát árasztó Amszterdamba toppanni,
nem akármilyen élményt jelent egy olyan fiatalember számá-
ra, aki maga is teremtõ akarattal, mûvészi képességekkel
rendelkezik. Misztótfalusi nem tud betelni a sok új benyo-
mással, a hazai világtól annyira különbözõ élettel. A csodála-
tos látnivalók ezreit, a világváros naponta termõ új és új
élményeit csak úgy habzsolja magába. Ellátogat az amszter-
dami nyomdákba, s végül Willem Blaeu-nál köt ki, aki a leg-
szebb térképeket készítette Európában. Blaeu hajlandó volt
félévi 200 tallér ellenében magához venni a fiatalembert, s
megtanítani a tipográfusmesterségre.

Nemcsak a szedést, nyomást, hanem a betûmetszést és
öntést is megtanulja. A betûmetszésben rövid idõ alatt olyan
jártasságra tesz szert, hogy - amiként õ maga írta - az övénél
szebb betûket nem öntött senki Amszterdamban.
Tanulóideje három esztendeig tartott, de gyors elõrehaladá-

sa mesterét annyira kielégítette, hogy most már õ fizetett
Misztótfalusi munkájáért.

Az újdonsült fiatal nyomdász most már arra gondolt, hogy
Amszterdamban önállósítja magát. Olyan eredmény volt ez,
amire Fogarasról útra keltekor sem õ, sem pedig pártfogói
még csak nem is gondoltak. Már messze túljárt a célon, ami-
ért Amszterdamba ment, hogy annyit sajátítson el a nyomdá-
szatból, amivel a biblia nyomtatását ellenõrizni tudja. Most
már maga látott hozzá, hogy a távoli, idegen városban a
magyar bibliát kinyomtassa. Nyomdája hamar virágzásnak
indult és sok megrendelést kapott. Temérdek munkája köze-
pette is legfontosabb volt számára a magyar nyelvû biblia
kinyomtatása. Költségeinek fedezésére 2500 aranyat kért
hazulról, de miután az otthoniak megtagadták a hozzájáru-
lást, a maga költségén folytatta a nyomtatást. Maga metszet-
te hozzá a betûket, és a maga pénzén vásárolta hozzá a finom
hollandi papirost.

Az õ nevéhez fûzõdik az elsõ magyar nyomtatott
Szakácskönyv kiadása is, amiben 213 recept van. Életmûvé-
nek része a Janson néven ma is ismert betûtípus, amely az
amszterdami tartózkodása végeztével értékesített betûkész-
letébõl származik.  

Misztótfalusi nemcsak jó és szép kiállítású, de hibátlan és
tökéletes szövegû magyar bibliát akart létrehozni. Õ maga is
mint teológus és nyelvész sokat javított a szövegen, s ebben
segítségére volt több, Hollandiában tanuló magyar diák. E
javításoknak a híre eljutott szûkebb hazájába is, ahol menten
azt a vádat koholták ellene, hogy meghamisítja a bibliát.
Ezért Teleki Mihály megbízta a Berlinbe induló Kolozsvári
István gyulafehérvári tanárt, látogasson el Amszterdamba is,
hogy Misztótfalusit eltérítse a biblia nyomtatásától.
Kolozsvári meg is érkezett Amszterdamba, s küldetéséhez
híven rá akarta venni Misztótfalusit a munka abbahagyására.
Miután ez nem volt hajlandó eredeti célkitûzésétõl eltérni,
panaszt tett ellene az amszterdami egyháztanács elõtt. Az
egyháztanács színe elé idézte Misztótfalusit, de az ahelyett
hogy helyt adott volna Kolozsvári panaszának, még buzdítot-
ta is a Mestert a munka folytatására. Õ tovább is haladt a
munkájában, és 1685-ben elkészült vele.

A biblia elsõ példányát elküldte Teleki Mihálynak, aki elra-
gadtatással vette kézbe a gyönyörû könyvet, amelyet szöveg
tekintetében is teljesen hibátlannak talált. Teleki kezdemé-
nyezésére elhatározták otthon, hogy Misztótfalusit hazaho-
zatják. Az útiköltség céljára 200 aranyat küldtek neki, ame-
lyet Misztótfalusi vissza akart küldeni, mert nyomdája már
oly mértékben fellendült, hogy ilyen segélyre nem volt szük-
sége. Eszébe jutott azonban, hogy az otthoniak emiatt meg-
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sértõdnének, s ezért a maga pénzébõl is megtoldva, szétosz-
totta a küldött összeget a Leydenben és Utrechtben tanuló
szegény magyar diákok között.

Misztótfalusi nyomdájának és betûöntödéjének jó híre
idõközben mindinkább növekedett, s ennek megfelelõen
jövedelme is jelentõs volt. Kiváló munkájának egész
Európában híre ment, sõt még Grúzia királya, Artsil is tudo-
mást szerzett róla, és az amszterdami polgármester, Nicolas
Witsen ajánlatára megbízta Misztótfalusit a grúziai ábécé
metszésével és öntésével. Amikor a kész munkát elküldte a
királynak, ez lelkes elragadtatással köszönte meg a polgár-
mesternek, hogy ilyen kiváló betûmetszõt szerzett neki.
Sokat dolgozott Misztótfalusi Angliába, Svédországba,
Svájcba, Németországba és Lengyelországba is, sõt annak
ellenére, hogy protestáns volt, még XI. Ince pápa is betû-
készletet rendelt nála a vatikáni nyomda számára.

A firenzei Mediciek leszármazottjának, III. Cosimo nagy-
hercegnek küldöttei is felkeresték. Az egykori olasz nyomda-
mûvészet ebben az idõben hanyatlásnak indult, és a könyv-
szeretõ herceg már nem talált Olaszországban olyan nyom-
dászt, akire rábízhatta volna felállítan-
dó nyomdája felszerelését. Ezért küldte
Hollandiába embereit. Misztótfalusi
elvállalta a betûk készítését, de arról
hallani sem akart, hogy Firenzébe köl-
tözzék, még csak ideiglenesen sem,
mert idõközben mind jobban megérle-
lõdött benne az elhatározás, hogy
visszatér hazájába.

Lassanként lebonyolította a még
befejezetlen munkáit, minden függõben
levõ ügyét rendezte, és csomagolni kez-
dett. A biblia 12000 kötetre rúgott, és
emellett egyéb könyveket is becsoma-
golt. Nyomdai, betûöntõ felszereléseket
egész garmadával, bár ezek egy részét
kénytelen volt visszahagyni, mintegy
1200 tallér értékben. Poggyászát kilenc
hatalmas társzekérre rakta, s 1689 õszé-
nek egy reggelén útnak indult a békes-
ség és nyugalom földjérõl a háborúk
dúlta Európa országútjain keresztül
Erdélybe.

Misztótfalusi útja a XVII. századbeli
közlekedési lehetõségek mellett hét tel-
jes hónapig tartott a harmincéves hábo-
rú nyomait viselõ Németországon
keresztül. Egész útja alatt sorozatos kellemetlen kalandok-
ban volt része. Hol megrekedtek a szekerei, hol valamelyik-
nek a tengelye tört el vagy pedig kóborló csapatok tartóztat-
ták fel, igazoltatták s kutatták át poggyászait. Lipcsében, kol-
légáinak tanácsára rakományának egy részét hátrahagyta.
Mire Kassára ért, onnan  bibliáival megrakodva,
Debrecennek vette útját. A debreceni vásáron azonban a
bibliák árusításával kudarcot vallott, mert a népnek annyi
pénze sem volt, hogy az olcsón kínált gyönyörû könyvekbõl
vásárolni tudott volna. Caraffa tábornok, a hírhedt eperjesi
hóhér, az 1685-86. években Debrecent sanyargatta. Csak
pénzben 1 800 000 forintot vetett ki a városra hadisarc és adó

fejében. Pribékjei házról házra jártak, s minden feltalálható
pénzt és élelmet elraboltak. Ilyen körülmények között
könnyen érthetõ, hogy Misztótfalusi könyvvására balul ütött
ki.

A sikertelen vásár után újra becsomagolta könyveit, s
továbbindult Erdélybe, Kolozsvár felé. Megérkezése után
Teleki Mihályt látogatta meg elõször, aki szívesen fogadta és
száz bibliát vásárolt tõle ötszáz forint értékben. Telekit ekkor
látta utoljára, mert a kancellár néhány nap múlva megütkö-
zött Thököly kurucaival, s a csatában elesett.

Kolozsvár református püspöke zsinatot hívott össze
Misztótfalusi ügyeinek megtárgyalására. A zsinat
Misztótfalusit megkérdezte, hajlandó volna-e kolozsvári
nyomdák igazgatását elvállalni. Õ azonban saját nyomdát
szeretett volna, amelyet tudása és ízlése szerint rendezhet
be. Azt ajánlotta, hogy a meglevõ három nyomdát olvasszák
egybe, adják át neki, és kopott betûiket megfelelõ új betûkre
önti át. Helyiséget kért az egyháztól a nyomda felállítására,
ugyanott lakást a maga számára, s felmentést az adófizetés
alól. A feltételeket az egyház csak bérleti alapon fogadta el,

a nyomda részére kiszemelt Torda
utcai házat rendbe hozta, s
Misztótfalusi 1694-ben megkezdte
mûködését mint a nyomda bérlõje
és vezetõje.

A Mester úgy érezte, hogy nyu-
godalmasabb korszak következik
életében, családalapításra gondolt,
s nõül vette Székely András leá-
nyát, Máriát. Az 1694. évben nyolc,
1695-ben tizenhárom és 1696-ban
tizenöt könyve hagyta el a sajtót.
Kiadványai magasan kiemelkedtek
a korabeli nyomdák munkái közül.
Nemcsak külsõ megjelenésük,
hanem tartalmuk is mutatja, hogy
hozzáértõ, jó ítélõképességû kiadó,
aki alapos bírálat tárgyává teszi a
kéziratokat, mielõtt kiadásukat
elhatározná. De nemcsak nyom-
dász és kiadó volt, hanem kitûnõ
író, tudós és nyelvész is, aki a
magyar helyesírás kialakítása terén
nagy érdemeket szerzett.
Könyveinek nem csupán külsõ
alakjával törõdött, hanem mindig
nagy súlyt helyezett a szöveg szaba-

tos nyelvére. Eredetileg papnak készült, a görög és a latin
nyelvben teljesen jártas, a grammatika, helyesírás terén ott-
honos volt. Épp ezért nem tudta megállni, hogy a kolozsvári
tanárok és tudósok kinyomtatandó kéziratainak stílusán ne
javítson, a szövegen ne változtasson. A nevesebb tudósok,
mint Pápai-Páriz, ezt jó néven is vették, de a jelentéktelen
emberek hiúságukban és önérzetükben megbántva érezték
magukat. Hitvány vasmûvesnek nevezték és tiltakoztak az
ellen, hogy “egy közönséges nyomdászember” kéziratukba
belejavítson. Az asszonyok is beleszóltak a férfiak dolgaiba,
állandó szóbeszéd tárgya volt, hogy Misztótfalusiné, a mes-
terember felesége szebben öltözködik mint õk, a papok és



tanárok asszonyai. Az aljas kisvárosi pletykák mindjobban
elkeserítették a mestert, akit egyéb megaláztatások is értek.
Mindez 1697-ben az Apologia Bibliorum címû védõirat meg-
írására késztette. Ebben önérzetesen visszautasítja az ellene
hangoztatott vádakat, védi az igazságtalanul támadott bibli-
áját, és lefekteti a sokat kifogásolt helyesírási elveit.

Ez az irat többet ártott, mint használt Misztótfalusinak,
mert akik addig csak sértegették,
most már mindenképpen megalá-
zására törekedtek. Gúnyolják a
mûvelt világból hazatért, sok föl-
det bejárt, tanult és a teremtõ
vágytól égõ mestert. Rágalmakkal,
intrikákkal keserítik meg az életét.
Kimondják, hogy nincs joga az
egyházi emberek kiváltságait
igénybe venni, házát adóval terhe-
lik, katonai beszállásolásokkal
keserítik, társas összejövetelen a
vargák közé ültetik. Egyszerre
csak arra ébredt, hogy társaságát
kerülik és személyét mélyen meg-
vetik.

A még javakorabeli férfi teljesen
összetört, búskomor lesz, s mivel
kellõ beszélõkészség híján a vádak
ellen élõszóval nem tud védekez-
ni, 1698-ban megírja a Maga sze-
mélyének, életének és különös
tselekedetinek Mentségét. Ebben
keserû hangon tárja fel mindazt a
megalázást és sérelmet, amely
kolozsvári tartózkodása óta érte. Mûve nemhogy mentségül
szolgált volna, de valójában olaj volt a tûzre. Bod Péter tudó-
sítása szerint e könyv már nemcsak a papi rendet, hanem
Bánffy György erdélyi gubernátort és fõgondnokot is harag-
ra gerjesztette. A papoknak sikerült a fõgondokat rávenni,
hogy idéztesse zsinat elé Misztótfalusit. Ez a kegyetlen és
szomorú aktus 1698. június 13-án, a nagyenyedi szász temp-
lomban nyilvánosan zajlott le.  Kényszeríttették, hogy az
Istent, a papi rendet és az eklézsiát megkövesse.
Nyomtatásban egy nyilatkozatot kellett közreadnia, amely-
ben a Apologia Bibliorum és a Mentség c. mûveit visszavonja,
a könyvekben érintett személyeket megköveti, s ígéri, hogy
ilyet többet nem tesz, továbbá könyvei összes példányát meg-
semmisítés végett beszolgáltatja. E kegyetlen mûveletet
valóban végre is hajtották.

A kíméletlen személyi üldözés Misztótfalusit lelki beteggé
tette, és ettõl kezdve élete már csak lassú halódás volt. Testét
féloldali gutaütés érte, keze és lába béna lett, beszéde értel-
metlenné vált. Napjait most már teljes visszavonultságban
töltötte, s 1702-ben, ötvenkét éves korában meghalt. Pápai-
Páriz Ferenc szép emléket állított a tragikus végû nagy
magyar nyomdásznak. Életét versben dolgozta fel, s könyv
alakban ki is adta. Az eredeti kiadásból nem maradt ránk
példány, de Bod Péter Erdélyi Féniks címmel 1767-ben újra
kiadta és jegyzetekkel látta el.

Kolozsvári korszakából 84 kiadványa ismeretes. Ezek
között a legnevezetesebb Haller János Hármas istóriája

1695-bõl Misztótfalusi Kis Miklós Siralmas Panasz Istennek
Kolozsváron fekvõ nagy haragjáról..., az 1697-i kolozsvári nagy
égésrõl, Balassi Bálint és Rimay János Istenes Éneki, Pápai-
Páriz Ferenc több munkája, Comenius Amos Joh. Orbis
Sensualium Trilinguis (A Látható Világ háromféle nyelven)
c. munkája.

Misztótfalusi Kis Miklós  élete eseményeinek alakulását
alapvetõen meghatározta a Biblia:
mondhatjuk, minden jó és minden rossz
abból származott hogy a 17. század utol-
só évtizedeiben idõszerûvé váló bibliaki-
adás ügye éppen õt találta meg. A
Szentírás azonban nemcsak a külsõ sors
alakulását befolyásolta, hanem belsõ
világát is, hiszen  teológiai képzettséggel
is rendelkezett.

Tragikus sorsának a Habsburg-provin-
ciává süllyedt Erdély nyomorúságos
viszonyai között a kicsinyes és sötét gon-
dolkodású kortársak környezetében be
kellett teljesednie. Utána Kolozsvár
nyomdászata nem tudta többé elérni azt
a színvonalat, amelyet Heltai Gáspár és
Misztótfalusi Kis Miklós alatt ért el.

Lehet, hogy a mindenkori olvasóban
fölmerülhet az elbizakodottság vádja
Tótfalusival kapcsolatban, amiért bár-
mennyire is jogos emberi problémáit a
Biblia mértékével méri (fõleg a jézusi
párhuzam tûnhet túl erõsnek), de ennek
hátterében olyan hit van, mint a Jóbé, és
a feladatához olyan hûség, mint a Pál

apostolé. Az igazságkeresés küzdelmeiben lehet néha mérté-
ket veszíteni, de a tiszta szív és tiszta szándék kiviláglik a sza-
vakból és tettekbõl. A döntõ szó pedig úgyis Istené.

Misztótfalusi Kis Miklós síremléke a kolozsvári
Házsongárdi temetõben található. 

Összeállította: B. Osvát Ágnes
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Az ördög kedvetlenül, lehangoltan settenkedett a szemét-
tároló körül. Hol itt, hol ott dugta ki a fejét, kibe is bújhatna
be, valahogy ma olyan rossz kedve volt, egyszerûen nem
tudta, mit kezdjen magával, ma még nem sikerült senkinek
rosszat tennie. Így hát csak ténfergett a szemét között, köz-
ben sûrûn hullott a hó, - az emberek ilyenkor, karácsony
elõtt mintha jobbak lennének - mérgelõdött magában, -
hiába bújok be akármelyikükbe is, nem vesznek tudomást
rólam. - Most mindenki jó akar lenni, a fene enné meg, nem
szeretem az ilyen ünnepeket, a jó idegesítõ hétköznapok a
pompásak, amikor mindenki mérges, azt sem tudják, kire,
mire, csak úgy egyszerûen dühösek az emberek, kell, nem
kell, ordítoznak, csúnyán beszélnek egymással, ez a tiszta
haszon egy ördögnek, ilyenkor ragyogóan lehet hergelni bár-
kit is, - na nem éppen mindenkit -, de azért nagyon sokukat,
jaj - vidámodik meg a gondolattól -, nincs ennél jobb szóra-
kozás a világon. 

– De ez a közeledõ karácsony, egy igazi ördög részére
maga a szörnyûség, mintha a valójában rossz emberek is jók
akarnának lenni, persze, csak kis ideig bírják, - viszont én
most mit tudja kezdeni az idõmmel - pukkadozott magában
a kis patáslábú.

– És mostmár még fázom is, - ugrándozott ide-oda, - az
elsõ emberbe bele fogok bújni, hátha szerencsém lesz vele. -
Nini, jön is egy nõ, olyan jó ideges fajta, hopp, ebbe most
belebújok, talán mégis sikerül a mai napom.

Azzal meglóbálta a farkát, egyet szökkent, és máris benne
volt a nõben. Egyelõre jó kicsire összehúzta magát, - majd
meglátom, milyen ezeknél a légkör, aztán csak kitalálok
valamit, hogy elrontsam a napját - gondolta.

A nõ pedig lassú, fáradt léptekkel haladt fölfele a lépcsõn.
Szorongva dugta bele a kulcsot az ajtózárba, és óvatosan
belépett a lakásba. Egy pillantással felmérte az elõszobafo-
gasra akasztott kabátokat - itthon vannak, már itthon is van-
nak, - sóhajtotta. Benézett a konyhába, ahol az asztal mellett
ült a férje, mellette a gyerek, a lánya, és éppen pénzt számol-
tak. Bárgyú elégtétellel rakták egymásra a százasokat, és az
apróbbat is, lapos, buta vigyor terült el mindkettõjük arcán.
- Na ez az, apjáé, látod? Legfontosabb dolog a világon a
pénz! - ütött az asztalra a férfi.

A gyerek abban a percben vette észre az anyját. Gonosz
villanás szaladt végig a tekintetén, és egybõl beseperte az
asztalon heverõ százasokat meg ötveneseket az ölében tar-
tott dobozba. Aztán ráöltötte a nyelvét az anyjára, - na, meg-
jöttél, hazug? - kérdezte gúnyosan, és apjára pillantott, aki
látható örömmel vette tudomásul, hogy a tekintély, az csakis
neki jár, senki másnak, neki, aki a pénzt adja.

– Miért lennék hazug? - kérdezte a nõ, olyan szívdobogás-
sal, hogy az ördög úgy érezte, mindjárt kirepül a mellkasá-
ból. 

–  Hát csak úgy, mert mindig hazudsz - nyelvelt a gyerek. -
Tudom én, most is hol jártál. A pasasodnál. Igaz, apja? - és
várta a sunyi jóváhagyást, ami nem is késett.

– Milyen pasasomnál? - kérdezte elgyötörten a nõ.
– Tudjuk mi, tuudjuk - nyújtotta a gyerek a hangját, és

olyan ostoba-gonosz nézése volt, hogy az ördög háta is bor-
sózni kezdett tõle. Elment már a kedve a tréfától.

– Na, itt azt hiszem, nem sok tennivalóm lesz, - nézett
körül bosszankodva, - itt már nincs mit elrontanom. Hiszen
ezek nálam is rosszabbak, ezektõl talán még tanulhatnék is
valamit, ha éppen tanulni lenne kedvem.  Mintha egy
abszurd dráma kellõs közepébe csöppentem volna, - mono-
logizált magában Belzebub kis tanítványa -, ahol a szereplõk
úgy viselkednek, mintha az õrültek házából engedték volna
ki õket, próbaidõre, hogy vajon be tudnak-e illeszkedni a
normális emberek élte világba. - Jaj, mégiscsak mûvelt ördög
vagyok én, mert errõl meg az jutott eszembe, hogy “színház
az egész világ” - kuncogott magában, - azért mégis jobb
lenne, ha nekem is szerepem lenne ebben a drámában, de
valahogy úgy érzem, itt nincs mit rontanom a levegõt. Hiszen
itt borotvaélen táncol minden kimondott és talán ki sem
mondott szó, patikamérlegre van téve minden mozdulat -
brrr! - úgy érzed, még a gondolataidat is gyilkos tekintetek
próbálják kilesni. Hogy aztán a legtermészetesebb gesztu-
sodhoz is abszurd magyarázatokat fûzzenek. És megcáfolha-
tatlanul leszögezzék ostoba észjárásuk mindenhatóságát.

Közben valahogy kibújt az asszonyból, és behúzódott a
szekrény mögé. Ott valahogy kényelmesebben érezte magát,
- még szerencse, hogy bármikor kisurranhatok a kulcslyukon,
- gondolta -, ha már nagyon megunom õket, mert bizony, ez
a fullasztó, nyomasztó légkör, ami eluralkodik ebben a lakás-
ban, még egy hétpróbás ördögnek is sok.

Az asszony bement a fürdõbe, és kibújt az utcai ruháiból.
Érezte, hogy naponta visszatérõ fejfájása újból jelentkezni
kezd, ettõl még idegesebb lett. - Hogy tudnék már egyszer
megszabadulni ettõl a kullancstól - gondolt a férjére, szinte
már sisteregve a gyûlölettõl. - Utálom õket, mindkettõjüktõl
undorodom már, az alattomosságuktól, a butaságuktól, az
örökösen gyanakvó rosszindulatuktól. Úristen, szinte olyan
ez az egész, mint Auschwitz hihetetlen, humán ésszel felfog-
hatatlan szörnyûsége.

– Tedd már ki az ebédet, mit gondolsz, meddig fogunk még
várni? - hallotta a gyerek kellemetlen, magas hangját.  - Na,
hol vagy? Mindjárt kiöntöm a levest a mosogatóba, ha nem
melegíted meg azonnal!

A kiabálásba a telefon berregett bele. Az asszony kilépett
a fürdõbõl és felkapta a kagylót. A barátnõje kereste - végre
egy emberi hang - gondolta, de mire válaszolhatott volna
valamit a feltett kérdésre, a gyerek vihogva nyomta le a vil-
lát. Tehetetlenül nézett rá, úgy érezte, minden ereje elhagy-
ja, még csak egy nyakleves erejéig sem képes megtorolni a
hihetetlen pimaszságot. 

– Na mi van, nem is tetszik? - kérdezte a férje -, igaza van
a gyereknek, tudja õ, mit csinál. Inkább tedd ki neki az ebé-
det, ne a telefonnal foglalkozz - harsogta önelégülten.

– Hát tegyétek ki ti, ha zabálni akartok! Nektek is van
kezetek! - ordított mostmár az asszony, miközben úgy érez-
te, rögtön széthasad a feje. Azzal berohant a hálószobába,
rávetette magát a megbontott ágyra, és zokogva húzta a fejé-
re a paplant.

Inez Roth

Ha karácsony, akkor mindenkinek ünnep?
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– Na gyere, apjáé, apja megmelegíti neked a levest - húzta
be a konyhába a férfi a kislányt -, anyád hülye. Nem látod?
Hülye - ismételte még néhányszor.

Az ördög pedig a szekrény mögül kinyújtotta a kezét,
hátha meg tudná fogni a levegõben vibráló gyûlölködést,
persze, tudta, hogy ez lehetetlen. - Hiszen itt minden fordít-
va történik, mint másoknál, itt még a tekintetek kereszttüze
is gyilkolni tudna, nahát, szinte látom, amint a levegõben
lebegnek a hazugságfoszlányok, s mindenre, ami ebben a
házban található, levakarhatatlanul rátapadnak. Emberre,
bútorra, ruhákra. Ó, jaj nekem! És még azt hittem, az ördög-
nél nem létezik rosszabb a világon. Nem mondom, sokat ron-

tottam életemben, de mindig csak annyit, amennyivel éppen
elszórakoztam. De nem így! Jaj, nem így! Hiszen ezek nálam
is rosszabbak.

Kióvatoskodott a szekrény mögül, végigosont az elõszo-
bán, és sietve préselte át magát a kulcslyukon. Aztán termé-
szetes nagyságát felvéve, rohanva vágtatott le a lépcsõn,
majd a szeméttárolóhoz érve újabb áldozat után kezdett for-
golódni, olyan után, akiben még talál valami elrontani valót.

Közben felpislogott az emeleti lakás sötét ablakaira, - bol-
dog karácsonyt! - küldte fel gúnyos üzenetét, és hatalmas
szökelléssel tûnt el egy éppen arra haladó kövér férfi kabát-
ja alatt.

SZABADULÁS 
A tömbház második emeletének egyik kis szobájában két,

már nem egészen fiatal nõ ül egymással szemben. Nevezzük
õket Ellennek és Victoriának. Kényelmesen, kinyújtott lábak-
kal ülnek az alacsony fotelekben, a mellettük levõ kis kerek
asztalon két csészében kávé párolog. Fürkészve nézik egy-
mást, mindkettõ olvasni szeretne a másik tekintetébõl, moz-
dulataiból. Néha finoman elmosolyodnak, vagy kínosan felne-
vetnek, közömbös dolgokról próbálnak diskurálni, miközben
egyetlen gondolat foglalkoztatja mindkettõjüket.

Ugyanazt a férfit szeretik mindketten, és ezt egyikük sem
meri bevallani:Joet. Joe magas, szõke, kékszemû. És elképesz-
tõen következetlen. 

Mindkét nõ szép, ápolt, úgy hirtelen ránézésre még hason-
lítanak is egymásra, mégis mintha Victoria egy gondolattal
sudárabb lenne a másiknál. Amint kétkedõ tekintettel próbál-
ják kitalálni egymás gondolatait, néha akaratlanul is elpáráso-
dik a szemük a visszanyelt könnyektõl.

Külsõre hasonlítnak tehát, mégis van közöttük egy hatal-
mas, át nem hidalható különbség. Victoria - õ a vendég -, min-
denrõl le tudna mondani, ha muszáj a másik kedvéért, mert -
ami nagyon ritka dolog nõk között -, igazán, õszintén szereti a
barátnõjét. És ezen felül rendelkezik egy semmivel meg nem
fizethetõ tulajdonsággal: becsületes. Igen, tényleg becsületes.
Ezzel szemben Ellen képes lenne bármilyen zûrzavaros
hazugságszövevénybe bonyolódni, csakhogy õ maradhasson a
porondon.

Azonban nem számol egy lehetõséggel. Azzal, hogy barát-
nõje valamilyen különös képességgel megáldva (vagy verve),
mindig már elõre tudja a szándékait és szomorú, lemondó
mosollyal nyugtázza, hogy ostobának nézik. Mégsem tesz elle-
ne. Nem akar tenni ellene. Már fentebb említett tulajdonsága
akadályozza õt ebben. Valami felsõbbrendû dac, ami az igazán
egyenes emberek jellemzõje, útjában áll a visszaütésnek.
Tudja, érzi, hogy Ellen már régen szeretne levakarodni róla,
de képtelen, mert valami iszonyú hazugságnyalábbal van hoz-
záhurkolva.

– Ahhoz, hogy elszakadhasson tõlem, visszafelé kéne sza-
ladnia, körbe, karikába, körülöttem - gondolja -, hogy lecsa-
varja rólunk azt a láthatatlan pókháló-láncot, amivel körbete-
kert, ugyanakkor saját magát is hozzám kötözte. Mivel pedig
az idõben nem lehet visszafelé szaladgálni, - ha fenn akarja
tartani magát, most már kénytelen tovább csavarodni.

– Szegénykém, én már nem is tudom eldönteni igazán aka-
rod-e azt a pasast, vagy csak az ambíció dolgozik benned.
Biztos vagyok benne, hogy te nem tudod, amit én. Azt, hogy a
Rossz hatalmas talpakon lépdel, és a Jóság varázslata meg oly
kicsi, hogy akár cipõtalpának recéiben is meghúzódhat, amint
megpróbál keresztülgázolni rajta. Énnekem bele kell nyugod-
nom - és bele is nyugszom, - hogy az én akaratom olyan pará-
nyi akadály a Rossz útjában, hogyha a rátapos, mégcsak össze
sem tudja nyomni - szõtte magában a gondolatokat a vendég.

– Közben szürcsölték a kávét és Victorának most tûnt fel
elõször, hogy Ellen tekintete mélyén valami iszonyú ûrt lát.
Az írisz felületén mosoly, alatta tátongó üresség. Felfedezé-
sétõl rémület fogta el, hiszen éppen közvetíteni szerette volna
a gondolatait barátnõjének, s most rá kellett jönnie, hogy...
Jaj!... nem igaz, - gondolta, ez nem lehet igaz. Amire most
gyanakszik, azt a gondolatsort nem is meri továbbvinni magá-
ban.

– Összébb húzódott hát a fotelben, és magányába burkolóz-
va, arra a belsõ csendre próbált figyelni csak, mely meg tudja
teremteni az igazság félelmetességének fellobbanását és szin-
te azonnali kihunyását az emberi lélekben.

Közben a szobára lassan félhomály ereszkedett, késõ dél-
utánra járt a idõ. Kintrõl, a függönyön keresztül már a gyor-
san közeledõ téli sötétség próbálta befészkelni magát a falak
közé. Ellennek, a háziasszonynak közben eszébe jutott, hogy
a sütõben felejtette a karácsonyi vaníliás kiflicskéket.
Felugrott és szaladt volna a konyhába, de a hirtelen mozdulat-
tól a küszöb mellett könnyû kis szõnyeg kisiklott a lába alól, õ
meg teljes súlyával az üvegezett ajtónak vágódott. A mintá-
zott, vastag üveg három darabban hullott ki a keretbõl. Egyik
darab a nõ meztelen karjára esett, mély, hosszanti vágást ejtve
rajta. Azután félelmetes csörömpöléssel azt is a földre hullott.

Victoria rémülten ugrott oda, hogy segítsen. Közben félfor-
dulattal a villanykapcsoló felé nyúlt, felkattintotta, majd ... a
hirtelen támadt fényben a két nõ dermedten nézett farkassze-
met egymással. Ellen elvágott karjából drótvégek meredeztek
feléje, a felkunkorodott bõr mellõl kócdarabkák lógtak.

Victoria szédülten, remegve rángatta le a kabátját a fogas-
ról és már lefelé rohantában, a lépcsõházban jutott eszébe,
hogy akkor ezek itt mindannyian?... talán Joe is?...

Felkacagott és már megkönnyebbülten lépett ki a tömbház
bejárati ajtaján. Néhány távolabbi ablak mögül apró, karácso-
nyi lángocskák fénye villant ki a szürkületbe. Mély lélegzetet
vett, majd nevetgélve botorkált tova a frissen hullott, puha
hóban, mindegy, hogy merre, hová, de mindenképpen egy
emberibb világ felé...
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„Az évek, mint a/ vándormadarak, szállnak./ Vissza is jönnek?” 
„Vannak vad erõk,/ tán legyõzhetetlenek./ És mi létezünk?” 

(Tõkés Béla: Évek)

Nézõpont
Akinek az Úr
Csak kalapácsot adott,
Mindent szegnek néz

Önismeret 
Kaland önmagunk
Megismerése, s nem várt
Mélységekbe vezet.

Ajtók
Oly gyakran a zárt
Ajtókat próbálgatjuk,
A  nyitottak helyett.

Látszat
Legtöbbször nem azt
Látjuk, ami van, hanem
Amit szeretnénk.

Világunk
A Földrõl  Égig,
Ha kell, felkapaszkodunk,
Ez a világunk.

Gyöngyhalász
Gyöngykagyló ölel
Magába,s a kék múlt vált
Boldog jelenbe.

Csoda
Bennünk kell éljen
Az a meggyõzõdés, hogy
Csoda történik!

A szív 
A szív ujjongó
Dobbanása szárnyakat
Ad a  lábaknak.

Dimenziók
Terem és idõm
Egyre fogy, ezt jól tudom.
Több dimenziót!

Imádság
Gondolataink
Gyakran imádságok, ha
Nem is térdelünk.

Életmód
Ha félsz – ne csináld,
De ha mégis csinálod,
Akkor már ne félj!

Kõvár
Hol isten õriz,
A pókháló is kõvár.
Te méltón állj õrt

Értelem
Sose borulj a
Lábához valakinek,
Ha feje is van.

Tõkés Béla (Marosvásárhely,
1936-) haikui. vegyész, kémiai

szakíró, ny. egyetemi tanár
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Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s oly-
kor egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó tûzre. A szûz-
dohány füstje kék felhôbe burkolta pipázó alakját ott a nagy-
szoba végiben, s ezüstös szakállán olykor megcsillant a láng.
Mi gyermekek a mennyezetig érô, gyertyafényben izzó kará-
csonyfa körül álltunk elfogódottan és izgalomtól elmeredt
szemmel, és sóvár pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt föl-
halmozott ajándékokra, hûségesen elénekeltük a Mennybôl
az angyal összes verseit. Ének után apám fölolvasta a betle-
hemi csillag történetét a Bibliából, elmondtuk közösen a
karácsonyi imádságot, s azzal nekiestünk a játékoknak, akár
karámba szorított birkanyájnak az éhes farkascsorda. Kis idô
múltával nagyapánk megszólalt ott a kandalló mellett a
maga érdes vénemberhangján: - Aztán tudjátok-é - kérdezte
-, hogy miképpen keletkezett tulajdonképpen a karácsony? -
Akkor született a Jézus Krisztus - felelte Margit húgom oko-
san új babaháza elôtt térdepelve, s nagyapánk bólintott rá. -
Ez igaz - mondta -, mert hogy ô volt az Úristen legnagyobb
karácsonyi ajándéka az emberi világ számára. De maga a
karácsony már régen megvolt akkor. Ha ideültök mellém a
tûzhöz, elmondom, hogyan keletkezett. Köréje gyûltünk a
szônyegre, mindegyikünk valami új játékot cipelve magával,
s figyelmesen lestük a száját, mert nagyapánk nagyon szép és
érdekes meséket tudott ám. - Hát az úgy volt - kezdte el,
miután nagyot szippantott a pipájából -, hogy réges-régen,
amikor Noé apánk unokái megépítették volt a Bábel tornyát,
s annak ledôlte után nem tudták megérteni egymást többé,
mert az önzés összezavarta a nyelvüket, az irigység és az elfo-
gultság egyre jobban és jobban kezdett elhatalmasodni ezen
a földön. Aki nem volt olyan ügyes, mint a szomszédja, azt
ölte az irigység, hogy a másiknak szebb háza van. Aki rest
volt megmûvelni a földjét, az irigyelte azt, akinek szebb
búzája termett, s mikor az irigykedés már igen-igen elhatal-
masodott az embereken, akkor megszületett benne a
gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, s a
kéregetô rágyújtotta jótevôjére a házat. Addig-addig, hogy
egy napon aztán az Úristen odafönt az égben megsokallotta
az emberek gonoszságát, s rájok szabadította a sötétséget és
a hideget. A nap eltûnt az égrôl, a vizek befagytak, s a rabló-
gyilkos számára nem termett többé semmi az elrablott föl-
dön. Nagy fázás, éhezés és pusztulás következett ebbôl az
egész emberi világra. Mikor pedig már közeledett erôsen az
idô, mikor minden emberi életnek el kellett volna pusztulnia
a földön, az Úristen odaintette maga mellé kedvenc angya-
lát, a Világosságot, és ezt mondta neki: „Eridj le, hû szolgám,
s nézz körül a földön, melyet gonoszsága miatt pusztulásra
ítéltem. Vizsgálj meg minden embert, asszonyt és gyermeket,

s akiben még megtalálod egy csöpp kis nyomát a jóságnak,
annak gyújtsál gyertyát a szívében. Én pedig majd az utolsó
elôtti napon alánézek a földre, s ha csak egy kicsike világos-
ságot is látok rajta, megkönyörülök az emberi világon, s meg-
változtatom az ítéletet, amit kiróttam rája.” Ezt mondta az
Úristen, s a Világosság angyala alászállott a földre, hogy tel-
jesítse a parancsot. A föld sötét volt és hideg. Mint a csillag-
talan, zimankós téli éjszaka, olyan. Az emberek tapogatózva
jártak az utcákon, s akinek még volt egy darabka száraz,
fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék mélyére, hogy ne
kelljen megossza mással. Egy birkabôr bundáért meggyilkol-
ta apját a fiú, s akinek még tûz égett a kemencéjében, az
fegyverrel ôrizte szobája melegét a megfagyóktól. Az angyal
nagyon-nagyon elszomorodott, hogy hasztalan járta az
emberi világot, mert nem talált benne sehol egy fikarcnyi
jóságot sem. Lassanként kiért a városból, s ahogy a dûlôúton
haladt fölfele a hegyek irányába, egyszerre csak összetalálko-
zott a sötétben egy emberrel, aki egy döntött fát vonszolt
magával kínlódva. Kiéhezett, sovány ember volt, s csak sza-
kadt rongyok borították a testét, de mégis húzta, vonszolta
magával a terhet, bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtôl.
„Minek kínlódsz ezzel a fával? - kérdezte meg az angyal. -
Hiszen ha tüzet gyújtanál belôle magadnak itt, ahol állsz,
megmelegedhetnél mellette.” „Jaj, lelkem, nem tehetem én
azt - felelte az ember. - Asszonyom, s kicsi fiacskám van ott-
hon, kik fagynak meg, s olyan gyöngék már, hogy idáig nem
jöhetnének el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, ha bele is
pusztulok.” Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki
a fával, s mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van,
egyszerre csak odaértek vele a sárból rakott kunyhóhoz, ahol
a szegény ember élt. Az ember tüzet rakott a kemencében, s
egyszeriben meleg lett tôle a kicsi ház, s míg egy sápadtra
éhezett asszony s egy didergô kisfiú odahúzódtak a tûz mellé
melegedni, az angyal meggyújtott egy gyertyát az ember szí-
vében, mert jóságot talált abban. „Édesanyám, éhes
vagyok...” - nyöszörögte a gyermek, s az asszony benyúlt a
rongyai közé, elôvett egy darab száraz kenyeret, letörte az
egyik sarkát, s odanyújtotta a gyermeknek. „Miért nem eszed
meg magad a többit? - kérdezte az angyal. - Hiszen magad is
olyan éhes vagy, hogy maholnap meghalsz.” „Az nem baj, ha
én meghalok - felelte az asszony -, csak legyen mit egyék a
kicsi fiam.” S az angyal ott nyomban meggyújtotta a második
gyertyát is, és odahelyezte az asszony szívébe. A gyermek
leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából, aztán megszó-
lalt: „Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a szom-
szédból? Ôk is éhesek, s nincs tûz a házukban. Megosztanám
velük ezt a kis kenyeret, meg a helyet a tûznél!” Az angyal

Wass Albert: 

Karácsonyi mese
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pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát is, és odaadta a kis-
fiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éjszaká-
ba, hogy fénye mellett odavezesse kis társait a tûzhöz és a
kenyérhez. S pontosan ekkor érkezett el az utolsó elôtti nap,
és az Úristen alánézett a földre, s a nagy-nagy sötétségben
meglátott három kis pislákoló gyertyalángot. És úgy megör-
vendett annak, hogy az angyal mégis talált jóságot a földön,
ha nem is többet, csak hármat, hogy azon nyomban megszûn-
tette a sötétséget, visszaparancsolta a napot az égre, s meg-
kegyelmezett az emberi világnak. S azóta minden
esztendônek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az
embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért
ôsszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este
korábban szakad alá, és minden reggel késôbben távozik,
hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan
elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk,
s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az

esztendô alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a
Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszer-
re mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úris-
ten ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a ben-
nünk lévô jó miatt a bennünk lévô rosszat. - Ez a karácsony
igazi meséje - fejezte be nagyapánk ott a kandalló mellett
azon a régi-régi karácsonyestén -, én pedig azért mondtam el
nektek, gyerekek, hogy megjegyezzétek jól, és emlékezzetek
reá. Mert ez a mi emberi világunk újra építeni kezdi a Bábel
tornyát, melyben egyik ember nem értheti meg a másikat,
jelszavakból, hamisságokból, elfogultságokból és elôíté-
letekbôl, s jönni fog hamarosan az irigység is, a rosszindulat,
meg a gonoszság, melyek miatt az Úristen újra pusztulásra
ítéli majd az embert. Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a
földön, s ha a nyomorúság és a nagy sötétség rátok szakad
majd, akarom, hogy emlékezzetek: csak a szívetekben égô
gyertya menthet meg egyedül a pusztulástól.

Weöres Sándor: 

Szép a fenyõ

Szép a fenyõ télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:

míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.

Nagykarácsony immár eljõ,
érkezik az új esztendõ.

Míg a mezõ dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.

Nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet
kíván mindannyiotoknak és továbbra is várja leveleiteket,

javaslataitokat a szerkesztõ néni az alábbi címre:
B. OSVÁT ÁGNES

540477 Targu Mures, str. Armoniei nr. 22, ap. 13, jud.
Mures, ROMANIA 

Telefon: 0265249918, 0365803670.
Mobilszám: 0771293784

E-mail: osvatagnes@gmail.com



Átalvetõ

ÁTALVETÕ ONLINE
Átalvetõ online lapunk elérhetõ az EKOSZ honlapján:

(www.ekosz.eu)

Erdélyi Körök Országos Szövetsége
2200 Monor, Kapisztrán János u. 49.
szlukacssandor@gmail.com 

Tisztelt EKOSZ-Tagok! Kedves Magyarok!
Kedves Barátaim!

FELHÍVÁS
az szja 1 %-nak felajánlására és
az ÁTALVETÕ folyóirat elõfizetésére
Elõször is nagyon szépen megköszönjük azoknak az embe-
reknek, akik eddig is a személyi jövedelemadójuk 1%-át az
Erdélyi Körök Országos Szövetségének ajánlották fel.
Kérjük, eddigi támogatóinkat, hogy személyi jövedelem-
adójuk 1%-át civil szervezetünk számára ajánlják fel, ezzel
is támogatva a magyar kultúrát és hagyományt, ezen belül
az erdélyi magyar hagyományokat. Számítunk minden jó
szándékú magyar emberre, ezen belül az erdélyi magyar
emberekre, vagy akik a történelmi viszontagságok miatt
elhagyták szép szülõföldünket, Erdélyt.
Tájékoztatni szeretnék, hogy az szja 1%-
át, az EKOSZ alábbi adószámán lehet
feltüntetni:   19110114-1-13

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Erdélyi Körök
Országos Szövetsége 1991-tõl kiadja az Átalvetõ folyóira-
tot, mely kiadvány az általános magyar értékek mellett, a
sajátos erdélyi magyar kultúrát, hagyományt, történelmet
közvetíti is ápolja. Történelmi vonatkozású írásaink közül
kiemelt helyen szerepel a nemzettudat ápolása, az erdélyi
oktatás, egészségügy és általában minden olyan terület,
amely hozzájárulhat ahhoz, hogy magyarnak maradhas-
sunk meg a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban.
Az EKOSZ banki számlaszáma az alábbi:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Ügyfél: 00633999 ERDÉLYI KÖRÖK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE
Számlaszám: 10918001-00000063-39990003 HUF
Az Átalvetõ folyóirat megrendelése és fenntartása ügyé-
ben a jelzett számlaszámra lehet utalni.
Az Átalvetõ folyóirat éves elõfizetése 2016-tól postai és
egyéb költségek miatt 2000 Ft, melyért 4 db lapot kapnak
negyedévente, aki pedig adományt is tud adni, azt termé-
szetesen feltûntetjük a lapban, szokásunkhoz híven.
Kérem tisztelettel, hogy minél többen terjesszék és rendel-
jék meg a lapunkat.
A sárga csekkeket 2020. decemberében kiküldjük, az Átal-
vetõ folyóirattal együtt.
Budapest, 2020. november 20.
Sok szeretettel: dr. Szekeres Sándor, elnök

Nagyon boldog 
új évet kívánunk!


