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Higgy, és minden lehet!
Ne ejtsd
Le csüggedt-fáradtan fejed,
Lehet béke, lehet bocsánat,
Új élet, jóság, szeretet…

Erő, fegyver, ész, pénz, ravaszság,
Könyörgés, – semmi nem segít:
De megmentheti a világot
A legnagyobb erő: A HIT!

Bódás János

LEHETETLEN

Vagyunk, akik voltunk, leszünk, akik vagyunk. Megjelenik: március, június, szeptember, december hónapokban.
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Az Erdélyi Körök Országos Szövetsége (EKOSZ) 
2021. szeptember 5-én megtartotta Pakson az éves köz-
gyűlését. A rendezvényen az EKOSZ tizenkét egyesüle-
téből kilencen képviseltették magukat: a szegedi „Ötágú 
síp” és a Mihalik Kálmán Alapítvány, valamint a monori, 
budapesti, salgótarjáni, Tolna megyei, siófoki, nagyatádi, 
nagykanizsai és a komlói erdélyi körök. A közgyűlésen 
tiszteletét tette Süli János miniszter és Orbán Attila, a Tol-
na Megyei Közgyűlés alelnöke. A közgyűlésen elfogad-
ták az EKOSZ elnökének beszámolóját a 2020. évi tevé-
kenységről és az Átalvető helyzetéről. Megtárgyalták és

elfogadták a 2020. évi közhasznúsági jelentést és a zár-
számadást, valamint az EKOSZ 2021. évi munkatervét és 
költségvetését. Rendezték a tagdíjakat, az egyesületek be-
számoltak tevékenységükről. Döntöttek arról, hogy ki 
fogják adni B. Osvát Ágnes magyar irodalommal kapcso-
latos cikkeit, melyek az Átalvető oldalain jelentek meg 
éveken keresztül, így most minden egy könyvben lesz 
olvasható. A közgyűlés végül megszavazta, hogy az 
Átalvető lap előfizetési díja 2022. január 1-től 3000 Ft 
legyen.
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Paksi hírek

Átalvető

Jeles eseményeket tudhat maga mögött az Erdélyi 
Magyarok Tolna Megyei Egyesülete. Végre megvalósult 
a közösség régóta dédelgetett álma, hiszen szeptember 5-
én végre átvágták a nemzeti trikolórt, amely a paksi 
Táncsics parkban felállított székelykapu oszlopai között 
feszült. Ezzel a szimbolikus mozzanattal avatták fel a 
város újonnan állított, gyönyörűen faragott építményét, 
ami a székely közösség jelképeként marad fenn az 
utókornak. De nem csak erről az egy közösségerősítő 
pillanatról érdemes szót ejteni, hiszen az első őszi 
szombaton, a Város Napja keretében tartották meg a híres 
Puliszka Fesztivált is. 

Régóta hagyomány már, hogy egy igazán különleges 
gasztronómiai élménnyel örvendezteti meg a vendégeket 
Paks erdélyi közössége. Ezen alkalmak során a sokak 
által kedvelt étel, a puliszka kerül a figyelem középpont-
jába, olyannyira, hogy fesztivált szerveznek azoknak, 
akik a különféle módon elkészített puliszkaspecialitások 
szerelmesei. Hat évre tekint vissza az immár elmaradha-
tatlan program, ami évről-évre bebizonyítja, hogy a 
puliszka megunhatatlan, s elkészítésének számtalan 
variációs lehetősége okán ma is létjogosultságot élvez 
akár a mindennapi, akár az ünnepi menüsorban.

Székelykapu avatás Pakson

EKOSZ csapat Pakson
2021.09.05.

Székelykapu avatás Pakson
Süli János, Bándi Imre és Szabó Péter
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Ha a múltat szemlézzük egy pillanatra, elmondható, 
hogy az eddigi események mindegyike egyfajta kulturá-
lis, hagyományőrző szándékkal jött létre. Ilyenkor mindig 
a népi kultúra jeles képviselőire, valamint a finom fala-
tokra osztják a főszerepet. Így történt ez idén is, annyi vál-
tozással, hogy ezúttal az ún. erdélyi udvar szolgált hely-
színéül a különféle puliszkaspecialitásoknak. Az arra járó 
vendégek - ezeken felül - a zakuszkát is megkóstolhatták, 
s ha már erdélyi ízekről beszélünk, akkor a Csíki sör sem 
maradhatott el. 

Jól tudjuk, minden közösségnek megvannak a saját 
kulináris értékeik, s az azokhoz kapcsolódó szokásai, tör-
ténetei. A Tolna megyei erdélyi származású magyarok pe-
dig a legnagyobb vendégszeretettel osztják meg ezeket a 
kincseket az atomváros lakóival. 

A Város Napján ugyanis nemcsak puliszkából adtak 
ízelítőt, hanem a székely legendák legjavából is. Érdemes 
utánajárni, hogy a határon túl élő közösség milyen zseniá-
lis értékőrző projektet tárt a nyilvánosság elé az utóbbi 
években. Tudniillik, kint élő testvéreink nagy figyelmet 
szentelnek arra, hogy az ifjú generációk is megismerjék a 
székelység múltját, ősi történeteit, mi több, legendáit – 
mégpedig a modern korhoz illő elvárásoknak megfele-
lően. 

Ennek okán készítették el a Székelyföldi Legendárium 
című animációs mesesorozatot, amivel elismerésre méltó 
módon képesek megszólítani a fiatalságot. Hozzátehetjük 
azt is, hogy nem csupán az ifjúság tanulhat ezekből a me-
sékből, hanem az idősebb generációk tagjai is. Az Egye-
sület szervező munkájának köszönhetően pedig egy való-
di rajzfilmes délutánnal is bővült a Város Napja szombati 
programkínálata.  

Érdemes időt szánni e nagyszerű és professzionális 
módon elkészített mesesorozatra, amiből például a szé-
kelykapukról is többet tudhatunk meg. Mielőtt valaki ki-
látogatna a Táncsics parkban álló kapuhoz, ajánljuk az 
idevonatkozó epizód megtekintését. 

A városi parkban összegyűlt közönségnek is jutott né-
hány erdélyi történet, amit a székelykapu avatásán mond-
tak el a felszólalók. Az ünnepélyes eseményen részt vett 
többek között Süli János tárca nélküli miniszter, a térség 
országgyűlési képviselője, Szabó Péter polgármester, Or-
bán Attila, a Megyei Közgyűlés alelnöke, és természete-
sen Bándi Imre, az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei 
Egyesületének elnöke is. 

A programon kijelentették, hogy immár minden szé-
kely otthonra lelt Pakson, amit a különböző közösségek 
közötti harmonikus együttműködés fémjelez. A városve-
zetés és a honatya éppúgy szívügyének tekinti a paksi 
székelység sorsát, ahogy Orbán Attila alelnök, aki szintén 
határon túli gyökerekkel bír. A mindig nyitva álló szé-
kelykapu azt jelképezi, hogy gazdája mindig meleg szív-
vel fogadja az alatta áthaladókat. Szeretnénk, ha a Kárpát-

2021. december
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Szakács Attila kérésére ezúton pontosítjuk az 
EKOSZ tagjai, valamint az Átalvető olvasói számára a 
Szegedi Erdélyi Kör és az EKOSZ születésével kapcso-
latos adatokat, ugyanis ezek hibásan jelentek meg az 
EKOSZ honlapján.

Szakács Attila családjával együtt 1989 októberében 
érkezett Szegedre.

A Szegedi Erdélyi Kör 1989. november 21-én jött 
létre, amikor a Csongrád Megyei Bíróság a Pk. 
60.307/1989/2. Végzésével elrendelte nyilvántartásba vé-
telét. Az egyesület székhelye Szeged, Toldi u. 2. szám 
alatt volt. 

Az egyesület képviseletére jogosult: Dr. Csikós Mária, 
Szeged, Szivárvány u. 33. szám alatti lakos, mint az egye-
sület ügyvezető elnöke; Király István, Mezőkovácsháza, 
Alkotmány u. 24. szám, elnökségi tag; Molnár János, 
Szeged, Gogol u. 18. sz. alatti lakos, tag; Pap László, 
Szeged, Pálfy u. 7/A sz. alatti lakos, tag; Pataki Sándor, 
Szeged, Sóhordó u. 41. szám, tag. 

A Szegedi Erdélyi Kör papíron létezett ugyan, de csak 
akkor kezdett el valójában működni, amikor Szakács 
Attila átvette az egyesületet, alapszabályt szerkesztett, ik-
tatókönyvet nyitott, könyvelőt és pénztárost talált, vagyis 
gyakorlatilag megszervezte az egyesület tevékenységét.

Szakács Attila tájékoztatása szerint 1991. január 9-10-
én megtárgyalták az előterjesztést, mely az EKOSZ 
létrehozását javasolta. A 15 magyarországi egyesület tá-
mogatta a javaslatot és végül 1991. január 10-én egyön-
tetű szavazással elfogadták.  Ezzel létrehozták az Erdélyi 
Körök Országos Szövetségét, az EKOSZ-t. A Szövetség 
bírósági bejegyzésére 1992. 06. 10-én került sor Győrben, 
Dr. Búzás Gábor elnöksége alatt.

Sz. S.

medence magyarjai - főként a helyiek és különösen a ven-
dégül látott külhoniak - számára egyaránt azt üzenné, 
hogy „Mi egy vérből valók vagyunk”, ahogy ezt a kapu 
felirata is alátámasztja.

Bár a koronavírus-helyzet megnehezítette a város új 
jelképének felállítását, végül a tervezett avatás után egy 
évvel, de megvalósult Bándi Imréék álma. A gyönyörű al-
kotás, amely a székelyek jelenlétét hirdeti Pakson, nem is 
akárhol, hanem Hargita megyében készült, és Pap Jenő 
fafaragó mester, illetve testvérei kezei munkáját dicséri. 

Ahogy minden egyes közösségépítő esemény, ame-
lyet az egyesület alázatos munkája hív életre, úgy a szé-
kelykapu avatás és a Város Napján részt vevők nagy szá-
ma is óhatatlanul azt bizonyítja: a székelységgel számolni 
kell. Hiszen egy olyan közösségről van szó, amely őrzi 
értékeit, büszke a múltjára és magyarságára, valamint a 
legelszántabban képes gyarapítani szűkebb hazáját.

Tóth Róbert

Székely fiatalok  szavalása Pakson

Az EKOSZ történetének 
pontosítása

Életkép      
Ne mondd semmiről,

Hogy elvesztettem. Mondd azt,
Hogy visszaadtam.

Hangulat   
A rossz hangulat
Igazi ellenszere

Egy valódi gond.

Kossuth Zsuzsanna

Jelen számunk első-hátsó fedőlapját,
valamint belső oldalait, 

Józsa Judit kerámiaművész munkáival díszítettük 
és Tőkés Béla haikuival gazdagítottuk.
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Jelenleg is komoly identitásképző és erősítő szerepet tölt 
be a szétszóródott magyarság életében.

„Ma pedig már alig akad olyan nagyobb nemzeti vagy 
egyházi ünnepünk, ahol ne csendülne fel a dal, amely 
2009 óta Székelyföld hivatalos himnusza”. – tette hozzá 
Haág Zalán.

A síremlék gyönyörű kopjafája mellé 2015-ben az 
összetartozás jelképeként sepsiszentgyörgyi Lőrincz 
István és Bogdán Bertalan újabb kopjafát készítettek.  
2021-ben Lőrincz István kifaragta és elküldte a himnusz 
egy sorát, amelyet elhelyeztek a kopjafákon. 

A megemlékezésen megtisztelt jelenlétével Bogdán 
Bertalan Sepsiszentgyörgyről, Lőrincz István egészségü-
gyi okok miatt nem tudott jelen lenni, ezért egy levelet 
küldött leánya családjával a résztvevőknek. 

István bácsi megemlékezőkhöz írt sorait Karácsony 
Zsolt olvasta fel. 

Ezután a Szegeden élő, sepsiszentgyörgyi születésű 
Schunkné Jánó Judit, a Szegedi Vedres István Technikum 
angol-magyar szakos tanárnője osztotta meg a gondolata-
it és előadta egy ismeretlen költő versét.

Az újonnan elhelyezett himnuszrészlettel kapcsolat-
ban ezeket mondta:

„Amikor Lőrincz István bácsi elhozta a szülői házhoz, 
és megmutatta a munkáját, amit ide, Mihalik Kálmán 
halálának a 99. évfordulójára szánt, akkor összeállt a 
mondanivalóm: Maroknyi székely porlik, mint a szik-
la… Igen – gondoltam - most, nagyon „porlik” a székely, 
mert egyre több román szót hallani Sepsiszentgyörgyön. 
A 21. században már a hegyet is elmozdítják, másik me-
gyéhez csatolják, a temetőinket is elfoglalják. Porlik, mert 
sokan eljönnek a szülőhazából, és elfelejtik, honnan jöt-
tek, elfelejtik a gyökereiket, és elfelejtenek harcolni. (…) 
Legtöbbször a kérdésre Tamási Áron szavaival válaszo-
lok: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon le-
gyünk benne.” Továbbgondolva, ha már otthon vagyunk, 
tegyünk is valami maradandót! Valaki megálmodta ott- 

2021. szeptember 6-án megemlékezést tartottunk a 
szegedi Belvárosi temető díszparcellájában Mihalik 
Kálmán, a Székely Himnusz zeneszerzője nyughelyénél.

Elsőként Gál Imre, a Mihalik Kálmán Alapítvány el-
nöke üdvözölte a megjelenteket, és emlékeztetett arra, 
hogy a 99 éve elhunyt 26 éves orvost, zeneszerzőt azzal 
az általa komponált zeneművel kísérték utolsó útjára, 
mely köztudottan később a székelység Himnusza lett.  

Beszédében kiemelte, hogy a múlt már csak emlék, e 
nélkül itt nincs jövő. Idézett Franklin D. Roosevelt, volt 
amerikai elnök 1910-ben Magyarországon elhangzott 
beszédéből: „Az egész civilizált világ adósa Magyaror-
szágnak az ő múltjáért. Amidőn Amerika még Európa 
méhében leledzett, már akkor is Magyarország gátolta 
meg a barbárok terjeszkedését. Napjainkban is szükség 
van Magyarország határvédelmére. Magyarország őrizte 
a civilizált világ biztonságát, nincs fényesebb történelem, 
mint a magyar nemzeté.” Ezt az adósságot időközben el-
felejtették, és 10 évre rá következett is Trianon. Mihalik 
Kálmán a „bujdosó” kolozsvári egyetemmel együtt került 
1920-ban Szegedre, ahol kutatóorvos lett az egyetemen. 
Rövid földi élete 1922. szeptember 6-án ért véget. 

Ezt követően Haág Zalán, a Szeged Megyei Jogú Vá-
ros önkormányzati képviselője, a KDNP helyi elnöke, 
közgyűlési frakcióvezető méltatta Mihalik Kálmán 
jelentőségét, idézek pár gondolatot tőle:    

„A székely himnusz centenáriuma alkalmat kínál a 
visszatekintésre is, és megfogalmazza, hogyan alakul a 
magyar nemzeti identitásunk Trianon sokkja után, ho-
gyan alakult az elmúlt száz esztendőben és hová tartunk 
most, Magyarországon, Székelyföldön, a Kárpát-meden-
cében és szerte a nagy világban.”

„Egy évszázad távlatából nyugodt szívvel jelenthetjük 
ki, hogy Mihalik Kálmán rövid élete mekkora jelentőség-
gel bír az egyetemes magyarság számára. Nem tudjuk, 
nem tudhatjuk kifürkészni a Gondviselés szándékát, de 
azt megkockáztathatjuk, hogy Mihalik Kálmán betöltötte 
azt a szerepet, amit a Teremtő neki szánt, mielőtt az örök 
boldogság kegyelmében részesítette volna.”  

Haág Zalán emlékeztetett, hogy a fiatal korában meg-
halt zeneszerzővel is járvány - tífusz - végzett, de vesebe-
tegsége is hozzájárulhatott a halálához. Mihalik Kálmán a 
trianoni diktátum aláírását követő évben Csanády György 
Szegeden írt versére komponálta a dallamot, amely 
később a Székely Himnuszként vált híressé. A politikus 
szerint a Székely Himnuszt ma már nem csak az erdélyi 
származású emberek vagy vallásos, illetve hagyományőr-
ző csoportok ismerik, mint a kezdeti évtizedekben. 

Megemlékezés MIHALIK KÁLMÁN halálának 99. 
és a Székely Himnusz keletkezésének 100. évfordulóján
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hon, Sepsiszentgyörgyön, hogy ezzel a munkával részt 
szeretne venni ezen a megemlékezésen. A szülőföldről 
jött az Anyaországba, otthonról idehaza, Székelyföldről 
Szegedre.

Honnan jöhetett még ez a munka? A szeretetből, abból 
a keresztény- és a hazaszeretetből fakadt, amit elődeinktől 
és szüleinktől tanultunk.”

A megemlékezés koszorúzással, virágok elhelyezésé-
vel és a Himnusz eléneklésével zárult.

November 4-én 91 
éves korában elhunyt 
Király Károly, a jeles er-
délyi politikus, aki az 
Átalvető rendszeres előfi-
zetője, olvasója és szerző-
je is volt.

1930. szeptember 2-án 
született Dicsőszentmár-
tonban. 1950 és 1965 kö-
zött a Román Kommunis-
ta Párt ifjúsági szerveze-
tének aktivistája, majd a 
Magyar Autonóm tarto-
mány KISZ Bizottságá-

nak első titkára volt. 1968-tól a Kovászna megyei pártbi-
zottságban tevékenykedett, mint első titkár, de 1972-ben 
a hivatalos román politika elleni tiltakozásául lemondott 
tisztségéről. 

A hatalom „száműzte” Király Károlyt. Román vidékre 
került, kinevezték a Karánsebesi Fakitermelő- és Feldol-
gozó Kombinát vezérigazgatójává, majd visszaengedték 
Marosvásárhelyre. A magyarságot sújtó állami intézkedé-
sek elleni tiltakozásai miatt azonban visszakerült Ka-
ránsebesre. 1978. június 16-án ismeretlen személy rálőtt 
gépkocsijára, így októbertől a Meggyesfalvi konzervgyár 
igazgatójaként folytathatta tevékenységét Marosvásár-
hely közelében. Itt is segítette a bajba jutott magyarokat, 
többek között állást adott a börtönből frissen szabadult 
Visky Árpádnak és az 1977 óta üldözött Hosszú István-
nak. Beadványaival, a legfelső párt- és állami vezetéshez 
intézett leveleivel kiállt a romániai magyarok jogai mel-
lett. Levelei külföldre juttatásával tájékoztatta a nemzet-
közi közvéleményt Ceaușescu jogtiprásairól. 

Az 1989-es forradalom után a román  Nemzeti Meg-
mentési Front Tanácsának alelnökévé választották, majd 
részt vett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
megalakításában. 

Az 1990. márciusi marosvásárhelyi események idején 
- a Nemzeti Megmentési Front alelnökeként - nyomást 

gyakorolt a Maros megyei katonaság akkori vezetőire, 
hogy állítsák le a magyarok bántalmazását, ellenkező 
esetben hadbíróság elé viszi őket. 1990-ben tagja lett a ro-
mán Szenátusnak, de 1991. december 12-én megfosztot-
ták szenátori megbízatásától, ugyanis nem szavazta meg 
az alkotmányt annak kisebbségellenes passzusai miatt, 
noha tudta, hogy ez milyen következményekkel jár.

Király Károly érdemeit méltatva hadd említsek meg 
egy elég friss személyes élményt.  Augusztus harmadikán 
- Benedek Elek végleges hazatérésének 100. évforduló-
ján - ellátogattam a kisbaconi emlékházba és interjút ké-
szítettem Bíró Béla tárlatvezetővel, aki Elek apó dédu-
nokájának a férje. Többek között ezt kérdeztem tőle az 
egyik kiemelt helyen lévő fénykép előtt megállva: 
- Valószínűleg ez a felvétel az emlékház avatásán készült, 
mert Flóra nénit ünneplő közönség veszi körül. De ki ez a 
délceg, fekete napszemüveges férfi itt az első sorban?

- A fényképen feltűnő ,,délceg férfiú” – hangzott a vá-
lasz - nem más, mint Király Károly, akkori megyeveze-
tőnk, az emlékmúzeum avatási ünnepségének díszvendé-
ge. Párttitkárként meghatározó szerepe volt az alapítás 
engedélyeztetési eljárásában. Legendás történet kering ar-
ról, miként szerezte meg Ceauşescu beleegyezését az em-
lékház megnyitására. Eszerint a Dél-Hargita erdőrengete-
geiben megejtett egyik sikeres medvevadászatról hazaté-
rőben - amelyen Király Károly kalauzolta a ,,konduká-
tort” és kíséretét - Kisbaconon kellett átutazniuk. Kihasz-
nálva Ceauşescu jó hangulatát, elmagyarázta neki, hogy 
élt ebben a faluban egy kedvelt, híres „nagy mesemon-
dó”, egy székely „Ion Creangă”, aki az első világháború 
után otthagyta Budapestet, és hazaköltözött a szülőfalu-
jába. Benedek Elek örökösei és az erdélyi irodalmi körök 
már régóta tervezik egy emlékmúzeum megnyitását, csak 
mindig akadályokba ütköztek.

A törpe diktátor azonnal kérte, hogy küldjék el neki a 
papírokat és hivatalosan is jóváhagyta az emlékház létesí-
tését. Mivel ez az engedély a legmagasabb politikai szint-
ről érkezett, 1969. május 25. óta biztosította a múzeum 
háborítatlan működését az egész rezsim alatt. 

Király Károly a kor politikai-ideológiai viszonyait és

Tisztelgés Király Károly emléke előtt

Gál Imre, Mihalik Kálmán szobránál, 2021.09.06.
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ság, hiszen a világháborút követő hosszú, kényszerű hall-
gatás után először adódott alkalom az összefogásra, és 
egy nemes cél megvalósítására. 

Emléke legyen áldott, nyugalma békés!
                                                                                                                                                             

S. Király Béla

lehetőségeit sajátosan értelmezve lehetőséget teremtett 
arra, hogy Benedek Elek Kisbaconban található rendkí-
vül gazdag szellemi és tárgyi öröksége ne csak szűk körű, 
családi jellegű érték és kincs maradjon. Az emlékház lét-
rehozásával óriási lehetőséget kapott az erdélyi magyar-

Október 23-án szombaton hosszú idő óta először 
ismét Békemenetet szervezett a Civil Összefogás Fórum 
(CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány 
(CÖKA). A felhívásra az Erdélyi Körök Országos 
Szövetségének egyesületei is megjelentek 2021. október 
23-án a Műegyetem előtti téren, ahonnan indult a 
Békemenet. Az EKOSZ eddig minden Békemeneten 
jelen volt és most is örömmel lehetett látni azt a hatalmas 
sokezres tömeget, amely kiáll a független, keresztény 
Magyarországért a Fidesz-KDNP kormány mellett. 
Mindnyájunk közös célja egy békés, jobb világ létre-
hozása. Még hosszú út áll az ország előtt, ezért fogjunk 
össze, ha azt szeretnénk, hogy Magyarország továbbra is 
a magyarok országa legyen!

E jelmondat értelmében a Magyar Országgyűlés is 
igyekszik mindent megtenni törvényeivel és jogszabá-
lyaival, hogy fenntartsa és erősítse a magyar nemzet egy-
ségét. Ezért 2015. november 3-án Bethlen Gábor (1580-
1629) születésének és halálának napját, november 15-ét a 
Magyar Szórvány Napjává nyilvánította, a határon túli 
magyarság iránt viselt, alaptörvényben rögzített felelőssé-
ge jeléül. Ezen a napon számos rendezvénnyel, színvona-
las koncertekkel, előadásokkal hívják fel a figyelmet or-
szágszerte a létszámbeli kisebbségbe került közösségek-
re, amelyek mindennap küzdenek anyanyelvük, kultúrá-
juk megmaradásáért.

2021. november 13-án - az éppen hatályos járvány-
ügyi rendelkezések szerint eljárva – Monoron is megün-
nepelték ezt a jeles napot a Művelődési Központban, aho-
vá minden Hazája és Nemzete iránt felelősséget érző ma-
gyart meghívtak. Az rendezvényen elsőként Pogácsás Ti-
bor, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős ál-
lamtitkára üdvözölte a jelenlévőket, majd Vladár István, a 
Monor-Kistemplomi Református Egyházközség lelki-
pásztorának igei köszöntője következett, aki a szórvány-
ban élő magyarság helyzetéről és a nemzeti összetarto-
zásról beszélt. Többek között emlékeztette az egybegyűl-
teket a székelyföldi Rugonfalva testvérgyülekezetével 
fennálló több évtizedes kapcsolatra, és felhívta a figyel-
met az együttműködés további ápolásának fontosságára. 
Ezután Dr. Szekeres Sándor, az Erdélyi Körök Országos 
Szövetségének elnöke beszélt Bethlen Gábor erdélyi feje-
delem személyiségéről, örökségéről és a magyarság meg-
maradásában betöltött szerepéről. 

„Nem mindig lehet megtenni, 
amit kell, 

de mindig meg kell tenni, 
amit lehet.” 

(Bethlen Gábor)

EKOSZ a Békemeneten, 2021. MSZN Monoron
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A kulturális programokban közreműködött Veszter-
gám Miklós, Magyar Műveltségi díjjal, valamint Dankó 
Pista életműdíjjal kitüntetett tárogatóművész, a Monori 
Strázsák Néptáncegyüttes, a Borzsák Endre Hagyomány-
őrző Egyesület, Fábián Zoltán, erdélyi származású Ma-
gyar Művészetért „Ex libris” díjával kitüntetett zenész – 
énekes, Bagaméri László „krónikás” és Hajdu Márton 
versmondó. A műsorvezetésre Szőnyi Attilát kérték fel.

Szekeres Sándor, az EKOSZ elnöke a KARC FM rá-
diónak előző napokban adott interjújában beszélt a 
szórvány magyarság helyzetéről, és elmondta, hogy a 
COVID mennyire akadályozza a magyar összetartozás 
ápolását. Erdélyben, Felvidéken nem állnak olyan jól a 

beoltottság terén, mint itthon, 
Magyarországon, emiatt nem le-
het személyesen is tartani velük 
az eddigi rendszeres kapcsolatot 
– csak online vagy telefonon -, 
Kárpátaljáról nem is beszélve. 
Szerették volna meghívni a nov. 
13-i rendezvényre az ungvári 
CREDO együttest és a sóvidéki – 
alsósófalvi - kórust, néptáncoso-
kat, de ez a kezdeményezés saj-
nos nem valósulhatott meg.

A monori EKOSZ évek óta 
felkarolja és szervezi a Magyar Szórvány napi rendez-
vényt, most is - az akadályok ellenére - egy alaposan és 
körültekintően előkészített, gazdag, színvonalas megem-
lékezést láthattak a résztvevők, jól érezték magukat, még 
az időjárás is kedvezett. Újra megerősödött bennük az 
összetartozás, a nemzettudat.

Itt és most mindenki megtette, amit lehet.
                                                                                                                           

szerkesztőség

Monori Strázsák Néptáncegyesület
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Ünnep előtti elmélkedéseim

„Ha valakiben / Nincs szeretet, azon a / Modor sem segít.” 
(tb)

A kegyetlen-kegyes sorson gondolkodom, a végzeten, 
a vak véletleneken és ellenállhatatlan erővel ötlenek fel 
bennem a régmúlt évek emlékei. Olyan kort élünk, 
amelyben a történelem és a ma divatos, korszellemet 
meghatározó technikai civilizációs csodák csak úgy rá 
törtek az életünkre, tíz évet élünk egy esztendő alatt, s aki 
akárcsak harminc évre néz vissza, az mintha századokon 
tekintene végig.  Szinte csak egyetlen fix pontot látok ma-
gam előtt, ami századokra visszamenőleg sem sokat vál-
tozott: a Karácsony ünnepét. Ami azért napjainkban, ha 
alapjában nem is, de külsőségeiben egészen mást jelent, 
mint akár az én gyermekkoromban, vagy még régebben 
is. De bárhogyan is nézzük, minden évben szinte a világ 
megváltását reméljük tőle, a megváltás pedig nagyon 
messze járhat, mert egyre csak késik. Vagy már régen itt 
bujkál közöttünk, csak mi nem akarjuk észrevenni?  

A k arácsony nem csak csodálatos gyermekmeséket, 
karácsonyfa-ragyogást és gyermekénekeket jelent. A ke-
resztényi gondolat, amelyet oly sokféle vallomásban oly 
sokféleképpen fogalmaztak meg, mindnyájunk számára 
mindig egy új és magasztos ösztönzés, lényeges intés ér-

tékét közvetíti. Bárhogyan képzelje is bárki a világ meg-
váltását, mindenki számára, mindenekelőtt a szeretet ré-
vén való megváltás fontos és jelentős. Erre a megváltásra-
nem csak a karácsonyi angyalok kórusa figyelmeztet. Er-
re szólítanak fel és intenek a nagy gondolkodók, költők és 
művészek hangjai, és mindezen hangok mélységes ér-
téke kizárólag abban rejlik, hogy olyan valóságot, olyan 
utat, olyan lehetőséget hirdetnek, mely elevenen ott él 
minden ember lelkében, csak nem figyelünk rá eléggé.

Menjünk csak vissza kb. 100 évet az időben. Rájö-
vünk, hogy akkoriban még éppen a nyüzsgő élet, az em-
bertársaik jelenléte serkentette a művészeket is, nem min-
dennapi gondolkodásra.

Aki a z 1920-as, 30-as években december tájt betévedt 
a Hadik vagy a New York kávéházba, sokszor láthatott a 
kis márványasztaloknál a szokásosnál buzgóbban körmö-
lő írókat, költőket. Köztük Kosztolányi Dezsőt is. A kor-
szak legolvasottabb társasági lapjai, mint Az Est vagy a 
Színházi Élet év vége felé felkértek ismert művészeket, 
hogy írjanak a karácsonyi, szilveszteri számba. És ilyen-
kor nemegyszer remekművek születtek – Kosztolányi  

Pogácsás Tibor



tollából is. „Egyszerre mintha csoda történnék” – írja 
Kosztolányi. És valóban, az ő szemében a karácsony ma-
ga a színtiszta varázslat. Hiszen az ünnep közeledtével a 
főváros kockakövein hirtelen „kivirul egy csodálatos, 
fantasztikus, vadregényes fenyőerdő”, és a „szívekbe ős-
erdők templomi zúgását hinti”. A karácsony az aranyal-
mákkal, dióval díszített, kandallóban lobogó fával a köl-
tészetet, a poézist csempészi hétköznapi életünkbe. Ilyen-
kor fény gyúl a selyemszőnyeges szobákban éppúgy, 
mint a dohos alagsori lakásokban. De nemcsak ott, ha-
nem az emberi szívekben is. Az ünnep tisztábbá, igazabbá 
teszi az embert, rányitja a szemét olyan dolgokra is, ame-
lyek máskor rejtve maradnak előtte. 

Csupán azért ugrott be nekem most ez a régi írói szo-
kás, mert a legjobb művek nagy része, éppen a kávéházak 
márványasztalain született, jövő-menő pincérek és idege-
nek – érdekes módon cseppet sem zavaró  - jelenléte mel-
lett, míg manapság megtörténik, hogy ül az ember a ké-
nyelmes székében, sehol senki, aki zavarólag hatna, csak 
a számítógép monitorja villog előtte várakozón és semmi 
nem jut eszébe, amit érdemes lenne leírnia.

El lehet gondolkodni azon, hogy a régi világban, ami-
kor még nem volt rádió, televízió, nem vett körül bennün-
ket a lassan mindent behálózó információs rendszer, az 
ünnepek jobban átjárták a közösség életét. Az ünnep 
nemcsak abban merült ki, hogy a hívő ember elment a 
templomba, és ott részt vett a szentmisén, hanem az egész 
falu vagy város ünnepelt, az emberek átélték a közös ün-
nep örömét. Ez a modern világban egyre jobban fogyat-
kozik. Nem csupán arról van szó, hogy pluralista társada-
lomban élünk, és az ünnep minden embernek mást jelent. 
Még az ünnepet hittel megélő embert is, amikor haza-
megy a szentmiséről, körülveszi az a világ, amit a televí-
zió meg a tömegkommunikáció jelent. Talán egyedül a 
karácsony maradt az, ami még a civil életünk világába is 
beleragyog. Egy kicsit profanizálódva. karácsonyfa lesz 
belőle, amit a nem hívő is felállít a gyerekének, hogy 
örüljön. A karácsony különleges erejét jelzi, hogy az 
ilyenkor átélt örömök szebbé teszik a nem hívő ember 
életét is, és az emlékek az idő múlásával még inkább 
megszépülnek. Egy kicsit úgy, mint amit végleg elveszí-
tett, de a messzeségből is kedvesen, vigasztalóan köszön 
rá, amikor visszaemlékszik ezekre.

Érdemes, karácsonyi ünneplő lélekkel engedelmesen 
követni Isten szavát: „Legyetek egymáshoz jóságosak, ir-
galmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is 
megbocsátott nektek a Krisztusban.” Ezt az igényt meg-
fogalmazhatjuk Isten felől, saját sorsunk irányából, 
ugyanakkor a krízisek hullámai között vergődő, lassan 
önmagával is meghasonuló, mindenben kételkedő ember 
szemszögéből. Mert a szeretet és az öröm, meg az a rejté-
lyes valami, melyet boldogságnak nevezünk, nem itt van, 
és nem amott van, hanem kizárólag mibennünk van.

Nincs „idők szava” és „idők parancsa”, mely arra kény-
szeríthetné az embert, hogy anyagi javakat részesítsen 
előnyben a szellemi javakkal, mulandót a múlhatatlannal 
szemben. Aki mégis e meghatározó választás mellett dönt, 
önmagán kívül senki mást nem tehet érte felelőssé.

Isten jósága megszületett. Szülessen meg – de nem a 
liberálisok hirdette - új ember bennünk, aki új életformá-
jával sokaknak kívánatossá teszi Isten országát.

Áldja meg az Isten a Karácsonyunkat idén is, talán 
egyszer mégis ráébredünk arra, hogy nem csak két napig 
szükséges türelmesnek és megértőnek lennünk egymás 
iránt, hiszen a betlehemi csillag  mindannyiunkra egyfor-
mán ragyog. És talán a megváltás is előkerül valahonnan. 

         
B. Osvát Ágnes

Tündérkezek pergetik hajadra
fehér csillagocskák zsibbadó, alélt raját.

Amikor születnek, még nem sejtik,
hogy máris elérték életük alkonyát.
Szabad-e őket szabadon szeretni? 

Mondd, érdemes-e még igaznak lenni?

Fakó fények körül szédülten keringő
félájult hópihék lebegnek,

akár az álmok: jönnek és elmenetelnek,
csak keresztülgázolnak a lelkeden,

s itthagynak, lecsupaszítva mindent benned. 
Mondd, érdemes-e még igaznak lenned?

Nem felel senki. A hatszögű csillagok
arcodra, hajadra telepednek,

majd lassan, - akár a könnyek -, 
szétolvadnak és leperegnek.

Hazug szemfényvesztés, akár az álmod. 
Mondd, szabad-e a szót igaznak találnod?

Magyar Betlehem
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B. Osvát Ágnes
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Egyes politikai erők nagyon régóta azon fáradoznak, 
hogy elérjék a magyarság és a székelység megosztását. 
Emlékezzünk arra, hogy már az 1930-as években Nicolae 
Iorga tudományos alapon akarta bebizonyítani, miszerint a 
székelyek elmagyarosodott románok. Ezt az elméletet 
Nicolae Ceauşescu is felkarolta, hiszen a kétmilliós erdélyi 
magyarság közé minden áron éket szeretett volna verni.

Az 1990-es években több alkalommal felmerült Ma-
gyarországon, hogy az erdélyi magyarokat parlamenti 
pártba kellene szervezni, míg mások székely pártot szeret-
tek volna létrehozni. Az EKOSZ ezt a megosztási kísér-
letet minden alkalommal elutasította.

A legújabb megosztási kísérlet, amikor 2020-ban a 
Székelyek Világszövetsége (SZVSZ) magyar bíróságon 
jegyeztette be kezdeményezését, piros-fekete történelmiet-
len zászlóval és jelképekkel szimbolizálva tudatlanságu-
kat. A székelyeknek ilyen zászlója nem volt soha, a Szé-
kely Nemzeti Tanács 2004-ben fogadta el Székely Mózes 
erdélyi fejedelem zászlójára hasonlító kék-arany-kék 
zászlót.

A Ceauşescu elől elmenekült erdélyi magyarok - köz-
tük a székelyek is - nem értenek egyet ezzel a nemzet-
megosztási kísérlettel. Kibújt a szög a zsákból, amikor a 
SZVSZ a nemzetellenes köröket, illetve olyan embert akar 
támogatni, mint Gyurcsány Ferenc, akinek a határon túli 
magyarok nem magyarok, de nem is székelyek, egyszerű-
en idegen emberek.

Ne dőljünk be a megosztási kísérletnek! 

Dr. Szekeres Sándor

2021. szeptember 12-én Budapestre utazott Ferenc pá-
pa, hogy részt vegyen az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszuson, megtartsa annak zárómiséjét. 

Előtte találkozott Áder János köztársasági elnökkel és 
Orbán Viktor miniszterelnökkel a Szépművészeti Múze-
um Román Csarnokában. A miniszterelnök Ferenc pápá-
nak ajándékozta IV. Béla egykori magyar király IV. Ince 
pápának írt segélykérő levele másolatát, és arra kérte a 
Szentatyát, hogy ne hagyja elveszni a keresztény Ma-
gyarországot. Köztudott, hogy országunk IV. Béla ural-
kodása alatt, 1242-ben szenvedte el a pusztító tatárjárást. 
Óriási veszteségek árán, de túlélte az első mongol invázi-
ót, és IV. Béla megkezdte az újjáépítést, kifejezetten 
keresztény alapokon, az egész keresztény civilizáció 
védelmében. 

Az ajándék arra utal, hogy párhuzam vonható az ak-
kori és a mostani helyzet között.

Pápalátogatás -fotó- Zalatáj Kiadó honlapjáról

IV. Béla Király levele IV. Ince pápához
(1250. november 11.)

Krisztusban szentséges atyának, I[nce] úrnak, Isten 
kegyelméből a római szentegyház főpapjának, B[éla], 
ugyanazon kegyelemből Magyarország királya min-
denben köteles és alázatos tiszteletet.

Minthogy Magyarországot a tatárok pestise nagyobb 
részében pusztasággá változtatta és mint a juhaklot a kerí-
tés, úgy veszik körül a hitetlen népek, mármint a rutének, 
brodnikok, keletről, a bolgár és bosnyák eretnekek délről, 
akik ellen jelenleg is harcolunk seregünkkel, egyedül 
nyugatról és északról a németektől, mint azonos hitet val-
lóktól kellene országunknak a segítség némi gyümölcsét 
vennie, de innen is nem gyümölcsöt, hanem a villongás 
töviseit kell éreznünk, mikor az ország javait váratlan rab-

lótámadásokkal ragadozzák el.
Miattuk, főként azonban a tatárok miatt, akiktől félni 

háborús tapasztalat tanított meg, mint a többi olyan 
nemzetet, akiken már keresztülgázoltak, országunk fő-
papjaival, és előkelőivel tanácskozva jónak láttuk, hogy 
Krisztus helyetteséhez és az ő testvéreihez meneküljünk, 
mint egyetlen, és a kereszténység végső szorongatottsá-
gában végső védelmezőhöz, hogy általunk Rátok is, és a 
többi keresztényekre is be ne következzék az, amitől tar-
tunk. Mert napról napra jönnek hozzánk a hírek a tatá-
rokról, hogy nemcsak ellenünk készülődnek, akikre 
legjobban fenekednek, amiért ekkora csapás után is vona-
kodtunk meghódolni, holott minden más nemzet, amely 
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ellen erejüket megmutatták, és főképp országunk keleti 
szomszédjai, mint Oroszország, Kunország, a brodnikok,
Bulgária, amelyek azelőtt jórészt a mi hatalmunk alá 
tartoztak, mind adófizetőik lettek, hanem az egész ke-
reszténység ellen; s mint azt több szavahihető bizony-
ságból tudjuk, szilárdan elhatározták, hogy rövidesen 
egész Európa ellen teméntelen hadat indítanak. 

Tartunk tőle, hogy ha ez a népség elérkezik, a mieink, 
akik nem tudnak és nem is akarnak a tatárok vad kegyet-
lenségével szembeszállni, akaratuk ellenére félelemből 
meghódolnak, miként már így cselekedtek elsorolt szom-
szédaink, ha csak az Apostoli Szentszék bölcs gondvise-
lése előrelátóbban és hathatósabban meg nem erősíti or-
szágunkat, hogy megvigasztaltassanak a népek, amelyek 
ott laknak. 

Főleg két dolog miatt írunk: hogy ne vádoltassunk se 
lustasággal, se hanyagsággal. A készség dolgában ezt 
mondjuk: amit a gyakorlati tapasztalat harci készségünk-
ből megmutathat, azt már megmutattuk, mikor magunkat 
és a mieinket kitettük a tatárok soha nem látott erejének, 
és furfangjának. De hanyagsággal sem vádoltathatunk, 
mert mikor a tatárok országunkban harcoltak ellenünk, a 
szóban forgó ügyben megkerestük az egész keresztény-
ség három legfőbb udvarát, tudniillik a Tieteket, mint 
amelyeket a keresztények minden udvar urának és meste-
rének hisznek és vallanak, a császárét, amelynek szándé-
kunkban volt magunkat is alávetni, ha az említett pestis 
idején nekünk hathatós segítséget és támogatást nyújt; 
megkerestük a franciák udvarát is, de mindezektől 
semmiféle vigaszt vagy segítséget nem kaptunk, csak 
szavakat. 

Mi pedig ahhoz folyamodtunk, amihez lehetett, és a 
kereszténység érdekében megalázva királyi méltóságun-
kat, két leányunkat a rutének két hercegéhez, a harmadi-
kat pedig Lengyelország hercegéhez adtuk nőül, hogy tő-
lük s más keleti barátainktól megtudhassuk a tatárok gon-
dosan titkolt terveit, s így szándékaikkal s csalárd furfang-
jaikkal alkalmatosabban szembeszállhassunk. Befogad-
tuk a kunokat is országunkba, és sajnos most pogányok-
kal védelmeztetjük országunkat, pogányokkal tiportatjuk 
le az egyház ellenségeit. Sőt a kereszténység érdekében 
elsőszülött fiunkat kun leánnyal házasítottuk össze, hogy 
ezzel elkerüljük a még rosszabbat, és alkalmat teremtsünk 
őket keresztvíz alá édesgetni, mint azt már többükkel 
megtettük. 

Mindezzel és egyebekkel szeretnők a szent főpap 
előtt világosan bebizonyítani, hogy ilyen szorongatott 
helyzetben Európa egyetlen keresztény uralkodójától 
s népétől sem kaptunk hasznos segítséget, csak a jeru-
zsálemi ispotályosok házától, amelynek tagjai kérésünkre 
nemrég fegyvert fogtak a pogányok és eretnekek ellen, 
országunk és a keresztény hit védelmére; ezeket rögtön el 
is helyeztük a legveszélyesebb területeken: túl a Dunán a 

kunok és bolgárok határán, mert országunk megtámadta-
tásakor erre is kapu nyílt a tatárok serege számára. Erről a 
területről szeretnők remélni, ha szándékunkat és a mon-
dott testvérek szándékát Isten is támogatja s az Apostoli 
Szék is kegyeskedik jóindulatába fogadni őket, hogy mi-
ként a Duna a konstantinápolyi tengerig hatol, úgy ter-
jeszthetjük általuk a keresztény hit oltványait, és így a ró-
mai birodalomnak, sőt még a Szentföldnek is hathatós se-
gítséget nyújthatnak. Más részüket országunkban helyez-
tük el a Duna mellett épített váraink védelmére, mert eb-
ben járatlan a mi népünk. 

Abban állapodtunk meg ugyanis sok tanácskozás 
után, hogy nekünk is, egész Európának is üdvösebb 
lesz, ha a Dunát várakkal erősítjük. Mert ez az ellenállás 
vize; itt szállt szembe Heraclius Koszroesszel a római bi-
rodalom védelmében, itt álltunk mi is, bár felkészületle-
nül és súlyos csapás után, tíz hónapon át ellene a tatárok-
nak, pedig országunk akkor még teljességgel várak és vé-
dők híján szűkölködött. Ha ezt, ami távol legyen, a tatá-
rok egyszer birtokba veszik, nyitva áll a kapu számuk-
ra a többi katolikus hitű ország felé, mert egyrészt itt 
nincs a keresztények felé útjukat álló tenger, másrészt 
családjaikat és csodálatosan sok állatukat alkalmatosab-
ban helyezhetik el itt, mint bárhol. Például hozhatjuk Atti-
lát, ki keletről nyugat leigázására jőve, kezdettől fogva 
Magyarország közepébe helyezte székhelyét; a császárok 
viszont, akik nyugatról harcoltak kelet alávetésére leg-
gyakrabban országunk határai között gyűjtöttek sereget. 

Mindezekről tehát gondoskodjék főpapi Szentségetek 
és kegyeskedjék gyógyító orvosságot alkalmazni, mielőtt 
a seb elmérgesedik. A bölcsek sokasága csodálkozik a-
zon, hogy ilyen körülmények között Atyaságtok támogat-
ta Franciaország királyának, az egyház e nemes tagjának 
Európa határaiból való távozását. Még inkább csodálko-
zik és nem szűnik meg csodálkozni azon, hogy az aposto-
li kegyesség annyira gondoskodik a konstantinápolyi csá-
szárságról meg a tengerentúli részekről, amelyek, ha el-
vesznének is – ami távol legyen –, nem ártana Európa la-
kóinak annyit, mintha egyedül csak a mi országunkat fog-
lalnák el a tatárok. 

Isten és ember előtt valljuk, hogy a szóban forgó do-
lognak oly nagy a szükségessége és fontossága, hogy ha 
az utazás különféle viszontagságai nem akadályoznának 
bennünket, nemcsak követeket küldenénk, akiket küldöt-
tünk is, hanem személyesen vetnők magunkat lábad elé, 
hogy az egész egyház színe előtt odakiálthassuk a ma-
gunk mentségére, hogy ha a szentséges atya sem tud se-
gítséget nyújtani, felszabadítjuk magunkat, hagy akara-
tunk ellenére, kényszerűségből megegyezzünk a tatá-
rokkal. 

Könyörgünk tehát, tekintse az anyaszentegyház, ha 
nem is a mi, de elődeink, a szent királyok érdemeit, akik 
teljes buzgósággal és alázattal alávetették magukat és ige-
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hirdetésükkel népüket is az igaz hitnek, s azt meg is őriz-
ték a világ fejedelmei közt tisztán és engedelmesen, ami-
ért nekik és utódaiknak, míg kedvezően mentek dolgaik, 
kéretlenül is megígértetett az Apostoli Szék részéről min-
den kegy és támogatás, ha a szükség úgy kívánná.

Íme tehát, most valóban fenyegetni látszik a nagy 
szükség, nyissátok meg az atyai szívet a hit védelmében a 
köz javára az üldöztetésnek emez idején, máskülönben, 
ha kérésünk, amely a római egyház híveinek annyira 
kedvező és annyira szükséges, elutasításban részesülne, 
amit nem hihetünk, nem mint fiaknak, hanem mint 
mostohafiaknak, mint az atyai nyájból kizártaknak 
kellene szükségtől kényszerítve segítséget koldulnunk. 

Kelt Patakon, Szent Márton püspök 
és hitvalló napján, november 11-én.
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Szamizdat 12
(Rövidített, szerkesztett szöveg)

Rövidebb lesz, mint amilyen ijesztőnek első hallásra 
tűnik.

A „Nyugat és a többiek” című könyvéből értettem meg 
például, hogy a Kelet és Kína felemelkedésében nincsen 
semmi rendkívüli. Az emberiség történetét áttekintve az a 
logikus, ha a világgazdaság centruma Keleten van. Az a 
tény, hogy a XXI. század Ázsia százada lesz, egyáltalán 
nem az ördögtől való. Persze lelkileg megviseli a szellemi 
elsőségére oly' büszke Európát és a világ gazdasági és ka-
tonai vezetéséhez szokott Egyesült Államokat is. Inkább 
az a megfejtendő kérdés, amit aztán a professzor a köny-
vében meg is fejtett: hogy volt az lehetséges, hogy 400 
évig a Nyugat járt a világ előtt, és a Nyugat állt a világ 
élén?

Megértettem, hogy a technikai eszközökön, újszerű 
intézményeken, tudományos felfedezéseken túl, illetve 

Timothy Garton Ash, az Oxfordi Egyetem professzora 
az Euronewsnak adott interjújában ismételten bírálta a 
magyar kormányt. A professzor Közép-Európa kiváló 
ismerője és sokunknak adott már ihletet a kommunizmus 
ellen folytatott küzdelmünk éveiben a nyolcvanas évek 
végén. 

A professzor úr egy „másik Európáról” beszél, ame-
lyet veszélyesnek minősít az Európai Unió egysége 
szempontjából, és éles kritikával ihlette azt az előadáso-
mat, amely megpróbálja a nyugati olvasóközönség szá-
mára is értelmezhető törzsfogalmakban megragadni a 
mai európai viták szellemi lényegét, ahogyan azt mi lát-
juk. 

„(…)Most arra vállalkozom, hogy szellemi ívet húzzak 
vendégszónokunk gondolataitól a nyugati világ és Közép-
Európa állapotán keresztül az Önök személyes jövőjéig. 

A szó ereje
 Minden szónak van

Varázsereje, szellemet
Idéz, és ez hat.

Haladás     
Igazából nem

Állhat senki utamba,
Csakis  én magam.

Árpád-házi Szent Piroska
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mögött mindvégig ott volt a Nyugat kivételesség- és kül-
detéstudata is, amely inspirációt és önbizalmat adott. Az a 
meggyőződés, hogy a nyugati embernek feladata van a vi-
lágban és a világgal, és cselekednie kell, hogy ezt a fela-
datot teljesítse, beteljesítse. Tudjuk persze, hogy a nyugati 
küldetésnek szellemi, spirituális alapjai vannak, amelyek 
a kereszténységben találhatók. „Menjetek el tehát, tegye-
tek tanítvánnyá minden népet” – hangzik a parancs Máté 
evangéliumában. Ez a felfogás, ha megváltozott formá-
ban is, de tovább élt Nyugaton a felvilágosodás, a huma-
nista embereszmény, az emberi jogok és a modern termé-
szettudomány felismeréseinek időszakában is.

A megkérdőjelezhetetlen fejlődés és a fényes sikerek 
időszakában még a nyilvánvaló tévedések, melléfogások 
és súlyos fogyatékosságok ellenére is hosszan kitartott az 
a meggyőződés, hogy a nyugati civilizáció és a Nyugat 
küldetésének mérlege alapvetően pozitív. Valami azonban 
megváltozott a XXI. század elejére. És ez éppen akkor tör-
tént, amikor az angolszászok vezette Nyugat a legfénye-
sebb győzelmét könyvelhette el azzal, hogy megnyerte a 
hidegháborút. 

Mi a magyarázat a Nyugat bénultságára? Mi, közép-
európaiak röviden úgy véljük, hogy a Nyugat fokozatosan 
elveszítette hitét a saját küldetésében. Nem keres többé 
értelmet a saját történelmében, inkább arról beszél, hogy 
az nemsokára véget ér. Egyes időszakokat átértelmez 
vagy kitöröl, egyenesen szégyell, kiiktatandónak ítél, és 
közben semmit sem tud a helyébe állítani. (…)

Ez a nézet a II. világháború utáni nyugati gondolko-
dás talán leghatásosabb és legrombolóbb megállapítása. 
Fontossága rendkívüli, hiszen ma a nyílt társadalom – 
nyugodtan mondhatjuk – a Nyugat egyetlen, ideológiai-
lag konzisztensnek tekinthető szellemi irányzata. A nyílt 
társadalom koncepciója azonban megfosztotta a Nyuga-
tot saját értékeibe és történelmi küldetésébe vetett hitétől, 
és ezzel most, a muszlim dagály, illetve Ázsia felemelkedé-
sének idején meggátolja a Nyugatot, hogy saját küldetését 
állítsa szembe az üstökösként felemelkedő szellemi és po-
litikai erőközpontokkal. 

Mi itt, Közép-Európában úgy gondoljuk, hogy külde-
tés nélkül kudarcra vagyunk ítélve. Nem hisszük, hogy va-
laki úgy juthat előre, hogy közben elveszíti a hitét abban, 
hogy amit csinál, az fontos, sőt nemcsak fontos, hanem 
magasabb értelme is van. Aki elveszíti a hitét a saját kivá-
lóságában és küldetésében, az elveszíti az inspirációt, a 
jobbra törekvés motivációját is, és végül eljelentéktelene-
dik. Ez a politikában oda vezet, hogy vezetőnek lenni piti 
karriert jelent egy nagy sorsban való részesedés helyett. 

Mit válaszol erre a helyzetre Közép-Európa? Mi, ma-
gyarok eddig nem veszítettük szem elől a saját külde-
tésünket. Szerencsénk is van, hiszen a világon egyedülál-
ló a nyelvünk, és erre épült egy hatalmas népi és magas 
kultúra, zene, irodalom, politikai, államszervezési kultú-

ra, sőt művészet is. Meggyőződésem, hogy napjaink vitái 
a Nyugattal, ezen a különbségen nyugszanak. A művelt 
nyugati közvélemény számára egy politikai közösség, egy 
nemzet küldetéstudata mára gyanús, miközben számunk-
ra ez a létezés elemi föltétele, és olyan természetes, mint a 
levegővétel. A mi kultúránk, a magyar nemzeti kultúra, 
amely sok száz év óta dokumentált, kezdetei pedig a 
messze sztyeppei évezredekre nyúlnak vissza, csak ben-
nünk, rajtunk keresztül és általunk létezhet. Nélkülünk 
örökre elvész az egész emberiség számára. Küldetésnek 
nem kevés.

S mióta a magyarok a törzsi államszervezetüket létre-
hozták itt, ahol ma is élünk, ennek mindig csak egyetlen 
célja volt és van, egyetlen célt követett, hogy az itt élő né-
pekkel közösen megszervezzék a Kárpát-medencét, és biz-
tosítsák az itt élő népek együttélését és gyarapodását. Itt 
most nem az állami keretek a lényegesek, ha a történet 
mára vonatkozó tanulságát keressük, az állami keret má-
sodlagos. Ami fontos, a térségben élő népek összeműkö-
dése és összeszerveződése.

 (..)Amikor mi kereszténységről és kereszténydemokrá-
ciáról beszélünk, akkor azokat a létformákat védjük, ame-
lyek kinőttek a keresztény hit által átitatott társadalmak-
ból. A személyes méltóság, az Isten képére teremtett em-
ber szabadsága, a család úgy, ahogyan a keresztények azt 
megalkották, a nemzeti közösség és a hitbéli közösségek 
védelme. Ez a kereszténydemokrata politika veleje, és 
nem pedig hitelvek és hittételek védelme.

(…) Amikor ma a genderről, a migrációról, nemzeti 
szuverenitásról, Brüsszel veszélyes birodalmi hajlamairól 
beszélgetek a nyugat-európai országok vezetőivel, mert 
lehet velük beszélgetni ilyesmiről a látszat ellenére is, ők 
úgy értelmezik vitáinkat és véleménykülönbségeinket, 
mint fejlődésbeli fáziskéséseket. Úgy hiszik, hogy miután 
a szovjet megszállás miatt évtizedekig kimaradtunk a nyu-
gati közösségből, mi egyszerűen csak hátrébb tartunk, de 
majd biztosan felfejlődünk hozzájuk. Nem értik, hogy va-
lójában egy mély, kulturális, geográfiai, geopolitikai és fi-
lozófiai különbségről van szó, amelynek semmi köze az 
általuk elképzelt történelmi fejlődéshez. Itt, a latin és az 
ortodox szellem határvonalán, a nyugati és az orosz világ 
határmezsgyéjén, a keresztény és a muzulmán civilizáció 
törésvonalán, itt az élet súlyosabb, a tétek mindig na-
gyobbak, az emberek, a népek és a nemzetek önképe min-
dig kontúrosabb. Nyugaton egy rosszul meghozott döntés, 
karrierválasztás vagy hibás elvek mentén végzett munka 
könnyen korrigálható tévedés. Itt, Közép-Európában 
minden hiba vagy tévedés egyben lehet, hogy az utolsó 
volt. Itt úgy alakul az élet, hogy a közösség, a nemzet min-
den tagjának munkája és személyes életteljesítménye ösz-
szeadódik a küldetésünk teljesítésének nagy közös erőfe-
szítésébe. Minden gyermek újabb őrhely, minden becsü-
lettel elvégzett munka és produktív élet hozzájárulás a 
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nagy közös magyar vállalkozáshoz, a sok száz éves hiva-
tásunk teljesítéséhez. Ezért vagyunk olyanok, amilyenek. 
Ezért van az, hogy errefelé minden magyar polgár önér-
zetesen büszke. Tisztában van saját élete és munkája fon-
tosságával. Lehet, hogy kevesen tudják ezt szabatosan ki-
fejezni, de ez nem cáfolja a tételemet, hiszen a küldetésre 
épülő életfelfogás elsősorban nem ész-, hanem szívkér-
dés.

Nagy ajándéka ez a sorsnak, ezért élhetünk egy olyan 
országban, ahol az utcaseprőtől az ipari munkáson és 
tisztviselőkön át a cégvezetőkig a magyar ember hajla-
mos úgy tekinteni a munkájára, mint saját személyes hi-
vatásra, amin az élete múlik. Ez fon bennünket rejtélyes 
módon össze egy közös sorsba, amit úgy hívunk: Magyar-
ország. Akiket ez mélyebben érdekel, azt tanácsolom, amit 
a nyugati kollégáimnak is szoktam: olvassák Kunderát, 
esetleg Márait. Vagyis itt, Közép-Európában a hivatás 
mutatja meg, vajon könnyűnek találtatunk-e, amikor a 
végelszámolásnál majd megmérettetünk. És ebből fakad 
az a szinte végtelen önérzet, amellyel a magyar ember a 
legjelentéktelenebbnek tűnő szellemi, szakmai vitákba is 
beleáll. S ezért van az is, hogy Magyarországon szinte 
mindenki politikus. Szakmai hivatását mindenki politikai 
kérdéssé teszi, hiszen az előző megközelítésben tulajdon-
képpen az is.

A mindenkori magyar szellemi elit azonban onnan is-
merszik meg, hogy nemcsak érzi, hanem tudatában is van 
ennek a sajátos magyar küldetésnek. Itt érkeztünk meg 
Önökhöz. Ezért – összhangban a saját szakmai karrier-
céljaival – a szellemi emberek feladata errefelé, hogy 
megértsék ezt a küldetést, a közéleti kérdésekben 
reflektáljanak rá, a küldetés idővel mindig változó formáit 
és bővülő tartalmát megragadják, leírják, és felkínálják a 
nemzet azon polgárainak, akik más természetű, nem szel-
lemi hivatást űznek. Vagyis a magyar szellemi élet embe-
reinek, ahova Önök is tartoznak, az állapota és teljesítő-
képessége Magyarországon soha nem egyéni, hanem 
mindig nemzetstratégiai kérdés. Ezen belül is a tehetségek 
felkarolása, modern szóval a tehetséggondozás a magyar 
nemzet egyik legnagyobb kihívása és erőforrása.

Vagyis Önöknek, a Jóistentől kapott, kiemelkedő 
szellemi adottságaik okán minősített felelősségük van a 
magyarok jövőjéért. Ezeregyszáz év súlya nyomja a 
vállukat. Legyenek érte hálásak, és tegyék, amit tenniük 
kell!”                                                                                                                  

                                                                                                                   
Orbán Viktor

forrás: 
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Ha orra buktál és rád taposnak,
fájdalom marcangolja szíved, 

akkor se keseregj, nézz az égre,
s emeld fel újra fejed.

Ha erőd lankadóban, 
és céljaid előtt tornyosulnak hegyek, 

akkor is küzdj és imádkozz:
„Uram, én feléd megyek!”

Ha azt hiszed, hogy végképp legyőztek
és kényszerítenek, hogy megadd magad, 

akkor se add fel álmaidat,
előre menj, s szorítsd össze fogad.

Ha sír a lelked, mert megaláztak,
reményed bokra mögé megbújt a sötét,
ne nézz a felhők közt tántorgó Holdra,
ragadd meg sorsod lovának üstökét.

Ha be akarják fogni szád,
s folyton félre taszítanak,

köpj a törtetőkre, és biztasd önmagad.
(2020)

Magyarok Nagyasszonya

Biztató
Fülöp D. Dénes
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Már hét éve tanítottam Sepsiszentgyörgyön, amikor 
1989. december 22-én munkába menet utolért a föld-
indulás. 

A temesvári eseményektől feltüzelve az Olt és gyárne-
gyed felől véget nem érő tömeg hömpölygött a főtér fele, 
engem is magával sodorva. A hatalmas, téglalap alakú fő-
tér csordultig telt tüntetőkkel, akik öklüket rázva szitko-
zódtak a kétemeletes pártház előtt és provokálták szegény 
odavezényelt, mit sem értő, ijedt kiskatonákat. A Tamási 
Áron Színház egyik közismert színésze a mozivállalat 
hangszórókkal felszerelt - lefoglalt - furgonjáról kiáltotta 
a tömeg követeléseit. Nagy nehezen kiszabadítottam ma-
gam a tömegből és beszaladtam a munkahelyemre, a 
Székely Mikó Kollégiumba, hogy a főtérre néző emeleti 
ablakokból figyeljem az eseményeket. A patinás épület 
második emeletén az izgatottan cigarettázó román igaz-
gatóhelyettesbe botlottam, aki az iskolaszolga társaságá-
ban leste a kedvezőtlen irányba haladó fejleményeket. 
Deres – hogy az általam magyarosított vezetéknevén em-
lítsem – jó kolléga volt. Bevallom - ha választanom kel-
lett -, inkább töltöttem vele bármikor szabad perceimet, 
mint a magyar igazgató társaságában. Hátizsák – ahogy a 
diákok gúnyolták –, igazgató létére tipikus betoji alak 
volt, hiába volt közel két méter magas tűzlétra. Amikor 
egyetem után jelentkeztem nála a kijelölt állásra, trombi-
táló orrhangon közölte velem: nem érdekli, hogy filozó-
fiát végeztem, vegyem tudomásul, hogy ebben a gimnázi-
umban aktivista leszek! 

Nem időztem sokáig Deres mellett, rohantam vissza a 
jelszavakat harsogó tömegbe, mivel több ismerőst is ész-
revettem fentről. Pillanatok múlva egymást buzdítva nyo-
multunk mi is a többiek után a pártszékház irányába. Egy-
szer csak váratlanul felharsant a hír: a „Kárpátok Géniu-
sza” megszökött Bukarestből. Erre az élen haladók több-
sége betört az épületbe, de ott senkit sem találtak, mert a 
tomboló eufóriát kihasználva a megyei pártvezetők elme-
nekültek a hátsó kijáraton. A katonaság is meglepő gyor-
sasággal felszívódott a külvárosi tömbházak között, ne-
künk pedig be kellett érnünk egy kisebb máglyarakással – 
egy szimbolikus disznóperzseléssel –, amelynek tüzét az 
ablakon kidobált Ceauşescu-könyvekkel és pártzászlók-
kal tápláltuk.

Szent karácsony éjjelén azonban az ördög alaposan 
próbára tett minket. Jóval éjfél után minden átmenet nél-
kül szűnni nem akaró fegyverropogás verte fel tömbháza-
ink csendjét a városszéli kaszárnya irányából. A géppus-
kák tüzét világító lövedékek tették színesebbé. Lucifer 
fényszórói repdestek a vaksötétben az Olt folyón túli 
fenyves környékén. Kik lehetnek ezek, és mi okból? – ta-

nakodtunk a lépcsőházak bejárata elé csődülve. Aztán ha-
mar előkerültek a pincékből a balták, fokosok, és meg-
szerveztük az éjszakai őrséget. Némelyikünk meg is kap-
ta asszonyától a fejmosást: „Tedd vissza a helyére a fej-
szét, és ne politizálj, mert abból megint csak baj lesz!”

Nagy ijedtséget és fejtörést okozott a kislányom, 
Orsolya viselkedése is, aki éppen hároméves és három 
hónapos volt. A közeli géppuska zajától felriadva előbb a 
gyerekszobába támolyogtam, ahol hétéves kisfiam hány-
kolódott, de még nem ébredt fel; a lányom viszont eltűnt a 
kiságyából. Szaladtam a konyhába, de sem ott, sem a für-
dőszobában nem találtam. A félig nyitott nappali ajtaja 
végül nyomra vezetett. Ott kuporgott mezítláb a sötétben, 
egy szál pizsamában dideregve. Bebújt a karácsonyfa 
mögötti sarokba, mert „tudta, hogy az angyalka megvédi 
őt és nem engedi, hogy a rossz bácsik meglőjék”, mondta 
halálra rémülten. 

Miért nem hozzánk, a szüleihez szaladt védelemért, 
amikor felismerte a fura, életében először hallott veszé-
lyes zajt?! Alig tudtam lelket önteni belé.

– Holnap hazamegyünk Mamikához Szovátára – vi-
gasztaltam, és ettől úgy-ahogy megnyugodott. 

Szovátán különös és jelképes eseménynek voltam 
szemtanúja az 1989 karácsonyát követő napok egyikén. 
Az emberek kora délután összegyűltek a Medve Szálló 
környékén, hogy – nem várva semmilyen „felső utasítás-
ra” – új vezetőséget, Ideiglenes Tanácsot válasszanak az 
elmenekültek helyébe. De akkorára duzzadt a tömeg, 
hogy a fele sem fért volna be a volt Néptanács dísztermé-
be. Valaki azt javasolta, hogy a közeli Petőfi negyed ját-
szótere alkalmas lenne a ceremónia lebonyolítására. 
Mintegy varázsütésre, indult el a tömeg szótlanul a homo-
kozó irányába.

A helyszínen, a gyermeki éden közepén irdatlan nagy 
rozsdás csúszda pöffeszkedett, mint zsémbes öreg király 
egy csattanós székely népmesében. Hegesztői mester-
munka volt, a tetején három férfi is rophatta a csűrdöngö-
lőt, ha a város híres muzsikusa – az apósom – húzta volna 
nekik a talpalávalót. Amíg így képzelődtem, már fent is 
termett két atyafi a botcsinálta emelvény tetején, helyet 
szorítva maguk mellett egy áramvonalas, szerepelni vá-
gyó hölgyikének, hogy levezesse a „műsort”.

Elnéztem sorstársaim tekintetét, ahogy mérlegelik a 
jelöltek rátermettségét, miközben a vezetőtestületbe 
javasolt személyek sorra másztak fel a csúszda tetejére, 
majd araszolgattak le onnan a kényelmetlen, jeges vaslét-

Az a felejthetetlen karácsony



16 EKOSZ-EMTE

Átalvető

Karácsony

rán. Ketten le is fordultak volna a jeges hágcsóról, ha a 
kinyújtott karok fel nem fogják őket. Hosszabb-rövidebb, 
jól-rosszul elmondott programpontokat, fogadkozásokat, 
nekibuzdulásokat hallhattunk. A rövid taps, az elismerő 
bekiabálások az elfogadást jelentették; ha valaki kifogást 
emelt, kézfelemeléssel döntöttek. Három jelöltet is 
leszavaztak, de nyomban találtak helyettük másikat.

Mennyivel olajozottabban haladna a választás, ha 
mindenki csak úgy lecsusszanna a csúszdán! – kavarog-
tak fejemben a fura gondolatok. Időt spórolnánk, és 
kockázatmentes lenne, hiszen arasznyi hóba huppanná-
nak. Erre az eshetőségre – láthatólag – sem a szervezők, 
sem a jelöltek nem gondoltak. Ébredező cinizmusom mi-
att lelkiismeret-furdalás környékezett meg, és észrevét-
lenül kihátráltam az emelkedett hangulatú embertömeg-
ből. Apósom közeli háza felé igyekeztem, a karácsonyfa 
körül üldögélő családomhoz. A mai napig bánom, hogy 
nem láttam a végét ennek a karácsony utáni választásnak, 
amelyhez nem kellett sem szovjet ukáz, sem amerikai kö-
zösségépítő tréning.

A kettősség érzése – lelkesedésem, irónia – otthon sem 
hagyott nyugodni. Még a gyerekeimmel való esti szánká-
zás sem fújta ki fejemből a történtek élményét. A fáradt-
ságra fogtam mindent, amikor a szokásosnál korábban 
búcsúztam el a többiektől. De hiába próbálkoztam, nem 
ment sem az olvasás, sem az alvás. A lekapcsolt éjjeli 
lámpa mellett sokáig feküdtem mozdulatlanul, hol csu-
kott, hol nyitott szemmel. Aztán éjfél után, hirtelen kész-
tetésnek engedve, egy szökésben levő rab mozdulataival 
felkeltem, és az utcai lámpa halvány fényének sugarában 
– amelyet felerősített a tiszta hó ragyogása – óvatosan fel-
öltöztem. Lábujjhegyen osontam el a gyerekek, a felesé-
gem, majd a nagyszülők szobája előtt.  A falióra hangos 
ketyegése fenyegetően visszhangozta szívem minden 
dobbanását: mit ke-re-sel i-de ha-za? 

Kisurrantam a házból. Kint földöntúli csend fogadott, 
csak a szikrázó hó ropogott ritmikusan lépteim súlya alatt. 
Nyugati irányból érkeztem a választás korábbi helyszí-
nére. Gyorsan felmentem a csúszda tetejére, majd kelet 
felé fordultam, abba az irányba, ahol a gyér városi fények 
mögött a Mezőhavas csúcsát sejtettem. A sarló alakú 
holdnak és a foszforeszkáló csillagoknak mondtam el vé-
gül, amit délután szerettem volna a sorstársaimnak. Ha a 
dédnagyapám hallotta volna beszédem, büszke lett volna 
rám. Mesélték róla a faluban, hogy az öreg presbiter ka-
szálás vagy bokorirtás idején valahányszor a bekecshegyi 
falu határában felért egy nagyobb dombra, beszédet tar-
tott a szélben hajladozó fáknak vagy a feleselő pataknak.

Beszédem végeztével körbenéztem, aztán lecsúsztam 
a jeges csatornán. A havas földre huppantam. A hold-
fényes játszótéren eltűntek a tegnapi választás nyomai, 
azóta ismét annyi hó hullt, hogy teljesen befedett min-
dent. Hátradőltem, és hóangyalt készítettem, mint régen, 

gyerekkoromban. Már fáztam, de nem akaródzott 
feltápászkodnom. Csak feküdtem tovább a hóban, 
farkasszemet nézve a holddal, a székely zászló egyik jel-
képével, és vártam az új, megváltó hajnalt.

S. Király Béla

Énbe zártan élünk "széles e világon",
bár szétosonni vágytunk az elemekben,
rész lenni egy fenséges műremekben,

gyümölcsként fényleni dúsan termő ágon.
 

Mi, ti, ők - névmások képviselnek minket,
megszoktuk így tagolni a szót: haz-átok...

Közösség, barátok? Vagytok: utalunk rátok.
Fiaink kaparják arcunkról a sminket.

 
Külön bámuljuk havazás közben a télt,
vattacsomókat csenünk a fákról fázva.

Kulcslyuknyi létünkből perelünk garázda
 

széllel, s ha leszáll az éj, csak az Isten félt
minket, kik hóembertől várunk altruizmust.

Kisajtolt lelkünk leve forr: a kommuniz-must.

2004. dec.5.

S. Király Béla

Hó a játszótéren
ügydöntő népszavazás

Magyar Betlehem
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Abban az évben is szibériás zord tél mordult ránk, re-
csegett a levegő, mint Szarajevóban a baj, riadtan öltözött 
menyasszonynak az ősz módijába kényeztetett táj, fáink 
gémberedten siratóztak, mint a lány, aki erőszaktevőjét 
fogadja férjül –, gyantát könnyezett még a csűr deszkája 
is. Kutyámmal játszadoztam a kertben, omlott a hó, a 
Bokrász sűrűn pillogtatott, mint a szomszéd, mikor ellop-
ta a malacunkat. A csűrfiához ragasztott akolból, ebből az 
árnyékszerű építményből, melynek deszkaréseit télire 
szalmatörekkel kevert trágyával vagy a juhoktól lerágott 
kórézsúppal szigeteltük, és amely a juhok mellett tyúk-
nak, disznónak is menhelyül szolgált, éppen a szenteste 
hajnalán: egészen furcsa bőgést hallott a nagyapám, aki 
akkor is hajnalban ébredt, amikor ennek már semmi értel-
me nem volt, hiszen régóta nem kérődzött már tehén az 
istállónkban. De a juhokhoz mindig kiment, hosszú cse-
pűgatyájára rántotta feslett cájgnadrágját; és én arra vir-
radtam, hogy született egy kisbárányunk.

A Bokrásszal tárgyaltuk meg a dolgot, így lett a társam 
a keresztkomaságban. Nagyapám csökött jobbkarjára 
vette a szekercét, és elment valamerre, mi pedig a kisbá-
rányt az ajtó kirágott résén lesegettük, amint mókásan 
rázza a farkát, s olyan szorgalmasan szopik, mintha nor-
mázna a kollektívgazdaságban. A Bokrász morgott vala-
mit, amiből azt kottázhattam ki, hogy ez a bárány nem  
akárki. Azonnal megállapítottuk: fiú!

Nagyapa késő délutánra került elő valami csenevész 

fenyőágakkal. Ezekből tákoltuk össze a karácsonyfát. Az 
öreg szót sem szólt arról, hogy megverték. A fát a Botos 
erdő közepében, a mi tagunkban vágta, de az irtás alján 
már várták, és megfosztották tőle. A friss hóval mosta le 
arcát, orráról a vért, reszkető kezeivel összeszedte, amit 
azok meghagytak a szakszerűen letisztított csemetéből, és 
elgyötörten hazavánszorgott valahogy.

Estére lehozta egykori deszkabölcsőmet a padlásról, 
abba tettük a kisbárányt. Csengő volt a nyakán, a kiseb-
bik. A nagyobbikkal Keresztapám csöngetett az ablak a-
latt, aztán bejött, zsebében egy kiszáradt mézeskaláccsal 
és két almával. De a mi rögtönzött fánkon volt azért arany 
dió és mogyoró is, igazi. És a kekszet én vágtam ki külön-
böző formákra, melyek között nem csak csillag volt, ha-
nem perec alakú és oroszlán formájú is. A szaloncukrot a 
nagyanyám főzte. És amikor megjöttek a kántálók, egy 
részük röhögött, a többi pedig meghatódott, hogy ott bőg 
a karácsonyfa alatt a kisbárány. Az a rész, amelyik nem 
csúfolt bennünket, bekopogott, megittak egy-egy pohár 
bort, és elfújták a Prófétákat is. De a bárány titkát nem 
tudták meg soha, egyedül Keresztapámnak árultam el, aki 
lefekvés előtt az ölébe vett, búcsúképpen halántékomhoz 
dörzsölte borotváltan is szúrós arcát.

A bárányka neve – súgtam fülébe bizalmasan: Jézus.

1999
Bölöni Domokos

A bárány neve

Angyalvárás
Nagyszerű karácsonyaim voltak gyerekkoromban. A 

várakozás felfokozott izgalma és hangulata, valamint az 
emlékeim szerint mindig létező hó adta ehhez az alapot. 
Igen, a hó, amelynek a fehérsége a mai napig a tisztaság 
szimbóluma számomra. Ropogott a talpunk alatt akkor is, 
amikor édesanyámmal, édesapámmal mentünk az éjféli 
misére a Batthyány téri Szent Anna templomba, ha nem is 
havazott, mint ahogy egyes regényekben írják.

Már karácsony előtt két-három nappal feldíszítettük a 
lakást fenyőgallyakkal, a falon függő képek mögé dugott 
kicsi ágacskák varázslatossá tették a szobákat. Anyám es-
tefelé begyűjtötte a két Pétert és legkisebb unokaöcsémet, 
Lacikát és meséket mondott nekünk a Megváltó szüle-
téséről. Időnként megjegyezte, hogy "no lám, most repült 
át egy angyal a szobán", és mi megilletődve kerestük a 
csodát.

Akkoriban még Budapesten is voltak betlehemesek, 
akik járták a várost és amikor felhangzott az udvarról kán-
tálásuk, mindig felhívtuk őket a lakásba, ahol egy nyakba 

akasztható jászollal előadták Jézus születésének 
misztériumát.

Abba a szobába, ahova a fát hozta az angyal - termé-
szetesen mi nem tudtuk, hogy apám volt az az "angyal", 
aki a mindig három és fél méter magas fát vette - már két 
nappal szenteste előtt nem mehettünk be, de "szagolni le-
hetett", és mi a padlóra hasalva az ajtó hasadékán a porral 
együtt szívtuk be a fenyő illatát, amit az angyal "éppen az 
előbb" hozott, azért ilyen korán, mert sok a dolga. Igen, 
nálunk erdélyi szokás szerint az angyal hozta Jézuska he-
lyett az ajándékot, mint ahogy a napkeleti bölcsek vitték 
ahhoz a jászolhoz ajándékaikat kétezer évvel ezelőtt.

A fát mindig apám díszítette fel - természetesen 
anyám is besegített -, az ő művészi érzéke felülmúlhatat-
lan volt ebben is. Soha sehol nem láttam olyan karácsony-
fát, mint amilyet ő tudott "alkotni". Aki látta, mind csodá-
jára járt.

És végre eljött az este! Amikor megszólalt a csengety-
tyű, az izgatottságtól égő füllel berontottam a szobába,
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ahol ott magaslott a gyönyörű fa, szikrázó csillagszórók-
kal és meleg fényt árasztó gyertyákkal (gyertya, nem vil-
lanyfüzér), a földön és székeken a különböző ajándé-
kokkal. Az maga volt a beteljesülés, a csoda.

Mindenkinek áldott, békés karácsonyt és sokkal, de 
sokkal szebb és jobb évet kívánok!

          
Kósa Gábor

Igazság      
Az igazságot

Mindenki tudni véli,
De  a magáét. 

természetességgel simult bele a környezetbe. Csak a hiá-
nya tűnt volna fel, de az azonnal. Pedig amúgy - ha valaha 
is belegondoltam volna – semmi sem indokolta különö-
sebben az ottlétét. Soha semmi közünk nem volt ehhez a 
keleties hangulatú világhoz. 

De sajnos volt valami más is a szemközti falon: egy 
falióra. Egy, az időt ugyancsak rendületlenül elketyegő 
óra. És ez az óra addig-addig ketyegett, míg sajnos na-
gyon elszaladt az idő. Jött a Szilveszter, köszöntöttük az 
új évet, és már kellett is visszautazni az iskolakezdésre.

És most nem arra gondolok, ó, dehogy, hogy egyszer 
minden karácsonynak vége lesz... 

Szomorú volt persze mindig a visszaút, hiszen ismét 
egy évet kellett várni a varázsra. De legalább volt, mire 
várni. Egy darabig, néhány évig még igen. Szóval, mint 
mondtam, nem erre gondolok. Hanem arra, hogy egyszer 
aztán elérkezett az idő, amikor már nem volt lakója a ház-
nak. Mit ház! Csak egy kis lakás. Ki kellett üríteni, fel kel-
lett számolni. Sietve, kapkodva, szomorúan. Könnyek 
között. Nem lesz több karácsony. Itt legalábbis nem. A 
kép is lekerült a falról. Hozzánk került. Én őriztem azóta 
is - évtizedeken keresztül - valamilyen dobozban, nem ki-
tüntetett helyen. Talán szaloncukros doboz volt? (Érde-
kes, megfigyeltem, hogy az igazán édes emlékeket min-
dig szaloncukrosdobozok őrzik.)

Bevallom, kicsit meg is feledkeztem róla. Soha nem 
nézegettem, soha nem for-
dítottam meg. Egészen a 
tavalyi év vírussal terhelt, 
különös, magányos kará-
csonyáig. Kegyelmi pilla-
nat volt. Egy címkét talál-
tam a kép foszladozó hátsó 
borítóján. 

PÁZSINT KÉPKERETEZŐ 
KOLOZSVÁR, KOSSUTH LAJOS U. 10. SZ. 

És akkor.... akkor. Ötvenhét év után. Leesett a tantusz. 
Döbbenetes élmény, ami mellbe ver, földhöz vág. A kép

Nagymamáékhoz szinte minden hónapban leutaztunk 
egy rövid hétvégi látogatásra. Székesfehérvár nincs 
messze Budapesttől. Mégis a legigazibb, leggyönyörűsé-
gesebb és legizgalmasabb ottlétek – melyeket egész év-
ben gyermeki lélekkel vártam - vitathatatlanul a karácso-
nyokhoz kötődtek. Már az advent kellemes várakozással 
töltött el, hiszen mindig én választhattam és írhattam meg 
az összes karácsonyi képeslapot. Ez semmi mással nem 
pótolható örömet jelentett. De azt a boldogságot, amikor a 
lassító vonat ablakából végre megpillanthattam a fehér-
vári vasútállomás közepén álló karácsonyfát, azt nem le-
het szavakba önteni. Bizony igencsak szegényesen és 
minden fantázia nélkül volt “feldíszítve”, de világító szí-
nes lámpasor tekergőzött rajta, ami színt varázsolt a lel-
künkbe is. Töreky nagypapa mindig kijött elénk a peron-
ra, és a hazafelé vezető gyalogúton (sokszor hóesésben) 
mindig elsütötte a szokásos tréfáját. Miszerint nem árulja 
el, hogy nagymama palacsintát (máskor mást, mikor mit) 
sütött. Úgyhogy semmit sem tudtuk, és megérkezve 
nagyon meglepődtünk. Nem tudom, melyik volt szebb, 
amikor állt már a feldíszített fenyő a meleg szobában, 
vagy amikor – már nagyobbacska lévén - megvártak a fa 
díszítésével. Ilyenkor hosszabb ideig időztünk a családi 
rezidencián, ahol csend volt, béke, sietség, kapkodás nél-
küli puha és mindent átölelő világ. Regéket tudnék mesél-
ni ezekről az ünnepi napokról, a felnőttek reggelköszöntő 
meggypálinkájától a Fő utcai éjféli misékig, erkély alatti 
hóemberépítésről és a minden évben tündöklő karácsonyi 
kaktuszról. Mégis, kicsit más irányba terelem most az 
emlékezést.

Nagypapa ágya fölött 
egy kép függött, egy be-
keretezett kép. Olyannyira 
hozzátartozott ez a lakás-
hoz, mint gombhoz a ka-
bát. Senki nem kérdezte, 
hogy mit ábrázol, miért 
van ott, olyan tökéletes 

Anyaországból Tündérországba
A kép titka
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kapuját, és elérzékenyült, valahányszor szóba jött a Ma-
rianum. Azt emlegette a legtöbbet. Minduntalan. De erről 
van írásos bizonyíték is, ami ezerszer szebben idéz fel 
mindent, mint az én szavaim. A Naplója. Töreky Judit 
Naplója, amit néhány évvel később - már újra Székesfe-
hérváron - vezetett:

“Eltelt a 16. születésnapom is, amitől olyan so-
kat vártam. (…) Szomorúan gondoltam kis első 
gimnazista koromra. Arra az egy boldog évre, amit 
a kolozsvári Marianumban töltöttem. Elvonult 
előttem sok apró kis mozzanat. Az a csöpp kis 
egyenkötényes copfos kislány, ki az iskolai szabá-
lyokhoz mindig hű volt. Minden napra pontosan 
készült. Akit kifogástalan magaviseletéért és szor-
galmáért mindenki szeretett az intézetben. Szerette 
még az ideges, professzoros kinézetű Márton tanár 
úr is. Szerettem én is őket. Rajongtam a magyar, 
számtan és torna órákért. Megtanultam a tanár úr 
kedvéért Petőfi egyik legszebb és leghosszabb köl-
teményét, a “Gólyát”, mely azóta is legkedvesebb 
versem. Minden furfangos számtanpéldát én fejtet-
tem meg, s a sportköri tornaversenyen az első díjat 
nyertem. A nyolcadikosok ballagásán én képvisel-
tem az osztályt. Milyen jó volt akkor a tanárok s 
osztálytársaim kedvére lenni. Milyen jól indultam! 
Még tanítványom is volt. Mindennek az oka talán 
az volt, hogy ott volt a folyosó végén egy kis kápol-
na, mely mindig nyitva állt. Mennyezete égszínkék 
volt, tele apró ezüst csillagokkal, s én, az intézet 
legapróbb növendéke minden tíz percben ott térdel-
tem Jézuska szobra előtt. Soha nem hiába. Mindig 
megsegített.”

(Naplórészlet; 1947. július 17. csütörtök)
Kell-e ennél szebb zárszó vagy nemesebb gondolat 

karácsonyra, mint Édesa-
nyám üzenete a múltból? 
Milyen messzire jutottunk 
a fehérvári lakás falán füg-
gő képtől! Ami most már 
számomra valahogy min-
dig karácsonyi marad. Az 
idei ünnepre, gyertyagyúj-
tásra kiszabadítom doboz-
rejtekéből és az őt megille-
tő helyre teszem. Milyen 
nagy dolgok szemtanúja 
lehetett! Végig követhette, miként ragad magával egy 
teljes családot Erdély mágikus világa, akiket a történelem 
kiszámíthatatlan viharai sodortak erre a tájra. Bár ez csak 
rövid ideig tartott - vissza kellett jönniük a jól ismert Du-
nántúlra -, többé már nem volt számukra ugyanolyan az 
élet. Bölcsebb, szerethetőbb, tágasabb lett az egész világ. 
Almeida Prado, portugál költő írja:

titka.
Tudni kell, hogy a mi családunk 

ízig-vérig a Dunántúlhoz kötődik. 
Talán még tovább is szűkíteném 
Észak-Dunántúlra. De ízig-vérig 
vasutas család is. Igen, a nagypapa. 
A csinos állomásfelvigyázó.

Bizony, megvan még a Magyar 
Királyi Államvasutak Tagsági Iga-
zolványa is. Hát persze! Tudtam, 
hogy a Második bécsi döntés után, 
a “kis magyar világban” hirtelen s 
váratlanul Kolozsvár lett az állo-
máshelye. Szó szerint ÁLLO-
MÁS-helye. Ezt persze nem csak 
azért tudom, mert ebbe bele van 
bélyegezve, a könyvecske legfel-
jebb csak bizonyítja: 1941. 

Pontosan nyolcvan éve…
Sorra jönnek elő emlékeimből 

a mesék - a talán éppen karácsony-
kor elhangzott kolozsvári, erdélyi 

mesék. A mindig szeretettel, könnyes szemmel emlege-
tettek. Ült nagypapa az ágy szélén, pontosan e kép alatt. 
Anekdotázott vagy éppen székely vicceket mesélt. A 
vasutas szolgálata révén majdnem három év adatott neki 
és családjának 1941 és 1943 között ott élni, abban a va-
rázslatos világban, szép Tündérországban, míg egy beteg-
ség vissza nem kényszerítette az Anyaországba. Egészen 
csodálatos - így utólag belegondolva -, hogy ez a dunán-
túli ember mennyire erdélyi lett ilyen rövid idő alatt. 
Ahogy visszaemlékszem huncut, góbés tekintetére, talán 
kicsit még székely is volt. Abban is biztos vagyok, hogy 
élete végéig nem feledte emlékeit, belőlük töltekezett. Az 
ottani emberek őszinte, önzetlen szeretetéből, a Kárpátok 
látványából. Hiszen sokat kirándultak, sokfelé. 

Édesanyám másféle szelídséggel - egy leánygyermek 
nézőpontjából - emlékezett vissza a kolozsvári évekre, de 
cseppet sem kevesebb rajongással.

 Még idős korában is emlegette a Boldog utca 2. zöld 
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„Valamit otthagyunk magunkból, ha elhagyunk egy 
helyet, ott maradunk, noha elutazunk. És vannak olyan 
dolgok is bennünk, amelyeket csak azáltal lelhetünk meg 
újra, ha visszatérünk ezekre a helyekre.”

A kép titka feltárult. Az időkapszula immár nyitva. 
Kiderült, hogy nem a képes fele volt a fontos, a lénye-

ges - bár hosszú évtizedekig én csak azt láttam -, hanem a 
hátoldala. Egy rejtőzködő kis címke:

PÁZSINT KÉPKERETEZŐ Kolozsvár...
(Valamikor az 1940-es évek elején.)

                                                                                                          
Szabó Z. Tamás

Mélység     
Bele kell néznünk

A kútba, hogy megtudjuk
Mi is a mélység.

Minden magyar ember figyelmébe ajánlom

Veres egyik megyei plenárison beszólt a plénumhoz: jól-
laktam a Románnal való párbajozással, legyen csend. 
Más alkalom: előbb említett első titkár, a kritika fegyver-
zetével támadta a marosi építők munkához való hozzáál-
lását akik ahelyett, hogy komolyan dolgoznának a terv 
teljesítésén, ülnek a cukrászdában s kávéznak mire a kötet 
szerzőjének válasza: „ez így lehet, titkár elvtárs, de két 
kávé között ez évben is megcsinálunk ezekkel az építők-
kel 4000 lakrészt. Ezt a nem mindennapi beszólást más-
nap már a kolozsvári trösztösök bemondták, hogy a ma-
rosiak két kávé között 4000 lakást adnak át.” Ilyen és eh-
hez hasonló bevillanások sokat elmondanak azoknak, 
akik megélték azokat az időket. 

Egyszóval, 1932-ben elindult egy homoródszentmár-
toni székely fiúcska, az élet „kacskaringós útján”, na-
gyocska korában már azzal az elhatározással, hogy „Adj 
nekem Uram rögös ösvényt, de szép kilátással, amin soha 
nem fogok eltévedni és ahol tudom, hogy mindig felfelé 
haladhatok”. És ehhez az 
elhatározásához hű maradt 
mindmáig, nemcsak ön-
magához, hanem a Homo-
ród vidéki ízes tájszólás-
hoz, a szakmai téren meg-
valósított remekeihez, vé-
gül, de nem utolsó sorban  
elhatározta, hogy megva-
lósítja a tragikusan korán 
elhunyt testvéröccse, Ro-
mán Viktor szobrászmű-
vész rá testált hagyatkozá-
sát, amit életcélja csúcs-
pontjának tart. 70 éves kor 
felett megépítette a homo-
ródszentmártoni, Román 
Viktor szoborparkot és a 
Mentor Kiadó gondozásában kiadatta a Román Viktor:  A

Ritka szép kivitelezésű kötetet kaptam ajándékba 
nemrégiben a szerzőtől, Román Elemértől, az Egy kősze-
dő meséi címmel, amit hirtelen  nem is tudtam  hogy mű-
fajilag hova kéne besorolnom.  

„A Genezistől kezdve az identitás, az emberi lény lété-
nek alapköve. Elszakíthatatlanul kötődik, meghatározza 
az egyén mindenkori fizikai és szellemi tartását, nemzet-
testhez való tartozását, társadalmi pozícióját. Egy időben 
uralja az egyén aktív, nagyrészt a munka mezején történő 
megnyilvánulásait” - jelzi nekem később a szerző, útmu-
tatóként ehhez a könyvismertetéshez.

Ilyen felfogásban az emberi identitást úgy lehet tekin-
teni, mint egy nullpontról induló folyamatot amely végig-
kíséri az egyént az élet minden területén. Az identitás 
megjelenésében, kialakulásában nem elvitatható a geneti-
kai minőség dimenziója, de a lelki ápolás, az otthon hét 
éve, megannyi meghatározó kritérium, amelyek döntő 
módon meghatározzák az ember társadalomhoz való vi-
szonyának kialakulását, ami végül is az alapvető tulaj-
donságainak az összességét jelenti.

És értelemszerűen itt jön be az Egy kőszedő meséi-re  
jellemző, erdei patak csobogásaként gördülékeny monda-
nivaló. Elindul valahonnan, majd árkon-bokron át keresz-
tülvergődve, eljut addig a szinte végső pontig, ahol kicsú-
csosodik az emberség, manapság már oly ritka formája: a 
hűség, ami minden tettünknek mozgatórugója kéne le-
gyen, de sajnos, csak alig fellelhető nyomokban létezik 
ebben a fejre állított világban. Hűség az eredetünkhöz, a 
felmenőinkhez, a szülőhazánkhoz, a társunkhoz, a testvé-
rünkhöz, a választott foglalkozásunk mind tökéletesebbé 
tételéhez, az emberségünkhöz, de leginkább: hűség ön-
magunkhoz.  Mindez, összességében jókora feladatot ró 
arra, aki fentieket magára vállalja, de megéri. 

Arról nem is beszélve, hogy a szövegben számos, jel-
legzetes korrajz felismerhető, ami nagyban emeli a kötet 
értékét. Csak egy, a sok, hatvanas, hetvenes évekre jel-
lemző emberi viszonyulásokból: „ Az első titkár Nicolae 

A szerző Román Viktor
szobrainak egyike mellett, 

az általa létrehozott 
szoborparkban
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szoborba gyúrt lélek c katalógust mely a magyarság szá-
mára készült, mindazoknak, akik meg szeretnék tekinteni 
ezt a monumentális, nagyon elgondolkodtató emlék-
parkot.

Egyszóval, ez a meglepő és ritkaságszámba menő cél-
tudatosság, ahogyan felépíti a magánélettel párhuzamo-
san a karrierjét, majd ahol folytatja a testvére tragikusan 
félbeszakadt életművének fennmaradását, köztudatba 
még jobban belesulykolni akarását, különlegesen erős jel-
lemre vall, mindez belesűrítve kétszáz és egynéhány ol-
dalba, mesének álcázott címmel felkínálva azoknak, 
akikből még nem halt ki az olvasás iránti tisztelet szép ha-

gyománya. Mindazonáltal tudnunk kell azt is, hogy mese 
két féle van: népmese és műmese. Realitásalapja általá-
ban csak a népmesének van, mert a nép nem kitalációkra 
építi a mondanivalóját, hanem az igazságvágynak, jóság-
nak, munkának, kitartásnak az alapjaira. Ami tulajdonsá-
gok Román Elemérben halmozottan megtalálhatóak. Ol-
vassák hát kellő tisztelettel, a marosvásárhelyi, Gutenberg 
Könyvesbolt kínálta, szemnek is gyönyörködtetően szép 
kivitelezésű könyvét.  

              
B. Osvát Ágnes

A vidámság, humor nem csupán mostanság jó és hasz-
nos. Így volt ez régente is, és talán nem nagy tévedés, ha 
úgy gondoljuk: nem lesz leáldozóban a napja. A 
marosvásárhelyi Bölöni Domokos válogatta és szerkesz-
tette az Aranypálca címet viselő, frissen megjelent köte-
tet, amely alcíme szerint „humoros rövidpróza-gyűjte-
mény” és a vásárhelyi Juventus Kiadó jóvoltából került 
asztalunkra.

És amint a múltban is kedvelték a humort, úgy a kötet-
be foglalt rövid írások témái is jórészt a közelmúlthoz 
kapcsolhatók (pl. Karós fuszulyka, Bubi a szentmisén, 
Szabacság!), meg persze jelenünkhöz. Mert a tollforgató-
kat meg az olvasókat egyaránt érdekli, mi és hogyan tör-
ténik körülöttünk, és főleg mi olyan történik, ami szokat-
lansága okán kilóg a megszokottság szigorú sorából. És 
az által meglep, felderít. 

A szerkesztői előszóból mindjárt kiderül – ha éppen 
nem hátulról kezdjük olvasni a könyvet, mint én tettem –, 
hogy az általa létrehozott Flaszter Klub (később Súrlott 
Grádics irodalmi kör) köré tömörült tollforgatók írásait a 
megyeszékhelyi Népújság időnként mellékleteiben, a 
Flaszter oldalon, a Bogaras emberek sorozatban közölte, 
a szerzőkkel és olvasókkal a környékbeli városokban ta-
lálkoztak (sőt a lap még pályázatot is hirdetett). A lapban 
korábban közölt írásokat kiemelve „a megsárgult, fele-
désre kárhoztatott újsághalmazból derűt hozó szórako-
zásként kínáljuk a kedves olvasónak” – ajánlja Bölöni 
Domokos. 

A könyvbe válogatott írások egy része anekdota, ado-
ma, ismert és ismeretlen emberek elszólásait, derűs pilla-
natait örökíti meg. A főnökét, akit egy történetet mesélve 
telefonhívás szakít félbe, majd a fonalat elveszítve, nem 
emlékszik, hol hagyta abba. Az emlékeztetést félreértve 
teljesen más történettel folytatja… (Elekes Béla: A 
kicsikét!)

A történetek hősei spiclik, ócskapiacon szerencsét pró-
bálók, külföldi kiránduláson magukat feltaláló fiatalok, 

Máriát és Józsefet a néptanácshoz küldő plébános, A sze-
retett fiú, akit épp a börtönben marasztaltak, az anyanyelv 
fontosságát a magyarok szempontjából is értő móc favá-
gó, regáti menyecske székely férje. Köztük van a korondi 
István Lajos keramikus is, aki a fekete kerámia előállítá-
sának titkát úgy őrizte meg az osztályellenségtől, hogy 
megmagyarázta: éjjel égetik, bihalganét keverve az alap-
anyagba (Gub Jenő: Technológia bihalganéval). Lecsú-
szott napszámosok, papucsférjek, kollektívbeli odamon-
dogató állatgondozók, kocsmában magyarázkodó fiatal 
színészek, dörzsölt „cikmántori tűzkárosultak”, szeku-
soknál intézkedő egyházgondnokok, araboknál vendég-
munkáskodó székelyek történeteit ismerhetjük meg ezek-
ből a rövid írásokból. Huszonhat szerző ötvenegy humo-
reszkje, anekdotája kilencven oldalon. 

És milyen aranypálca vált címadóvá? Nem a népszo-
kásokból ismert aranyvessző, hanem a Hadnagy József 
családjában használt csípős vessző, amivel az apa terel-
gette gyermekeit az általa kívánatosnak vélt világ irányá-
ba. De - mint tudjuk - a humor és a derűs történetek igen-
csak alkalmasak arra, hogy hasonló hatással legyenek mi-
ránk, olvasókra is. 

P. Buzogány Árpád

Csípős vesszőtől Aranypálcáig

Otthon       
Az otthon nem hely,

Nem is kertes ház,  hanem
Megnyugvás, összhang.

 
Őszinteség                   

Az életet nem
Lehet átejteni, légy

Őszinte vele.
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A szerző/gyűjtő tizenegyedik kötetét tartja kezében 
most az olvasó. A Garabontzia könyvkiadó (2021) által 
megjelentetett könyv, illetve annak tartalmát és tematiká-
ját tekintve, mindinkább a néprajzi gyűjtések közé sorol-
ható.

Tudjuk azt, hogy majdnem minden helységben létez-
nek olyan személyek, akiket a „falu bolondjának” nevez-
nek. Ezek főleg szellemileg fogyatékos emberek, akik a 
társadalmi szabályoktól nagyon eltérően viselkednek. De 
azt is tudjuk a történelemből, hogy a régi időkben a királyi 
udvarokban léteztek nagyon éles eszű, jó humorral meg-
áldott emberek, akik az uralkodókat és az udvari egyéb 
méltóságokat tréfás jelenetekkel, szövegekkel szórakoz-
tatták. Ezeket „királybolondjának” nevezték, nekik szinte 
mindenhova bejárásuk volt, mindenbe bele „kotnyeles-
kedhettek”, és a köztudat szerint büntetlenül tehették ezt. 

Egy ilyen személy volt Béni József roma férfi, akit 
Székelykeresztúron és környékén mindenki Tuti néven 
ismert. Bár a városhoz tartozó Fiatfalva határában levő 
Kárahegyen, legutoljára a Zata nevű hegy oldalában élt 
(születését, életének főbb mozzanatait tekintve, több in-
formáció a kötetben!), és az iskola padjait se sokat kop-
tatta ez a helyiek által sokszor aszfaltbetyárnak nevezett, 
Rejtő könyvekbe illő figura volt, vágott az esze már kis-
gyerek korában. Később, felnőttként sem volt ez más-
ként, ami a szívén az a száján, akár egy született humoris-
ta. Ismerte őt akkoriban mindenki a városhatáron innen és 
túl. 

Mindig elegánsan öltözött, általában csokornyakken-
dővel, és legtöbbször kockás mintájú kosztümben, hózen-
trógerrel, nem ritkán fehér, piros lakkcipővel. Tisztára 
Rejtő Fülig Jimmyjére emlékeztetett, esetleg - hogy má-
sik karaktert is említsünk - egy nagy sikerű sorozat lecsú-
szott, de annál gálánsabb hercegére, szóval így láthatta 
maga előtt ezt a Tutit az ember. 

A fizikai munkát nem szerette, de a mondásaival, 
meglepő fordulatokkal tele megjegyzéseivel nagyon kö-
zismertté vált. Keresztúron és környékén talán nem is lé-
tezett olyan személy, aki ne ismerte volna őt, akinek szí-
vébe ne lopta volna be magát. Főleg azért, mert bátran ki 
merte mondani nyilvános helyeken is az akkori kommu-
nista rendszer embert sanyargató hibáit. Azt már nem ál-
líthatjuk Tutiról, hogy mindezeket józanul tette meg, hi-
szen a szükség eléggé megkívánta akkoriban, hogy néha 
egy-egy kisebb lopást is elkövessen. Lopás ügyei alatt, 
szinte mindig értesítette a kárvallottat, tehát teljesen tisz-
tában volt tetteivel, mi több, előre számolt és számított ki 

mindent. Főleg ősszel tette gyakrabban, hogy télire bör-
tönbe kerülhessen, hiszen ott inkább volt tető a feje fölött, 
meleg cella, napi háromszori étkezés, ami hát „szabadlá-
bon” levő ideje alatt nem igen adatott meg neki. Végül az 
alkoholra is rászokott, közben egyre gyakrabban hozzá-
nyúlt libához, tyúkhoz, amiért csak két-három hónapra 
ítélték el, - az ilyen és efféle számításai révén könnyebben 
kitelelhetett.  

Szinte nem is létezett olyan személy, aki ne hallott vol-
na egy Tuti viccet, vagy ne ismert volna egy történetet 
róla. 

Megtörtént az is, hogy amikor Keresztúr főterén az ak-
kori helyi párttitkár a rajoni párttitkárral sétált, odaszólt az 
éppen mellettük elhaladó Tutihoz, hadd lássa a nagyfő-
nök, milyen odaadó munkát fejt ki, mint helyi titkár, és 
lássa mennyire igényes ember: „Mondja, miért nem volt 
az elvtárs az utolsó pártgyűlésen?” Ez a Tuti nem is volt 
párttag, de ha így, gondolta az, akkor legyen úgy. Rögtön 
vágott az esze és illedelmesen így válaszolt vissza: „Hja, 
ha én azt tudtam volna, hogy az utolsó, tudja meg, hogy 
elmentem volna, el én!” (Sok ilyen és ehhez hasonló el-
més mondása a könyvben olvasható!)

A Szente B. Levente által több mint két évtized alatt 
gyűjtött mende-mondák - amelyek napjainkban is szájha-
gyomány útján terjednek - eredetileg összességében 284 
történetből állnak. Ezekből jelen könyvbe 131 rövidebb-
hosszabb került be - időrendi sorrendben -, szám szerint 
pedig 20 darab jelent meg a hazai sajtóban. (Romániai 
Magyar Szó, 1991/91/92/97.) 2019-ben követte ezt egy 
valamivel teljesebb és átfogóbb kép, ugyanis P. Buzogány 
Árpád művelődési szakember előszavával megjelent az 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában a „Bé kell 
nyúlni a medve torkába” c. anekdotás kötet. Ebben töb-
bek között mintegy 73 történet szól Tutiról. 

A Tuti könyve, avagy „ezek es mük vagyunk” című 
gyűjtés igazi kuriózumnak számít, főként a keresztúriak 
és a környékbeliek számára. Legfőképpen, hogy a kötet-
ben két fénykép is van Tutiról. Ez pedig igencsak ritkaság 
számba megy!

Szente B. Leventének köszönjük a Tutiról szóló, gyűj-
tött munkákat, gratuláció az újonnan megjelent kötethez. 

Gálfalvi Gábor

Szente B. Levente: Tuti könyve, 
avagy „ezek es mük vagyunk” című, legújabb néprajzi tárgyú könyvéről
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Mindannyiunk tapasztalata, hogy egy kiteljesedett 
megérkezéshez bizony készülődni kell. Az alábbiakban 
idei adventi töltekezésünkhöz kívánok hozzájárulni há-
rom kort és három alkotást egymás mellé helyezve. 
Mindhárom kor és alkotás adventi.

Az első kor: a Biblia szerinti Advent, az alkotás pe-
dig maga a Szentírás bejegyzése, Lukács 1, 39-45. Lu-
kács evangélista elidőz a várakozás történeteinél, a négy 
evangélista közül ő készíti elő legrészletesebben a Szü-
letést, és szintén ő az, aki a női történeteket különöskép-
pen kedveli. Két nő: Mária, Jézus anyja, és Erzsébet, 
(Keresztelő) János anyja, akik találkoznak. Igaz, kétsé-
gek között, de Szentlélek-
kel betelve. Mindketten kü-
lönleges módon esnek te-
herbe, különleges gyerme-
ket várnak, és bizony keve-
set értenek saját történetük-
ből. Mégis bíznak benne, 
hogy a saját történetük – 
Isten története. Ebből pedig 
hit fakad, és maga az Új-
szövetség.

Mária meglátogatja Er-
zsébetet, illő módon kö-
szönti, Erzsébet pedig, az i-
dős nő, aki egy évvel koráb-
ban talán már a saját halálá-
ra készült – hangos kiáltás-
sal, ujjongva örvendezik a 
fiatal rokonnak. Mindket-
ten szakadozottak, szegé-
nyek és valószínű, minden-
ben nagyon hasonlítanak a 
környezetükhöz. A világ 
mégis világosabbá lesz 
tőlük és találkozásuktól, 
amely már a betlehemi 
születés felé mutat.

A második kor: 1506, 
Selmecbánya. Az alkotás 
pedig a méltán híres MS 
mester Vizitációja, azaz a 
Mária látogatása Erzsébetnél. Ez is Adventről szól, de 
már a kor szellemére hangolva. A megfestett két nő és 
maga a környezet is, mindenestől késő középkori. A 
mester pompázó színekkel hódol Mária és Erzsébet e-
lőtt, miként az előkelő katadrális(ok) és a szinte szemér-

metlenül viruló természet is, a virágok, a bokrok és a 
kárpitos égalja. Mindezt mégsem érezzük bántónak, a 
találkozásba annyi finomságot és elcsendesedést, befele- 
és egymáshoz fordulást festett bele a művész, hogy ép-
pen ezáltal magát az advent üzenetét/lényegét láttatja. A 
gazdag selmecbányai főoltáron keresztül hirdeti: az ad-
venti történet megkerülhetetlen, ez az út vezet Krisztus-
hoz!

És elérkeztünk a jelenünköz. Ide egy friss, élénk, já-
tékos verset idéznék, amely MS Mester Vizitációján ke-
resztül beszél a nagyon különböző korokat és embereket 
összekötő adventről. Címe Csanádi Imre: Mária és Er-

zsébet, alcíme M. S. mester sel-
mecbányai oltárának szárny-
képére (1506). Első olvasásra 
egy idealizált várakozást olva-
sunk ki a szövegből, amelyben 
minden túlságosan könnyed. A 
történetmondás pontos, a vég-
eredmény mégis egy, a Szent-
írás történetétől hangulatilag 
merőben különböző történet. 
Vagy mégsem?

Lukács evangéliumában a 
szerző nem sajnálja és nem is 
sajnáltatja a szereplőit. Mária 
és Erzsébet két boldog, betelje-
sedett nő. Nem tökéletes az 
életük, de képesek felfele te-
kinteni, és kibogozgatni Isten 
szavait. Ha pedig ez nem sike-
rül, meglátogatják egymást, 
akár sok kilométert is gyalo-
golva. Mert „akik az ÚRban 
bíznak, erejük megújul, 
szárnyra kelnek, mint a sa-
sok, futnak, és nem lankad-
nak meg, járnak, és nem 
fáradnak el” És 40, 31.

Áldott Adventet kívánok 
az Átalvető Olvasóinak! 

                                                     
Gazdáné Mátyus Melinda, 

ref. lp.

Boldog Advent

Mária és Erzsébet találkozása
M. S. mester selmecbányai oltárának szárnyképére

(1506)
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Erzsébet asszony láttatik e képen,
repdes a magzat, dagadó méhében,
mikoron hozzá maga-személyében

Mária mégyen.

Mária, szép szűz, virágok virága,
piros köntösbe, vont-arany ruhába,

öltözék illő, ékes komolyságba,
mennyei mátka.

Zsong még fülében szava Gábrielnek;
benne is, tudja, megfogant a Gyermek.

Közli nénjével, ihol, a Kegyelmet:
csók kezet illet.

Mennyi méltóság, lebegő kecsesség!
Két hölgy köszönthet egymásra szerencsét.

Fehéren burkol fejet patyolatvég,
sőt repes is még.

Körül tavasznak mindenek örülnek,
fű-fa zöld, kéklőn hegyek ünnepelnek, -
kedvre vad kőszál, varasodva, gerjed:

jöjjön a Gyermek!

Gót arany villog sima-boldog égen,
béke víz tükrén, vártornyok kövében,

szerte-kószáló halandók szivében,
mint soha még nem.

Hát a plánták mily vetekedve ontják,
hódolatként, a reneszánszi pompát!

Kék irisz büszkén bodorítja kontyát, -
söprik a szoknyák.

Les rajongón a kegyes asszonyokra
bíbor orcákkal bazsarózsa bokra;

karcsú tő epren szirom-csillagocska -
mind mosolyog ma.

Jaj pedig, mit nem mutogat még tábla!
Gyermekből Férfi - kínba megy, halálba!
Irtózz, keresztyén! - ama szent dámákra

sandítva bárha.

Kedves Atyánk!

Most mindnyájan azokért imádkozunk, akik emberi-
leg magányosak lesznek karácsony szentestéjén. És ha va-
lamikor fájdalmas a magány, akkor ezen az estén kétsze-
resen vagy tízszeresen is az. Érettük imádkozunk, hogy ha 
magányosak is, ne legyenek egyedül, akkor se, ha csak 
egy szál gyertya lobog előttük. Az az egy szál gyertya je-
lentsen Téged. Világ világossága, aki fénynek, vigasztalás-
nak, békességnek és erőnek jöttél közénk.

Most azokért imádkozunk, akiknek kétszeresen fáj a 
karácsony, mert valahol szétszóródva a világban még egy 
fenyőgallyat sem találnak. Mert talán ott nincs is, talán 
csak egy borókaág, talán valami trópusi növénynek 
leszakított levele… De ők arra gondolnak, hogy itthon ka-
rácsony van. Talán gyermekünk, unokánk, bátyánk, szü-
lőnk. Uram, add, hogy karácsony történjék szívükben! 
Légy jó békességben velük, a mi szétszórtjainkkal, ezzel a 
szétszórt és szétdobált néppel!

Uram, köszönjük gyermekeinket, akkor is, ha ők nem 
köszönnek meg bennünket. És köszönik a gyermekek a 
szülőket, még akkor is, ha sokszor már nyűgösek, öregek, 
morgolódók, kesergők, már kiesnek ebből a világból, mert 
idegenek. Kérünk, adj türelmet gyermekeinknek, hogy 
tudjanak hordozni bennünket öregecskén, sokszor érthe-
tetlenül, másvilágból itt maradtnak.

Uram, hadd történjen karácsony, hogy férj a feleséget, 
feleség a férjet, gyermek a szülőt, szülő a gyermeket ne 
csak egy napig szeresse, hanem akkor különösképpen és 
jobban! Hogy te ott lehess, aki testet öltött Szeretet vagy!

Kérünk Urunk, hogy történjen bennünk és általunk, kis 
családunkban és ebben a nagy családban Karácsony.  A Te 
Szent Igéd, Szentlelked által, a Te szent asztalod felett. 

Ámen.

Gyökössy Endre: 

Karácsonyi ima
(részlet) 

Csanádi Imre

Mária és Erzsébet
(részlet)

Ujjong, zsolozsmáz gazdag Selmec-Bánya,
pór, pap, mészáros a keresztet hányja.
Áll a szép oltár! - a Céhnek sem bánja

bő adománya.

Köss batyut, piktor! Nézz új hazát, házat!
Munkát és márkát - jó az Isten - más ad!

Láthatják: M. S. - majd: 1506...
Virrad a Század.

1972. szeptember 7-8.
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Ki a szerző? Függetlenség– teszi fel a kérdést a  szer-
kesztője. A válasz egyértelmű és meggyőző. Az a szöveg 
tehát, amelyet Karl Lajos és Szalántzy Elemér a maguk 
szerzeményének vitatnak - s amelyről azt állítják, hogy 
Pécsett 1925. november 25-én „faragták versbe” illetve 
„nyomban megzenésítették” -, az már az  1922. Új Élet
szeptember 15-i számában nyomtatásban megjelent, utal-
va az ismert dallamra is, amelyet ezer székely diák és di-
áklány énekelt az 1922. május 22-én Aquincumban tartott 
„Nagyáldozaton”.

De nézzük meg, kik voltak a pécsi „szerzők”? Lehet-
tek-e volna a dal szerzői?

Dr. Karl Lajos: Könyvkereskedő és könyvesbolt tu-
lajdonos. Könyvkiadással is foglalkozott. A húszas évek 
elején a Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók E-
gyesületének (DEFHE) elnöke. Magyar Könyvkiadók és 
Könyvkereskedők Országos Egyesületének pécsi körzeti 
elnöke.  Tehetséges zeneszerző volt. A  című ope-1

Lívia
retthez komponált népszerű zenét.  A negyvenes évek ele-

2

jén Békeffi István  című új filmvígjátéká-Balkezes angyal
hoz írt betétdalaival aratott nagy sikert.

3

Dr. Szalánczy Elemér orvos – általános orvos és a 
Magyar Vöröskereszt előadó orvosa volt a negyvenes é-
vek elején. 1932-ben szerezte meg orvosi diplomáját.4

Kováts József (és nem Kovács József, ahogyan azt az 
újságok írták.) (Kolozsvár, 1906. máj. 16. – 1937. dec. 23. 
Kolozsvár) – elbeszélő, regényíró, kritikus. Pécsett szer-
zett magyar-olasz-francia szakos diplomát és magyar iro-
dalomtörténetből doktorált (1931). Nemzedékének egyik 
legszélesebb látókörű, európai kitekintésű képviselője; 
pályájának kiteljesedését súlyos szívbaja és korán bekö-
vetkezett halála akadályozta meg.

5

Mint a fentiekből kiderül, bár lehettek volna a dal szer-
zői, de ezt nem tudták bizonyítani. Ha egy kicsit körülte-
kintőbben járnak el, nem kerülnek ilyen megalázó hely-
zetbe.

 A menekült erdélyiek, de az egész magyar közvéle-
mény nagy érdeklődéssel - egyesek megbotránkozással - 
figyelték a fejleményeket, hiszen még ilyen botránynak 
eddig nem volt előzménye. A Csanády-Mihalik páros ol-
dalán bekapcsolódtak az erdélyi szervezetek is vitába.

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egye-
sülete és az Erdélyi Férfiak Egyesülete az Erdélyből be-
hívott országgyűlési képviselők tiszteletére díszgyűlést 
tartott. A bemutatott dokumentumok fényében a tanúk 
egyhangúlag a következő határozatot fogadták el: „Az 
Erdélyi Férfiak Egyesülete Székely Egyetemi és  és a 

Főiskolai Hallgatók Egyesülete a legteljesebb megbot-
ránkozással veszi tudomásul, hogy Szalánczy Elemér és 
Karl Lajos a nak a szerzőségét maguké-Székely himnusz
nak tüntették fel és annak kottáját saját nevük alatt adták 
ki, ugyanakkor, amikor az igazi szerzőknek eredeti műve 
is megjelent. A két egyesület tanúsítja és vallja, hogy a 
Székely himnuszt Csanády György és néhai Mihalik Kál-
mán írták és teljes erkölcsi együttérzésével áll a két szerző 
mellé és elítéli azokat, akik a szerzői jogot vitássá tették.”

6

                                                           
A PER

A szerzőség feletti vita még az érvek és bizonyítékok 
ellenére sem oldódott meg békés úton. Csanády György 
igazának tudatában, Ludinszky Lajos ügyvéd segítségé-
vel lépett fel Karl Lajos és társai ellen. A szerzői jogbitor-
lási perben dr. Mikos budapesti törvényszéki egyesbíró 
közbenszóló ítéletet hozott. A tanúk meghallgatása és a 
Csanády György által bemutatott bizonyítékok alapján a 
bíróság hivatalosan is kimondta, hogy a  Székely himnusz
szövegét Csanády György író, zenéjét pedig az azóta el-
hunyt Mihalik Kálmán szerezte. A bíróság elrendelte Karl 
Lajos dr. pécsi könyvkiadó, Dr. Szalánczy Elemér orvos 
és az azóta elhunyt Kovács József egyetemi hallgató ki-
adásában megjelent  összes példányaira Székely himnusz
a bírói zárlatot. Csanády igaza mellett egyik főtanú Ko-
losváry Borcsa Mihály volt.

A különös plágiumper híre még Buenos Aires-be is el-
jutott. A Délamerikai Magyarság (Buenos Aires) „Ki volt 
a szerzője a „ nak?” címmel részletesen Székely himnusz
ismertette a per előzményeit és a bírói döntést.7

A „pécsi szerzőtriász” 1941 februárjában ismeri el, 
hogy nem ők a szerzők.

Nyilatkozat.8

1. Alulírottak Csanády György úrnak és néhai Mihalik 
Kálmán úrnak a ra vonatkozó szer-Székely himnusz
zőségét és azt, hogy e műre vonatkozó mindennemű 
szerzőjogi jogosítvány Csanády György urat, úgy is 
mint Mihalik Kálmán jogutódát, illeti, elismerik,

2. Alulírottak megállapítják, hogy a  Székely himnusz
szövegét Csanády György úr szerezte és hogy a mű 
zenei feldolgozásánál dr. Karl Lajos úr teljes jóhi-
szeműséggel járt el.

3.  Megállapítják alulírottak azt is, hogy dr. Szalántzy 
Elemér úr nevének a kottakiadványon való feltün-

Száz éves a Székely himnusz  
1921-2021

(III. rész )
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tetése jóhiszeműen történt. Budapest, .1941 február 4
dr. KarL Lajos s. k.
dr. Szalántzy Elemér képviseletében dr. Boda Gyula 
ügyvéd s. k. ■ Csanády György s. k. Földes Ede kép-
viseletében dr. Márton Imre ügyvéd s. k.
Előttünk, mint tanúk előtt: dr. Ludinszky Lajos ügy-
véd s. k. dr. Boda Gyula ügyvéd s. k.
 
Ezek után jogos a feltételezés, hogy többet nem fogják 

emlegetni a pécsi szerzőket. Ötvennégy év után újra fel-
bukkan a  (fohász) mint Dr. Karl Lajos Székely himnusz
zenéje, valamint Kováts József és Dr. Szalántzy Elemér 
verse.  A szerkesztő nem tudta, hogy ez már egy letárgyalt 

9

és befejezett ügy, ezért (mint érdekességet?) újra megje-
lentette a periodika első számának első oldalán. Nem fű-
zött hozzá semmilyen magyarázatot, így aki csak ebből a 
lapból szerez tudomást a  ról, az téves tá-Székely himnusz
jékoztatáshoz jut, sőt a lapra hivatkozva tovább is adhatja, 
terjesztheti a hamis adatokat. A periodika következő szá-
mában (1996. június 28, 2. szám) felhívták a szerkesztő 
figyelmét az eredeti szövegre, kottára és az igazi szerzők-
re, idézve a  hetilap ide vonatkozó számát. Ám 10

168. Óra
a szerkesztőt ez sem győzte meg, mert újra közölte a „pé-
csi változatot”, ami alatt ott van a copyright, vagyis a kia-
dói és szerzői jog fenntartásának jele. A szerkesztő ment-
ségére legyen mondva, hogy párhuzamosan megjelentet-
te a Csanády György, Mihalik Kálmán Székely himnu-
szát is, ami alatt viszont szintén ott van a szerzői jog fenn-
tartásának a jele. A tájékozatlan olvasó újra felteheti azt a 
régen letárgyalt és megválaszolt kérdést, hogy akkor kik a 
szerzők? A periodika harmadik számában (1998. június 
27.) a Gál Imre cikke nyomán némiképp tisztázódik a 
kép, de ez sem ad magyarázatot arra, hogy mit keres ott a 
„pécsi” változat. Szerintem az ilyen zavartkeltő közlések-
kel óvatosabban kellene bánni és közlés előtt alaposabban 
tájékozódni és magyarázatot fűzni a megjelentekhez.

Bár egy pillanatig sem volt kétséges a per kimenetele, 
hiszen Csanády György a tanúkon és a kéziratos doku-
mentumokon (pl. Mihalik Kálmán levele) kívül meg-
dönthetetlen bizonyítékkal rendelkezett. Az  1922. Új Élet
szeptember 15-i számában nyomtatásban is megjelent az 
a szöveg, amit a pécsi „szerzők” csak három évvel ké-
sőbb, 1925. november 25-én „költöttek”. Ez megdönthe-
tetlen bizonyíték volt. Ugyanakkor meg kell állapítanunk, 
hogy a per mégsem volt hiábavaló, mert a dal, mely „húsz 
esztendő alatt gazdátlanul járta a világot és volt minden-

11kié…”  most végre szerzőt kapott. Ahogyan Csanády 
György elmondta, hogy sem „nevem, sem Mihalik neve 
sem szerepelt a köztudatban mint szerzőké, évekig névte-

12
lenül terjedt a kézzel írott kotta”

Ha nincs a plágiumper, a magyarság talán kevésbé 
ismerné Csanády György és Mihalik Kálmán nevét.

Csanády György a negyvenes évek első felében to-

vábbra is a rádió főrendezőjeként tevékenykedett. A má-
sodik világháború vége őt és a családját is az ostromgyű-
rűbe zárt Budapesten érte. Nem tudtak elmenekülni. Az 
ostrom után a szétlőtt Budapesten az élet lassan újrain-
dult, és néhány hónap múlva a Magyar Rádió is meg-
kezdte működését. Az akkor ötven éves szerkesztő foly-
tathatta rendezői tevékenységét a rádiónál. Azonban az új 
vezetőséggel kialakult konfliktus miatt nyugállományba 
helyezték. 1952. május 3-án hunyt el. A Farkasréti teme-
tőben helyezték örök nyugalomra. Egykori iskolatársa, 
Ravasz László püspök búcsúztatta. Végakarata szerint 
később hamvait hazahozták Székelyudvarhelyre és a vá-
ros református temetőjében újratemették.

1995. április 22-én ünnepelték a költő századik szüle-
tésnapját Székelyudvarhelyen. Ebből az alkalomból a 
város kopjafaállítással tisztelgett a költő előtt. A székely-
udvarhelyi volt családi házra 2004-ben a Hunyady László 
által készített dombormű került. Leszármazottai jóvol-
tából néhány személyes tárgya megtekinthető a székely-
udvarhelyi Haáz Rezső múzeumban.13

A második világháború után
 

A második nagy világégés után az erdélyi magyarság 
egy része újra emigrációba kényszerült. A helyzet csak 
annyiban változott a Trianon utáni exodushoz képest, 
hogy az úti cél most már nem csak Magyarország, hanem 
a nyugati államok is. A nyugati államokban emigrált erdé-
lyiek adnak hangot a Romániában levő áldatlan állapo-
toknak, ők hívják fel a figyelmet a magyar intézmények 
elleni támadásokra (pl. A Bolyai Tudományegyetem 
megszüntetése), a magyar értelmiség szétverésére, bör-
tönbe zárására, elűzésére. Minderről Magyarországon, a 
hivatalos sajtóban egy szó sem jelenik meg. Ezért nagyon 
fontos feltárni a nyugaton élő erdélyiek ilyen irányú tevé-
kenységét.

1947. június 17-én megjelent rendelettel Rajk László 
belügyminiszter betiltja a Magyarországon működő 
mintegy 1500 civil szervezetet. Természetesen a még lé-
tező erdélyi szervezetek, így a Székely Egyetemi és Főis-
kolai Hallgatók Egyesülete Hargitaváralja, valamint a  
is áldozatul esett.

Mind Magyarországon mind Erdélyben a második vi-
lágháború után tiltott ének lett a .Székely himnusz

Az  című lap  még tudósít a csíksomlyói 14
Új Ember

pünkösdi búcsúról, ahol elénekelték a t. Székely himnusz
Ezután hosszú évekig csend következett.

Függetlenül a tiltásoktól, melyek sokszor erőszakos 
beavatkozásig fajultak a  elindult a maga Székely himnusz
„göröngyös útján”.

Az emigrációban nyugaton
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kozásra a verés és a terror a válasz. A megfélemlítettek 
nem kérik igazságukat. Nincs kitől, de a legalitás keretén 
belül akkor is meg kellene próbálni. Ha másért nem, leg-
alább a becsületért, hogy önmagunk előtt megőrizzük 
méltóságunkat Kegyetlen szürke napok. Mit ér az ember 
élete? Miért létezik az emberi civilizáció? A keresés, a 
cselekvésre biztató okok megkeresése helyett miért ter-
ror? Ez nem a kőrösiek kérdése, hanem egész állapotunk, 
mert a szabadnak született emberi lényt verik és alázzák 

19meg!

Magyarországon

A szocialista Magyarország elhallgatta a határon túl 
élő magyarság létét. Minden Erdéllyel és az erdélyiekkel 
kapcsolatos ügy román belügynek számított. Ezzel együtt 
a t is tabuként kezelték.Székely himnusz

Tudomásunk szerint a  szövege első Székely himnusz
alkalommal 1984-ben jelent meg Magyarországon, de 
csak nagyon burkoltan, prózai szövegbe ágyazva, Balás 
Gábor a  című könyvében. A szer-Székelyek nyomában
zőt idézzük:

Magyarországon keletkezett a  szö-Székely himnusz
vege, amely rávilágít a kor légkörére.: „Ki tudja merre, 
merre visz a végzet; göröngyös úton; sötét éjjelen?” – 
jelzi a megpróbáltatás és a bizonytalanság érzetét; „Ve-
zesd még egyszer győzelemre néped: Csaba királyfi csil-
lagösvényen Maroknyi szé-” – a csodavárás hangja ez. „
kely, porlik mint a szikla, népek harcában, zajló tenge-
ren” – utal a folyamatos porlasztó hatásra, amit a sajátos-
ságokat nem tisztelő környezet és az öntudat fogyatko-
zása vált ki a székelyeknél. „Fejünk az ár ezerszer elborít-
ja, Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenem” – a régi haza iránti 
honvágy fellobbanására mutat. (Az „ezer” szót a szöveg-
író Csanády György e könyv szerzője jelenlétében javí-

20totta a szövegben). 
A nyolcvanas évek második felében, a kommunista 

rezsim erodálódásával párhuzamosan egyre több értesí-
tést kapunk a  tömegrendezvényeken Székely himnusz
való énekléséről.

A  az 1986-os Március 15-i ünnepség króniká-Beszélő
ját írja le, mely nem volt mentes az atrocitásoktól sem. 
Mint írják: „A Batthyány téren, a Kölcsey-szobornál is-

 21mét a ,  hangzott el…”Himnusz, Szózat Székely himnusz
A nyolcvanas évek második felében indult meg az er-

délyiek, főleg magyarok exodusa elsősorban Magyaror-
szág felé. Jöttek törvényesen családostól, miután kifosz-
tották és lelkileg meggyötörték őket, jöttek turista útlevél-
lel és inkább bujkáltak Magyarországon, de nem tértek 
vissza és sokan jöttek a zöld határon is, akár az életüket 
kockáztatva. Mindez a Ceauşescu rezsim dicső eredmé-
nyeként.

Az egyre nagyobb számú menekült érkezése kihatott a 

,A nyugatra kényszerült erdélyiek, de nyugodtan 
mondhatjuk, hogy az egész magyar diaszpóra körében is-
mert volt a . Ők vitték tovább a Magyar-Székely himnusz
országon és Romániában betiltott fáklyát. A múlt század 
hetvenes és nyolcvanas éveiben, sokszor szerző nélkül 

15
több lap is közölte a  szövegét.  Az Székely himnusz
Egyesült Államoktól Ausztráliáig a magyar összejövete-
leken általában a  mellett a Magyar Himnusz Székely 
himnusz Székely  is elhangzott. A nyugati diaszpórában a 
himnusz történetének megismerése és terjesztése érdeké-
ben a legtöbbet kétségtelenül  tette. Több Papp Remig

16
lapban  is megjelentette A cí-Székely Himnusz eredete 
mű ismertetőjét, melyben viszonylag hiteles adatokra 
(személyes tapasztalat és emlékezet) támaszkodva igye-
kezett a dal történetét az olvasók elé tárni. Jól ismerte 
Csanády Györgyöt. Az -ben novellákkal jelent-Új Élet
kezett. A  című könyv 23. oldalán a követke-Nagyáldozat
ző bejegyzést olvashatjuk: 1925. március – április – Eb-
ben az időben rendezte Budapest közönségének Papp 
Remig az erdélyi irodalmi előadássorozatot.17

 Romániában

A második világháború utáni Romániában a Székely 
himnusz emlegetése és éneklése tilos volt, hiszen ez ép-
pen a magyarság összetartozását, a magyar öntudat erősö-
dését jelentette volna, ami ellen tűzzel-vassal harcoltak.

A Székely himnusszal összefüggésben ismertetünk 
egynéhány eseményt, melyek rávilágítanak az akkori kö-
rülményekre is.

1956 kapcsán egyik vádlottnak az volt többek között a 
bűne, hogy az utcán énekelte a Székely himnuszt.

18

Ugyancsak az 1956-os magyarországi események ha-
tására indult el a Bolyai egyetem több diákja, hogy no-
vember elsején a Házsongárdi temetőben, a magyar iro-
dalom nagyjainak (Bölöni Farkas Sándor, Dsida Jenő, 
Reményik Sándor stb.) sírjánál koszorúkat helyezzen el, 
gyertyákat gyújtson, miközben egy-egy diák verset olva-
sott fel, és közösen elénekelték a Székely himnuszt. Ez a 
megemlékezés, melyet a hatóságok „nacionalista, sovi-
niszta és ellenforradalmi akciónak” minősítettek, a diá-
koknak súlyos, évekig tartó börtönt jelentett.

A Ceausescu által fémjelzett Románia-i „aranykorból” 
csak egy naplóbejegyzéssel szeretném megvilágítani az 
erdélyi magyarság helyzetét. A Székely himnusz egyike 
volt azoknak az indokoknak, melyek kiváltották a hata-
lom dühét, beindították a magyar kisebbség elleni meg-
torlásokat.

Verik Kőrösön az embereket (Csomakőrösről van szó) 
- írja Fábián Ernő -, mert óév estéjén a t Székely himnusz
énekelték. El lehetett volna kerülni. A verés (tömeges ve-
rés!) azonban egyébként nem indokolható. Tragikus, 
hogy minden ellenzéki vagy jobbító szándékú megnyilat-
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magyar átlagpolgár közgondolkodására is. Már nem lehe-
tett eltussolni mindazt, ami az erdélyi magyarsággal törté-
nik. A menekültek találkozóhelyein, így pl. a rákosszent-
mihályi templomban is gyakran felcsendült a Székely 
himnusz.

Magyarországon a szocializmus idejében 1988. jú-
nius 27 Szé--én örvendett legnagyobb nyilvánosságnak a 
kely himnusz. Akkor a több mint százezer ember a romá-
niai rémálom, a Ceauşescu által kitervelt falurombolás 
ellen tüntetett. A t hangszórókból közve-Székely himnusz
títették és a tömeg is elénekelte.22

1989-ben tömegrendezvényeken és magánösszejöve-
teleken egyre gyakrabban lehetett hallani a Székely him-
nuszt. (pl. 1989. március 15-én) 

„A Budapesti Fesztiválzenekar 1989-ben karácsony 
előestélyén tartotta decemberi hangversenyét. Az estély 
legkiemelkedőbb előadása Bartók Concertoja volt. Amint 
azt a jegyzetíró megemlíti:

A Budapesti Fesztiválzenekar létrejötte óta figyelem-
mel kísérem és állítom, hogy ehhez hasonló előadást még 
nem hallottam tőle és karnagyától. Az emlékezetes pro-
dukciót méltó módon fejezte be Fischer Iván a Székely 
himnusz megszólaltatásával, amelyet minden jelenlevő 

23
állva hallgatott végig, majd némán távozott. 

Mivel a nak számtalan szövegválto-Székely himnusz
zata keringett és még kering ma is az éneklők között 
1990-ben Csanády György gyermekei a  című 168 Óra
lapban közreadták a dal hiteles szövegét és kottáját az 
1940-es Rózsavölgyi-féle kiadás alapján. Mint írják: „A 
vers eredeti egyetlen strófáját például teljes további 
szakaszokkal toldották meg. Ezért véljük szükségesnek a 

 24mű hiteles alakjának tisztázását.”
A szándék jó volt, csakhogy a szellem már kiszabadult 

a palackból. Nemcsak hozzátoldanak különböző amatőr 
verselők önkényesen strófákat és úgy állítják be mintha 
az eredeti volna, hanem az eredeti nyolc sornak főleg az 
utolsó két sorát mind a mai napig „saját ízlés szerint” 
éneklik. Az eredetiről vagy nem vesznek tudomást, vagy 
nem is tudják, hogy az másképpen van írva. Ezzel a szö-
vegváltoztatással maga Csanády György is szembetalál-
kozott, amikor Sepsiszentgyörgyön az ottani újságban ol-
vasta a saját szövegének „erdélyi” változatát. A lap az Er-
délyi Induló mellett közölte a Székely himnusz szövegét 
is: Ki tudja merre, merre visz a végzet/Borongós úton sö-
tét éjjelen,/Vezesd még egyszer győzelemre néped/Csaba 
királyfi csillag ösvényen/Maroknyi székely porlik mint a 
szikla/ Népek harcának zajló tengerén/Fejünk az ár, jaj! 
Százszor elborítja/ Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk. 

 25A Székely Nép  című lap a városban időző szerző kérésé-
re, a következő héten újra közli a Székely himnusz szöve-
gét most már helyesbítve az utolsó két sort: Fejünk az ár 
ezerszer elborítja/Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Istenem! 
(1921) 

Hogy az utolsó két sort Erdélyben változatták meg és 
ott is terjedt el, mi sem bizonyítja jobban, mint az 1940-
ben Kolozsváron kiadott Erdélyi Daloskönyv. Nem volt 
egy nyomtatott szöveg, ezért az erdélyiek a saját érzel-
mük szerint énekelték. Ma sem kételkednek abban, hogy 
a szöveg helytelen vagy nem, hanem kinyomtatják: Fe-
jünk az ár, jaj! százszor elborítja, Ne hagyd elveszni Er-
délyt Istenünk! – olvassuk a Csíksomlyói pünkösdi búcsú 
programjában 2011-ben. Ugyanúgy a Székely Kalendá-

 26rium  sem kérdőjelezi meg az „erdélyi” változatot, sőt, 
megtoldja még nyolc strófával. A végén pedig odabigy-
gyeszti: Szövegét írta: Csanády György 1921-ben; Zené-
jét szerezte: Mihalik Kálmán.

A Székely himnusszal kapcsolatosan széles a vélemé-
nyek skálája a heves elutasítástól a szenvedélyes, lelkes 
támogatásig.

Már a nyolcvanas évek végén a magukat megmondó 
embereknek képzelők tucatjai adtak hangot a rosszindu-
latú, kimondottan gusztustalan véleményüknek. Ezeknek 
a gyűlölettől csepegő ugyanakkor semmitmondó írások-
nak egész tárházát lehetne felsorakoztatni. Sokan politi-
kai véleményüknek adnak hangot, úgy képzelve, hogy 
ezzel ártanak a Székely himnusznak. Célunk nem az, 
hogy ezeknek a magyarellenes, gyakran politikai felhan-
gú véleményeknek helyet adjunk.

A dal, a Székely himnusz nem ismert politikai és 
egyéb véleményt. Véleményektől függetlenül létezik és 
zeng a Székelyföldön, Erdélyben és zeng mindenütt, ahol 
magyarok élnek.

Itt és most, a dal születésének századik évfordulóján a 
dal történetével, hatásával és utóéletével szeretnénk 
foglalkozni.

A Székely himnusz kultusza a legélénkebb és leg-
tiszteletreméltóbban, ma, Szegeden él. Köszönet érte!

Mihalik Kálmán Alapítvány

A Ceauşescu diktatúra elől menekült erdélyiek megala-
pították saját szervezetüket a t, mely Szegedi Erdély-Kör
„folyamatosan tevékenykedett az erdélyi szellemiség és 
öntudat ébrentartásáért”, az erdélyi kultúra értékeinek a 
magyar közvéleményben való népszerűsitéséért.

A szervezet tagjai felvállalták többek között az 1920-
ban a  Sze-Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem
gedre menekült tanárai emlékeinek ápolását, sírjaik gondo-
zását. Köztük a 26 éves korában elhunyt Mihalik Kálmán 
tanársegéd, a  zeneszerzője sírjának kar-Székely himnusz
bantartását is. Ennek érdekében 1991. december 27-én lét-

27rehozták Szegeden a t.Mihalik Kálmán Alapítvány
A  és a Szegedi Erdélyi Kör Mihalik Kálmán ala-

pítvány együttműködésének eredményeképpen 1993-ban 
a szegedi Belvárosi temetőben, ahol a zeneszerző sírja van, 
kopjafát állítottak. A kopjafát a csíkpálfalvi Gál Imre 
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Gál Imre javasolta, hogy május 22-ét nevezzék ki a 

Székely himnusz emléknapjának.
2009-ben Szegeden Székely Himnusz Emlékmű-
28

vet  avattak, mely több szervezet összefogásának ered-
ménye. Az Emlékművet Barta András szobrászművész 
készítette. Szintén ebben az évben Szegeden Mihalik 
Kálmán díszsírhelyet kapott és ezzel egyidejűleg Szé-
kelyudvarhelyen a Székely Nemzeti Tanács a dalt hivata-
losan is elismerte, mint a Székelyföld himnuszát.

A Mihalik Kálmán Alapítvány 2020. szeptember 6-
án Szegeden ünnepséget rendezett a Székely himnusz 
zeneszerzőjének emlékére. Az ünnepségen Kalmár Fe-
renc a Közgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri 
biztosa, valamint Gál Imre az Alapítvány kuratóriumának 
elnöke mondott beszédet, méltatva a zeneszerző hagyaté-
kát és szellemi örökségét.

A Székely himnusz ma is él és virul. Ennek élő bizo-
nyítéka többek között az István a király című rockopera 

292003-as csíksomlyói bemutatása.  Részlet a beszámoló-
ból: „A fantasztikus mozgás- és pirotechnikai elemekkel 
tarkított előadást a Himnusz és tűzijáték zárta. A hosszú 
percekig tartó taps színpadra követelte a szerzők mellett a 
rockopera alapjául szolgáló dráma alkotóját is. Boldizsár 
Miklós életében először járt Erdélyben, de minden bi-
zonnyal soha nem felejti el a többszázezres tömeg vastap-
sát. Az emberek a hosszú ováció után sem akartak moz-
dulni, ezt látva a színpadon álló Varga Miklós és Vikidál 
Gyula belekezdett a Székely himnuszba. Az éneklő-zo-
kogó tömeg élményét nem lehet leírni - a mellettem állók 
a végén csak annyit mondtak: ezért érdemes volt élni.

Spaller Árpád

Csanády György a világháborúban

Advent első vasárnapja
Juhos-Kiss János

Advent első gyertyalángja
Fénylik – nézi tányérkája.

Az esztendő bűnbánat
Pislákol – a csönd világa.

Kint eső szitál, madár száll,
Ezüsttavam – tükörsima.

Nem rezdül kis bogár, fűszál,
Aranyhalak a felszínen,

Nem hibernáltak, mozdulnak,
Valamire nagyon várnak:
Advent első vasárnapja…

Bp., 2021. nov. 28. 
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Minden kultúrában, és minden nyelvben több szólás-
mondás és bölcsesség utal a szívre, mint az agyra, észre, 
értelemre összesen! Miért a szív és nem az agy a legtitok-
zatosabb szervünk? A legmodernebb tudományos kutatá-
sok már tudják erre a választ. De a kutatások előtti idők-
ben honnan tudták mindezt?

Több ezer éven át őseink az emberi szívet tartották a 
gondolkodás, az érzelmek, a memória, és a személyiség 
központjának. A szívet tekintették a test valódi irányító 
szervének. Szertartásokat végeztek, és technikákat fej-
lesztettek ki arra, hogy felhasználják a szívet az intuíció és 
a gyógyítás csatornájaként. Tradíciókat alkottak a szív 
megbecsülésére, melyeket generációról generációra átad-
tak utódaiknak.

Maga a Biblia 66 könyvéből 59 foglalkozik a szívvel, 
és annak kiemelt szerepével. Miért emelték ki a festők, 
szobrászok ilyen mértékben ezt a szervünket, melyről va-
lamikor a biológia órán azt tanultuk, hogy „csak” vért 
pumpál a keringési rendszerben szakadatlan? Az iroda-
lomban is gyakoriak az olyan idézetek, melyekben a 
szívnek meghökkentő, vagy különleges feladatokat tulaj-
donítanak. Antoine de Saint-Exupéry például ezt írta: 

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, 
az a szemnek láthatatlan.” 

Az ókori egyiptomi vallás szerint, ha valaki meghalt, 
Maat istennő egy mérleg segítségével döntötte el, hogy a 
szíve elég tiszta-e ahhoz, hogy tovább léphessen, vagy új-
ra inkarnálódnia kellett újabb feladatokkal. A szívet tette a 
mérleg egyik serpenyőjébe, a másikra pedig egy tollat.

Az operettek szövegében is fontos tanítások jelennek 
meg, mint például Johann Strauss: A cigánybáró, Barin-
kay belépőjének jól ismert szövegében:

„Mert a szív és az ész,
Együtt mindenre kész,

Mindig előre nézz,
Légy merész s célhoz érsz…”

És lássunk egy-két példát arra, hogy mi mindenhez 
hívjuk segítségül a köznyelvben a szívet.

„Az eltört kar tud dolgozni, de a megtört szív aligha.” 
(perzsa közmondás)

„Ne hajolj meg a sors előtt, csak azért, mert az úgy kí-
vánja. Célod van, s aki ismeri a célt, merje birtokolni a 
rávezető eszközöket is. Ha mégis elgyöngülnél a cél előtt, 
fordulj a szívedhez tanácsért. Egy kis késlekedés nem árt: 
ami hamar áll elő, hamar a semmibe vész. Nincs jobb társ 
az erős szívnél, mely a kellő pillanatban átsegít a bajo-
kon. Élj a szív törvénye szerint! Akinek célja: a helyes élet 
– annak eszköze: az emberség.” (Tatiosz: A szív törvénye)

„Az igaz barát a kezedet fogja és a szívedet simítja.” 
(Gabriel García Márquez)

 

Pár évtizeddel ezelőtt több kutatócsoport mélyreható 
kutatásokat végzett ezen a területen és komoly megdöb-
benésre okot adó következtetésekre jutottak, ugyanis iga-
zolást nyert az emberek évezredes hite: a szív valóban a 
központja a szeretetnek, bölcsességnek és bátorságnak, a 
vér pumpálásán túl sokkal nagyobb szerepe van az ember 
életében. A kutatások bebizonyították, hogyan és miért 
van hatása a szívnek az éleselméjűségünkre, a kreativi-
tásunkra, az érzelmi egyensúlyunkra és a személyes haté-
konyságunkra. A szív több mint egy egyszerű pumpa. A 
Szív gyakorlatilag egy magasan rendezett és szervezett 
információ feldolgozó központ, amelynek megvan a saját 
„agya”, amellyel az idegrendszert, hormonális rendszert 
és egyéb módozatokat felhasználva kommunikál az 
Aggyal. Ezek a hatások befolyásolják az Agy működését, 
a szervek többségét és végső soron hatással vannak az 
életminőségünkre. A kutatások azt is igazolták, hogy az 
agyunk és a szívünk közti kommunikáció nem egyirányú, 
az agytól a szív felé, hanem egy rendkívül dinamikus, 
folyamatos, kétirányú párbeszéd, amellyel egymás 
működését oda-vissza befolyásolják. Kimutatták, hogy a 
szív a következő módokon befolyásolja az agyunkat:

1. Az idegrendszeren keresztül
2. A lüktetésén keresztül
3. A termelt hormonokkal
4. Az általa generált elektromágneses mező segítségé-
vel

A kutatók megfigyelték, hogy miként reagál az agy a 
szív által küldött jelzésekre akkor, amikor intenzív érzel-
meket él meg az ember. Az eredmények azt mutatták, 

A szív és az agy titkos paktuma
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ezt az összhangot (koherenciát) szándékosan előidézni. 
Annak érdekében, hogy a nehéz vagy negatív helyze-

tekben lévő egyéneket segítsék, a HeartMath Intézet szá-
mos technikát fejlesztett ki, hogy elmagyarázza, hogyan 
érhetjük el ezt a koherenciát egyszerűen és gyakorlati 
úton.

Harcban áll-e a szív és az agy?

Régi kérdés, hogy mire hallgassunk, ha döntés előtt ál-
lunk: a szívünkre, azaz az érzelmeinkre, vagy az agyunk-
ra, azaz a racionális érvekre? Sokan próbálták már ezt 
megválaszolni, mindkét oldalnak akadnak támogatói és 
ellenzői is. Minden ember, minden élethelyzet más, ezért 
nincsen jogunk egymás döntései felett ítélkezni. Ezek he-
lyességét lehet, hogy az idő igazolja, de az is lehet, sosem 
derül ki, hogyan „kellett volna” cselekedni, egyszerűen 
azért, mert soha nem tudjuk meg, mi lett volna, ha a má-
sik megoldást választjuk. Mindezek mellett van pár irány-
mutatónk, vagy csak további gondolatokat ébresztőnk a 
témában.

Zsigeri megérzések

Előfordul, hogy bár agyunk kéreg alatti részei a tuda-
tosan nem elérhető, de tárolt információkból vonhat le 
olyan összefüggéseket, amiket az adott pillanatban nem 
ismerünk fel, ám ilyenkor a helyes választ megérezhetjük 
„zsigereinkben”. Itt tetten érhetjük az intuíciót, vagy ész-
revehetjük, ha úgy érezzük, valami nem stimmel.

Egyensúly és önismeret

A fejünkben kavargó gondolatok, a szívünkben for-
rongó érzelmek, de még a titokzatosan felsejlő zsigeri ér-
zések is sokkal jobban hallhatóak és érezhetőek, ha letisz-
tultak. Találjunk időt a lecsendesedésre, és fordítsunk fi-
gyelmet önmagunk megismerésére. Külső környezetünk 
és belső világunk folyamatos, dinamikus kölcsönhatás-
ban van egymással, ezért folyamatosan változunk. Időről 
időre értékeljük újra önmagunkat, fedezzük fel vágyain-
kat, szükségleteinket, képességeinket. Tisztítsuk meg eze-
ket környezetünk elvárásaitól, a médiából érkező illúzi-
óktól, szociális nyomástól, hogy tényleg saját értékeink 
szerint élhessünk! A rendszeres meditáció hasznos eszköz 
ehhez, hiszen belső elcsendesedést eredményez, és meg-
teremt egy olyan teret, ahová szabadon érkezhetnek meg 
az új gondolatok, ötletek, megérzések. E belső iránytű 
mellett könnyebb lesz döntenünk a nehéz helyzetekben 
is.

hogy amikor az ember őszinte, pozitív érzelmeket él át, a 
szív ritmusa koherenssé válik, ezáltal az agy felé küldött 
információ tartalma is megváltozik, amely közvetlenül 
módosítja az agyunk teljesítményét. A szívünk egy rend-
kívül erős elektromágneses teret képes generálni önmaga 
körül és természetesen, ezáltal az emberi test körül. A szív 
elektromos energiája 60-szor erősebb az agyunk elekt-
romosságánál. A szív mágneses mezejének energiája pe-
dig 5000-szer erősebb az agy által generált térhez képest, 
és a test körül is érzékelhető. Ez utóbbi megállapítás to-
vábbi kutatásokat eredményezett. Arra voltak kíváncsiak 
a tudósok, hogy ha ez a mező a testünkön kívül is jelent-
kezik, akkor vajon mások is képesek „fogni az adást”?

Az eredmény hihetetlennek tűnt. Kimutatták, hogy az 
egyik ember szívének ritmusa, mezeje közvetlenül kiha-
tással van a másik ember agyának működésére. Képesek 
vagyunk tehát érzékelni és befolyásolni a másik ember 
érzelmi állapotát, boldogságát, feszültségét búját, baját.

Ez újabb magyarázatot ad a szavak nélküli kommuni-
káció létezésére. Nem véletlen, hogy bizonyos emberek 
társaságában rendkívül jól, másokéban pedig rosszul 
érezzük magunkat. A következtetéseket mindenki levon-
hatja. Az érzelmeink sokkal jobban befolyásolják az éle-
tünket, mint azt gondoltuk volna. Persze azt eddig is tud-
tuk, hogy a stressz, a bánat, a szorongás, a neheztelés stb. 
hosszú távon megbetegít, de most már az is bizonyos, 
hogy ha a boldogságunkra fókuszálunk, ha gyakrabban 
tapasztaljuk meg a szeretet érzését, sokkal összeszedet-
tebbek, egészségesebbek leszünk és a társas kapcsolata-
ink is átalakulnak, a családunkról már nem is beszélve.

A HeartMath Intézet - Institute of HeartMath, egy 
nonprofit kutatási- és oktatási szervezet - forradalmi ered-
ményeket tárt fel, és további kutatásokat végez a szív és 
az agy közötti jelentős kapcsolatok terén. A több évtize-
des, tudományos kutatás vizsgálatai bebizonyították, 
hogy nem csak az agy, hanem a szív maga is egy intelli-
gens rendszer, több információt küld az agyba, mint 
fordítva. Ennek tudatában az agy a szívhez viszonyítva 
gyengébbnek bizonyul. Az intézet tudományos áttörése a 
szív és az érzelmek közötti kapcsolat új felfogásához ve-
zetett, és felfedi a szív elektromágneses mezejének jelen-
tőségét, amely érzelmi állapotainknak megfelelően válto-
zik.

Ami a lelki egyensúlyt és egészséget illeti, a Heart-
Math tanulmányai nagyobb figyelmet fordítanak arra, ho-
gyan érzi magát valaki. Minél jobban érzed magad, annál 
jobb a szív és az agy összhangja, együttműködése, nega-
tív érzelmek esetén a reakció fordított. Ennek az együtt-
működésnek az aktiválásával, a szervezet sokkal harmo-
nikusabban képes működni, az egyensúly és tisztaság ál-
lapotát teremti meg. A HeartMath meghatározta az agy-
működéssel összhangban álló szívműködés optimális je-
leinek pontos mértékét Ez tájékoztat arról, hogyan lehet 
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Felelősség

Mielőtt választunk, érdemes végiggondolni választá-
sunk következményeit. Hagyjunk magunknak időt, nyu-
godt körülményeket, akár írjunk listát is, mérlegeljük, 
mik lesznek cselekedeteink hosszú távú következményei 
– éppen ezért ne siessük el a választást! Döntésünk a vi-
selkedésünk által válik valósággá, és igazából így teremt-
hetünk értéket, változtathatunk a dolgok menetén, vagy 
éppen bánthatunk meg másokat. Végül ugyanis mindegy, 
hogy a szívünkre vagy az eszünkre hallgattunk, sokkal 
fontosabb, hogy képesek legyünk emelt fővel vállalni a 
felelősséget döntésünkért.

A szív és az agy összekapcsolódása

Manapság egyre inkább kezdjük felfedezni, hogy az 
agyunknak nevezett szervünkön kívül milyen kiemelt 
szerepet tölt be a szívünk is az emberi érzékelésben és 
életben. És ez nem csak üres frázis. A szív valóban böl-
csességgel rendelkezik, méghozzá egy hihetetlenül össze-
tett és intelligens vezérléssel. Sokáig azt hittük, hogy a 
gondolkodás elsőrendű központja, sőt kizárólagos helye 
az agy. A legújabb kutatások azonban részben rácáfolnak 
erre. A biológusok több esetben észrevették, hogy a szív 
hamarabb érzékelt bizonyos érzékszervi információkat, 
mint az agy. Tehát először a szív érezte az információkat, 
majd ő továbbította az agyba az ingereket. Erre a jövőku-
tatás kapcsán lettek figyelmesek a tudósok. Úgy tűnik, 
hogy a jövőbeli, a még meg sem történt eseményekre a 
szív képes reagálni, míg az agy nem. A kísérletben vélet-
lenszerűen mutattak képeket az alanynak. A képek meg-
rázó vagy kifejezetten kellemes érzelmeket keltő esemé-
nyeket vagy dolgokat ábrázoltak. Eközben az alany szí-
vének rezgéseit és agyhullámait folyamatosan mérték. 
Senki sem volt a kísérletekbe beavatva, előre pedig lehe-
tetlen volt megjósolni, hogy néhány másodperc múlva 
melyik képet fogja a számítógép az alany szeme elé tárni 
a monitoron keresztül. A leszűrt konklúzió az lett, hogy a 
szív, illetve a test már azelőtt válaszreakciót adott a képre, 
mielőtt az a képernyőn megjelent volna. Tehát a válasz - 
amit nevezzünk intuíciónak - gyorsabb volt, sőt megelőz-
te a látást. Továbbá ez a biológiailag is mérhető válasz a 
szívből és nem a fejből indult ki! Ez a válaszreakció pedig 
nem egy vaktában küldött érzelmi hullám volt, hanem 
pontosan igazodott a pár másodperccel később feltáruló 
kép tartalmához: a kellemetlen vagy kellemes érzelmet 
kiváltó látványhoz.

A sorrend: szív – agy – test többi része. Így alakul ki a 
válaszreakció. Anélkül, hogy túlzottan általánosítanánk 
és megpróbálnánk minden egyes jelenséget ily módon ér-
telmezni, kijelenthetjük, hogy sok érzelmileg befolyásoló 
eseménynek az érzékelése történhet az imént jellemzett 

módon. De mi is megy végbe tulajdonképpen bennünk 
vagy körülöttünk, ami lehetővé teszi ezt az élményt?

A magyarázat nem lesz egyszerű, de nem is lesz telje-
sen idegen azoknak, akik legalább főbb vonalakban isme-
rik a kvantumfizikát. Eszerint a tér és az idő új megvilágí-
tásba helyezhető, nevezetesen, a szokványos tér és idő 
megkerülhető. Magyarán úgy tűnik, hogy létezik olyan 
síkja a világnak, ahol az energiák és az információk terje-
dése nem függ a tér és az idő eddig tapasztalt korlátaitól.

Feltehető, hogy az agynak és a szívnek is megvan a 
maga sajátos képessége, hogy bizonyos típusú informá-
ciókat antennaként fogjon be, azaz érzékeljen ebből az 
energia- és információmezőből, még azelőtt, hogy azokat 
a fizikai érzékszerveink felfognák és az eddig megszokott 
módon továbbítanák. Nem szükséges sorrendiséget meg-
állapítani az agy és a szív között, hiszen a jelek szerint 
mindkettőnek megvan a maga múlhatatlan funkciója és 
egyformán fontosak. A természet szerint legalábbis egy-
másra vannak utalva és kommunikálnak egymással. 
Újabb talány, hogy miként zajlik ez az eszmecsere és ho-
gyan fejlődik a kétféle szerv kétféle intelligenciája. Egye-
lőre ott tartanak a kutatások, hogy már látják, amint a szív 
információkkal látja el a test energiamezőjét, valamint azt 
is, hogy képes mintegy feljegyezni az információkat, amit 
nevezhetünk emlékezetnek.

A szív által kiküldött jeleket a test sejtjei veszik és fel-
dolgozzák. Minden jel arra mutat, hogy a test sejtjeinek a 
bioritmusát, életritmusát és feladatát a szív által kibocsá-
tott jelek nemcsak biológiai, hanem energetikai és infor-
matikai értelemben is vezérlik. A kvantumfizika azt pró-
bálja megfogalmazni, hogy az ember energiákkal, erők-
kel és információkkal jellemzett koherens rendszer. Így 
része egy magasabb valóságnak, amelyben párhuzamo-
san, szimultán létezünk. A szív és az agy képes egymással 
kommunikálni, de nem csak az eddig megszokott felál-
lásban, miszerint az agy irányítja a szív ritmusát, hanem 
fordítva is. Amikor a szív érzékel valamit a teret és időt 
meghaladó valóságból – például a jövőből –, akkor már 
előre értesítheti az agyat és ezáltal előre felkészítheti a tes-
tet a közelgő változásokra.

Ezek után jó volna újragondolni a szívünkkel kapcso-
latos dolgainkat: érzelmi élet, gyerekkor, párkapcsolatok, 
érzelmi intelligencia és kommunikáció, érzelemvilágunk 
állapota. Hiszen sokszor a gondolkodásunkat és ezáltal az 
egész testünket a szívünkön keresztül jelentkező érzelmi 
hullámok irányítják. Ez pedig csak eggyel több ok arra, 
hogy a világunkban kialakult elme-túlsúlyt, intellektuális 
uralmat és bal agyféltekés gondolkodást kiegészítsük és 
megtámogassuk egy pozitív, szívből fakadó értékekre 
alapozott bölcsességgel és előrelátással.

Számos kutatás szerint, amelyek olyan témákat vizs-
gáltak meg, mint az intuíció elektrofiziológiája és a szív 
mágneses mezeje, amely a testen kívülre sugárzik, és
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olyan információkat hordoz, amelyek más embereket és 
még a háziállatokat is érintik, meglepő módon kapcsolják 
össze az embereket. 

 A kutatások kimutatták, hogy a szív négy fő módon 
kommunikál az aggyal: 

- neurológiailag (az idegimpulzusok átvitelén keresz-
tül),
- biokémiai úton (hormonok és neurotranszmitterek 
révén),
- biofizikailag (nyomáshullámokon keresztül) és 
- energetikailag (elektromágneses tér interakciók ré-
vén). 
Mindenik kommunikáció jelentősen befolyásolja az 

agy aktivitását. A kutatások azt is feltárják, hogy a szív ál-
tal az agynak küldött üzenetek befolyásolhatják a teljesít-
ményt.

Ha megtanuljuk megváltoztatni az érzelmeinket, illet-
ve megfelelően reagálni az éppen felbukkanó érzelme-
inkre, megváltoztathatjuk a szív által sugárzott mágneses 
mezőbe kódolt információkat, és saját magunkon kívül 
hatással lehetünk a körülöttünk lévőkre is.

Érzelmi lények vagyunk. Mire a külvilág jelei elérik a 
tudatos agykérgünket, már színezve vannak érzelmeink 
által. Érdemes és lehetséges megpróbálkozni ezektől a 
hatásoktól elvonatkoztatni, de tudnunk kell, hogy ez egy 
folyamatos küzdelem. És biológiánk ebben a tekintetben 
éppenséggel nem a partnerünk. Minden, amire szükséged 
lehet - értelem és intelligencia formájában - rég ott van a 
fejedben. Az igazi kihívás az, hogy használd is, amid van. 
Az igazi próba az, hogy az érzelmeid, hirtelen testi vágya-
id vagy épp hullámzó hormonjaid helyett az eszed ural-
kodjon.

Minden állati lénynek, jelesül az embernek, ahhoz, 
hogy megállhassa a helyét a világon és boldogulhasson, 
szüksége van rá, hogy bizonyos megfelelés és arány le-
gyen akarata és értelme között. Minél pontosabban és he-
lyesebben találta el ezt a természet, annál könnyebben, 
biztosabban és kellemesebben fogja életét leélni. Minda-
mellett már a voltaképpeni helyes álláspontnak a puszta 
megközelítése is elégséges lesz arra, hogy a romlástól 
megóvja.

„Egy józan, egy merész
A kettő párharcából

Dől el, merre mész…”
(George Sand: Szív és az ész – Ossian)

Ez a Szív és Ész titkos paktuma. 

Az adu tulajdonképpen mindig az érzelem kezében 
van. Az érzelmet és az értelmet szeretjük két különálló 
dolognak tekinteni...

Az élet nem könnyű, és nem is lesz az, soha... Szív és 
Ész! Örök harcban állnak... Szinte főellenségek... Az Ész 

ijesztően rideg és a valóságra próbál ráébreszteni min-
ket... A Szív inkább melegséget ad, remél, bízik, szeret! 
Ezért van, hogy mindig a szívre hallgatunk... és az Ész ri-
deg valóságára nem vagyunk kíváncsiak... de miért van 
az, hogy mindig az Ész győz? Egyszer miért nem lehet 
igaza a Szívnek is? Próbálunk az Eszünkre hallgatni, de a 
Szív erősebb.

Tudjuk, hogy ha a Szívre hallgatunk, akkor fájdalmas 
lesz... de a szebbet, a reményt könnyebben elfogadjuk, 
mint az Ész jéghideg kijelentését...”NE TEDD! NEM 
LESZ JÓ!”; miközben a Szív azt mondja, „Kockáztass, 
ha nagyon szeretnéd, akkor menni fog! MEGÉRI!” A 
Szív szebbet ígér nekünk, míg az Ész a valósággal állít 
minket szembe... amire mi nem vagyunk kíváncsiak... 
Akárhányszor harcolhat a kettő... Mi mindig a Szívre fo-
gunk hallgatni, mert az érzések erősebbek, mint a gondo-
latok... Az érzés egész tested és lelked átjárja... míg a gon-
dolat csak motoszkál a fejedben...

A Szív szava mindig hangosabb lesz...

„Az életnek tengerében
Két örvény van: szív és ész;

A kettőnek egyikében
A jobb ember könnyen vész.

Az ész ezer bajt okozó:
Ezt el lehet kerülni;

A szív, minthogy ragadozó,
Könnyű benn elmerülni.”

(Kisfaludy Sándor)

Prof. dr. Tőkés Béla

Brunszvik Teréz
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BORSZÉKI ÉLMÉNYEIM, anno 2002.
II. rész

„Borszék felemelkedését és hírre jutását egy idegen-
nek, tanácsos Zimmethausen Antalnak köszönheti, ki mi-
dőn Európának leghíresebb orvosi és elhírhedett fürdői 
megromlott egészségének mit sem használtak, ide jött eh-
hez a polgárosult világ határpontján felfakadó forráshoz, 
hol egészsége teljesen helyreállt. Ő tehát hálából és em-
berbaráti jóindulatból hátra levő életét ezen fürdő feleme-
lésére s ismertetésére szentelte, azt a birtokos faluktól ha-
szonbérbe vette, s költséget nem kímélve berendezte, ven-
dégek számára lakokat épített, sőt 1807-ben kivitte azt is, 
hogy a szék a Közrez rengetegein át utat vágatott, üveg 
csűrt csináltatott stb. Később gr. Lázár László is csatlako-
zott ez idegenhez, mind több és csinosabb lakok emelked-
tek, úgy, hogy ma Borszék Erdélynek leglátogatottabb 
fürdője. Vizével kereskedést kezdenek Bécsben, majd Eis-
ner nevű üveggyáros kikutatja Borszék vidékét s ott az egy 
són kívül az üveggyártáshoz szükségelt minden kelléket 
feltalálván, 1804-ben a birtokos községektől 28 évre 
kibérli (Zimmethausennel és Güntnerrel közösen), s 1806 
-ban elkezdődött az üveggyár, ami két év múlva már dol-
gozott. Sokat kelletvén költeni, Güntner visszalépett, de 
Zimmethausen kitartással folytatta a megkezdett művet, 
egész vagyonát oda fektette, s végre is a községekkel való 
pörlekedés és más intriguák s lelkiismeretlenségek miatt 
belebukott, s 1838-ban szegényen halt meg az, ki megér-
demelné, hogy az emberiség emlékoszlopot emeljen 
neki." (Orbán Balázs: A SZÉKELYFÖLD leírása. 1868-
as kiadás.)

Vizes nosztalgia

Mottó: „Mester jelenléte nélkül leélt élet,
 / Vagy álcázott  halál, vagy csak álomélet.

 / A jól adagolt méreg  tisztít, mint a víz
/ De a poshadt víz, ha szomjat olt is: méreg.” 

(86. RÚMI)

Amikor az ember vízre gondol, vagy a szomját oltaná 
vagy fürödni szeretne, vagy éppen esőt kér a Mindenha-
tótól, mert a földjén kiszáradás fenyegeti az ültetvényeit. 
Attól függ, mik a pillanatnyi szükségletei. Pedig a víze-
lemnek nem csak ennyi szerepe van bolygónkon. A víz az 
éltető, tisztító, gyógyító, romboló stb. Egy ember testének 
több, mint hetven százaléka víz. Víz nélkül nem lenne

élet a földön. Földrészeket választ el egymástól. A kínai 
harcművészetek nagymesterei azt tanítják, hogy légy 
olyan, mint a víz: lágy és erős. Ha kezünket mártjuk bele, 
lágyan elmerül, de ha belecsapunk, visszaüt. Lágyságá-
ban elmerülsz, mert befogad, utána enged, simogat, de ha 
kell, sziklákat tör pozdorjává. Ahogy az isteni erő a gyön-
gédségben, úgy a víz ereje a lágyságban rejlik. Ami 
kemény, az eltörik. A víz az egész emberiséget képes el-
pusztítani, akárcsak Noé idején, de éppen úgy életben is 
tart. Körforgása biztosítja az életet. Nem csak fizikai tes-
tünket tisztítja, hanem energetikailag is átmos. Jézus ke-
resztre feszítése után is eleredt a tisztító eső, hogy az em-
berek gyalázatát és butaságát elmossa. Gondoljunk arra, 
hogy a város zűrzavaros forgatagából a természet lágy 
ölébe csöppenünk, ahol már messziről halljuk a kristály-
vizű patak csobogását. Szelíden csalogat maga felé. 
Partjára érve érezzük, hogy kimossa belőlünk a fáradtsá-
got és a felhalmozott feszültséget. Elég, ha csak a páráját 
érezzük, máris megáll bennünk a zavaró gondolatok 
áramlása. Alig várjuk, hogy kezünket, lábunkat belemárt-
hassuk. A vízparti meditáció sokkal hatásosabb, mint az, 
amit emeleti tömbházlakásunkban ülve végzünk, ahol 
eltávolodva érezzük magunkat a természet elemeitől. 
Oyama Masutatsu a kyokushinkai karaté megalapítója is 
sokat meditált vízesések alatt. A sodrás a fárasztó gondo-
latokat már csirájában magával ragadja és tovahömpöly-
geti, majd pozitív energiává változtatja. Ugyanezt a tisztí-
tást észleljük akkor is, amikor nyáron a korareggeli har-
matos füvön mezítláb sétálunk. Nem csak tisztít, de meg 
is edzi a szervezetet. Rugalmassá, üdévé teszi a testet, ami 
kihat szellemi és lelki frissességünkre is. Kevés olyan em-
ber van, aki eső után ne látott volna párát felszállni a 
völgyből és át nem élte 
annak üdítő hatását. Tü-
dőnk kitágul ilyenkor, 
mélyeket lélegzünk, és ha 
erre képesek vagyunk 
odafigyelni is, boldognak 
érezzük magunkat. Örül-
ni tudunk földi életünk-
nek, ezzel együtt valami 
nagy szabadságérzet tölti 
el a lelkünket. Gyönyö-
rűséggel tölt el az is, ha a 
fűszálakon csillogó har-
matcsepp a felkelő nap 
sugarait szikrázóan veri

Erdély természeti kincsei, 
öröknek hitt értékei Trianon előtt és évtizedekkel utána 

- egy sajátos keleti filozófia visszfényében 
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Minden vízforrásnak más az íze, mintha a vizek mese-
beli tündére játszadozna velük. És képzeljük el, hogy 
energetikailag milyen hatalmas munkát kell végezzen ez 
a jó szellem, amikor az ostoba ember folytonosan vegyi 
anyagokkal szennyezi a vizeket, amelyek így előbb-
utóbb élettelenné válnak, mert az őket éltető lény kényte-
len elhagyni. Az ilyen víz elveszíti ízét és mindenféle, 
élethez szükséges hatékonyságát. Hála Istennek, az időjá-
rást az ember kevésbé tudja befolyásolni, mert a felhők-
nek sokkal erősebb szellemi irányítása van. Ha túl sokat 
zavarjuk az időjárás szellemét, előbb-utóbb természeti 
katasztrófát idézhetünk elő. Lehetnek azok orkánok, szö-
kőárak stb., de kérheti akár a többi elem szellemeinek a 
segítségét és az is lehet, hogy éppen a tűz végez velünk. 
"A mennydörgés tüzes szekeréről lesújthat ránk egy 
villám." Hagyjunk meg mindent a maga természetes kör-
forgásában működni, ha azt akarjuk, hogy harmónia le-
gyen a földön. 

Borszék és környéke is annak köszönheti viszonyla-
gos tisztaságát, hogy a régi emberek jobban vigyáztak rá, 
mint a mostaniak, az újak pedig már teljesen elhanyagol-
ják. És az üdülőnek így van ideje újraéledni. Ha a régi 
villákat felújítanák, és egy méregdrága turisztikai köz-
ponttá épülne, a környezet elveszítené eredeti hatékony-
ságát. Megfertőznék a gyógyító vizet, amit a statisztika 
egyedülállónak és a világon a legjobbnak tart. A régi, ma-
gyar világban minden forrást egy-egy hírességről nevez-
tek el. Mostanság csak a számozások alapján különböz-
tetjük meg őket, és így találunk rájuk. Csak a régi kopott 
táblákról böngészhetjük, hogy melyik forrás milyen 
betegségre van gyógyító hatással. Jelenleg a 10-es forrás 
vizét fogyasztják a legtöbben, mert ez a legfinomabb, 
illetve ez ízlik a legtöbb embernek, és naponta autók 
sokasága zavarja meg a természet csendjét, az óriásfe-
nyők alatt felfele kígyózó földes úton, a beépített forrás 
pavilonjáig. 

Az elkényeztetett embernek mindig van valami kifo-
gásolni valója az időjárással kapcsolatban. Ha esik az eső, 
álmosnak, fáradtnak, nyűgösnek érzi magát, ha süt a nap, 
melege van, és azért bágyadt. Ha hideg van, fázik. És úgy 
határozza meg az időt, hogy jó vagy rossz. Akik együtt él-
nek a természettel, azok számára nincs rossz idő. Rossz 
természetjáró viszont annál több van. Mert minden idő-
nek megvan a maga szépsége, csak fel kell ismerni azt. 
Így történt a borszéki táborozás idején is. Az első napok-
ban sokan nyafogtak a lezúdult esőzések miatt. Egyesek, 
akik nem bírták a sátorozást, szobákat béreltek. De azok 
jártak jól, akik a sátor mellett döntöttek, mert hamarosan 
egy-erővé kovácsolódtak, és a föld közelsége meg a min-
dennapos eső tisztára mosta a lelkivilágukat is. Ákos örült 
ennek az időjárásnak. Sátrából boldogan figyelte a völgy-
ből felszálló párát és szívta magába a fenyők illatát, min-
den éjjel hallgatta a sátor oldalán kopogó esőcseppeket.

Annyira megszeret-
te ezt a környezetet, 
hogy a hazamenés gon-
dolata is szinte fájdal-
masan hasított belé. A 
szabadtéri tanítások 
ideje alatt - amikor ép-
pen nem esett az eső - 
kitárt lélekkel figyelte 
az égen gomolygó sötét 
felhőket, amint külön-
böző formákat öltöttek. 
Ilyenkor a képzelete is 
a fellegekben járt. Úgy érezte, teste a földön, szelleme a 
magasban száguldozik, eggyé vált a természet lüktető 
erejével. A tanításokat is úgy fogta fel, mintha a saját őstu-
dástárába pillantott volna bele. Amikor eleredt az eső, a 
mester és Ákos kivételével mindenki esőkabátért, ernyő-
ért szaladt. Ákos csak annyit jegyzett meg, hogy ilyenkor 
nem felöltözni, hanem levetkőzni kell, amit csak a mester 
helyeselt. Levetették pólójukat, és lélekben eggyé váltak 
az esővel. Egy reggeli torna után, a mester mindenkinek 
meghagyta, hogy töltse meg palackját a tízes forrásnál, de 
estig senki egy kortyot nem ihat. Hogy miért, azt nem 
mondta meg. Az emberi természet olyan, hogy amit tilta-
nak, mindig azt szeretné tenni. Ez alól Ákos sem volt ki-
vétel, de betartotta a mester kérését. Persze, azonnal 
szomjasnak érezte magát, mert folyton a vízre gondolt. 
Az esti tanítás végén, mindenki elővehette palackját, de 
még nem ihattak. A mester azt mondta, képzeljük el, hogy 
a sivatagban vagyunk és csak két korty vizünk van. Ve-
gyünk a szánkba egy kortyot és addig öblögessünk vele, 
amíg felszívódik, de ne nyeljük le. Ezt elég nehéznek tűnt 
megtenni, azonban a víz eltűnt s a szomjunk oldódott. 
Megpróbáltuk még kétszer-háromszor, s a szomjúságunk 
tényleg elmúlt. Ez a gyakorlat is arra tanított, hogy ha fe-
gyelmezni tudjuk magunkat, sok mindent túlélhetünk.

Az emberek többsége a vízivás élvezetét is elfelejtette. 
Felcserélték azt alkoholra s megvetik a vizet. Amikor isz-
nak is, úgy öntik magukba, akár a vályúba, anélkül, hogy 
átélnék a hatását. Az indiánok valamikor még tudták, 
hogy ha lassan és vékonyan engedik le a torkukon az élte-
tő folyadékot, sokáig élvezhetik annak szomjoltó, üdítő 
hatását. Erre az ivásra mondták valamikor az amerikai te-
hénpásztorok, hogy hosszú, mint a lasszó. Gondoljuk 
csak el, milyen érzés lassan engedni le a torkunkon a ne-
dűt, ahogy végigárad nyelőcsövünkön és eléri gyomrun-
kat. Próbáljuk ki.

A 10-es forrás fölötti hegytetőre hatalmas telefon-
antennát állítottak, ami energetikailag megfertőzte a vizet. 
Ezt a víz minőségének megváltozása jelezte. Ezért kértek 
segítséget a víz szellemétől a pránanadisok, és közös 
energiával sikerült megjavítaniuk, a forrás íze hamarosan
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visszanyerte eredeti finomságát. Ha az élelem elveszí-
tené az ízét, az élet hamarosan megszűnne a földön. Erre 
élő példa az amerikai kísérlet. Asztronautákat küldtek az 
űrbe, akiket olyan tápszerekkel láttak el, amikben min-
denféle vitamin, nyomelem, ásványi só stb. meg volt 
minden, ami az emberi szervezet fenntartásához szüksé-
ges. Mégsem bírták tovább két hónapnál, mert a tápszere-
iknek nem volt íze. 

Az emberi gondolatok akkor hatékonyabbak, amikor 
az időjárás mérsékelt, és felhők rohangálnak az égen. 
Ugyanígy, a növények is borús időben fejlődnek a legjob-
ban. Ezt bizonyítják az esőerdők. Csak azt kell újra meg-
tanulja az ember, hogy a természet kincseivel élni és nem 
visszaélni kell. Az állat ezt ösztönösen tudja, de az ember 
több az állatnál, mert olyasmit tud, amire rajta kívül 
egyetlen élőlény sem képes: gondolkodni, és szeretni. S 
ha már ilyen csodálatos ajándékkal vagyunk megáldva, 
ezt használjuk olyan fajta nemes célokra, ami előbb-
utóbb visszahat ránk. Mert minden jó, amit a Földért te-
szünk, annak termését mi aratjuk le. Amit vetünk, azt 
aratjuk. Amit most teszünk, azt az újjászületések alkal-
mával mi fogjuk élvezni vagy elszenvedni.   

"Borszékfürdő 882 m. magasságban, gyönyörű 
vidéken fekszik. Kitűnő vize évenként 3 millió palackban 
üdítő italul forgalomba kerül. Újabban mint éghajlati 
gyógyhely is szerepet játszik. Fürdésre 7 hideg törökfürdő 

(közte a szénsavval telített ó és új Lobogó, az ó és az Új 
Sáros, Lázár-fürdő) s hideg zuhany szolgál, de van meleg 
fürdője is, mely vizét szintén a Lobogóból nyeri. A 
források hőfoka 7-11 C. A jelentékenyebb források az 
említetteken kívül a Főkút, Kossuth-kút, Petőfi-kút, 
Boldizsár-kút, József főherceg-kút, László-kút és Arany 
János-kút. A Kossuth-kút kivételével mind a legszénsav-
dúsabb egyszerű savanyú vizekhez tartoznak, míg a 
Kossuth-kút erős vasoxidul tartalmánál fogva a földes 
vasas savanyúvizekhez sorolandó. A fürdőt a bélcsatorna, 
húgy- és ivarszervek hurutjainál, vérszegénységnél, 
csúzos és ideges bántalmak ellen sikerrel használják. A 
fürdővendégek rendelkezésére számos épületben 500 
lakószoba áll. A fürdő Szárhegy és Ditró község tulaj-
dona, s részvénytársaság bérli. A székely vasút megnyi-
tása óta, melynek Maroshévíz állomásáról 2 óra alatt 
érhető el, látogatottsága erősen fokozódott. A fürdőigaz-
gatóság Alsóborszéken üveggyárat tart fenn, mely a 
savanyúvíz elszállításához szükséges palackot (évenként 
1,8-2 millió darab) állítja elő." (A RÉVAI NAGYLEXI-
KON 1911-es adatai után.)  
  

             
Nagy Zoltán

okl. természetgyógyász

Mezei Károly beszélgetése Barabás László néprajz-
kutatóval, a Marosvásárhelyi Református Kántor - Taní-
tóképző Főiskola igazgatójával. A szöveg a Magyar Ka-
tolikus Rádióban elhangzott műsor szerkesztett változata.

 
I. rész

M. K: A Tanórok nevű utcából indulunk. Mivel felme-
nőim is idevalósiak, budapesti gyerekként sokat nyaral-
tam Parajdon. Sok embert kérdeztem, de nem tudták, 
honnan jön ez a furcsa utcanév. 

B. L: A jeles nyelvész, Ballagi Mór A magyar nyelv 
teljes szótárá-ban a „tanorok” szócikke alatt ez áll: „a. m. 
kerítéssel körül vett rét, mező”. Számomra ez a Parajd 
pataka és a Küküllő közötti beépítetlen, szabad füves tér-
séget jelölte. Gyermekként gyakran átvágtam a Tanóro-
kon, ha sós vízért küldtek a sóháti forrásokhoz vagy tehe-
nekkel a faluszéli legelőhöz. Ez is egyike lehetett azoknak 
a helyeknek, a jó füvű „parajos” réteknek, ahol egykor a 
székely fuvarosok állataikat legeltették: hadd „parézza-

nak”, amíg megrakják a szekereket sóval. A hagyomány, 
a népetimológia ebből a paraj szóból származtatja Parajd 
település nevét. A Tanórok mára kevésbé parajos, az 
elmúlt évtizedekben beépült sok szép házzal, vendégfo-
gadóval.

M.K: A Tanórokból átsétáltunk egy hídon a Görgény-
alja utcába…

B.L: A Küküllő végigfolyik a falun, ezért mi úgy be-
céztük, mint a legközelebbi szomszédunkat: „a Küköl-
lőnk”. A Bucsin felől először a hosszan elnyúló   Zsögödi 
utcába érünk, ami nekünk, gyermekeknek sokáig szinte 
különálló, szinte ismeretlen világ volt. Lennebb, a vasút-
állomásig húzódó Görgényalja falurész már közelebbi is-
merős. Vele átellenben a Bánya utca indul a világszerte is-
mert parajdi sóbánya és a sósfürdő felé, amibe még ha 
akar, se fulladhat bele az ember, mert a sós víz nem hagy-
ja elsüllyedni.

A Sószorosból a Korond vize tör elő és egyesül a Kü-
küllővel, hogy együtt kiérdemeljék a Kis-Küküllő folyó- 

Séta a bölcsőhelyem körül  
- Parajd -
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nevet. Parajd pataka a sófalvi hegyek irányából szalad a 
településnek, mellette Bábirkó falurész húzódik. Mond-
ják, évezredekkel ezelőtt besenyő vagy avar település le-
hetett, és egy személy viselhette ezt a nevet. Parajd tehát 
Zsögöd, Görgényalja és Bábirkó alkotta nagy térségen 
jött létre és népesült be.  

A Görgényalja utcának ezen a középső részén, ahol sé-
tálunk - most a hetipiac helye -, gyermekkoromban min-
den áldott nap nagy volt a forgalom. Ide hordták szeke-
rekkel és gépekkel a havasi rengetegekből a rönköket, itt 
zúgott, zakatolt egész nap a gáter, metszették a vasúti 
talpfát, deszkát és egyéb fűrészárut. Itt volt egykoron, a 
19. század végén a parajdi gyufagyár fűrésztelepe is. Er-
dőmunkából, fakitermelésből, fuvarozásból, famestersé-
gekből élt a falu és a környék népének legalább egyhar-
mada. 

M.K: Megérkeztünk az Ön családja Küküllő melletti 
házához. Szép a szarvasokkal díszített homlokzata.

B.L: Sarokház ez a Görgényalja utca és a Malom utca 
találkozásánál. A családi hagyomány szerint a Küküllő 
parti vízmosta üres telekre építtette nagyapám. Gerendák-
ból jó nagy emeletes házat rakatott. A hátsó részében la-
kott a családjával, elöl italkimérést és tánctermet tartott a 
fiataloknak, az udvar Küküllőre nyíló végében pedig kug-
lipályát a falu népének.

M.K: Meg van örökítve a nagyapja neve az alsó desz-
kadíszítésen… 

B.L: „Építtette Barabás Sándor 1913-ba”, éppen öt-
venéves korában, tehetném hozzá. A homlokzat jellegze-
tes oromdíszítési eljárással készült, deszkákból kifűré-
szelve, egységes kompozícióba állítva. Középen kúszik 
magasba az indás életfa, két oldalán két szarvas áll, lábuk-
nál két kis galamb. A két sarokban lévő furcsa madárala-
kokat tűzmadárnak neveztük, így hallottam gyermekko-
romban. Csupa jelkép a belépőnek és a bentlakónak.

M.K: A szarvas a csodaszarvasra emlékeztet, a tűzma-
dár pedig az újjászületést szimbolizálhatja, nem?  

B.L: Valószínűleg. Nagyapám szerette a jelképeket és 
a férfias játékokat. Mesélték nekem, hogy a háta mögött 
„nagyfejű Bárábásnak” nevezték. Különben hasonló tí-
pusú díszítés látható még a környékbeli házak homlokza-
tán Korondon, Kibéden, ez – mondhatnám - divatos volt 
a 20. század elején. 

M.K: Belépünk a szülői ház udvarára…
B.L: …és mindjárt szemünkbe ötlik egy kisebb épület, 

a nyári konyha a sütőkemencével. Itt sütött édesanyám 
minden héten a hatgyermekes családnak kenyeret, ünnep-
kor kalácsot. Este beáztatta a kovászt, hajnalban dagasz-
tott, apám hevítette a kemencét. A bevetett kenyerek után 

kivakarta a maradék tésztát a teknőből, madarat formált 
belőle, mi úgy mondtuk, „vakaru” vagy „kukuri”. Azt a 
kemence szélére tette, így hamarabb megsült és szétosz-
totta közöttünk. Máig érzem az ízét, illatát.

M.K: Hátrébb gazdasági udvarféle…
B.L: Igen, a Küküllő medrére merőlegesen állott egy 

olyan nagy csűr, ahová szénával vagy egyébbel megra-
kott szekérrel is be lehetett hajtani. Két oldalán istálló kü-
lön a lovaknak, teheneknek, pajta a juhoknak. A pajták 
felett volt a szénatartó, az „odor”, ott tartottuk az állatok 
„kóstját”, a darabosát a juhoknak, a finomabbat a fejőste-
hénnek és más vemhes állatoknak. Szénahordáskor ne-
kem kellett a szénát jól megtaposnom, apám dobta villá-
val a szekérről, a bátyám eligazította az odorban. Néha, 
főleg esős időben, a szénában bújtam el, hogy kedvemre 
olvashassak. Ha szabad volt a csűr, gyermeklakodalmat is 
rögtönöztünk a szomszédbeli leánykákkal és fiúpajtások-
kal.

M.K: Az Ön felmenői jó módú emberek lehettek…
B.L: Parajdi viszonylatban valóban a jobb gazdák 

közé tartozott a már említett Barabás Sándor, apai nagy-
apám. A családi hagyomány szerint eredetileg felsősó-
falvi származású székely lófő ivadék, feltörekvő ember, 
két házat is épített. Nem volt sok földje, és ami volt, az is 
rossz minőségű, inkább kaszáló és legelő, de szép ökröket 
és más haszonállatokat tartott, vásárokba járt, egy időben 
a parajdi vásárok ügyeit is ő intézte. Halála után az örök-
lés rendje szerint a legkisebb fiára, apámra maradt a benn-
való, és a gyenge földek egyötöde, szüleim így már sok-
kal nehezebb körülmények között, szerényebben tudtak 
gazdálkodni. 

Anyai nagyszüleim ugyancsak gazdálkodók voltak, 
bár arról is beszéltek, hogy egykoron református lelki-
pásztor is kikerült a családból. A népes Fülöp- nemzetség-
hez tartoztak, s hogy megkülönböztessék őket, ennek 
egyik ágát „acélnak”, a másikat „kovának”, a harmadikat 
„toplónak” nevezték - csúfolták. Édesanyámék a topló-
ághoz tartoztak. Én is megkaptam a jelzőt és a biztatást a 
pipás öregemberektől, ha megmondtam, hogy ki fia-borja 
vagyok: „Acél, kova, topló, üsd ki fiam, Lackó”! - és mu-
tatták is, hogyan csiholjak tüzet ezekkel a szerszámokkal 
a pipájukba!

Ami a módosságot illeti, gyermekkoromban a gazdál-
kodó réteghez tartozó családoknak általában volt egy fe-
jőstehene, borjúja, egy-két növendék marhája, ritkábban 
ökre - inkább lóval szántottak már -, egy vagy két befogó 
lova és öt vagy tíz juha. A szegényrendűeknek csak kecs-
kére tellett, ez látta el tejjel a családot. Mindenki igyeke-
zett valamilyen állatot tartani, mert Parajd sok falumelletti 
és havasi kaszálóval, legelővel rendelkezett. A falumellet-
tiről naponta hazajárt a tehéncsorda, a havasi legelőkön
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tavasztól őszig őrizték a tinócsordát. 
A juhokat tavasszal juhseregbe adtuk. Csak felnőtt-

fejjel értettem meg ennek szervezési módját, a „szeressé-
get”. A juhtartó gazdák összetársultak, tízen-tizenöten egy 
„esztena társaságba”, szerességbe, vezetőjük a majorbíró. 
Kerestek és megfogadtak egy juhpásztort, itteni szóval 
„pakulárt”, aki legeltette a juhokat és fejni is segített. Egy 
sereg száz-százötven juhból állott. A gazdák egy napra 
felváltva, szerre jártak ki a majorházhoz, az esztenára, en-
ni vittek a pásztornak és a kutyáknak, háromszor megfej-
ték együtt a juhsereget. A gazda készítette el a sajtot, főzte 
az ordát, ehhez mindenkinek érteni kellett. Attól függően, 
hogy hány juhot adott a seregbe, két-három hetente került 
hozzá a szer, így egész nyáron friss sajthoz, ordához, túró-
hoz jutott, ami a sóvidéki családok egyik leggyakoribb 
ennivalója volt. Vegyük ehhez hozzá a tavaszi bárány-
húst, az őszi betakarítási munkák idején a juhhúst vagy a 
lenyírt gyapjút, a ruházkodás egyik legfontosabb alapa-
nyagát, no és persze báránybőrökből készültek a téli 
bundák és bundasapkák. Azért is volt fontos a szeres juhá-
szat, mert a résztvevő gazdáknak a földjein állították fel a 
juhok éjjeli szállását, a juhkosarat, a karámot, amit időn-
ként odébb vittek. Így a szeres gazdák szántóföldjét vagy 
kaszálóját két-három hét alatt megtrágyázták. Működött 
tehát a közösségi szellem, a célszerűségre, a közös 
haszonra való törekvés, és az önszerveződés így szült 
szokásjogokat. 

M.K: Gyerekkoromban itt „bihalnak” mondták a 
fekete, nagytestű bivalyokat. Vannak-e még ilyen jószágok 
Parajdon?

B.L: Még van, bár egyre kevesebb. Kiskoromban egy 
egész csorda járt Zsögödből a legelőre. Én ugyan tehene-
ket és lovakat őriztem, de gyermekpajtásaim közül töb-
ben bivalyokat. Olyan szelídek voltak, hogy még a hátuk-
ra is felülhettünk. Zsíros a tejük, sok családnak ez volt a fő 
tápláléka, ezen kívül a bivalyok rendkívül jó igásállatok. 
Minden fűfélét megettek, igénytelenebbek és erősebbek, 
mint a tehenek, a fehérmarhák, de nagyon „kucifántosok” 
is egyben, mert engedték ugyan, hogy a hátukra üljünk, 
de aztán bevágtattak velünk a tóba, belefeküdtek a pocso-
lyába. A hagyomány szerint azért terjedt el Sóvidéken a 
bivalytenyésztés, mert egykor bivalybőrökben húzatták a 
sót a felszínre, és bőrökkel akadályozták a víz betörését a 
bányába.

M.K: Amit az imént a szerességről mondott, jól bizo-
nyítja, hogy egy közösség milyen magas fokon tudja sza-
bályozni az életét úgy, hogy a tagok mindegyike jól járjon. 
Úgy hallottam, hogy az önszerveződő székely közösségek 
működését a mai jogi egyetemeken is tanítják…

B.L: Taníthatják is. Ennek gyökereit a székelység sok 
évszázados történetében és társadalmi helyzetében keres-

hetjük. Határvédő katonai szerepüknél fogva jogilag 
mindannyian, rendileg szabadok voltak, a vérükkel és 
életükkel fizettek ezért a szabadságért. Számtalanszor fel-
lázadtak, amikor a közös szabadságjogaikat az ország 
gyenge vezetői, idegenek vagy a körükből kiemelkedő 
nemesek ilyen-olyan okokból csorbították, netán szeret-
ték volna eltörölni. A határvédő katonai szerepük meg-
szűnése után is jól működött a sajátos önkormányzat, a 
rendtartó székely falu.

M.K: Úgy tűnik, a demokráciát nem a XX. században 
találták föl…

B.L: Egyáltalán nem. Sok vonatkozásban éppen hogy 
elfelejtettük a demokráciát. Én még emlékszem arra a ki-
fejezésre, hogy „nyílföld”. Gyermekkoromban apám el-
vitt a havasi nagy kaszálók nyilak szerinti szétosztására is. 
Ez eredetileg azt jelentette, hogy az ősfoglalással köztu-
lajdonban levő földeket évente úgy osztották el egyenlő-
en a jogosultak között, hogy nyílvesszőt húztak egy 
edényből. Annak sorrendje döntötte el, hogy melyik par-
cellát, nyílföldet használhatja abban az évben az illető. 
Eredetileg a szántóföldek köztulajdonban voltak, és mű-
velői cserélődtek, de később magántulajdonba mentek át. 
Nem így a legelők, a havasi kaszálók és az erdők, ame-
lyek sokáig köztulajdonban maradtak. Ennek bizonyos 
formája egészen az államosításig fennállott, majd meg-
szüntették. Az 1989-es változások után a székely falvak-
ban újjászerveződött a közbirtokosság.

 Szükség volt itt erre a rendtartó életformára, mert Só-
vidék természeti-ökológiai feltételei között csak így lehe-
tett megélni, közösségileg is fennmaradni. „Sikonyország 
ez, fiaim” - mondogatták keserűen a tapasztalt idős gaz-
daemberek. A szikony: terméketlen, tippanós, agyagos, 
sárga föld. Abból volt a legtöbb Parajdon. És a kövesből. 
Amikor kimentünk egy-egy oldalos helyre szántani, elő-
ször a höngörgő köveket kellett összeszednünk, hogy ne 
fordítsa bele az eke a földbe, a nagyobbakat pedig megke-
rültük szántás közben. A parajdi földben megtermett a 
rozs, a zab, a kender, a krumpli. A búzafélék nem hoztak 
jó termést, a kukorica beérése a korai fagyok miatt bi-
zonytalan volt. Mindenért kétszeresen meg kellett dol-
gozni. Akik eljártak innen szezonmunkára aratni a Maros 
mentére, csak csodálkoztak, hogy ott olyan zsíros, fekete 
a föld, hogy meg lehetne trágyázni vele a parajdit.    

Ettől a rendtartó, nehéz, de mégis szabad életformától 
fosztotta meg a gazdatársadalmat az erőszakos kollekti-
vizálás 1962-ben. A központi tervekben állítólag nem sze-
repelt Parajd kollektivizálása, éppen a természeti adottsá-
gai miatt, de néhány túlbuzgó helyi „elvtárs” kikényszerí-
tette. Jól emlékszem arra a napra, amikor a pajtából utol-
jára vezettük végig ezen az udvaron két kedves lovunkat, 
Mancit és fiát, Bandit, akikkel szinte barátok voltunk, 
minden szavamat értették és én is a nyihogásukat, nyerí-
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tésüket, mozdulatukat. Akkor láttam őszülő édesapámat 
életében először sírni. A kollektívben nem öntudatos, 
gazdaszellemű földművesekre, fogatosokra volt szükség, 
hanem létalapjuktól megfosztott szolgákra. Az apám 
nemzedéke ebbe a társadalmi földrengés okozta 
traumába lassan belepusztult, és belepusztult a rendtartó 
székely falu is.   

 
                                               

M.K: A Küküllő hídján állunk, én is fürödtem annak 
idején a patak vizében. Egy nagy malomkerékre is emlék-
szem, errefelé lehetett?

B.L: Igen, pontosan itt volt az egyik, a Sükösd-féle ví-
zimalom, a Malomárok tövében. Én itt nőttem fel, pajtá-
saim voltak a Sükösd fiúk. Lestem, hogyan forog a kerék, 
- ez adta később a sóvidéki népszokásokról szóló köny-
vem – Forog az esztendő kereke - címének ötletét. Szabad 
járásunk volt a malom udvarán, beleszagolhattunk a liszt-
felhőbe, de otthonról is hallottuk a víz zúgását és a gépek 
zakatolását. Fentebb volt a Demeter-malom, oda is sok-
szor vittünk őrölnivalót. Meg kell adni, a parajdiak na-
gyon okosan és jól kihasználták a Küküllő vizének ener-
giáját: sok fűrészmalmot, gátert és lisztőrlő malmot mű-
ködtettek vele. Zsögöd alsó felében az említett Malomá-
rokba terelték gáttal a sebes patak vizének egy részét, fa-
luhosszán négy-öt malom kerekét is hajtotta, amikor 
kellett. Nemcsak lisztet őröltek a malmokban, volt posz-
tóványoló és dürückölő is. Ez ismertebb nevén ványoló 
vagy kallómalom. Lenyírtuk a juhok gyapjúját, édesa-
nyámék fonallá fonták, posztóvá szőtték, amiből a ruha-
félék készültek, vagy cserge, pokróc. De ez a posztó nem 
volt elég sűrű és kemény, üttetni, ványolni, dürückölni 
vagyis sűríteni, tömöríteni kellett egy nagy kádban. Ez 
vízzel és a vízben mozgatott botok ütésével történt, ezt 
végezte a dürückölő. Ha hosszú ideig történt a művelet, 
akkor „egészben üttetett” lett a kiváló harisnya-posztó, ha 
kevesebb ideig, akkor csak „félig üttetett” vagyis gyen-
gébb minőségű lett a nadrágnak való szövet. Akkorjában 
emberre is mondtak, ha valami hibádzott vele, hogy: „Az 
olyan félig üttetett”… 

Incze Mihály malmának olajütője is volt, amiben hi-

degen sajtolták napraforgóból, tökmagból az olajat, s 
nekünk, bámészkodó gyermekeknek adtak a maradékból, 
a napraforgó pogácsából, ami nekünk olyan csemege 
volt, mint a mai gyermekeknek a csokoládé.

M.K: Sétánk következő állomásához értünk. Parajd 
központjában vagyunk, a parkbeli világháborús emlék-
mű, a kultúrház és az iskola háromszögében. Milyen szép 
festett székely kapu áll az iskola bejáratánál, én úgy 
tudtam, hogy a székely kapukat nem szokták festeni…

B.L: Hagyományosan nem, újabb időben azonban 
igen, de ez vidékenként változik. Székelyudvarhely kör-
nyékén is festik. Ezt a kaput - és ez a maga nemében kü-
lönlegesség, valóságos értelmiségi példamutatás – két, 
Székelyudvarhely környékéről származó tanárunk farag- 
ta és festette, éppen akkor, amikor én ide jártam. 

M.K: Kicsinek látszik ez a kapu.  Hiányolom mellőle a 
szekérbejárót… 

B.L: Azt a fajta nagy székelykaput, amelyről ön be-
szél, három, „kapuzábénak” nevezett oszlop, kapufélfa 
fogta össze és tartotta egybe. Ami előtt most állunk, az 
csak egy - úgy mondják - gyalogkapu. Az itteni székely 
kapuk különben sem voltak olyan magasak, mint 
Székelyudvarhely környékén, Kászonban vagy Három-
széken, úgy is hívták, hogy kicsi székely kapu, ilyen volt a 
legtöbb ház előtt, nálunk is.

M.K: Nosztalgiával tekinthet erre az épületre, hiszen 
ide járt iskolába…

B.L: Az első osztályt kissé odébb, a régi katolikus is-
kolában kezdtük Kis Eszter tanító nénivel, elég sokan, de 
ahogy teltek az évek és változott az osztálytermünk, egy-
re apadtunk. Mire ide a „csengős iskolába” és ötödik- 
hatodikba értünk, már csak két leány társunk volt - 
véletlenül mindketten az ön unokanővérei, Mezei Margit 
és Fülöp Jolán, akik ma is a falu lakói -, fiúkból volt vagy 
tizenkettő-tizenhárom. A többiek kimaradtak, munkára 
fogták őket vagy eltávoztak a faluból. Én is azok közé tar-
toztam, akik leginkább télen jártak iskolába, ősszel és ta-
vasszal ki-kimaradoztam a sürgős mezei munkák idején. 
A gazdaember gyermeke, pláné, ha sok van belőle, nem-
csak „száj” a háznál, hanem „kéz” is, hamar beleszoktat-
tak mindenféle otthoni és mezei dologba. Szántáskor a lo-
vakat kellett vezetni a barázdában, fűsarjadás után a 
juhokkal járni vagy az esztenára menni, később kapálni, 
szénarendet rázni, lovakat legeltetni, ősszel a szénahor-
dásban, kukorica és krumpli betakarításában segíteni. 
Nagyon szerettem minden mezei munkát és az állatokat 
is, sokáig nem éreztem hátrányát, hogy nem járok rende-
sen iskolába. Ezt azzal pótoltam, hogy amikor csak tehet-
tem, olvastam, bújtam a könyveket.

(befejező rész a márciusi számban)

Fotó: Erdély Bálint Előd
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Összes ajtómat kitárom – Kaiser László

Összes ajtómat kitárom,
torlasz teljesebb nem lehet,

átütik falát gyermekek,
angyalok és buldózerek.

Összes ajtómat kitárom,
és szabad az út befelé:

utolsó ajtó kilincse
tékozlásé vagy Istené -

– Az utolsó ajtó kivételével képes vagy az összes ajtót 
kitárni? 

– Erre mondják közhelyesen, hogy jó kérdés, meg 
örülök a versválasztásnak is: nem csupán azért, mert kie-
melten szeretem s úgy érzem, benne vagyok, hanem azért 
is, mert igen bő évtizede a balatonfüredi Quasimodo-köl-
tőversenyen oklevelet kapott. De vissza a frappáns kér-
déshez: igen, bár inkább zárkózott alkat vagyok. Azzal 
együtt, hogy szeretem a társaságot, sok ismerősöm, bará-
tom van, s vallom, hogy a kapcsolatokat ápolni kell, mint 
a virágot… Persze ember- és helyzetfüggő a nyitás, ezen 
túl sok kettősség van bennem (merem remélni, nem jel-
lembeli), vagyis ellentétek cibálnak számos irányba, nem 
beszélve arról, hogy nyilván csalódásaim is vannak, 
mindezért az utolsó ajtó a kétségtelen tévedésé vagy a 

kétségtelen pozitív bizonyosságé. 

– Kiadóm voltál, ma az Art'húr egyik szerkesztőjeként 
dolgozunk együtt, barátomnak tartalak, így az elkötele-
zettségem előre jelzem olvasóinknak. Neked is volt az El-
fogult beszélgetéseim címmel interjúköteted, tehát meg-
értő leszel. Elmondom, hogy milyennek látlak: nagy mű-
veltségű, anekdotákkal, történetekkel gazdagon felszerelt, 
kiváló mesélőnek. Olyannak, aki elsősorban emberséges, 
talán ebből kifolyólag rendkívül óvatos, olyannak, aki rit-
kán exponálja magát, aki nem konfrontálódik… mivel 
egészítenéd ki?

– Köszönöm, mindez jólesik, de a valóság és a viszo-
nyom az emberekkel bonyolultabb és kifejtésre szorul. 
Igen, igyekszem ebben az elvadult világban kulturáltan 
viselkedni és elsősorban azt keresem mindenkivel – a 
kocsmától a politikán át az írókig, a magasan kvalifikált 
értelmiségekig –, ami összeköt. Az emberi gyarlóságok 
nem zavarnak, az aljasságok, kicsinyességek, árulások 
igen. Ha ilyennel találkozom, először a Németh László-i 
mondást tartom szem előtt: a lebecsülés lehet vélemény, 
de nem lehet magatartás. Aztán jöhet olyan, hogy – bár 
utálom a konfliktusokat – vállalni kell. Akár keményen is. 
Hogy mondta Kossuth?  Ha megdobnak kővel, dobd 
vissza mennykővel. Vagy Rejtő Jenő: Az vesse rám az el-
ső követ, akit nem vágok pofán. Természetesen túloztam, 
lényeg, hogy vállalni is kell a konfliktusokat. Van, aki 
örömmel teszi ezt, én szomorúan. És szomorúan látom az 
esetleges konfliktusok utáni ellenségeskedést, vagy ami 
manapság jellemző, ha valakit valamiért kritizálsz, ellen-
ségnek tartanak. Sebaj! Van egy régi szólás: Akinek nincs 
ellensége, annak jelleme sincs. Szóval vannak ellensége-
im és sok barátom van, köztük te is

– Tényi István rendezésében A fekete emberek című 
novelládból – Ujlaki Dénes főszereplésével –, amely 56-
ban és 56 után játszódik, készült egy kisfilm, amiben te is 
közreműködtél, egy tüzelőhordó munkást alakítottál. Az 
irodalomban is ilyen vagy, ott vagy, hozod a meleget, de 
nem villogsz, vagy ha színpadon is vagy, csak semmi ri-
pacskodás, felesleges máz. Jól látom? Igaz, ha egy álta-
lad kedvelt témában felkért előadásodba belelendülsz, 
akkor aztán szárnyalsz, nehéz téged lelőni… 

– Ez megint jólesik és erre tényleg csak röviden vála-
szolnék. Igen, tudom, van némi előadói képességem, ez 
egyrészt alkati vonatkozás, másrészt fölkészülés. A lát-
szólagos könnyedség mögött munka van. És még egy: 
Tolsztoj mondta a tanításról – szerintem minden előadás-
ra érvényes –, hogy egy módszerben hiszek, a tanár sze-
mélyiségében. Ennek lényege szerintem a hitelesség és a 
hallgatók (diákok) iránti szinte feltétlen szeretet.

– Számolod, hogy kiadóvezetőként hány kötetet adtál

S. Király Béla

Gyalog a Hargitán

fenyők: metszett pagodák
medvék: éhes Jagodák

méter-hó: felnyal tavasz
fenyővíz: asszonypanasz
hegyek: messziről jöttek

útközben csúcsaik csöktek
völgyekben vaddisznónyom

hölgyek a ködfátyolon
országút: folt hátán folt

száz kocsi és százhúsz volt
útjelzők: tétova tippek

keresztre feszített nippek
szürkület: csípős hideg
holdfény: feszített ideg
hajnal-nyíl szíven talál

letérdel érted e táj  

Interjú Kaiser Lászlóval
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ságban nincs csalódás, csak árulás. Akkor erre is röviden, 
s mint egykori Nemeskürty-tanítvány, hadd jöjjek egy 
hollywoodi mondással: még nem vagy igazi filmes, még 
nem árult el néhány barátod. Ennek értelmében: igazi ma-
gyar értelmiségi vagyok…

– A tanári diplomád mellett végzett dramaturg is vagy, 
az ott tanultakat használod a költészetedben? Mesélnél a 
költői énképedről? 

– 1979-től 1983-ig jártam a Színház- és Filmművé-
szeti Főiskolára, nagy nevek tanítottak, hogy csak néhá-
nyat említsek: Bacsó Péter, Nemeskürty István, Nádasdy 
Kálmán, Ungvári Tamás, Osztovits Levente, Hegedüs 
Géza, Gyárfás Miklós, Lengyel György, Petrovics Emil, 
Selmeczi György, Kónya Judit. Mindenki bennem él, de a 
tényleges dramaturgia, az érzék és tudás talán a tömörség-
re való törekvésben, a szigorú és arányos szerkesztésben 
és az általam írt librettókban van. Költői énkép? Hadd 
idézzem ide a 2018-ban megjelent válogatott versesköte-
tem címét: Vándorok, vérebek, angyalok. Vagyis: minde-
zek bennem vannak – és másban is. Aztán tusakodnak, tu-
sakodunk, ilyen-olyan genetikák, neveltetések, szociali-
zációk, érdekek, elvek mentén.

– Egy profán kérdés, de érdekel: mi az, ami fel tud 
bosszantani?

– A gonoszság és a gátlástalanság, a butaság és a mű-
veletlenség. Az első kettő jobban, hiszen a butaságról 
nem tehet az ostoba, a műveletlenből még lehet művelt. 
És három típussal egyszerűen nem tudok mit kezdeni, le-
hetőleg, hangsúlyozom: lehetőleg elkerülöm őket: a bun-
kó, a bolond és a bűnöző. Némi túlzással a mai kor embe-
rei. Elkerülöm őket, mert nem akarok felesleges izgalma-
kat, másrészt velük szemben csak vesztes lehetek, más 
srófra jár az ő agyuk, mint az enyém. És a jóízű beszélge-
tés végén így meg is fogalmaztam költői és emberi arc 
poeticámat!

 Jóna Dávid

ki? 500 körül lehet, nem? Ez igen jelentős kapcsolatrend-
szert is jelent!

– Bocsánat, hadd pontosítsak. A 25 éve működő, 
általam vezetett Hungarovox Kiadó több mint 800 köny-
vet jelentetett meg, magam egyébként több mint 20 köny-
vet írtam és nagyon sokat szerkesztettem, sokhoz írtam 
előszót. Igen, sok ember, sok kapcsolat. Nem könnyű, de 
próbálom az írást, a könyvkiadást és az oktatást - hiszen a 
Hungarovox oktatási stúdió is -  összeegyeztetni. 

– Tűz van, mami! című novellásköteted gyermekkorod 
56-os emlékeit a gyermeki gondolkodás perspektívájából 
mutatja be. Meghatározó élmény neked 1956?

– Igen is meg nem is. 56-ban én hároméves voltam. 
Nagyon homályos, alig-emlékeim vannak, de a családi 
beszélgetésekben később számtalanszor fölbukkant, elég 
egyértelműen; szüleim középosztálybeliek voltak, apám 
középiskolai tanár, édesanyám adminisztrátor, nem ked-
velték Kádárt és a Kádár-korszakot, ez nyilván belém 
épült.

– Van benned valami állandóságra való törekvés. Nyi-
tott konzervatív vagy, de hűséges típus, ezt emberekre és 
elvekre, nézetekre ugyanúgy értem. Azt mondtad magad-
ról, hogy „kalandor vagyok és tisztességes”. A Kaiser La-
ci portré jó irányba halad?

– Jó a portré, bár ez is bonyolult. Konzervatív annyiban 
vagyok, hogy próbálok bizonyos értékeket őrizni, de na-
gyon egyértelműen szabadságpárti vagyok és - bevallom - 
voltak szabados, csapongó korszakaim is. Meg sok 
minden. Verseimben, novelláimban, sőt esszéimben mind-
ez benne van, persze teljesen áttételesen. A világról szólok 
elsősorban, nem magamról, még akkor is, ha a mű rólam 
szól. Nem véletlenül szeretem például a szerepverseket. 

– Barátság és árulás. Egy versedben olvastam, s úgy 
érzem, hogy valós élmény kényszerítette ki. Gondolom, 
nem akarsz róla beszélni, de kérdezlek, így hátha… 

– Igen, egyik verssoromban így fogalmaztam: a barát-

Kibédi Mátyus István életműve 
Akár hungarikummá is válhat

„Dr. Mátyus István életét orvosi munkájának, embertársai segítésének és tanításának szentelte.
Hitte és vallotta, hogy a betegségeket megelőzni jóval könnyebb, mint gyógyítani. 

A Diaetetica I–II., Ó és Új Diaetetica I–VI. az első olyan megjelent magyar könyvek, 
melyek egészségügyi témáról írnak és a hétköznapi emberek számára készültek.”

 - olvasható a kulturális örökségre való előterjesztés indoklásában.
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Megemlékezés Kibéden

Dr. Mátyus István orvostudorra és sokrétű munkássá-
gára emlékeztek október közepén a kibédiek. Születésé-
nek és halálának egyaránt tavaly lett volna kerek évfordu-
lója (295., illetve 220.), de a járványhelyzet miatt csak 
idén kerülhetett sor az ünneplésre.

Pénteken a marosvásárhelyi református temetőben és 
a Református Kollégiumban, Kibéden pedig a művelő-
dési ház előtti mellszobornál, az iskolában és a református 
templomban álló emléktábláknál koszorúztak. Másnap 
emlékkonferenciát tartottak, amelyre sajnos a járvány-
helyzet miatt a vártnál sokkal kevesebb előadó és érdek-
lődő érkezett. A rendezvényen a polihisztor leszármazott-
ja, dr. Mátyus András Székelyudvarhelyen élő nyugalma-
zott fül-orr-gégész szakorvos méltatta Mátyus István sze-
mélyiségét, majd a megnyitó után az érdeklődők megte-
kinthették a négyezer oldalnyi, nyolc részes Diaetetica 
köteteit is.

Mátyus István 1725-ben született Kibéden, az itteni 
református iskola diákja volt, felsőbb iskolai tanulmá-
nyait Marosvásárhelyen végezte a Református Kollégi-
umban. Hosszas felkészülés után 1754-ben külföldi ta-
nulmányútra indult. Az Utrechti Egyetemen diplomázott 
orvosként, majd Göttingenben, Marburgban és Bécsben 
volt orvosi gyakorlaton. 1757-ben hazatért, Marosvásár-
helyen telepedett le, Küküllő megye és Marosszék tiszti-
főorvosa lett egészen 1800-ig. „Emberemlékezet óta előt-
tem nem volt orvos” – írta egyik levelében. Hatalmas és 
sokrétű munkássága volt, orvosi munkája mellett egy rö-
vid ideig törvényszéki munkát is vállalt, de főleg az or-
vostan, a fertőzések, a gyógyítás és a táplálkozástudo-
mány területén dolgozott. Elérhetővé és megfizethetővé 
tette a gyógyulást a szegények számára is. Orvostudor, 
zseni, humanista, polihisztor, enciklopédista és nyelvmű-

velő volt egyszerre, aki fő művét az akkori kibédi és szé-
kely nyelvezetet használva írta meg. Eredményei nyomán 
Mária Terézia már 1765-ben „a közjó, a gyógyítás szolgá-
latában végzett munkássága elismeréséül” nemesi rangra 
emelte a már lófő székely orvost. Mátyus nagyon ragasz-
kodott szülőfalujához, 
1781 –82-ben saját 
költségén megmaga-
síttatta a kibédi temp-
lom falait és tornyát is. 
1800-ban kelt végren-
deletében 912 műből 
álló könyvtárát és 
nyomdáját a marosvá-
sárhelyi református 
kollégiumra hagyta, és 
alapítványt hozott létre 
négy kibédi szegény 
fiú taníttatására. Fő 
művei a Diaetetica, az 
az: a jó egészség meg-
tartásának módját fundamentomosan eléadó könyv 
(Kolozsvár, 1762–66, két kötet), valamint az Ó és Új 
Diaetetica (Pozsony, 1787–93, hat kötet).

 Dr. Mátyus István élete és munkássága akár hunga-
rikummá is válhat, hiszen Mátyus András 2018-ban tör-
tént előterjesztése nyomán bekerült az Erdélyi Magyar 
Értéktárba, és ezt a Hungaricum Bizottságnál is indítvá-
nyozták. Mátyus István életéről, hagyatékáról eleinte na-
gyon keveset tudtak Kibéden. Miután az ezredfordulón 
önállóvá vált a község, lehetőség nyílt a híres szülött kul-
tuszával is foglalkozni. Emlékplaketteket, szobrot állítot-
tak, a helyi iskolát róla nevezték el, majd elkezdtek meg-
emlékezéseket szervezni. A mostani már a hatodik emlék-
konferencia volt.

Dósa Sándor, Kibéd polgármestere ezekkel a szavak-
kal méltatta az esemény fontosságát a konferencián: 

„Kibéd számos értékes embert adott a hazának 
és a magyarságnak, akik tudásukkal, bölcsességük-
kel szerte a nagyvilágban ápolták, gyarapították, 
gyógyították fizikailag, szellemileg és lelkileg az 
amúgy is fogyó magyar nemzetet. Mi mindannyian 
felelősséggel tartozunk a nemzet jövőjéért, a 
Kárpát-medencei magyarság megmaradásáért, 
amire jó példa a mai nap is, hiszen ez nemcsak ün-
nep, nemcsak találkozó, történelmi visszatekintő, 
hanem jele annak, hogy van és lesz is itt a magyar 
nemzetnek jövője”. 

Mátyus Gyöngyvér 
Források

 - ERDÉLYI ÉRTÉKEK TÁRA
 - NÉPÚJSÁG, 2021. november 9.



Csíkszereda keleti pe-
remén, egy háromszobás, 
földszinti tömbházlakás 
különleges népművészeti 
kincseket rejt. Az 1939. ja-
nuár elsején Csíksomlyón 
született majd Csíkpál-
falván nevelkedett Csiszér 
Imre tanító bácsit a szű-
kebb környezete ugyan 
ismeri, de munkásságáról 
minden székely embernek 
tudnia kellene. Imre bácsi 
azok közé a jó néptanítók közé tartozik, akik nemcsak 
tanítottak, hanem neveltek is, akik kis tanítványaiknak és 
egész közösségüknek többet adtak, mint amennyit elvárt 
tőlük a Rendszer.  

Tanítói pályafutását 1960-ban kezdte, Csíkszentkirá-
lyon. Tanítványai bevonásával itt kezdett el néprajzi tár-
gyakat gyűjteni és a kályhacsempéken, kovácsoltvas esz-
közökön, fatárgyakon és kelméken megtalált díszítő mo-
tívumok egyre inkább a magyar népi ornamentika felé te-
relték a figyelmét.

Az öreg házak padlásáról, disznóólakból és a föld alól 
előkerült kincseket először az osztályterme sarkaiban, 
majd egy fásszínben tárolta és ezzel a többszáz darabos 
gyűjteményével megalapozta Csíkszentkirály falumúze-
umát. Kiváló rajztehetséggel lévén megáldva, minden 
tárgyat lerajzolt, s ahol töredékes volt a minta, ott kiegé-
szítette azt. Linóleumba metszette a kályhacsempék, a 
faragott fatárgyak és a kovácsoltvas eszközök mintáit és 
ezeket összehasonlította a Kárpát-medence más, magyar 
tájegységein honos mintákkal. Folyamatosan gyűjtötte a 
magyar lélek által teremtett diszítőmotívumokat az Ár-
pád-kor előtti időktől a 19. század végéig. Régészeti és 
néprajzi szakmunkákat szerzett meg, amelyek eredmé-
nyeként a saját gyűjtésével együtt ma több mint 6000 
mintából álló gyűjteménye van. Aprólékos munkával 
összegyűjtötte a csíkszentkirályi keresztszemes varrotta-
sok mintakincsét is, amelyet előkészített nyomdai kiadás-
ra. Napi tanítói munkájának tekintette azt is, hogy saját 
tanítványainak, valamint 7-8 városi osztálynak - legalább 
200 gyermeknek - linóleumba metszett, majd házilag 
nyomtatott feladatlapokat adott. Reggelente, órák előtt 
kerékpárral hordta szét az iskoláknak. Húsz esztendő alatt 
900 munkalapot készített, amelyekhez mintegy 18 ezer 
linómetszetet használt fel. A gyerekek még a fénymásoló 
gépek megjelenése és elterjedése után is szívesebben vá-
lasztották az ő feladatlapjait, mint a nyomdákban kiadott  

munkafüzeteket.
Huszonnyolc év csíkszentkirályi tanítóskodás után 

Csíkcsobotfalvára került, ahonnan 23 esztendeje vonult 
nyugdíjba. A kincsteremtés igazából a nyugdíjas évei alatt 
teljesedett ki, ugyanis az utóbbi két évtized alatt hozta lét-
re azt a különleges népművészeti gyűjteményt, ami ma a 
lakását egyedivé teszi a Kárpát-hazában. A három szobá-
ban és az előszobában ott van a teljes múltunk. A falakra 
és bútorokra akasztott, kartonlapokra ragasztott virágmin-
ták és állatábrázolások látványa feltölti a lelket, s ugyan-
akkor megerősíti a szemlélődőt a magyarságtudatában. A 
nyugdíjas esztendők termése az a 800 székely pásztorbot 
is, amelyeken megelevenedik mindaz, amit őseink évszá-
zadokon át diszítőelemekként megteremtettek. Ennyi 
egyedi, faragott pásztorbotot sehol sem lehet együtt látni. 
Mindegyik bot mást üzen. Beszélő botoknak tudom ne-
vezni ezeket az alkotásokat, amelyeken ötvöződnek a mi-
tikus jelképek, a rovásjelek és a kereszténységünk üzenet-
hordozói. A minták 178 magyar településről származnak 
és azzal, hogy együtt vannak, jelképesen összefogják a 
magyarságot. Valamennyi botnak a középső, szalagmin-
tás része ötszögű. Ezzel az alkotó Jézus Krisztus 5 szent 
sebére utal. Kedvenc botjának markolatán a szeged-sö-
vényházi, hun-avar temetőben talált szemdísz elevenedik 
meg. A pásztorbotokon kívül faragott guzsalyok, fokosok 
és „kincses” ládikók tucatjain elevenednek meg az ősi 
minták. Valamennyi tárgy azt hirdeti, hogy a tanító bácsi 
lelkében öröm és elégedettség van. Az ösztönzést, a lelke-
sedést ehhez a kincsteremtéshez a múlt emlékei adják ne-
ki. Kis gyalupadja felett feszület van, az asztalról a Szűz-
anya szobra vigyázza munkáját. Imre bácsi Istent szerető 
ember, aki a felesége egykori rózsafüzéreiből és érméiből 
egy falra akasztható kartonlapra elkészítette a 14 stáció-
ból álló keresztutat, amelyet nemrég a csinódi kisiskolá-
soknak és tanítónőjüknek ajándékozott. Egy másik kar-
tonlapon a saját életét meghatározó fogalmakat összesí-
tette, akár mintegy üzenetként a mai társadalom felé: hit, 
remény, szeretet, türelem, bátorság, erény, bizalom, mér-
tékletesség, rend, határozottság, engedelmesség, megbo-
csájtás, bűnbánat, csend, tisztaság, boldogság, kiegyensú-
lyozottság, akarat, szorgalom, nyugalom, őszinteség, ki-
tartás, igazságosság, találékonyság, vigasztalás, erősítés, 
összetartozás és hazaszeretet. 

Imre bácsi ars poeticája, Mátyás király egyik örökér-
vényű gondolata: „Az isteni szolgálatra bármilyen idő al-
kalmas, és mindaz, amit a haza érdekében tesz az ember, 
nem egyéb, mint Isten szolgálata.”

                                                                             
Sepsiszéki Nagy Balázs

2021. december
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magyar. Amely az ősök átöröklött érzéseit, gondolatát, 
sejtelmek selyemszálaiból szőtt hagyományait, imáit és 
babonáit, csillagokból és égi ködképekből jeleket olvasó 
titokzatos jóslásait, keleti nehéz bánatot zokogó dalait, vi-
haros jókedvháborgatásának szittya kitöréseit, költészeté-
be, háziiparába, házának, csűrének szerkezeti felépítésébe 
és viseletének gazdag képzeletű művészetébe mentette át.

Mi a nép lelke? A beszéde, a szójárásának ízes zamata, 
a nótája és a zsoltára, a viselete és a lakása, a lakodalma és 
a temetése, az imája, de sőt lelkén könnyítő kacskaringós 
káromkodása is. A temploma és a háza. Az anyaga termé-
szetes művészi ösztönnel való kihasználása. Zenéjének 
ősi, vad ereje, amelyből a szenvedély úgy lobog, hogy 
szinte gyökerestől szakad ki a lelkekbe. Dalainak egysze-
rű bűbája, tánczenéjének megrészegítő ritmusa. Virágbe-
szédének muzsikás vonalakba rögzítése, fába faragása. A 
pipacsos rét, a nevető búzavirág, az érzéki rózsa, a mus-
kátli, amelyeknek virító színeit hímezi.

Nem véletlen, hogy Bartók és Kodály a magyar zene-
művészet új formáit és megnyilatkozásait az igazi ősrégi, 
már haldokló népi dalmotívumaink még feltalált foszlá-
nyaiból akarja megteremteni, s a nagy európai, sőt univer-
zális zenei kultúrát népünk kallódó zenei kincseinek fel-
kutatásával és megörökítésével gazdagítani. De nemcsak 
Bartók és Kodály, Debussy és Stravinsky is a modern ze-
ne egyetlen kivezető útjának – a kifáradt dekadenciából – 
a népi és primitív kultúrák zenéjét tartják.  

A régi, a volt Magyarországon legelőször a népi nyelv-
kincseink összegyűjtésére fogtak össze a népi lélek mély 
medreiben rejtett szépségek titkára rájövő költőink és iro-
dalomtörténészeink. Idők tengerének mélységéből így 
kerültek elő nehéz, vert ezüstbe kalapált balladáink, pa-
tinás bronzba öntött harangkongású melódiáink, dévaj, ci-
céző tréfáink, fonóink halk alkonyatába boruló vén mesé-
lők ajkáról gördülő népi époszaink.

Azután ráeszméltek építészeink és iparművészeink a 
székely tájak és más magyar építési szerkezetének külö-
nös, egyéni bájára és eredeti karaktert lehelő lelkületére. 
Az új családi házépítési-stílus visszatért a nemzeties 
hangsúly rejtett hangjegyeihez, mert ezeknek a házaknak 
magyar dallamuk van.

Divatba kezdtek jönni úri házaknál a tulipános ládák, a 
cikornyásan festett sifonérok, a feszesen meglapuló puri-
tán padkák, almáriumok.

Bútortervezőink, - amíg nem jött közbe az ötvenes-
hatvanas évek itt maradt korcs Biedermeier bútorainak 
hisztériás gyűjtőszenvedélye - magyar motívumokba

I. rész.

PÁSZTORTŰZ, 1929. március 24.
Hímes Erdély

Írta. Kőmíves Nagy Lajos

Keleti mesék és mondák képzelt világában tűnik el a 
magyar nép eredete. A tudomány nem boldogul a titok 
megfejtésével, hogy kósza, kalandvágyó, harcos ükeink a 
rejtelmes Ázsiának melyik síkságáról, melyik medencé-
jéből, tengere vagy folyója mellől indultak el, valami 
belső láz korbácsától űzetve, sodortatva új hazát alapítani. 
Azt a végtelen és a vándorlás égető homokjában elvesző 
utat csak a képzelet turulmadara tudja berepülni. Csak a 
költészet és a művészet varázsigéire oszlik széjjel a köd 
turáni lényünk ősforrása fölött. Csak az a bizonyos, hogy 
Napkeletről jöttünk, de míg más európai nemzetek erede-
tét a történelemtudomány száraz, analitikus módszere ki-
nyomozta, a mi évezredes elődeink múltjából, történeté-
ből csak legendák szövődtek.

Mondák csillagvilágával díszített mennypalást borul 
ránk, árva magyarokra. Hősköltemények égi Csaba útján 
hidat verünk a magyarok istenéhez. E mese öléből szakad 
ki a folyó az álom csodafogantolásában, amelyet őseink 
úgy követnek, mint a pásztorok a bethlehemi csillagot. 
Hazát szerző vezéreink ereiket megnyitják, sűrű vérüket 
kehelybe csorgatják s a pogány magyar mithológiánk 
Grál-kelyhéből forró, párolgó vérünk összefogásából kö-
tik meg a szerződés újszövetségét. Költészet, mesék tün-
déri világa ez, amelynek termékeny rétegeiből Európa 
néptengerében egy testvértelen náció megteremti a maga 
jellegzetesen különálló művészetét. 

Az európai civilizáció áthasonuló ereje, a városiasodás 
átalakító folyamata a polgáriasodás közös vonásaiba 
mosta el az ősi karaktervonásokat. A turáni lélek keleti 
szűziességében csak ott maradt meg, ahol az ősfoglalko-
zás, a ruházat és a házi szükségletek előállítása, minden, 
minden, az életnek egyetemes, hatalmas megnyilvánulá-
sa a földhöz, a hegyekhez, a folyókhoz, az erdőkhöz, a 
mezőhöz, a természet lelkébe költözött Istenhez van köt-
ve. Magyarságunknak már csak a falvaink a hű megőrzői. 
A falvak népe maga a legrégibb tőke nedveinek aszú bo-
ra, amelynek tüzes cseppjeiből meg tudjuk nemesíteni az 
elvetélt, korcs hajtások csigerét is. A nép, a szántóvető, 
barmaiból élő, saját primitív életet élő nép őrzi legtisztáb-
ban nyelvünket, művészetünket és költészetünket. Azt a 
nyelvet, művészetet és költészetet, amely magyar és csak 

44 EKOSZ-EMTEMesélő múltunk

Átalvető

Mesélő múltunk

Cikksorozat Kőmíves Nagy Lajos  (Budapest, 1886. augusztus16. Kolozsvár, 1977. december 9.)
magyar újságíró, dramaturg hagyatékából.



öntötték bele a magyar úriház belső elrendezésének mű-
vészi elképzelését.

De lehet-e elképzelni magyar stílusú házat, magyar 
stílusú bútorokkal, magyar hímzések és varrottasok nél-
kül?

Függetlenül a magyar érzésvilágunktól, egészen önál-
lóan kiszakítva nemzeti rokonszenvünk együttérző légkö-
réből, a magyar népművészeti termékek a művelt nyugat 
műgyűjtői előtt is a legkeresettebb és legértékesebb da-
rabjaivá váltak.

Kell tehát valami egészen eredeti művészi vonással 
rendelkeznie varrottasainknak, szőtteseinknek, fafaragá-
sainknak és szőnyegeinknek, amelyek minden más nem-
zeti géniusztól különböznek.

Mennyivel szomorúbb - és művelődésbeli közállapo-
tainkra komoran jellemző - az a körülmény, hogy úgyne-
vezett intelligenciák, városi középosztályunk, sőt a mű-
veltség külső mázaival leginkább megtévesztő lateiner-
kasztunk óriási zöme teljes érzéketlenséget árul el nép-
művészetünk minden megnyilatkozása iránt.

Elkorcsosult szépségfogalmak s a kritikai nevelés hiá-
nya polgári házaink belsejét rideg sablonok unalmas cel-
láivá alakítják. Sehol egy derűs sarok, puha, egyszerű és 
meleg színekben összefutó népies szőnyeg. Nebántsvi-
rág-csipkés fodrú és lehetetlenül cicomás csokrokba kö-
tött, ízléstelen diványpárnákat látunk úriházainknál, cuk-
rosak, mint egy feltornyozott torta. Valóban cukrászi re-
mekművek, de semmi közük a művészethez, és a prakti-
kus célnak sem felelnek meg.

Valami csodálatos, ösztönös tapintat és a kor lelki-
szükségleteinek belső, meleg árama hozta életre az erdé-
lyi magyar népművészetek kolozsvári kiállításának gon-
dolatát, amelynek a természet méhében fogant gyönyörű-
ségeiben - fájdalom - csak három napig lehetett részünk. 

Nem azoknak beszélünk, akik eddig is ismerték, sze-
rették és otthonuk meghitt barátaivá avatták a népművé-
szeti termékeket. De beszélünk azokról a tömegekről, 
akik szinte kábult ámulattal és révült csodálkozással le-
geltették szemeiket a Kalota partjairól, a Székelykő Jókai-
legendás világából: Torockóról, a csíki havasok völgyei-
ből, a Maros menti lankák derűs falvaiból, a romantikus 
csángók falvaiból különös – vonzó és egészen ázsiai vo-
násokat visszatükröző motívumokon és a Kolozsvártól 
alig kőhajításnyira levő Györgyfalváról idehozott kincs-
garmadák láttára. 

A róm. katholikus gimnázium díszterme és három né-
piesen berendezett benyílója a három kiállítási nap alatt 
olyan mesebeli képet nyújtott, amelynek megtekintésére 
szívesen hívtuk volna meg az európai és világcivilizáció 
vezető elméit, férfiait, asszonyait: nézzék, lássák és őriz-
zék meg lelkükben a Keletről, mesék csodatáltosain 
Európa szívébe repített és ültetett nép művészeten átütő 
mély intelligenciáját, a költészet régióiban kalandozó 

gazdag fantáziáját, a természetadta anyagok logikus 
okossággal való felhasználási lehetőségét és ízléssel páro-
sult feldolgozási termékeit. 

Ott volt például a „Székelysarok”. Ennek a nemes kol-
lekciónak lelkes gyűjtője: Dr. Paál Gáborné úrnő felkutat-
ta az évszázados ősrégi székely szőnyegeket. Pironkodva 
eszméltünk rá, hogy ezeket eddig nem is sejtettük. Rajzuk 
geometriája a székely balladák drámai szaggatottságára, 
de egyszersmind gondolatritmusaira emlékeztet. A szín-
összeállításuk, borongó tompa tónusuk a székely néplélek 
mélabúját, drámaiságát, farkasfogas és szarufás motívu-
mait az ősi pogány mitológiák írásképjeleit szimboli-
zálják. 

Csak sajnálni lehet, hogy ezen a komoly, művészi fel-
fogáson csorbát ejtett az új idők divatja, rikító színekkel 
szebeni hóbortja, amely az új székely szőnyegekben jut 
kifejezésre.

Vissza a régihez, székelyek! Vissza az ősforrás meg-
termékenyítő erejéhez! Csak azokban találjátok meg ön-
lelketeket!

A székely varrottas is puritán és egyszerű. Hímzései-
ben nem túlzsúfolt, hanem levegős és nagy érvényesülési 
teret nyújtó az alapszövetnek is. A nagyrészt „szeminas”-
típusú varrottasok halvány rózsaszínje és halványkékje 
hullámzó, ritmikus czirádáikkal és meanderként visszaté-
rő motívumaikkal egyensúlyozott derűt árasztanak. A vi-
seletük is egészen önálló és szintén az egyszerűség je-
gyében megnyilatkozó. Egyetlen érzéki jelensége a szé-
kely népviseletnek a lobogó lángolású fekete-piros csíkos 
szoknya. Renoir vibráló ecsetjére illő.

De nemcsak művészetet, hanem a háziszükségletet is 
a legtökéletesebben kielégítik a székelyek háziipari ter-
mékei. És tulajdonképpen itt fogózik bele a székely nép 
megélhetési problémájába a kiállítás okos, gyakorlati cél-
ja. Miért veszünk mi, városi magyarok hitvány, gyárilag 
szőtt abroszokat, szalvétákat, törülközőket, lepedőket, 
csehországi raktárakból importált drága pénzért megfize-
tett holmikat, amikor erősebbet, jobbat, szebbet, ízlése-
sebbet, egyénibbet szőnek nekünk kézi szövőszékükkel 
székely asszonyaink, félannyi áron.

Torockó? „Adorján Manassé”. „Egy az Isten bűvös 
világa”! – Ebben a varázsos szobában keleti hercegnőkre 
emlékeztet a torockói hajadon pártával megkoronázott 
feje. Ez a viselet nemcsak él, hanem valósággal zenél. 
Minden mozdulata muzsika, táncütem. Láttál-e lihegő jú-
liusi nap szikrázó, nagy aranyzuhataga alatt szerelemre 
érett, szivárványos színekben tündöklő, virágos rétet? En-
nek a nyári virágzású tarkahímes rétnek szilaj színeiben 
pompázik a torockói viselet. A fejet hullámosan körüllen-
gő, ezerszínű szalagerdő, búzavirágkék és fehér muszuly, 
a patyolat ing, a zöld smaragd ragyogású selyem kötény, a 
csukló fölött dúsan hímzett sípok, az arany hímű öv, a 
mátkáskendő lengése, a zöld pruszlik feszülése egy szép,
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érett magyar táj harmóniáját dalolják. A torockói szoba 
dús és értékes anyagát a meleg lelkű Zsakó-sarj: Dr. Mikó 
Lőrincné gyűjtötte össze a tárgyszeretet minden lelkese-
désével.

Kalotaszeg! Te Isten kezéből, Erdély szívébe ejtett zo-
máncos násfa! Be kell hunynunk káprázó szemeinket a 
harsogó színek fényében. Ezek már nem is hímzések, 
hanem már szinte vérrel szőtt, földszagú kiáltások. Vérró-
zsák és stilizált, lángoló pipacsok virulnak kacagva a vil-
logó fehér vásznon. A kalotaszegi varrottasok rajza sze-
szélyesen kavargó, mint a patakjaik dévaj csavargása a 
lankás völgyekben. Ezeknek az „írásos” varrottasoknak 
ornamenseit hagyományok őrzik, amelyeknek hajszál-
gyökerei valahol messze, messze Tatárország földjébe 
fogódznak. Ezek a motívumok kalotaszegi kizárólagossá-
gok és sehol másutt fel nem találhatók. Nekem jobban tet-
szik, mert előkelőbb, ősibb családfájú és tömörebb kifeje-
zésű a Mezőkövesdinél.

Hohó! Nehogy azt higgye valaki, hogy Kalotaszeg 
művészete csak a szemek hiú legeltetését elégíti ki! Hol 
vagytok madeirák, richelieuk és minden más, divatlapok 
mintáiról lemásolt patrontermékek a fehér szálhúzásos 
lyukacsos „kalotaszegi” varrottas szépségétől? Fejedelmi 
terítékek abroszai és díszei ezek. Az „írásos” varrottasok 
eredeti mintáit hagyományok őrzik és minden vonalát ko-
romlével és lúdtollal festi fel a kalotaszegi öregasszonyok 
lélektől vezetett reszkető keze. A kalotaszegi viselet méltó 
párja a torockóinak. A két oldalt övbe tűzött, felhajtott pi-

ros-szegélyű muszuly beszédes jele annak, hogy Kalota-
szeg asszonyai dali férfiasan ülték meg hajdan a lovat.

A valkóiak tiszteletes asszonya: Kónya Gyuláné gyűj-
tötte össze a kalotaszegi kollekciót, aki már hosszú évek 
óta foglalkozik a kalotaszegi népművészet lankadó ked-
vének újraélesztésével. 

Marosszék, Györgyfalva és Szék háziipari és szép 
viseletei egészítették ki a kiállítás páratlanul gazdag 
anyagát.

A kiállítás eszméje és megszervezése a katholikus nő-
szövetség érdeme, amely munkába állította a szociális 
misszió nővéreinek intellektusait és lelkes katonáit. De ott 
éreztük az erdélyi régi nagyasszonyok lelki vértjébe öltö-
zött gróf Bethlen Györgyné okos, sugalló és inspiráló ere-
jű irányítását is.

A kiállítás anyagának és a népviseletek jellegzetessé-
gének lényegére a kiállítás tartama alatt két előadás kere-
tében a nagytudású erdélyi kultúrhistorikus: Dr. Kelemen 
Lajos és a mély képzettségű archeológus: Dr. Roska Már-
ton mutattak rá a tárgyismeret szakszerűségével.

A kiállítás belső sikerének legnagyobb érdeméül azt a 
tényt szögezhetjük le, hogy a szép ügy érdekében minden 
felekezet úriasszonya és falusi népe egy mederbe öntötte 
össze lelkesedését, hogy azt az egyetlen, domináló vezér-
szólamot hallgassuk és érezzük ki a kiállítás titkos szóza-
tából: Erdély!

        
(Közzéteszi: B. Osvát Ágnes) 
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Mikes Kata karácsonyi levele
Drága Ilonkám!

Még Advent elején megkaptam a karácsonyi üdvözlő 
lapodat és a levelet - köszönöm! Ne haragudj, hogy nem 
írtam hamarabb, de elfoglalt a sok gyakorlati tennivaló 
mellett előbb a gyász, aztán az ünnep. Legutóbbi leveled-
ben ezt írtad: „szívszaggató és szomorú, ami ebben a le-
vélben van. Ez lenne a szép új világ?”

Igen, sajnos ez már az, a Szép Új Világ, úgy, ahogyan 
Aldous Huxley ezelőtt 90 évvel zseniálisan megírta, plusz 
Orwell 1984 című látomása. Nem is tudom, melyik rosz-
szabb: az erőszakos diktatúra, vagy a lágy, amiben immár 
„önként és dalolva” vesz részt a félrevezetett, amúgy pe-
dig tájékozatlan nép? Attól tartok, ez utóbbi a gonoszabb, 
amikor hálásak vagyunk azoknak, akik újraértelmezik 
nekünk a világot, akik megmondják, mi a jó ma, mi a 
rossz, és hogyan kell a korral haladó embernek gondol-
kodnia.

De másról is írtál: a karácsonyi készülődéseidről ott-
hon, a pesti Belvárosban. Lelki szemeimmel látlak, aho-
gyan sütöd a Te csodás linzereidet és a mákos bejglit! Én 

is buzgólkodtam. Kérdezted, küldjél-e mákot? Köszö-
nöm nem szükséges, kaptam itt is bőven. Nem a nagy 
élelmiszerboltunkban, ahol hetente bevásárolok, hanem 
egy piacon, egy libanoni fűszeresnél. 

A szokásos Thanksgiving (Hálaadás) napi nagy csalá-
di vacsorára is bejg-
lit vittem. Már jó né-
hány éve mindig a 
sógorékhoz  me-
gyünk ünnepelni. 
Ebben a családban - 
amelyhez immár kö-
zel 50 éve tartozom - 
amerikai  hagyo-
mány szerint ez az a 
napja az évnek, ami-
kor a klán együtt ün-
nepel. A vacsora el-
maradhatatlan, köz-
ponti része pedig a 
pulyka, amit (nagy- Norman Rockwell: Hálaadás



szerű szokás!) a családfő készít el a maga módján. Az a-
pós délen, Georgia államban született, ő hozta a családba 
a déli konyha finomságait. A déli módi pedig az, hogy mi-
után a pulykát legalább egy napig pácolják, majd egy ha-
talmas edényben annyi mogyoróolajat (persze, amerikai 
mogyoróból) hevítenek, hogy aztán ebben az egész 
madarat megsüthessék. A bőre ropogós, a húsa omlós lesz 
így a pulykának… soha jobbat nem ettem! Régen az apó-
som, Andrew sütötte és tálalta a pulykát, most pedig a só-
gor, Lee készítette úgy, ahogyan az apjától tanulta. Vagy 
huszonöten ültünk a nagy asztal körül és ünnepeltünk. Ez 
volt az első nagy családi hálaadási ünnepünk Bill nélkül. 
Tavaly, miután az én jó uram meghalt, nehezen szántam 
rá magam, hogy elmenjek a hálaadás napi vacsorára nél-
küle. Szerencsére Gyurka fiam rábeszélt, és igaza lett: bár 
el-elsírtam magam az ünnepi asztalnál, de mindenkinek 
jobb volt így, mintha ketten hiányoztunk volna a családi 
körből.

Hát idén is nagy családi körben ünnepeltünk novem-
ber negyedik csütörtökjén. Másnap aztán jött a Black 
Friday, vagyis a Fekete Péntek és országszerte elkezdő-
dött a nagy karácsonyi vásárlás. Sokan itt sem tudják, mi-
ért „fekete” ez a péntek: a könyvelésben pirossal írják a 
veszteséget, a fekete jelöli a nyereséget. Vagyis a kereske-
dők számára ezzel a nappal kezdődően hoz hasznot egész 
évi igyekezetük. A világjárvány óta persze ez is megvál-
tozott. Legtöbb ember online vásárol, alig néhányan lé-
zengenek a boltokban. De azért ettől a naptól kezdve már 
mindenütt felteszik a karácsonyi díszeket, és szólnak a 
karácsonyi dalok. A mi plébánosunk idén is elmondta az 
első adventi prédikációjában, hogy tartsuk tiszteletben a 
szokást, és advent alatt még ne kezdjük el a Karácsonyt 
ünnepelni.

Mégis, idén is azt látom, hogy nemcsak a boltokban, 
vendéglőkben, irodákban, de még a családoknál is min-
denütt már novemberben teljes díszben áll a karácsonyfa. 
Mi Gyuri fiammal kettesben díszítettük a kis fánkat 
Szenteste délutánján. A családunkban szokásos kora esti 
halvacsorára megint csak a sógorékhoz mentünk. A hal-
levest a sógorasszony, Luisella készítette, ugyanúgy, 
ahogyan az ő anyja, nagyanyja szokta odahaza Szicíliá-
ban. Főtt ebben a levesben garnélarák, tintahal, morgóhal, 

márna, volt benne egy kis fokhagyma, száraz fehér bor, 
fekete bors és egy jó kanál finom, édes sűrített paradi-
csom, napon érett jó olasz paradicsomból. Más ez, mint a 
mi halászlevünk, de ez is nagyon jó. A leves után pedig 
mákos gubát ettünk, amit persze én készítettem, ahogyan 
Pesten szoktuk. Hamar végeztünk a kétfogásos advent 
végi vacsorával, és gyalog siettünk a templomba, két ut-
cányira a sógorék házától. Itt már folyt a „caroling” va-
gyis énekelt a kórus és vele nép. A betlehemes jászol 
gyertyafényben tündökölt.

Éjfél előtt pár perccel megkondult a harang: megszü-
letett a Megváltó! Az eddig félhomályos templomban ki-
gyulladtak a lámpák és megszólalt az orgona. Bevonultak 
a ministránsok, mögöttük a fiatal ruandai származású fe-
kete plébánosunk, aki már Amerikában született.

Fekete pap? Multikulti? Nem, dehogy. Ez mindig is 
így volt a Katolikus Anyaszentegyházban, ami egy nem-
zetek fölötti, minden embert befogadó intézmény. A mi 
papunk szülei pedig nem ezek közül a mostani szeren-
csétlenek közül valók, akikkel ma mesterségesen elá-
rasztják a világot. Ők szegények még a kilencvenes évek-
ben menekültek el Ruandából, miután egy nap a falu-
jukban egy vasárnapi nagymisére berontott a hutu milícia 
pár tagja, és mindenkit lemészárolt. A mi papunk szülei 
aznap éppen a korai misére mentek, ennek köszönhető, 
hogy életben maradtak, és el tudtak menekülni.

Jaj, Ilonkám, már megint szörnyűségekről írok. De 
mit tegyek, ha ez van körülöttünk? Sok gond van a 
nagyvilágban, ami előbb vagy utóbb a családi fészkekbe 
is beszivárog, de hála Istennek, nálunk eddig még nincsen 
semmi komoly ellenségeskedés a családtagok között. 
Ami baj pedig kívülről jön, azt elviseljük. Persze csak 
addig, amíg a családban él a szeretet. Ebben én igazán 
szerencsésnek tudom magam, ráadásul itt vagy nekem Te 
is, akivel már kislány korunk óta jóban-rosszban 
összetartunk.

Dicsőség mennyben az Istennek, békesség a földön a 
jóakaratú embereknek!

Édes Ilonkám! Áldott, békés Karácsonyt kívánok 
Neked és szeretteidnek!

Szeretettel ölel: Kata
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Hétköznap és ünnepnap
Egy 91 éves székely asszony visszaemlékezései:
Román világ – magyar világ Erdélyországban

Abásfalva. Kis székely-magyar falu a Küküllő men-
tén. Ott laktak Nagyapóék, és ott éltünk később mi is ve-
lük együtt. Ott kezdtem el az elemi iskolát, amikor ott ép-
pen „román világ” volt. Mert Erdélyben hol „román”, hol

 „magyar világ” volt, attól függően, hogy a történelem hol 
húzta meg a határvonalat.

A kisiskolás koromhoz fűződik egy olyan esemény, 
amit nem lehet elfelejteni. Azért sem, mert jellemző lehet 



azokra a bizonyos harmincas évekre, amikor – ahogy 
mondtam - „román világ” volt Észak-Erdélyben.

 Hogy érthető és világos legyen az eset, az előzmé-
nyekről kell mesélnem.

A falu elején laktunk, a „jegyzőség” mellett. Kis ve-
gyes boltja volt Apukának, odajárt a lakosság vásárolni. 
Sokan ismerték Ákos urat, a boltost. Láthatták, ha nem 
volt vevő, Ákos úr valami színes újságfélét olvasott. Ez 
volt a Tolnai Világlapja. A faluban ugyanis Apuka volt az 
egyetlen, aki megrendelte, s így rendszeresen hozta a pos-
tás. Ennek a lapnak azért volt jelentősége, mert általa vált 
házunk - kissé túlzással - a falu „információs központjá-
vá”. Úgy történt ugyanis, hogy a falu értelmes, érdeklődő 
gazdái vasárnap templomba mentek, délután hozzánk 
jöttek.

- Na Ákos Úr! Mit ír az újság?
Apuka örömmel olvasta fel vagy mesélte el az érde-

kes, sokszor szenzációs tudósításokat. Nyáron a kertben, 
az almafa alatt ülte körül az asztalt a férfitársaság, télen a 
bolt melletti tágas lakókonyhában gyűltek össze.

A figyelmes hallgatóság hümmögve fejezte ki vélemé-
nyét, mondván:

- Nem es gondolná az embör
- Sohase hittem vóna…
Estefelé aztán felcihelődtek, s elégedetten, ezzel es 

többet tudunk… arccal indultak haza. 
- El kell látni az állatokat vasárnap es.
Engem is érdekelt, hogy miről beszélgetnek a felnőt-

tek. Kissé távolabb ültem egy kis széken, rajzolgattam és 
közben figyeltem. A gazdák csak távozóban vettek észre.

- Né, itt van a leányka es.  - Mondta az egyik. 
- Neki se árt meg, amit hallott. –Tette hozzá a másik.
Pedig nagyon is megártott! Később az iskolában. De 

ki feltételezett volna ilyesmit. El is mondom, mi történt.

Tudni kell, hogy az iskola kapuja fölé egy táblát rögzí-
tettek. Rajta felirat románul: „Csak román nyelven szabad 
beszélni.”

Ősszel kellemes reggeleken az udvaron gyülekeztünk. 
Több lány ugróiskolázott, a fiúk kergetőztek, mi néhá-
nyan beszélgettünk. Persze magyarul! Akik körülvettek 
engem, arra voltak kíváncsiak, miről olvasott apuka a 
Tolnai Világlapjában. Egy reggel én is alig vártam, hogy 
elmeséljem, mert igen izgalmas, rendkívüli volt a téma. 
Egyik újságíró egy veszett kutyáról ír cikkében, aki – mi-
után kitört rajta a betegség – gazdájára és annak család-
jára támad s fékezhetetlenül harapja, véresre marcangolja 
őket. Gyerekük bele is hal sérüléseibe. Pajtásaim döb-
bent arccal hallgatták. Nem is sejtettük, hogy a román ta-
nító néni már megjött, és a kapun kívül hallgatózik. Majd 

durván belöki a kaput, és rám rivall.
- Nem látod, mi van a táblán a bejáratnál? És miről 

beszéltél ilyen hosszan magyarul?
Társaim rémülten hallgattak, én pedig csak dadogtam. 

Még az a román szó sem jutott eszembe, amit már ismer-
tem. Csak egyre hajtogattam a kutya szót románul. De o-
lyat, hogy veszett, meg marcangolta, honnan tudtam vol-
na akkor románul.

A tanító néni el is veszítette türelmét. Azzal vádolt, 
hogy titkolok valamit, vagy nem merem megmondani. 
Finom, manikűrözött kezével alaposan pofon vágott.

- Adok én neked titkolózást. Romániában vagy, tanulj 
meg románul! – kiáltotta.

És hogy levezesse dühét, megismételte a pofont. Ezu-
tán látszólag lecsillapodva bement az épületbe.

A gyereksereg, aki „elfelejtett” játszani az én fegyel-
mezésem alatt, csak suttogva mert egymáshoz szólni az 
ijedtségtől.

Pár perc múlva megszólalt a csengő. Kezdődött a ta-
nulás. Bevallom, ezen a napon nem voltam túl aktív az 
órákon.

A tanító néninek más „módszere” is volt ám a fegyel-
mezésre. Ehhez az „eszköze” a jegyző úr volt, a férje. Az 
volt ugyanis a helyzet, hogy bizony előfordult, hogy egy-
két kamaszodó, korosabb fiú szemtelenül viselkedett. A 
tanító néni a magas, izmos gyerekkel szemben nem a po-
font választotta. A rendreutasításnak más módját alkal-
mazta: azonnal menesztett egy tanulót, és hívatta a férjét. 
Jött is a jegyző úr egy vékony pálcával. Megtudta, ki a bű-
nös, és jól megnevelte: alaposan elverte. A tanulótársak 
félelmükben legszívesebben a pad alá bújtak volna. Kide-
rülhet valakiről valamilyen régebbi „bűn”, aztán a jegyző 
úr vele folytathatja a fegyelmezést. Érthető, hogy ilyen-
kor csend, rend és néma fegyelem volt. A tanító néni pe-
dig elégedetten mosolygott.

A tanító néni a lányok részére is kitalált egy nevelési 
módot. Úgy gondolta, az a helyes, ha az elméletet a gya-
korlattal kapcsolja össze. Ez az összekapcsolás így nézett 
ki: amikor délben a tanulás befejeződött, két lányt elkül-
dött a lakására, hogy a halomban álló edényt elmosogas-
sa. Minden lányra sor került. Senki sem mert tiltakozni, a 
szülők sem. Így Ilonccal, a barátnőmmel mi is gyakorla-
toztunk.

Aztán telt-múlt az idő. Eljött 1940 nyara. Nem jártunk 
mosogatni, a tanító néni szolgálólányt fogadott.

Egy csendes augusztusi napon váratlanul egy lovas 
közeledett vágtatva Homoródfürdő felől. Egyre ezt kiál-
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totta: „Emberek, jönnek a magyarok!” És a lakosság fel-
bolydult. Mindent hátra hagyva, rohant a főút felé. Éne-
kelve közeledett a honvédsereg. Az út két oldalán sorako-
zott az összegyűlt tömeg. Sírva-nevetve dobálták a virá-
got a katonáknak: Isten hozott! Isten hozott!

Persze, én is ott integettem, ugrándoztam tízévesen a 
felnőttek között. Az egyik honvéd felfigyelt rám, kilépett 
a sorból, s engem felemelve a nyakába tett. Szólt a ha-
rang, és én így vonultam végig a falun, a magyar hadse-
reggel együtt, „felszabadítottam” Abásfalvát. A falu népe 
a sok gyerekkel lelkesedve kísérte a katonákat a falun túl-
ra is.

A román jegyzőség már előző nap eltávozott. A falu 
örömmámorban úszott. Fordult az idő kereke. Ismét ma-
gyar világ lett Észak-Erdélyben (II. Bécsi döntés) 

Így éltem át Abásfalva felszabadulását.

Fenti emlékeit papírra vetette: 
Lőrincz Magdolna ny. pedagógus 

2021. augusztus 26-án.

Észak-Erdély felszabadításakor született a következő 
dal, amelyet a bevonuló honvédek énekeltek.

Elhangzott a szó, zeng az induló!
Győztesek megint: régi zászlaink.

Nézd a gúnyhatár
Széttiporva már!

Várnak újra mind, ősi bérceink!

//: Édes Erdély itt vagyunk!
Érted élünk és halunk.

Győz a szittya fergeteg: a rohanó sereg. ://

Lépteink nyomán, fönn a Hargitán,
Völgyeinkben lent tornyok hangja zeng.
Már semerre sincs: az átkozott bilincs.

Énekeljetek, völgyek és hegyek:

//: Édes Erdély itt vagyunk!
Érted élünk és halunk.

Győz a szittya fergeteg: a rohanó sereg. ://
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Újból, az eszmék reinkarnálódásáról II.

NEM ARRÓL VAN SZÓ                                                                             
Székfoglaló

Szabad-e egyszer egészen őszintén? 
Királyi passzió volt valamikor udvari bolondot tartani, 

aki büntetlenül követhette el a legsúlyosabb vétséget: ker-
telés nélkül mondhatta az igazat. 

És nekem ma ilyen bolond pretencióim vannak. De - 
nem kérek állandó alkalmazást. Egyszer, egyetlenegyszer 
éppen ma szeretném őszintén elmondani, amit a magyar 
dolgokról gondolok úgy általában és az erdélyi művelő-
désről úgy különösebben. 

A magyar dolgokról ezt gondolom: 
Az önhitt, elbizakodott udvarlóra emlékeztetnek, tisz-

telt Uraim. Bosszantóan bíznak az erejükben. Annyira 
bíznak benne, hogy meg se mutatják. Csak úgy félvállról, 

csak úgy foghegyről mókáznak inkább, mint erőfeszíte-
nek. És ha most kórusban kiáltják is felém, hogy „Frivoli-
tás a kétségbeesett ember, a szalmaszálba kapaszkodónak 
ilyesmit mondani!” – én a kórussal szemben is ismétel-
ném: hogy mindaz, amit az erdélyi magyarság – élete leg-
súlyosabb feladata előtt állván - eddig cselekedett, alig 
volt több a semminél, az izmok reflexjátékánál. Én elég 
bolond vagyok ahhoz is, hogy megértsem, mi ez… Az 
agyvelő természetes tunyasága, a restségre való hajlandó-
sága, semmi más. Ja, persze, a politizálással járó kiváltsá-
gok, javak csábító tömkelege. 

Férfikort értünk a magyar államiság nyugalmas védel-
me alatt. Az idegeinkben jó ezer évnek nyugalmas érzése 
volt. És akkor jött a változás. Hogy ezentúl itt jogban, 
szokásban, művelődésben a munkában csak az történhe-
tik, amit Bukarest akar. Hogy megszűnt a magyarság 

Mondják meg, kedves Olvasók, kell nekünk különböző témákon törni a fejünket?
 Kell nekünk koptatni ujjainkat az éppen aktuális helyzetről írott cikkünk beírásával?

Ugye, hogy bőven elég kimásolnunk egy száz évvel ezelőtt megírt, nagyszerű tanulmányt és ugyanott vagyunk, 
ahol a mádi polgártárs. Vagyis, szájbarágós okfejtése mindazoknak az eszméknek, amik idejuttattak, 

ahol most vagyunk. Hát, okosodunk, okosodunk… (B. Osvát Ágnes)



minden cselekvő szerepe, és ezentúl már csak tatik-tetik. 
Én tökéletesen értem, hogy a magyar elme máig sem 

fogta fel teljes súlyában ezt a változást. Van a lelki életnek 
ilyen védő berendezkedése: a hirtelen rázúduló szeren-
csétlenségek ellen. Egyszerűen: nem hiszi! Látja, hallja, 
érzi, szenvedi, tűri, sőt egy kicsit védekezik is ellene, de a 
veszély nagyságának világos tudata nélkül, úgy foghegy-
ről inkább, az izmok reflexjátékával. 

Mondom: megértem. De csak azért, mert bolond va-
gyok. Ha okos volnék, kevésbé lennék megértő, és felhá-
borodva kiáltanám: szégyentelen slendrián, ami itt folyik! 
Szerte a világon nemcsak minden szorongatott államiság, 
de minden szorongatott nemzetiség is ereje teljével küzd 
az életért, eszközt változtat, stratégiát, és ha kell, célt is 
váltogat, szellemi elitcsapatát utolsó szálig a frontra küldi, 
és halott lángelméit a sírból is előkaparja. 

És itt állunk mi, kétmilliónyi birkanyáj, várva türelem-
mel, míg nyílik az enyészet kapuja. Se terv, se cél, sem 
eszme, e roppant nyáj felett nem leng egyetlen gondolat, s 
míg máshol a legjobbak pattanásig feszítik minden ide-
gük, - itt közhelyeket bégetnek az ég felé, frontraszalajtott 
jámbor társaink. 

Az udvari bolondnak az arca néha sírásra torzul, de az-
után visszatér a métier-hez (mesterség. szerk.megj.) - hi-
szen csak bolond -, és én is már lehiggadva, nyugodtan 
folytatom: álljon elő valaki, ha van elég bátorsága mon-
dani, hogy „ez minden, amire a magyarság képes”. Nem 
hiszem, hogy valaki mondani merné ezt a szörnyűséget. 
„A magyarságnak nincs több ereje, mint amennyit eddig 
mutatott.” Nem hiszem azt sem és nem hiszi el senki, 
hogy a magyarság legjobb elméi azok, akik a mi szellemi 
frontunk élén állanak. 

Ámde ez esetben nincs olyan keményen fonott ostor, 
amilyent meg ne érdemelnének minden magyarok és 
minden vezéreik. 

Önök előtt nem lehetnek visszatetszők olyan szavak, 
amelyeket szilárd hit és erős meggyőződés sugall. Nekem 
erős meggyőződésem, hogy ez a ma élő erdélyi magyar 
generáció korszakos felelősséget visel, melyet ha át nem 
érez és súlya alatt lázas tevékenységbe nem fog, helyre-
hozhatatlan pusztulását okozza Erdélyben a magyar kul-
túrfolytonosságnak. És szilárd hitem, hogy ebben a ma 
élő erdélyi magyar nemzedékben, minden látszat ellenére 
is, megvan minden arravalóság, hogy korszakos felelős-
ségéhez méltóan viselkedjék. 

Miben látom a veszélyt? 
A veszélyt abban látom, hogy ez a ma élő generáció, 

amely itt egyedüli letéteményese a magyar műveltség-
nek, kihal  -  kihal anélkül, hogy a birtokában lévő kincset 
átadná örököseinek. Mert a nemzeti műveltség, egy nem-
zet szellemi kincse nem afféle ingó vagy ingatlan vagyon, 
amit közjegyzői okirattal az utolsó pillanatban is átruház-
ni lehet. E műveltség közlésére elemi eszközünk: a ma-

gyar szó, iskoláinkban mindjobban elhalkul, elfakul, 
erejét veszti. Szigorú állami ellenőrzés gondoskodik róla, 
hogy a magyar műveltségelem az ifjúságnak át ne adat-
hassék. 

Csak e pár év alatt is láthattunk ifjúvá serdülni egy 
nemzedéket, melynek vékonyka internacionális mázát ha 
megkapartam, alatta durva műveletlenséget találtam, 
semmi mást. Ifjúságunk felnő ismeretek nélkül, s ami 
rosszabb még: minden értelmi kíváncsiság nélkül. Már 
alapvetése is hiányos, nemzete művelődését sem formái-
ban, se történetileg nem ismeri, egy-két nevet talán, azt is 
inkább nem, mint igen.

Egyetemünk nincsen. Jobb módú ifjaink más nyelvű 
és külföldi egyetemeket járnak és megszerzik, ami ma 
egyetemeken általában megszerezhető: a jogvitatásra és 
felserkedésre jogosító állami érvényes bizonylatot, a dok-
tori címet és diplomát, melynek birtokában most már fe-
lemelt fejjel lehetnek műveletlenek. A lateiner-osztály ed-
dig is, nagy százalékban, a félműveltségnek tipikus hor-
dozója volt, de az a felnevekedő új nemzedék ezt a keve-
set, ezt a semmit is sokallja, a félműveltséget, ami nem is 
fele a műveltségnek, hanem az árnyéka, s mint az árnyék: 
ijesztő és sötét. 

Nincsen akadémiánk, melynek falai között meghú-
zódhatnék a divattól és politikától mentes tudomány; 
nincs egy emelvény, melynek tekintélye elhessegetné a 
tudomány zsebtolvaját. Nincs egy grádus, mely magassá-
gával vonzana és ösztönözne. És nincs egy szerkesztői 
szék, amelyben megnyugtató talentum ülne. 

Ellenben van: egy végső elemeire bomló társadalom, 
melynek egyedeiből a nemzethez tartozás minden érzése 
kihalt. Tagjainak egyetlen szellemi erőfeszítése: a jogfa-
csarás. Szellemi igénye: a kabaré. Közéleti kíváncsisága: 
a panama és a házasságtörés. Szórakozása: az álarcos bál 
és a halandzsa. 

És van: sajtóéletünk. Egy gyenge sajtónk, de amely 
nem azért gyenge, amiért Szabolcska gyengélli, hanem 
gyenge az emigránsoknak és bennszülötteknek minden 
erőfeszítése ellenére is, mert nem lehet jobb és derekabb, 
mint az a társadalom, amelynek tüköre. Szellemiekben ez 
a sajtó, sokszor olvasója fölé kerül, de erkölcsiekben, ha 
csak biztos bukásnak elébe menni nem akar, olvasótábo-
rának nívóján kell maradnia.

És van végül: irodalmi életünk is. Ha én is farizeus 
lennék, vagy szépelegni szeretnék, én is azt mondanám: 
van egy kis virágos kertünk, melyet szeretettel ápolunk. 
De az igazság az, hogy sem nem virágos, sem nem ker-
tünk, sem nem szeretettel, sem nem ápolunk! Hanem száz 
mérföldnyi távolságban egymástól, magára hagyatva, 
egy-egy tragikus emberfő értetlen szépségeket kiált az ég 
felé. Sommázó tanár urak, meg szerkesztő urak egybe-
seprik e kevesek nevét, s mert így is kevés, hát felhígítják 
versikélő gyermekek és versikélő bácsikák neveivel, és
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ezzel a habarékkal végleg diszkreditálják Erdélynek 
amúgy is szegényhírben álló szellemi életét.

És most ugye - mutassam meg a kivezető utakat! Ha 
olyan nagy legény vagyok, ha olyan kegyetlen szemmel 
tudtam föllelni a baj gócait - találjam meg az orvosságot 
is! Ha tudtam lenni destruktív kritikus, tudjak az építés-
hez is! Hol az az én nagyszerű tervem, mely biztos célhoz 
vezet? 

Kérdésre én is kérdéssel felelhetnék: „A terep felderí-
tése, a pontos diagnózis, mióta destrukció?” Vagy egy 
más kérdéssel: „Ha volna is tervem, elfogadható, ugyan 
hányan állnának a hátam mögé?” 

De én nem is arrogálom magamnak a csodadoktor 
szerepét, én csak közlöm a legbelsőbb meggyőződése-
met, hogy Erdélyben ma a legelső teendő: helyreállítani a 
tehetség tiszteletét! Háborúknak, vesztett háborúnak kü-
lönösen, rendes velejárója a tisztelethiány. A tömeg fantá-
ziája anyaggal van tele. Vonatszám látott élelmiszert, vo-
natszám muníciót, öblös torkú ágyukat látott, mérhetetlen 
brutális fizikai erőt. És látott felperzselt könyvtárakat és 
rommá lőtt templomokat. Látta, hogy évezredek kultúrája 
nem tud feltartani egy szotnya kozákot (század lovascsa-
pat, szerk.megj.), egy hadnagy kiköttethet egy filozófiata-
nárt, s a Manlicher-golyó nevetve szalad át a legszelleme-
sebb koponyán. A szellem síkjain tabula rasát teremt a 
háború; a vesztes országok békéje pedig — szellemi 
anarchiát! 

És ismétlem, Erdélyben a legsürgősebb (becsületbeli) 
kötelesség: jogaiba visszahelyezni a szellemet. Ebben a 
fáradságos, de eredményekkel biztató restaurációs mun-
kában várna szerep az Irodalmi Társaságokra is, ha mű-
velnének egyebet is, mint tagválasztásokat. Ez a művelet 
a választottakra is csak úgy megtisztelő, ha a tér, ahová a 
társaság meghívta őket – a nemzeti munka komoly po-
rondja, ahol a legjobbakkal együtt küzdeni dísz és meg-
tiszteltetés. A Társaságok az én szemüvegem nélkül is 
látják, hogy százszor annyit kell dolgozni, mint azelőtt. 
És egyszer-egyszer (mégis!) szeretettel megtörülni a küz-
dők homlokát. 

Nem folytatom, mert személyekhez érek... 
De kiáltom harmadszor is: „Vissza kell szerezni a szel-

lem tiszteletét!” Pódiumot adni a tehetségnek, hogy nem-
zetmentő munkáját végezhesse, mentse át a múlt értékeit, 
és adja át a jelen értékeivel gazdagítva — kemény sor-
sunk örökösének. 

Ha ez a ma élő erdélyi magyar generáció nem döbben 
rá máris mulasztott kötelességeire, az elszalasztott pilla-
natot örök vezekléssel sem hozza vissza.

         
Osvát Kálmán

Forrás:
  Osvát Kálmán: MOTÍVUMOK
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Történelmi múltunk

A XIV. századi Havasalföld magyar alapítású püspök-
sége (Árgyasudvarhely) és Székely megyéje történelmi 
örökségét azért is fontos közismertté tenni, mivel ez a ma-
gyar Hunyadi-uralkodóház székely őseinek kutatása terén 
a legfontosabb tárgykört jelenti! 

A kiváló székely tudós, Benkő József (1740-1814) re-
formátus lelkész, teológus, nyelvész és történetíró ezt rög-
zítette: Hunyadi János „Hollós (latinul Corvinus) nevű fa-
luban született”, és ez „a falu Havasalföldön volt”.  Zágo-
ni Aranka György kutatásai alapján Kazinczy Ferenc írt 
arról 1816-ban, hogy a „Hunyadi Székely familia Zsig-
mondnak ideje előtt már virágzott”: „a Vajda és Kor-
mányzó Hunyadi Székely Jánost e familia tagjának, a Hu-
nyadi (Székely és Oláh és Buthi) Vojk fiának kell tarta-
nunk”. A XIV. századi magyar alapítású (vagy újraalapí-
tott) püspökségeknek rendkívüli jelentőséget kell tulajdo-
nítanunk a Kárpátokon túli területek magyar határvédel-
mi rendszer megerősítésében! 1905-ben Karácsonyi Já-
nos írt az „Argyas városában püspökséget alapító levelé-
ről”, ami 1380-ban igen „nevezetes eseményt” jelentett, 

hiszen ezzel a „régi Oláhországban (Ungrovlachiában) 
új katolikus püspökség alapítását” sikerült megvalósítani. 
E körben indokolt a Kárpátokon túli magyar vajdaságok 
és magyar püspökségek jelentőségét értelmezni, melyek 
Magyarpásztorföld (görögül: Oungrovlachia), azaz Ha-
vasalföld térsége okán fontosak. A határvédelmet ellátó 
havasalföldi Székely megye lovasíjász hadereje terén e-
zen adatok az alapvetést jelentő történelmi emlékeink kö-
zé tartoznak. Igen lényeges a következő megállapítás, 
melyet Domokos Pál Péter rögzített: „Minden új püspök-
ség felállításánál jelentős számú magyar csoport került a 
vajdaságba.”.

1905-ben Karácsonyi János ezt emelte ki: „Az argyasi 
püspökség alapítása volt Nagy Lajos hatalmának mint-
egy utolsó fölvillanása. Ekkor érte el a kalocsai érsek is a 
legnagyobb kitüntetést. Kilenc délvidéki és keleti püspök 
volt érseki egyháza alá vetve, holott az esztergomi érsek-
nek csak hat.” Indokolt a magyar király főkegyúri jogá-
nak különleges jelentőségére utalnom, melynek révén a 
magyar püspökségek kimagasló értékkel bírtak a Kárpá-

A XIV. századi Havasalföld magyar alapítású
püspöksége és Székely megyéje 



tokon túli magyar határvédelem terén egészen a Hunyadi-
ak koráig. „A magyar király történelmileg fejlődött főkegy-
úri jogának árnyékában az egyház a magyar birodalom 
területén valóban magyar egyház volt, a magyarság szel-
lemi színeit és a magyar államalkotás bélyegét viselte.” 
1221-1225 között „Magyarországi Pál (Paulus Hunga-
rus), a bolognai egyetem kánonjogásza, hazája viszonyai-
ra utaló megjegyzéseket (notabilia) fűz kánonjogi gyűjte-
ményeihez”: „tőle származik a magyar király főkegyúri jo-
gára vonatkozó jogigény első elvi megfogalmazása”. A ki-
rályi főkegyúri jog révén a Kárpátokon túli területeken 
megalapított püspökségeink a magyar határvédelemmel 
összefüggésben értelmezendőek, hiszen a középkori fő-
papjaink hadereje szükség esetén a központi katonai erőt 
jelentő támogatást biztosította a gyepűrendszer székely lo-
vasíjász nemzetségei által folyamatosan végzett helyi ha-
tárvédelem számára. A fentiek alapján indokolt értelmezni 
az alábbi történelmi emlékeinket is: „1376-ban alapították 
a szörényi püspökséget s ennek alárendelték a Maior Vala-
chiát, vagyis Havasalföldnek az Olt balpartján, az Olt és a 
Szeret közé eső részét is.” 1382. május 9-én az „argyasi 
püspökséget csupán Maior Valachia számára” alapítot-
ták. Az „argyasi püspökség fölállítása Lajos magyar ki-
rály kérésére történt”. „Roppant fontos adat ez hazánknak 
Havasalföldhöz való viszonyára nézve.” Nagy Lajos király 
volt az „1377-82. években Havasalföld főura”. Havasal-
föld keresztény világa kapcsán kiemelendő, hogy az 
„1365-1376. években az erdélyi püspök igazgatta őket 
helytartója által”. Egy 1382-ben kelt oklevélben „a szöré-
nyi püspök tudatja” azt „Nagy-Oláhországot” illetően, 
hogy ő itt, azaz „Maior Valachiában Kimpolungon (Lin-
gus Campus, Hosszúmező) papot szentelt”. 1382-ben An-
talfia Miklós volt az első argyasi püspök. 1421 májusától 
„Hunyady Péterfia Pál” lett Argyas püspöke. Ez utóbbi 
argyasi magyar püspök személye a magyar Hunyadi- 
nemzetség eredetkutatásával és rokoni körével kapcsolat-
ban külön is fontos kutatási területet jelenthet. E tárgykör-
ben a Szent Korona alkotmányjogi szerepére is indokolt 
utalnom! 1450-ben, Hunyadi János kormányzósága ide-
jén, „egy pápai egyházi adománylevél” ellen való tiltako-
zásként, a magyar jog védelmében az országgyűlés az 
alábbi levelet fogalmazta meg a római pápának: „Tudja 
meg Szentséged, hogy habár sértetlenül kívánjuk megőriz-
ni hódolatunkat az apostoli szék tekintélye iránt, mindnyá-
jan közakarattal elhatároztuk, hogy inkább ellenség, mint 
ilyen vendég. Ez az ország, amíg fönnáll, szabadságát is 
fönntartja. Ha tehát szentséged azt akarja, hogy Magyar-
ország hűségesen ragaszkodjék a szentszékhez, tartsa 
tiszteletben szabadságát.”.  

Megítélésem szerint a Kárpátokon túli magyar püspök-
ségek határvédelmi szerepének kutatása terén külön is lé-
nyeges adalék az alábbi: 1495-ben a magyar országgyűlés 
által hozott törvény szerint „azokat a külföldieket, akik a 
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királyon kívül mástól egyházi javadalmakat szereznek” 
akkor, „ha rajtakaphatók, mint az ország szabadságának 
nyilvános háborítóit együtt és egyenként vízbe kell fojta-
ni”.  Werbőczi István Hármaskönyvében a főkegyúri jog 
kiemelt hangsúlyt kapott, és azon az ősi jogfelfogáson ala-
pult, hogy „a magyar királyok a főkegyúri jogot az egyház-
alapítással, a kereszténység felvételével szerezték meg”. 
Havasalföldi Székely megyénk határvédelmi jelentősége a 
Hunyadi-ősök XIV. századi magyar világáig e körben ta-
lán a legfontosabbak. Indokolt azt is hangsúlyoznom a 
Duna bal partvidékén lévő magyar határvédelmi térség 
XIV. századig tartó magyar történelmi adatköre kapcsán, 
hogy ennek különösen a Kárpátokon túli magyar jelenlét 
kutatása terén van kiemelt jelentősége, melynek alapveté-
sei a havasalföldi Székely megyének a Fekete-tenger part-
vidékével való kapcsolatrendszere felismerésében is meg-
határozó erővel bírnak egészen a Hunyadiak koráig. E kör-
ben indokolt hivatkoznom arra, hogy térkép is készült e 
térség magyar voltának jelentőségéről! Albisi Barthos In-
dár és Dr. Kurucz György történelmi térképe a következő-
ket rögzítette: „Bodonyi bánság 1365 -1396”, „Szörényi 
bánság magyar uralom alatt 1233-1524”, „Havasalföld 
magyar uralom alatt 1369-1396”, „Moldva magyar 
uralom alatt 1359-1387”.

A XIV. századi Havasalföld és Moldva térségének ma-
gyar uralmi volta leginkább a Hunyadiak eredetkutatása 
kapcsán bír kiemelkedő jelentőséggel, hiszen a Kárpáto-
kon túli lovasíjász határvédelmünk terén a havasalföldi 
Székely megye léte a történelmi emlékezetműveltség 
alapvetései közé tartozik. Hunyadi János édesapja, Buthi 
Vajk kora legfőképpen a havasalföldi Székely megyétől 
Bodonyig terjedő magyar határvédelmi rendszer emlékei 
alapján értelmezendő. Zsámboki János (1531–1584) böl-
cseleti és orvosdoktor, történetíró 1566-ban megrajzolt Er-
dély térképén a Kárpátokon túli Havasalföldön lévő Ar-
gyas (Árgyasudvarhely) temploma is feltüntetésre került! 
A fenti alapvetések abba az irányba mutatnak, hogy Hu-
nyadi János édesapja, Buthi Vajk a havasalföldi Székely 
megye határvédelmi rendszerében jelentős katonai erőt 
megtestesítő székely Örlőc-nem Bod ágából származott!

Dr. Diószegi György Antal

Történelmi múltunk
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Bárczy Zoltán rovásírás kutató szálka és görcsmentes 
jávorfából (juharfa, iharfa) elkészítette a rovásbot máso-
latát, ezt Forrai Sándornak ajándékozta. Kisari Balla 
György tudományos térképész kérésére, Gurmai Ferenc, 
a Néprajzi Múzeum fafaragója három példányban rótta 
juharfa botra a székely naptárat. Gurmai egyik másolatát 
Kisari Balla György Bolognába vitte, ahol Marsigli 
hagyatékát tartalmazó gyűjteménybe került.

Kisari Balla György, aki a gróf életének kutatója is, 
egy gyönyörű kiállítású magyar és olasz nyelvű tudomá-
nyos könyvet írt Marsigli tábornok térképei címmel, a-
mely 2005-ben jelent meg. 

Szekeres Lukács Sándor, az Átalvető folyóirat kiadója 
Székely Mózes c. könyvében, a rovásírásról szóló résznél 
megemlíti a botnaptárt is (2007/319).

A külföldi tudósok közül talán Marsigli tett a legtöbbet 
a Kárpát-medence természeti és művelődéstörténeti 
kincseinek legalább papíron való megőrzéséért. A ma-
gyarságról való véleményét azonban az őt alkalmazó 
Habsburgok szemüvegén keresztül alakította ki. Még ak-
kor is, amikor megismerhette a Habsburg „hálát” a követ-
kezőképpen: Számtalan győzelem után egy német várat 
reménytelen helyzetben feladott a franciáknak, ezzel em-
beréleteket mentve meg. Lipót császár ezért majdnem 
kivégeztette, a hóhér nyilvánosan tépte le kitüntetéseit, 
kardját összetörték, lefokozták. Ezek után jelentkezett a 
francia XIV. Lajosnál katonai szolgálatra. A Napkirály a 
Rákóczi szabadságharc megsegítésére akarta küldeni, 
Marsigli azonban ezt visszautasította, mert „felfogása 
szerint a törvényes uralkodó ellen lázadókkal nem harcol 
együtt” (Kisari Balla Gy. 2005). 2003-ban megjelent 
könyvemben ezt írtam Marsigliről: „…megérdemelné, 
hogy tiszteletbeli magyarrá válasszuk és talán jobb idők-
ben megvalósul Forrai tanár úr álma, miszerint Ópuszta-
szeren szobrot állítanak neki.” Ezt a rajongást ma már ár-
nyalja, hogy a gróf nem ismerte fel a Rákóczi szabadság-
harc jelentőségét. Hadmérnöki tapasztalatával bizonyára 
diadalra vitte volna szabadságharcunkat, megmentve ez-
zel több ezer értékes magyar életet és máig ható politikai 
előnyöket szerezve hazánknak.

Friedrich Klára

Egy olasz tudós „esete”
 a gyergyószárhegyi 
botra rótt naptárral

Elnézést kérünk a szerzőtől
az Átalvető 2021. szeptemberi számában 
található tördelőszerkesztői hiba miatt. 

Lemaradt írásának befejező része, 
amelynek emiatt tartalma 

és mondanivalója csorbát szenvedett. 
A hibát ezúton pótoljuk.

(befejező rész)

Táncosok
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Számtalanszor kerültem szembe azzal a kérdéssel: mi-
ért nem hívták meg 1926-ban Marosvécsre, az első heli-
koni találkozóra Benedek Eleket? Kerestem a választ 
sokfelé - eredménytelenül. A feltételezéseknél, anekdotá-
zásoknál, mendemondáknál tovább nem jutottam Álta-
lában Bánffy Miklóst sejtették a megnemhívás mögött, 
hogy állítólag riválisának érezte volna Benedek Eleket, 
hogy kettejük közt kellett volna elnököt választani s ez 
nem volt a Bánffy ínyére, stb. Soha sem tudtam ezt a heli-
koni szellemtől távol álló kicsinyes feltevést megcáfolni.

Ismertem a Benedek-család sértettségét is ez ügyben, 
ami abban kulminált, hogy a Benedek Marcell szerkesz-
tette Magyar Irodalmi Lexikon 1963-ban Bánffyt 
mindössze 25 sor méltatásra érdemesítette és 7 sorra  mű-
veit, míg például Benedek Marcellnek három teljes hasá-
bot + 51 sort juttattak. (Benedek Eleknek magának is csu-
pán két és fél hasáb maradt.) Természetes fiúi elfogultság-
nak tekintettem, amit ugyancsak Benedek Marcell ír a 
Magyar író tragédiája 1929-ben. Benedek Elek utolsó 
évei-ben, mely a szerző kiadásában jelent meg, könyváru-
si forgalomban nem volt kapható. A 101 oldalas röpirat-
ból idézem az idevágó részt:

"Az 1926-os év különös - talán inkább komikus, mint 
tragikus - intermezzóját szolgáltatja a "vezérkedés" tör-
ténetének. El kell mondani ezt is.

Benedek Elek öt esztendeje "hazajött" már. Ez idő a-
latt soha senkitől nem kért semmit, még ünneplést és haj-
bókolást sem: adott mindenkinek, talán többet is (ki fog 
derülni, hogy többet is), mint amennyi telt tőle. Soha, se-
hol nem viselkedett úgy, mintha vezérkedésre vágynék. 
"Fiai", akik elvétve már együtt szerepelnek vele, új kifeje-
zőformákat keresnek - s ő lenne a legutolsó, aki azt várja 
tőlük, hogy irodalmi tanítványaiknak nevezzék magukat.

És... mégsem lehet azt átlagos emberi ésszel elhinni, 
hogy aki mindazt megcselekszi, amit Benedek Elek tesz, 
ne vágyódjék vezérszerepre.

1926 nyarán a vécsi kastélyban megalakul az erdélyi 
magyar írók szabadszervezete: a Helikon. Van benne 
mindenféle irányzatú, mindenféle korú író,  Összejönnek 
Kemény János báró vendégszerető kastélyában - és a 
megjelentek legnagyobb része meglepetten kérdezi: hát 
Benedek Elek nem jött el?  

A kérdezők közül sokan mondották azóta nekem: ők a 
maguk  irodalmi értékének elismerését várták attól, hogy 
Benedek Elek megjelenik közöttük. Nem értették és ma 
sem értik egészen (én sem) a kérdésükre adott választ: 
Benedek Eleket nem hívták meg.

Azok, akiket felelőssé lehetne tenni ezért a különös fe-
ledékenységért, annyiszor próbálták már jóvátenni, hogy 
valóban azt kell hinnem: kis satellesek munkája volt az 
egész. Azoké, akik nem tudták elképzelni, hogy Benedek 
Elek, ha Vécsen megjelenik, bele ne üljön a (nem létező) 
vezéri székbe. Ezt a széket pedig, érthető és talán megbo-
csátható személyi várakozásokkal, az akkortájt hazajött 
Bánffy Miklós grófnak szánták. Nyugodtan megnevezhe-
tem itt Kisbán Miklóst: azóta Benedek Elek is, én is meg-
ismerkedtünk vele és tudjuk, hogy ő sajnálta legjobban a 
satellesek buzgólkodását. Az elkövetett tapintatlanságot 
üdvözlő táviratokkal akarták helyrehozni az első két esz-
tendőben, az utolsóban komolyabb cselekedettel... de az 
más fejezetre tartozik, s amikor arra kerül a sor, az olvasó 
meg fogja érteni, miért mondtam itt el ezt a lényegében 
jelentéktelen esetet. Egyelőre a "vezér" nap-nap után kap-
ta a csodálkozó leveleket: miért nem volt Vécsen? És ő, 
aki soha ilyen hiúsági kérdések miatt tollhoz nem nyúlt,  
már újságban készült kiteregetni a Helikonnal való esetét 
s megmagyarázni azt, hogy ő Kisbaconból nemigen ve-
zérkedhetnék, ha akarna sem...

Szerencsére, ezt a saját személyi ügyéről szóló cikket 
sohasem írta meg, "fiait" sem tartotta vissza a Helikonban 
való részvételtől, s amikor a Helikont is elérte végzete, 
hogy Budapesten bizonyos fórumok előtt mint "balolda-
li" alakulást vádolják be: a bizalmasan hozzájuttatott vád-
iratra igen energikus választ adott. Személyes bántódása 
egy pillanatra sem tette elfogulttá. Abban sem akadályoz-
ta, hogy tovább puhítsa a pesti talajt az erdélyi írók szá-
mára.”

Jóformán hét évtizeddel a Helikon alakulása után, az 
első marosvécsi összejövetelt hitelesen idézi fel, mintegy 
koronatanúként "jelentkezik" Kós Károly két helyen is. 
Először a Kós Károly levelezése Czine Mihállyal 2000-
ben kiadott kötetben. Kós Károly - Czine Mihályhoz, Ko-
lozsváron, 1966. január elsején írt levelében reflexiókat 
fűz a címzettnek, Erdélynek a két világháború közötti ma-

Eleven hagyomány
KÓS  KÁROLY  LEVELEZÉSÉBŐL

A BENEDEK ELEK-ÜGY

Irodalom - B. Osvát Ágnes rovata
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gyar irodalmáról készülő dolgozatához. Így tér ki az u.n. 
Benedek Elek-ügyre is. 

(36. oldalon) A dolgozat szerint a vécsi írótalálkozóra 
"meghívni még Benedek Eleket is kifelejtették, ta-
lán Bánffy kívánságára."

Téves megállapítás, illetve feltételezés. Mert Be-
nedek Eleket igenis meghívta Kemény János. Vi-
szont levélbeli meghívására nem kapott választ (a-
mi azért lett volna szükséges, hogy Keményék gon-
dolkodhassanak megfelelő elhelyezéséről). Esetle-
ges félreértések elkerülése céljából Bánffy és én e-
gyütt felkerestük Benedek Eleket, aki akkor, Feren-
czy Gyula - Szentimrei apósa - vendégeként éppen 
Kolozsvárt volt. Kemény János nevében Bánffy 
megismételte a meghívást. Mire Benedek Elek kije-
lentette, hogy a meghívásnak csak azzal a feltétellel 
tudna eleget tenni, ha biztosítékot kapna, hogy a ta-
lálkozón ő fog elnökölni. Bánffy felvilágosította u-
gyan, hogy a találkozónak sem szervezete, sem tisz-
tikara nincsen, az írók egyszerűen Kemény János 
meghívott vendégei, a megbeszélések baráti beszél-
getések, formaságok nélkül, de Benedek Elek a 
meghívást ilyen körülmények között nem fogadta 
el.”

(39. oldalon) "Bánffy Miklós volt a Helikon elnöke". 
Az előbbiekből következik, hogy ez a megállapítás 
is téves. Az egyes megbeszéléseket ugyan ún. 
korelnökök vezették, de Bánffy a korelnökséget sem 
vállalta.  

1926-ban - tehát két  év múlva - született meg az 
írók vécsi, - Helikoni-találkozója.

1928-ban - újabb két év múlva - az E. Sz. Céh ki-
adásában indul Erdély irodalmi folyóirata, az "Er-
délyi Helikon", az írótalálkozónak a Céh-vel 
egyetértően megállapított programmjával: tiszta 
irodalom, európai színvonal, transzilván alapon.

Tehát: a könyvkiadó nem a vécsi íróközösség al-
kotása. Az elsőszülött Céh és a másodszülött vécsi 
íróközösség az erdélyi magyar irodalomnak két 
egymástól független és merőben különböző jellegű, 
de azonos célú mnka-, illetve életszerve volt és 
maradt. A folyóirat pedig a vécsi Helikon és a Céh 
közös alkotása."

Kós Károly második "jelentkezése": 2003-ban közölte 
a Nap Kiadó Féja Géza levelezésé-t, s benne Kós Ká-
rolynak - Féja Gézához írott, 1967. augusztus 14-ről da-
tált levelét. Ebben még érzékletesebben tér vissza az omi-
nózus meghívásra vagy meg nem hívásra.  

(Érdekes ember érdektelen levelet nem tud írni. Kós 
levelei, még a leghivatalosabbak is - mindig tartalmaz va-
lamit, egy szót, kifejezést, egy mondatot, egy megszólí-

tást stb., ami feledhetetlenné, senki más írásával össze 
nem cserélhetővé teszi, nem szólva a kézírás különleges-
ségéről, ami valamennyi levelét valóságos grafikai re-
mekké emeli, hogy messziről is látja az ember: "ez egy 
Kós-levél". De szinte ugyanezt mondhatnám egy Tamási-
, Áprily vagy Bánffy-levélről is. Ez a Féja Gézának írt le-
vél nemcsak a Benedek Elek-ügy miatt perdöntő, de 
ugyanilyen fontos, amit a Erdélyi Szépmíves Céh és a 
Helikon  alakulásáról ír - megérdemli, ezalkalommal is,  
hogy itt is teljes terjedelmében idézzük, hiszen sok-sok 
pontatlanságot szüntet meg, tisztáz és elválaszt össze-
mosott eseményeket. 

Kós Károly - Féja Gézának

Kedves Barátom!
Még a télen kaptam meg Szabadcsapat című könyve-

det (ma sem tudom, ki hozta, én a fiam közvetítésével ju-
tottam hozzá). Nagy élvezettel olvastam el, mert nemcsak 
érdekes volt, hanem tanulságos is. S ezt sem megírni, sem 
a könyvet megköszönni nem tudtam, mert nem tudtam a 
címedet, és akitől kérdezősködtem, azok sem tudták itt. 
Most aztán, hogy Tamási Áron c. gyönyörű könyvecské-
det is megkaptam, egy pesti atyámfia kinyomozta és meg-
írta nekem a címedet (nem tudom, hogy jó cím-é ez a tele-
fonkönyvből való, mert az Írószövetségben más utcanevet 
tudnak), végre megírhatom ezt az én köszönő és üdvözlő 
levelemet.

Ahogy megdöbbentett és megrázott, amikor Tamási 
Áron halálának gyászjelentését megkaptam, úgy fojtotta 
most is  sírás a torkomat, amikor Róla való meghatóan 
szép írásodat olvastam, melyet érzésem szerint nemcsak a 
nagynevű íróművész megbecsülése, de a barát, a bajtárs, 
a testvér szeretete is diktált.

Nehezen tudok belenyugodni abba, hogy el kellett 
pusztulnia annak, aki 10 esztendővel volt fiatalabb mint 
én, s nem is ismertem még a szinte gyerekembert (Ameri-
kában volt akkor), amikor első könyvének - megszületésé-
nél - én voltam a bábája. S hogy hazajött Amerikából, 
több mint két évtizedes közvetlen és közös munka, töpren-
gések, tusakodások, szép próbálkozások, meg-megcsilla-
nó reménykedések és nagy-nagy csalódások kötöttek ösz-
sze. Aztán - s ennek is több már, mint 20 esztendeje - el-
ment közülünk a bajtárs, a barát, a testvér...

Mint ahogy egykor elment Amerikába is. 
De ha Amerikából haza tudott jönni, Magyarországról 

hiába próbálkozott - mert tudom, hogy újra és újra pró-
bálkozott -, nem tudott visszavándorolni - csak halálában.

Pedig ott kinn megkapott mindent, amit művészember 
megkaphat az életben: megbecsülést, kitűntetéseket, te-
kintélyt, tapsot s anyagi gondoktól mentes független éle-
tet. Csak egyet nem kapott meg, amit itthon hagyott, mert 
nem vihette magával: az ő szülőhazáját, a hegyeket, erdő-
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ket és vizeket, a városokat, falukat és az embereket. Azt az 
egész kicsi csodavilágot, mely őt életre hozta, melynek élő 
részecskéje volt, s amelyből az ő lelke kapta, mindig csak 
kapta ingyen ajándékul azt a sok szépség-gazdagságot, 
hogy abból kinőhetett és kivirágozhatott benne és általa 
kicsi hazájának és népének csodálatos, hatalmas mese-
mondó nótafája.

Az én szegény kivándorolt testvéremnek nagyon nehéz 
árat kellett fizetnie azért, amit ott kinn kapott.

S nem tudom, megérte-é?

És most, kedves Gézám, ne vedd rossz néven, ha meg-
hatóan szép Tamási-írásod két tárgyi tévedésére hívom fel 
szíves figyelmedet. Igazán nem akar ez a kákán csomót 
keresés lenni, annál inkább, mert ezekbe a tévedésekbe 
már többször és több helyütt belebotlottam.

Tehát a 44. oldalon ezt állapítja meg a könyv: "Ke-
mény János munkálkodása és egyéni áldozatkészsége 
tette lehetővé a Helikon folyóiratnak és kiadóvállalatnak, 
az "E. Szépmíves Céh"-nek megszületését..."

Ezzel szemben a tiszta valóság ez:
Az "E. Szépmíves Céh" könyvkiadó vállalatot 6 erdélyi 

író-újságíró (Kádár Imre, Kós Károly, Ligeti Ernő, Nyírő 
József, Paál Árpád és Zágoni István) bajtársi közössége 
alapította 1924-ben, betéti társaság formájában. Senki 
másnak, tehát Kemény Jánosnak sem volt ebben semmi 
része. (Sőt azt se tudtuk akkor, hogy Kemény János a vilá-
gon van.)

A vécsi "Helikon"-nak nevezett szabad írói munkakö-
zösség a Céhtől függetlenül született 1926-ban, és ebben 
valóban oroszlánrésze volt Kemény Jánosnak, a vécsi  
írói találkozók házigazdájának. E vécsi írói közösségben 
született meg az E. Helikon folyóirat indításának gondo-
lata. A kiadást aztán a már akkor élő "E. Szépmíves Céh" 
vállalta a maga jószántából, és a maga erejével és 
áldozatkészségével 1928-ban meg is valósította anélkül, 
hogy Kemény Jánostól, vagy bárki mástól ahhoz anyagi 
áldozatot vagy szubvenciót kért vagy kapott volna.

Egy további passzusban ezt írtad:
"Felmerült az irodalmi vezérség kérdése: egyesek 

Bánffy Miklóst kívánták az élre, mások Benedek Elek mel-
lett kardoskodtak. A Helikon "vezérkara" úgy döntötte el 
a kérdést, hogy Benedek Eleket nem hívta meg az első 
marosvécsi találkozóra."

E megállapítással szemben a valóság ez:
1. A vécsi "Helikon írótalálkozók" értelmi szerzői, ki-

találói (egészen függetlenül az E . Sz. Céhtől): Kuncz Ala-
dár és Bánffy Miklós voltak, akik a megvalósításhoz - 
szükségszerűen - Kemény Jánost (a vécsi kastély tulajdo-
nosát és a találkozó házigazdáját) vonták be maguk közé. 
Ez volt az a "vezérkar", mely összeállította azoknak az 
íróknak a névsorát (évről évre), akiket aztán Kemény 

János baráti találkozóra vendégül meghívott. Első ízben 
1926-ban, tehát két évvel a "Céh" megalapítása után és 
attól egészen függetlenül, sőt tudtán kívül.

2. Hogy a "vezérkar" az ún. "vezérkedés" kérdésében 
mit vagy kit nem spekulált, azt persze én nem tudhatom, 
viszont azt annál inkább, hogy Benedek Eleket Kemény 
János igenis meghívta a vécsi találkozóra, mert - miután 
személyes meghívólevelére a kért választ nem kapta meg - 
Bánffy Miklóssal ketten kerestük fel az akkor Kolozsvárt 
tartózkodó Benedek Eleket, hogy a netalán elkallódott 
meghívólevélen kívül személyesen is átadjuk neki Kemény 
János meghívását.

Benedek Elek azonban, azzal az indokkal, hogy ő csak 
elnökképpen vehetne részt a találkozón, s miután ez nem 
volt számára biztosítható, nem fogadta el a meghívást. (Itt 
jegyzem meg, hogy a vécsi találkozónak nem volt semmi-
féle szervezete, alapszabályai, tisztikara stb. Tehát nem 
volt vezére, illetve elnöke sem, a 3 napos találkozók meg-
beszélésein sorban korelnökök és korjegyzők fungáltak, 
és Bánffy Miklós még korelnökséget sem vállalt. Hogy 
miért volt ez így, azt a gyakorlat igazolta.)

Kedves Gézám! 
Megbocsáss, hogy egyszerű köszönő és üdvözlő leve-

lemet ilyen ide nem való tartalommal talán feleslegesen 
megszaporítottam, de bevallom, bosszantottak ezek a 
már-már a köztudatba begyökerező jóhiszemű (de sok-
szor szinte szándékosnak tűnő) történeti tévadatok (vagy 
tévedések?).

Még egyszer hálás vagyok, hogy megírtad könyvecs-
kédet, s én olvashattam is azt, és kívánok Neked jó egész-
séget, jó munkát és minden jót igaz régi barátsággal:

Kós Károly"

Pár évre rá, 1971 június 28-ról ír még egy vallomásos 
levelet Féja Gézának a transzilvanizmusról. Látszólag 
nem ide tartozik, de valahogyan mégis igen.

"A transzilvanizmus miatt közvetve vagy közvetlenül 
annyit vádoltak, mocskoltak, árulóztak engem. Kívülről-
belülről, jobbról is, balról is. S ma sem tudom, hogy 
miért?

Balról és belülről elsősorban szegény Gaál Gábor, aki 
a "transzilvanizmust" az én "kitalált politikai misztifikáci-
ómnak" állapította meg. Amin én nem is csudálkoztam, 
mert hiszen Gaál Gábor túl-dunai ember volt, aki ráadá-
sul Bécsből csöppent közénk 1925-ben, s itt Kolozsvárt 
begubózkodva a maga baloldali elvtársainak és munka-
társainak szűk körén kívül másokkal alig érintkezve, szá-
mára Erdély a maga három-, sőt négynemzetiségű em-
bertársadalmával, sajátos ezeréves történelmi múltjával 
és hagyományaival ismeretlen világ volt és maradt (...)

Erre 1929-ben megjelent Erdély (kultúrtörténeti váz- 
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lat) c. könyvemben tettem fel a kérdést - magamnak: van-
e hát valójában sajátos, minden mástól különböző erdélyi 
szemlélet, gondolkodásmód, szellemi alkat? És Erdély 
ezeréves múltja számomra meggyőzően pozitív választ 
adott.

Ráadásul aztán 1930-ban az Ifjú Erdély folyóirat 
(talán az én könyvem hatására) feltett körkérdésére (hogy 
"mi az erdélyi gondolat?"), értelmiségünk élenjárói (köz-
tük Makkai Sándor, Áprily Lajos, Tamási Áron, Kuncz 
Aladár, Jancsó Elemér, Szentimrei Jenő, Molter Károly, 
Méliusz József stb.) vallották és vállalták magukénak is a 
transzilvanizmust.

Ezzel a magam részéről le is zártam a transzilvaniz-
mus vitáját, és szó nélkül hagytam, hogy a felszabadulás 
után Gaál Gábor és marxista fullajtárjai a maguk számá-
ra "romániaisággá" változtassák át a "transzilvaniz-
must", mely az én számomra a sajátosan erdélyi hagyo-
mányok és az erdélyi népi szemlélet tanulságai alapján 
alkotó és formáló szellemi energiaforrást jelentette már 
ifjú építész koromban is, és a továbbiakban irodalmi és 
közéleti tevékenységem minden területén a mai napig...”

Forrás:
Molter Károly-hagyaték, Marosi Ildikó feldolgozásában
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Ami azáltal vagy, hogy nincs, mert éppen a hiány élteti
„Mert az égi útnak elve: / kúszva, vérzőn,       énekelve, / portól, sártól piszkosan / 

menni m      indig, biztosan. / S kopjék térdig bár a l      ábam, / tudom, az ég kapujában/utolérlek, K      risztusom!”
               (Dsida Jenő)

Verát a telefon éles berregése verte fel. Éppen valami 
nagyon kellemeset álmodott, ijedten, nehéz pillákkal né-
zett a faliórára. Hajnali hatot mutatott a mánus. Az órain-
ga lassú méltósággal lengett jobbra-balra, az egész lakás 
békés, langyos nyugalmat árasztott. Vera bosszúsan ke-
reste a papucsait - mindig becsúsznak az ágy alá, - majd 
kicsoszogott az előszobába.

 - Ki a fene lehet, ilyen illetlenül korán, - morgott ma-
gában és felkapta a hangos jószág kagylóját. Aztán pilla-
natokon belül megdermedt benne még a gondolat is. 
Andor dobhártya-repesztő hangon, szinte artikulátlanul, 
köszönés nélkül ordított a fülébe.

- Vera, hallasz engem? Kálmánkát az éjjel megölték!! 
Érted?!

S mert nem kapott semmiféle választ, tovább üvöltötte:
- Nem hallod, Vera?! Kálmánka a morgában van! Ér-

ted, Vera?!
- Nem értem, te meghülyültél. Hogyhogy megölték? 

Ilyen nincs. Ő se nem iszik, se nem tekereg, sosem volt el-
lensége, miket beszélsz? - dadogta Vera, - s közben érezte, 
hogy valami iszonyú hidegség tör rá, valami olyan, ami 
cseppenként hűti ki az emberben a vért, aztán jön a nagy 
belső remegés. 

- De! Igaz! - ordított tovább Andor izgatottan. Kidob-
ták az ablakon, a Lia lakásából, a harmadik emeletről. Azt 
mondják, amikor kiesett, legalább egy órát feküdt ott a 
földön, nyöszörögve, segítségért könyörögve, és senki, 
egyetlen ember fia nem mert kimenni valamelyik lakás-
ból, hogy segítsen. Csak a függönyök mögül leselkedtek 
az emberek, hogy mi fog történni. Aztán, mire valami éj-
jeliőr arra vetődött és mentőt hívott, már nem tudtak segí-
teni rajta - csuklott el a hangja. - Később felmegyek hoz-
zád, s majd a részleteket is elmondom. Ez már nem tele-

fontéma - fejezte be Andor, most már jóval halkabban.
- Jó, gyere fel - egyezett bele Vera gépiesen és szinte 

elejtette a kagylót, amint remegő kézzel vissza akarta he-
lyezni a villára. Az előszobatükörben rábámult saját fal-
fehér képére, aztán a szobába lépett és egy fotelbe ro-
gyott. Csak ült a derengő félhomályban, minden olyan 
valószerűtlennek tűnt most, majd egyszerre szinte brutáli-
san rázta meg az emlék: Kálmánka itt, éppen ebben a fo-
telben ült két hónappal ezelőtt. Szilveszter napja volt, ha-
za akart menni a szüleihez, akik egy távolabbi kisváros-
ban laknak, autóstoppal akart hazajutni estére Kálmánka, 
de azelőtt még felugrott egy picit őhozzá, boldog újévet 
kívánni. Itt ült, ebben a fotelben, úgy, mint egy szárnya-
szegett madárka. Vera szerette volna vigasztalni, de ehhez 
előbb azt kellett volna megtudnia, hogy mi baja, s nem 
merte megkérdezni, egyszerűen nem tudta, hogy fogjon 
hozzá, így hát inkább azt mondta neki, hogy megkínálja 
valami finomsággal és beszaladt a konyhába. Amíg elő-
készítette a tartármártással nyakon öntött, vajas tésztába 
burkolt virsliket, arra gondolt, hogy micsoda jó fiú ez a 
Kálmánka, nem hagyja magára szilveszterestén az öreg 
szüleit, igaz, egyetlen örömük, minden reményük ez a fiú, 
aki későre, nagyon későre született. Isten különös ajándé-
kának tekintették, hiszen akkor  már régen lemondtak a 
gyermekáldásról, amikor az édesanyja majdnem negyven 
évesen, váratlanul teherbe esett. Ez a kései gyermek lett 
hát életük minden boldogsága... Szűzanyám!, vajon már 
megtudták-e? - villant át hirtelen az agyán a gondolat.

Amikor tavaly odahelyezték ahhoz a középiskolához, 
- szőtte tovább az emlékeit, - Kálmánka már ott tanított, 
franciatanárként. A bemutatkozásnál rögtön felfigyelt rá, 
meleg baritonja nem egészen illett törékeny külsejéhez, 
sötétszőke, féloldalra választott hajat viselt, és acélos 
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szürke, de nagyon szomorú szemekkel nézett Verára, 
amitől a lánynak olyan érzése támadt, hogy ezt a fiút óvni 
kellene, védelmezni kellene. De mitől? Kitől? Ez az 
egész akkor még csak homályos, nem is egészen érthető 
sejtelemként kezdett mocorogni benne. Aztán lassan ösz-
szebarátkoztak. Vera úgy tekintett Kálmánkára, mintha 
kistestvére lenne, pedig szinte egyidősek voltak, de hát ez 
a fiú a maga harminc évével olyan magányosnak, olyan 
sebezhetőnek tűnt, hogy Verában szinte anyai érzések 
ébredtek iránta. Néha, ahogy elnézte a tanáriban, amikor 
dolgozatot javított, majd hirtelen hátratolva a széket, ciga-
rettára gyújtott és elgondolkozva fújta a kék füstkariká-
kat, az a fura gondolata támadt, hogy ha szobrász vagy 
festő lenne, Kálmánkát kérné fel Krisztus-modellnek. 
Nemcsak a külseje miatt. De volt a tekintetében valami 
mély, feloldhatatlannak tűnő szenvedés, még ha nevetett 
is, a szeme akkor sem vált vidámabbá. Mintha a sorsát 
már akkor a tekintetében hordozta volna.

Bizonyára Liára gondolt ilyenkor, egy másik iskolá-
ban tanító angoltanárnőre, akinek az ősszel kezdett udva-
rolni, csakhát Lia körül mindennek olyan bizonytalan szí-
nezete volt. Kálmánka szerelmes lett, addigi ártatlan éle-
tének minden tisztaságával és ragaszkodásával és nem ér-
tette a lány folytonosan kitérő válaszait, rá nem érő estéit. 
Amint az legtöbbször történni szokott, mindenki tudott 
arról, amiről Kálmánkának kellett volna a legjobban tud-
nia, csak hát éppen ő nem sejtett semmit. Lia románzsidó 
lány volt, és minden áron el akart menni ebből az ország-
ból. Már szinte két éve beadta a kitelepedési kérelmét, de 
még semmi jele nem látszott annak, hogy kedvező választ 
kap azoktól a felsőbb szervektől, akik akkoriban élet és 
halál urainak képzelték magukat. S ilyen formán, ezzel az 
üggyel kapcsolatosan lépett be az életébe az a bizonyos 
ifjú "úriember", akit csak amúgy a "kékszeműek" fajtájá-
ba sorolt az egyszerűbb földi halandó. Valószínűleg hat-
hatós segítséget ígért az ügy elintézése körül, és Liának 
kezdett terhére lenni a Kálmánka hűsége, ragaszkodása. 

- Hát az történhetett az éjszaka, - döbbent bele Verába 
a felismerés, - hogy biztos mindketten egyidőben mentek 
fel Liához, a többit már nem is olyan nehéz elképzelni. 
Hiszen, ha Kálmánka véletlenül esett volna ki az ablakon, 
ami szinte lehetetlen, - akkor éppen Lia kellett volna 
azonnal mentőt hívjon, segítségért rohanjon. De sem ő, 
sem más nem mozdult.

- Csakhogy erről nem beszélhetek senkinek - borzadt 
bele Vera a gondolatba. Erről a szörnyűségről még csak 
beszélni sem szabad ebben az országban. Uramisten!

Ha akkor, azon a két hónappal ezelőtti napon, amikor 
ott ült szegény Kálmánka, megmondtam volna mindent - 
gyötörte tovább magát. Talán szakított volna Liával. S ak-
kor minden másképp alakult volna. Dehát, amíg tett-vett 
a konyhában, azalatt megérkezett Andor is, s azután már 
nem adódott többé alkalom négyszemközt maradni Kál-

mánkával. S azóta sem, most már aztán sohasem - nyilallt 
át Verán újból és újból a fájdalom. Pedig az iskolában is, 
hányszor elgondolta azóta, hogy időt kerít egy alapos 
beszélgetésre, de valahogy mindig csak halogatta az 
adódó alkalmat, persze, az ember hajlamos arra, hogy 
egyre csak halogassa a nem túl kellemes ügyeit, aztán 
egyszer csak arra ébred, hogy örökre elintézetlenül 
maradt minden.

Harmadnap a tantestület, két bérelt autóbuszon indult 
a Kálmánka szülővárosába, ami legalább nyolcvan kilo-
méterre fekszik. A buszon a kollegák szinte vidámnak tű-
nő tereferéje csak úgy jutott el Vera tudatáig, mint távoli 
kirándulócsoport zsivaja, s miután megérkeztek, az egész 
hosszú út a szülői háztól, a temetőig, még maga a temetés 
is, egyszóval minden, ami azokban az órákban történt, 
úgy tűnt, mintha valami abszurd filmet nézne, aminek 
egyszercsak vége szakad majd, feláll a székről és tovább 
folyik az élet a rendes, megszokott mederben. Hallgatta a 
pap monoton beszédét, amiből egyetlen mondat ragadt 
meg zsibongó agyában: "Amennyi krisztusi szeretet van 
bennünk, annyi életet hordozunk és annyi marad meg és 
él tovább belőlünk Istenben."  Ezt néhányszor elismételte 
magában, aztán arra gondolt, hogy nincs szomorúbb egy 
ilyen tél végi, de tavasz még sehol temetésnél. Amikor a 
föld rideg fagyosságát még csak a puha hótakaró sem 
oldja, koppannak a kemény rögök, koppannak, dübörög-
nek... A fák kopasz, dermedt, fekete ágain szomorú fekete 
madarak gubbasztanak, majd egyszerre csak hangos ká-
rogással röppen fel egyik a másik után és hamarosan vala-
mennyi belevész a párás ködbe...

Később, újból a szülői háznál gyülekeznek, ahol Kál-
mánka édesanyja, szegény, sürög-forog, terít, láthatóan 
elfoglalja magát, talán nincs is egészen tisztában azzal, 
ami most velük történt. Az imént még ravatalt-látott szo-
bában asztalokat tolnak össze, tálakat hordoznak, "tesse-
nek asztalhoz ülni", rebegi Kálmánka édesapja és re-
ménytelenül tologatja a székeket a vendégek alá. Szeme 
ide-oda rebben, láthatóan még ő sem tudja felfogni, mi is 
történt, csak mozgatja kezét-lábát gépiesen, mindegyre az 
ajtóra pillant, talán azt reméli, hogy az ajtókeretben egy-
szer csak felbukkan a fia, lehet, ő látja is, és nem igazán 
érti, minek van itt ez a sok ember.

A volt kollégák pedig asztalhoz ülnek, falatoznak, isz-
nak, itt-ott már elhangzik egy tétova kacaj is, történetekbe 
kezdenek, Kálmánka emléke elsuhant mellettük, az ital 
egyre jobban feloldja bennük a magukra erőszakolt ünne-
pélyes arcot, vannak, akik rövidesen már tele pofával 
zabálnak, vigyorognak.

Vera nem ült le, darab ideig csak állt az ajtó mellett, 
nézte a zsíros szájakat, hirtelen émelygés fogta el, nagy 
üresség türemkedett a torka felé, aztán hirtelen kilépett az 
ajtón, Senkinek sem tűnt fel, hogy nincs közöttük. Az ud-
varon nekitámaszkodott a magas tűzfalnak, úgy rátapasz-
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totta a hátát, olyan mereven, mintha bele akart volna 
olvadni.

Andor egy idő után mégiscsak észrevette, hogy nincs 
bent, s rosszat sejtve indult a keresésére, majd amikor 
meglátta, szégyenkezve mentegetőzött: "mindjárt én is 
kijövök, de most nem tehetem, tudod, mit mondanak a 
többiek", s már indult is vissza.

- Nem rossz fiú Andor, tényleg nem rossz, - nézett utá-
na Vera, - de nemsokára ő is csak olyan lesz, mint a többi 
zabáló, böfögő, röhögő kolléga, akiktől hányingere tá-
madt, ezek itt azt hiszik, hogy minden kötelezettségüket 
lerótták azzal, hogy el méltóztattak jönni a temetésre, s 
mostmár nyugodtan lehet enni, inni, ugyanabban a szobá-
ban, ahol két órával ezelőtt még ott feküdt a sápadt, szőke 
fiú, zúzódásokkal, szenvedések nyomával finom arcán. 

Vera nem is vette észre, hogy miként került melléje 
Kálmánka édesanyja.

- Miért nem tetszik bejönni? - kérdezte elgyötört hangon.
- Nem, nem tudok - nyögte ki Vera, - és remegni kezdett 

a szája, nemcsak a külső, hanem a belülről alattomosan el-
hatalmasodó hidegtől is.

A néni ott toporgott előtte tanácstalanul, már vagy még 
nem tudott sírni, éppúgy nem értett semmit, akárcsak a férje.

- Tessék megmondani nekem, - kezdte elhaló hangon, - 
mi történt szegény fiammal? - és nézett Verára, megtört 
fényű szemével, válaszra várva. Ezzel a kérdéssel eddig 
nem mert senkihez sem fordulni, talán félelemből, talán 
gyámoltalanságból, lehet bizalmatlanságból.

Vera lehunyta a szemét, úgy suttogta, csaknem maga elé: 
- Nem tudom, tessék elhinni, nem tudom. És ingatta a 

fejét, csak úgy lengett válla körül a rengeteg fekete haja.
- Ugye, maga nagyon szerette a fiamat? - ismerte fel 

végre a titkot a szegény asszony és hirtelen rásimította a 
kezét Vera kézfejére.

A lány lassan bólintott rá, pillanatra egymásba mélyedt a 
tekintetük és mindkettőjükben akkor kezdett bomlani a bé-
nultság, ugyanakkor előrevetült egy sötét árnyék: az elkö-
vetkező idők reménytelen fájdalma. És mázsás súllyal nehe-
zedett rájuk hirtelen az, ami éppen azáltal VAN, hogy 
NINCS többé.

Az idős asszony aztán éppolyan szótlanul tűnt el, mint a-
hogyan megjelent. Vera még hallgatta egy darabig a bentről 
kiszüremlő hangokat, újból felémelyedett, majd lassú lép-
tekkel kiindult az udvarból.

Óvatosan tette be a kaput maga után és gyors léptekkel, 
végül szinte szaladva indult a város vége felé. Körülnézett, - 
add Uram, hogy jöjjön valamilyen jármű, - fohászkodott 
magában éppen, amikor a félhomályból előbukkant egy 
szürke Dacia. Hirtelen hadonászni kezdett a karjaival, s már 
azt hitte, nem is vették észre, amikor a kocsi kihúzott az út 
szélére és megállt.

- Ha szerencsém van, hazavisznek - lépett oda Vera... és 
szerencséje volt.

Mire a társasbusz előállt és Andor keresni kezdte, ő már 
régen ott száguldott egy idegen kocsiban, szólni sem mert, 
még jó, hogy a kocsi vezetője sem lehetett valami beszédes 
ember, lehet, örült is, hogy ilyen szótalan útitársa akadt, aki 
ráadásul majd fizet is a fuvarért.

Vera zsibbadtan nézte a mellettük elszaladó fekete fákat, 
amint a leszálló alkonyatban egyre feketébbek lesznek, - 
nincs megállás -, gondolta, - megállás soha sincs. Minden 
elszalad mellettünk és mi is, minden mellett elszaladunk. A 
saját életünk mellett is. A papnak van igaza, csak annyi 
marad meg belőlünk, amennyi életet hordozunk és amennyi 
krisztusi szeretet van bennünk, ez és ennyi él tovább 
belőlünk Istenben...

Utóirat
A temetés után pontosan egy hónappal, Lia kézhez 

kapta a kitelepedési engedélyét és úgy elhúzott Európá-
ból, hogy azóta sem hallani hírét.

A "kékszemű" egy ideig még látható volt a rendőrség 
utcája környékén, majd az időközben beköszöntött "de-
mokrácia" őt is bekavarta a nagy balkáni mocsokmasszá-
ba. Valószínűleg virágzó üzletei vannak, valahol Balká-
niában.

Kálmánka halálának a körülményeit soha, senki nem 
próbálta kivizsgálni. 

S az öreg szülők? Melléjük, ama lelket didergető feb-
ruár-végi nap után, kísérőül szegődött a BÁNAT. Azon-
ban hamarosan megunta az örökös kísérő szerepét, s fino-
man karonfogva az öregeket, elkísérte, sőt át is segítette 
őket azon a határon, ahova őneki már nem lehet belépési 
engedélye, de ahol nem is lenne semmi keresnivalója.

És Ők hárman, immár ki tudja, melyik égi úton sétál-
gatva, eltűnődhetnek azon, hogy érdemes volt-e a lábukat 
valaha betenni, arra a sárgolyóra ott lenn, ahol az igazság-
szolgáltatás teljesen ismeretlen fogalom. Ahol sírjukat is 
már csak az a földig lógó szomorúfűz-ág cirógatja végig 
némelykor, ha egy arra tévedő irgalmas szellő meglengeti.

Hát így van ez. Ha egyáltalán van a szellemnek igazsá-
ga, akkor az odaát van.

B. Osvát Ágnes                                                           

Irodalom - B. Osvát Ágnes rovata
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Magyar Betlehem
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Fátylak mögött tüzes szemek         
és déli, reszkető verőfény,            

s a langyos őszi ég merő fény, 
kék csillagok tündöklenek.

Mert csak te kellesz, Árnyalat,
és semmi Szín, koldusi ékül,
ó, fuvola s kürt összebékül,

e síma álomszárny alatt.

A gyilkos Csattanó gaz úr,
baj lenne ha versedbe hagynád,

az ötletet, e durva hagymát,
melytől könnyez a szent Azúr.

Szónoklat? Törd ki a nyakát                                                                          
és  jó, ha izmod megfeszíted,                                                                
pórázra szoktatván a Rímet.                                                                                  
Mi volna, ha nem volna gát?

 
Ó, jaj, a Rím silány kolomp,                                                                      
süket gyerek, oktondi néger,                                                                    
babrál olcsó játékszerével                                                                                 

s kongatja a szegény bolond.

Zenét minékünk, muzsikát!                                                                             
Legyen a vers egy meg nem álló                                                                    
lélek, mindig új vágyba szálló,                                                                        

mely az egekbe ugrik át.

Egy jó kaland legyen dalom,                                                             
hajnalban, az idegen szélben,                                                              
mentákra üljön észrevétlen…                                                                         

A többi csak irodalom.
(Kosztolányi Dezső fordítása)

PAUL VERLAINE 

(1844. március 30, Metz – 
1896. január 8. Párizs) 
Francia parnasszista és 

szimbolista költő. 
Halálának 125. évfordulója.

HOLDFÉNY

Különös táj a lelked: nagy csapat
álarcos vendég jár táncolva benne;

lantot vernek, de köntösük alatt
a bolond szív mintha szomorú lenne.

Dalolnak, s zeng az édes, enyhe moll:
életművészet! Ámor győztes üdve!
De nem hiszik, amit a száj dalol,

s a holdfény beleragyog énekükbe,

a szép s bús holdfény, csöndes zuhatag,                                                   
melyben álom száll a madárra halkan,                                                             

s vadul felsírnak a szökőkutak,                                                                        
a nagy karcsú szökőkutak a parkban.

(Szabó Lőrinc fordítása)

KÖLTÉSZETTAN
Charles Morice-nak

Zenét minékünk, csak zenét,
ezért a versed lebegőben

ragadd meg a lágy levegőben,
amint cikázik szerteszét.

Ha szókat írsz, csak légy hanyag,
és megvetőn dobd a zenének,

mert édes a tétova ének,
s a kétes olvadó anyag.

„A szív és az ész / Ellentmondásában, Te / A szívre hallgass.” 
„A nagy emberek / Megőrzik gyermekkoruk / Gondolkodását.”

(Tőkés Béla: Szív és ész, Játékosság)

Dávid Júlia: A tél virága
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Élt a Hargita oldalában egy magányos fenyő. Senki 
sem lakott a közelében. Az erdő, de még a legkisebb bo-
kor is olyan messze volt tőle, hogy még a kiáltását sem 
hallották volna meg, nemhogy a sóhajtásait. Ezért aztán 
nem is kiáltozott, nem is sóhajtozott. Még a nyári viharok, 
villámok s a farkasordító telek idején sem. Pedig annyit 
sanyargatták, hogy az még embernek is sok volna.

Elfásult egészen a nagy egyedülvalóságban. Egyetlen 
öröme volt, ha nyaranta egy-egy arra legelésző juhnyáj 
bújta meg az árnyékát, a nagy melegben. Vagy éppen ma-
ga a juhász heveredett alája furulyázgatni, tarisznyát bon-
tani. Olyankor még sóhajtott is egyet-egyet, inkább csak 
figyelmességből, a szép nótáért, s hogy az árnyékot a só-
hajával frissebbé tegye.

Hanem a nyáron olyat ért, amilyet még soha. Vidám 
kirándulók, egy egész iskola telepedett alája. Azóta nincs 
nyugta a fenyőnek. Egyre sóhajtozik, s mindegyre le-lete-
kint a völgy felé, amerre a kirándulók alóla elvonultak. S 
mint valami kincseket, nézi az alatta maradt üres konzerv-
dobozokat.

- Mit nem adnék, ha még egyszer közöttük állhatnék - 
sóhajtotta el bánatát egy véletlenül reáröppent rigónak.

A rigó egyet-kettőt füttyentett köszönetképpen, aztán 
tovaszállt arra, amerre a kirándulóknak nyoma veszett.

Hogy mit intézhetett a kis rigó, mit nem, nem tudhatjuk.
Jöttek az őszi ködök, esők, havas esők. A fenyő, ha 

lehetett, még inkább magába fásult. A szelek még a 
konzervdobozokat, utolsó emlékeit is ellopkodták. Már a 
földre se nézett többet. Akárhogy tépdesték a viharok, 
aludt. Már arról se vett tudomást, hogy hatalmas havával 
megjött a tél. Tőle jöhetett is, mehetett is.

De egyszer csak megrázta magát. Azt hitte, álmodik. 
Pedig nem álmodott. Hatalmas zsivajra, énekszóra 
ébredt. Egy nagy udvaron találta magát. Minden ága fel 
volt cicomázva, és minden megmaradt tobozába, mintha 
egy-egy csillag költözött volna.

Azóta is ott áll az iskola udvarán. Bánja is ő, hogy az 
ünnep, a vigalom teltével ágait lecsapdosták. Lomb he-
lyett szárnya nőtt.

Zászló csattog-lobog rajta, s vidám énekszó köszönti 
minden reggel.

Kányádi Sándor

Fenyőmese

Ékes ködpára gomolygott, s mélységes csend ülte meg 
az erdőt. Mindent vastag hó borított. Dermedten roska-
doztak a fák szikrázó fehér, prémes terhük alatt. Egyszer-
re csak suttogás támadt közöttük.

- Valaki jár az erdőn! - adta tovább egyik a másiknak. 
S a magasabbak már azt is látták, hogy a túlsó erdőszélen 
hatalmas szál ezüstfenyő lépked, s merre elhalad, nyomá-
ban elindulnak a fenyőfák. Izgatott mozgolódás támadt.

- Mi az? - kérdezgették öregebb társaikat a fiatal 
fenyőcskék.

- Most indulnak a városba a karácsonyfák - felelték 
azok nyugodt, méltóságos hangon. A menet egyre  
nőtt.

- Mindjárt ideérnek - suttogta lázasan egy apró 
lucfenyő a társainak.

- Ti úgysem kelletek - dörmögött rájuk egy sudár, szép 
ezüstfenyő.

- Pedig de szeretnék én is karácsonyfa lenni, ott 
ragyogni az ünnepen! - sóhajtott fel sóvárogva a törpe  
lucfenyő.

- Te, te csöppség, hiszen nem bírnád az utat a városig! 
Az ágad mind letörne a gyertyák alatt! - vágott közbe a 
gőgös fenyőóriás.

- Látod, én nem is megyek! Pedig tudom, szívesen 
vinnének, de én nem akarok az emberek közé kerülni!

A menet odaérkezett eléjük: Legelöl hatalmas, mind-
nyájuknál magasabb, arányos termetű fa haladt.

Fenyőfák vándorútja



- A vezérfenyő - susogták egymásnak áhítattal a helyü-
kön rostokolók. Az öregek tudták, hogy minden eszten-
dőben végighalad az erdőn és kiválogatja az újonnan 
felnövekedett legszebb szál fákat, hogy elvezesse őket az 
emberek ünnepére. Nagy tobozszemével csak végigné-
zett egyik-másik fenyőfán, erős ágkarjával intett neki s az 
könnyedén, alázatosan odaállt a sor végére, s indult a 
többi után. Ahogy a vezérfenyő rápillantott a törzsekre, 
mindegyik fa tudta már, mi a dolga. A szép, egyenes dere-
kú fák rendre bekerültek a menetbe, a kicsinyek helyükön 
maradtak, hadd erősödjenek még jövő karácsonyig. S a 
meleg, barna toboz-szempár egyszerre csak végigsimo-
gatta a sóvárgó kis törpefenyőt is.

A kis fenyő érezte, hogy válik el gyökere a földtől s 
ahogy repesve odalépett társai közé, minden lépéssel 
megnőtt egy fejjel. Úgy, hogy mire a sorba ért, már majd-
nem akkora lett, mint derekabb fivérei. Boldogan nézett 
vissza a helyükön maradt fákra, s csodálkozva vette észre, 
hogy a gőgös ezüstfenyő fölött elsiklott a vezérfenyő 
tekintete s az lehajtott fővel, szégyenkezve állt az út 
mentén.

“Érdekes - gondolta magában a kis törpefenyő -, hi-
szen örülnie kellene! Nem is akart a városba menni...”

A csapat kiegészült. Az utolsó fákat is elhagyták már a 
kiválasztottak, s az erdőn túli réten megindultak vezető-
jük nyomán, a város felé. Hanem a kis törpefenyő egy-
szerre csak úgy érezte, elnehezül a szíve. Hirtelen előresi-
etett a menet legelejére, s megszólította a méltóságosan 
haladó vezérfenyőt:

- Bocsáss meg, kérlek - kezdte akadozva...s szépen el-
mondta neki a szép szál ezüstfenyő dolgát...hogy ő úgy 
látta, a végén mégiscsak elszomorodott, amiért nem lehet  
karácsonyfa.

- Aki nem akar velünk jönni, itt maradhat az erdőn - fe-
lelte halkan a vezető, s mélyen, figyelmesen rátekintett.

- De hátha már megbánta, és most fáj a szíve...- szólalt 
meg újból bátortalanul a kis fenyőfa. A vándorfenyő föl-
emelte a karját, s a légen át a távolból vékonyan, tépett zo-
kogást hozott utánuk a szél. És mindnyájan érezték, hogy 
a daliás ezüstfenyő sír.

- Akarjátok mégis? - kérdezte a szelíd vándor, s ők egy-
szerre bólintottak valamennyien. - Akkor itt megvárjuk.

És alig mondta ki, már látták közeledni az erdőszél 
felől, sietősen, szinte futva a hatalmas ezüstfenyőt. Olyan 
magas volt, mint közülük a legerősebbek. S ahogy elébük 
ért, minden lépésnél kisebb lett egy fejjel. Mire a sor vé-
gére lépett, már ugyanakkora volt csak, mint a legtöbb-
jük. Szótlanul igazodott a jószívű kis törpefenyő mellé: a 
válluk épp egy vonalba került.

- Akkor hát indulhatunk - szólt a vezérfenyő, és a 
menet nekivágott az útnak.

Vidor Miklós

B. OSVÁT ÁGNES
540477  Târgu Mureș, Str. Armoniei nr. 22, 

ap. 13,  jud. Mureș ROMANIA
Telefon: 0265-249918 vagy 0365-803670  

Mobil: 0771293784
E-mail: osvatagnes@gmail.com

a Kiskarácsony, Nagykarácsony dallamára

Aranycsengő cseng a fákon,
mindjárt itt van a karácsony,

 gyertya lobban, fénye lángol,
angyal röppen fényországból.

Cinke, mókus, barnamedve
kéz a kézben táncra kelne,
ha nem volna szerteszéjjel
csillagos csönd egész éjjel.

Csilingel már ezüst csengő,
fenyőágról hópehely nő,
hócsipkések már rétek,

fagyos szellők hazatérnek.

Indul már a szép karácsony,
vándorútra a világon,

arany csillag, ezüst felleg
fenn az égen csilingelnek.

Hétvári Andrea

Karácsony

Nagyon kellemes téli vakációt
 kíván mindannyiotoknak

 és továbbra is várja leveleiteket, 
javaslataitokat a szerkesztő néni, 

a következő címre.
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Niels Bohr (1885-1962), a XIX. század egyik legje-
lentősebb dán fizikusa (aki Nobel-díjat is kapott), fiatal 
korában az egyetemi futballcsapat kapusa volt.

Professzora csodálkozva konstatálta, hogy a termé-
szettudományokban már akkor is kiváló fiatalember egy 
nyúllábat visz magával a kapuba.

– Nem értem barátom – mondta a fejét csóválva –, ön 
tudós ember létére hisz abban, hogy ez szerencsét hoz?

– Én persze nem hiszek – felelte Bohr –, de azt mond-
ják, akkor is szerencsét hoz.

Amikor egy bécsi operapróbán Bernstein látva, hogy a 
szólista sokadszorra sem értette meg, hogy mit akar, így 
fakadt ki:

– Tudom, a tenornak történelmi előjoga az ostobaság. 
De ön, uram, visszaél ezzel a kiváltsággal.

Jean Sibelius (1865-1957) finn szimfonista így figyel-
meztette egyik tanítványát:

– Sose figyelj oda, mit mondanak a kritikusok. Jusson 
eszedbe, kritikusnak még sosem emeltek szobrot.

George Sandnak volt egy kiskutyája, amelyik gyakran 
forgott maga körül, mintha el akarná kapni a saját farkát. 
Egy este, amikor épp így csinált, az írónő azt mondta 
Chopinnek:

– Ha lenne hozzá tehetségem, írnék neki egy zongora-
darabot.

Chopin nyomban a zongorához ült, és némi próbál-
gatás után megírta bájos Desz-dúr keringőjét, amely azóta 
is a Kiskutya keringő melléknevet viseli.

Egy nap Alexandre Dumas fültanúja volt egy párizsi 
szalonban, hogy egy hölgy „faragatlan tuskónak” nevez-
te, „akivel képtelenség egy óránál több időt eltölteni”.

Nem sokkal később Dumas ugyanabban a tengerparti 
hotelban szállt meg, mint az előbb említett hölgy. Miután 
kiderült, hogy a férje elutazott Párizsba egy hétre, elhatá-
rozta, hogy elcsábítja, végül meg is beszélt vele egy talál-
kát. Egy óra elteltével aztán Dumas felállt, az ajtóhoz 
ment, és így szólt: „Hölgyem, az idő lejárt. További szép 
napot!”, s egy biccentéssel kisétált a szobából.

John Sobieski lengyel király hadseregével briliáns 
módon visszaverte a törökök támadását Bécs falaitól 
1683-ban, mely által örökre megváltoztatta Közép-Euró-
pa történelmét. Nem sokkal később ekképpen jelentette a 
győzelmet a pápának: „Jöttem, láttam és… Isten győzött.”
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Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy 
minden előfizetésnél - a banki utalásnál is - tün-
tessék fel a pontos címüket, különben nem tudjuk 
elpostázni a lapot. 

Az adományokat ezúton is köszönjük. Elnézést ké-
rünk mindazoktól, akik támogatását figyelmetlen-
ségből nem tüntettük fel. Kérjük, mindenképpen je-
lezzék, hogy pótolhassuk. 

Elérhetőségünk az EKOSZ honlapján megtalálható, 
ide írhatnak.

Az előfizetéseket meghaladó támogatások. 
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Az Átalvető lap előfizetési díja 2022. január 1-től 3000 Ft.

Átalvető online lapunk elérhető az EKOSZ honlapján. (www.ekosz.eu)


