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SZABAD SAJTÓ
Kelj föl rab-ágyad kõpárnáiról,   
Oh, jöjjetek, láncra vert  rabok 
Beteg, megzsibbadt gondolat!     
Lássátok a boldog, dicsõ napot,

Kiálts fel érzés! mely nyögél          
S a honra, mely soká tûrt  veletek,
Elfojtott, vérzõ szív alatt.          
Derût, vigaszt és áldást  hozzatok.      
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EKOSZ 2020. november 15-ei közgyûlése után az Átal-
vetõ korábbi fõszerkesztõje, Dr. Kövesdy Pál és a Gyõri
Erdélyi Kör elnöke, Pintye Tamás nemtelen, alattomos és
személyeskedõ támadást indított az EKOSZ vezetése és
lap új fõszerkesztõje ellen, magánlevelekben és nyilváno-
san is azt híresztelve, hogy közgyûlés nem volt szabályos,
törvényes és etikus, ezért e valótlan híresztelések miatt
néhány, a lapban író személy kifejezte szándékát, hogy
többé nem fog írni a lapba, míg az olvasók egy része
lemondta a megrendelést. A fenti személyek a vezetõvál-
tás ellen, még az internetes média (például az Erdély.ma)
üzenõfelületére is írtak. Az alaptalan vádakra kénytelenek
vagyunk reagálni, és a valós helyzetnek, a valóságnak meg-
felelõen tisztázni a kérdést.

Az elõzményekhez tartozik, hogy az Átalvetõt Tolna
Megyei Magyarok Egyesülete (EMTE) alapította és kül-
detését, koncepcióját, kezdõ formátumát az elsõ fõszer-
kesztõ Orbán László dolgozta ki még 1991-ben. Orbán
László azonban három évvel késõbb elhunyt, így lett Dr.
Kövesdy Pál a lap fõszerkesztõje. Az utóbbi idõben Dr.
Kövesdy Pál több alkalommal kifejtette, hogy le akar mon-
dani, arra biztatva az EKOSZ tagjait, hogy egy fiatalabb
fõszerkesztõ kerüljön a lap élére, õ ugyanis belefáradt. Ezt
tette például 2020. január 6-i 10.03-kor elküldött elektro-
nikus levelében: „Sándorom, ismételten próbáltalak elérni
telefonon, sikertelenül. Elsõként gratulálok a TV-szereplésed-
hez. Nehéz a lelkem. Elfogyott a szussz, a svung, testileg-lelki-
leg. Be kell fejeznem a lapot. Most beszéltem Ágnessel, zokog.
Egy szép márciusi búcsú-számot tervezek, belül is színesben,
ha futja rá a megmaradt pénzünk. És szeretném, ha minden
érintett írna valamit bele, búcsúzóul, te is.” Túl sokan nem
marasztalták õt, de az EKOSZ elnöke biztatta, hogy még
vigye tovább a lapot. Még 2020. év szeptemberében ismét
levelet írt, hogy le akar mondani a fõszerkesztõségrõl.

Az is tény, hogy Dr. Kövesdy Pál már 2016-tól nem is
lehetett volna az Átalvetõ fõszerkesztõje, mert 2015-ben
egy paksi rendezvény kapcsán, egy jelentéktelen helyi
aktuálpolitkai nézetkülönbség miatt megsértõdött a teljes
Tolna megyei egyesületre, és megszüntette a tagságát. Aki
elolvassa az Átalvetõt alapító EMTE Alapszabályát, annak

egyértelmû, hogy csak az lehet a lap fõszerkesztõje, aki
egyúttal tagja az EMTE-nek is: „A lap fõszerkesztõjét az
EKOSZ 2/3-os szótöbbséggel az EMTE javaslata alapján
határozatlan idõre nevezi ki. Tisztébõl bármelyik az EKOSZ
2/3-os szótöbbséggel felmentheti. Ez esetben, az új fõszerkesz-
tõ kinevezésére a fenti szabályok érvényesek. Amennyiben az
új fõszerkesztõ nem EMTE-tag, az EMTE –az alapító jogán-
igényt tart arra, hogy a fõszerkesztõ köteles az EMTE- be
belépni kinevezését követõ 3 napon belül.” Dr. Kövesdy Pál
az EMTE-bõl való kilépésérõl, az EKOSZ elnöke csak
2020 õszén szerzett tudomást.

Az EKOSZ egyesületei és tagsága, az Átalvetõ szerzõi és
olvasói már évek óta nem voltak elégedettek Dr. Kövesdy
Pál fõszerkesztõi munkájával, magatartásával, mert gyak-
ran nem közölte a tagszervezetek beszámolóit, írásait –
például a Salgótarjáni Erdélyi Körét, a Nagyatádi Erdélyi
Körét, amikor éppen ezeknek az egyesületek megalakulás-
nak 20., 25. vagy épp 30. évfordulóját ünnepelték. Más ese-
tekben önkényesen kihagyott akár hosszabb részeket a lap
számára felajánlott kéziratokból, és a megjelenés elõtt
egyáltalán nem egyeztetett a cikk szerzõjével, beküldõjé-
vel. Nem akarta tudomásul venni, hogy az Átalvetõ az
EKOSZ és az EMTE lapja, inkább saját tulajdonaként
kezelte.

A nézetkülönbségek közül ki kell emelnünk még egy
fontosat, ami Dr. Kövesdy Pállal való jogos bizalomvesz-
téshez vezetett. Kövesdy fõszerkesztõként az Átalvetõ lap-
jain magyarellenes propagandát terjesztett, mivel Techet
Károly a 2020. júniusi számban megjelent cikkében azt
állította, hogy az 1920 utáni Csehszlovákiában nagyobb
demokrácia volt, mint ugyanabban az idõszakban
Magyarországon. A trianoni békediktátum által feldara-
bolt országunkról az alábbiakat írta: „Megjegyzendõ, hogy
Csehszlovákia fejlettek demokrácia volt, mint a kormányzó
által vezetett Magyar Királyság.” Az EKOSZ kiadója hiába
kérte a fõszerkesztõt ennek az állításnak a cáfolására, a
hiba kijavítására, õ nem tett eleget. Sõt az Átalvetõ szep-
temberi számában, ugyancsak ettõl az említett szerzõtõl,
az alábbiakat akarta megjelentetni: „a Tordai országgyûlés
(1568) „3 nemzetet (magyar, székely, szász), 4 religiót” (kato-

Átalvetõ

2 EKOSZ–EMTEHíreink

Az Átalvetõ kiadójának és 
fõszerkesztõjének közleménye

Szerkesztõbizottság:
Dr. Deák László fõszerkesztõ, B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Király Béla (Budapest).

Kiadja az EKOSZ elnöksége. A kiadásért felel az EKOSZ elnöke,
Dr. Szekeres Sándor, 2200 Monor, Kapisztrán János u. 49. szám. 
Telefon: 36-20/8503-0538 • e-mail: szlukacssandor@gmail.com

Alapító fõszerkesztõ:  Orbán László
Levelezési cím: Dr. Deák László, 2351 Alsónémedi, Tulipán u. 30 szám

Telefon: 06-30/-4221963 • e-mail: deakslx@gmail.com
Nyomdai elõkészítés: Galamb Marietta • Nyomdai munkák: Böcz Nyomda, Szekszárd



likus, református, evangélikus, unitárius) határozott meg.
Ekkor már jelentõs számú ortodox vallású románság élt
Erdélyben, így a Torda-i országgyûlésnek 4 nemzetet (magyar,
székely, szász és román) és 5 religió-t (katolikus, református,
evangélikus, unitárius és ortodox) kellett volna meghatározni.
Ennek hiánya bizony Trianon elõszobájának korai megala-
pozása volt...” Ez az állítás egyszerûen nem igaz. Erdély-
ben 1568-ban még nagyon kevés ember élt említett nép-
bõl, és az õk Erdélybe való lassú beszivárgásuk, betelepü-
lésük nem keletkeztet automatikusan közösségi jogot.
Ráadásul a románok (akkori terminussal oláhok) többsé-
gének ortodox egyházba való átsorlása is késõbbi, politikai
jellegû folyamat volt, jelentõs hányaduk ekkor még katoli-
kus volt. Techet ezen cikkének közléséhez már nem járult
hozzá az Átalvetõ fenntartója, kiadója.

Az EKOSZ elnöke a tagság fent részletezett és hasonló
panaszai alapján kezdeményezte a 2020. november 15-ei
közgyûlésen, hogy Dr. Kövesdy Pál helyett más fõszerkesz-
tõ kerüljön az Átalvetõ élére. Dr. Kövesdy Pál korábbi
munkájával kapcsolatosan, a Felügyelõ és etikai bizottság 17
oldalas jelentést fogalmazott meg, ami elolvasható az
EKOSZ honlapján (http://ekosz.eu/), az EKOSZ fõmenü-
ben, mint ahogy az EMTE is kifejtette álláspontját, hogy
az Átalvetõ élére más fõszerkesztõ kell.

Meg szeretnénk nyugtatni az Átalvetõ olvasóit, hogy a
2020. november 15-ei közgyûlés határozatai törvényesek,
szabályosak és etikusak voltak. A jelen lévõ tagszervezetek
képviselõi és az elektronikusan véleményt nyilvánítók egy-
hangúan megszavazták a döntést, és a vezetõváltással kap-
csolatos egyetértõ állásfoglalást. A 14 tagszervezetbõl 11
igen szavazattal, 1 tartózkodással és két nem szavazattal
történt meg a döntés. Tehát az EKOSZ 14 tagszervezeté-
bõl 11, vagyis az összes tagszervezet 79%-a igennel szava-
zott, tehát bõven megvolt a 2/3-os, azaz 67%-os többség.
Ebbe beletartozik az elektronikus szavazás is, mert az is
kifejezi az akaratot. Megjegyzendõ továbbá, hogy a fõszer-
kesztõ leváltásához szükséges 2/3-os küszöböt Dr.
Kövesdy Pál erõltette be a korábbi években az EKOSZ
alapszabályába, így kívánván biztosítani a saját fõszerkesz-
tõi hatalmát hosszabb távra. Ez nem vall együttmûködõ
magatartásra, hiszen az egyesületben minden tisztségre,
beleértve az elnökit is, egyszerû többséggel, 50% plusz egy
szavazattal választanak bárkit, és a visszahívásukhoz is
ennyi szükséges.

A Gyõri Törvényszék 2021. január 18. jogerõs Végzése a
2020. november 15-i EKOSZ közgyûlést szabályosnak tar-
totta, amikor az EKOSZ elnök megbízatásának végét
2024. november 15-ben állapította meg. Az EKOSZ alel-
nöke Dr. Orbán Csaba, az elnökségi tag, Bándi Imre lett.
Az EKOSZ Felügyelõ és etikai bizottsága változatlan. Vál-
tozott viszont az EKOSZ Alapszabálya, melynek lényege,
hogy visszakerült a fõszerkesztõ EMTE-tagságára vonat-
kozó korábbi rendelkezés, amit 2017-ben Kövesdy Pál
miatt ki kellett venni; illetve a fõszerkesztõ megválasztásá-
hoz és leváltásához szükséges 1/2, vagyis 50% plusz egy
maradt. Dr. Deák László fõszerkesztõi megbízatását pedig
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági
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Irodája 2020. november 26-án határozatban bejegyezte.
Kik akarják a kezükbe venni a „Sorsunk”-at? Tehetjük

fel a kérdést joggal. Döbbenettel értesültünk arról, hogy a
korábbi fõszerkesztõ, Dr. Kövesdy Pál és Pintye Tamás
ellenlapot indítottak, egy internetes portált, Sorsunk cím-
mel. Ahhoz természetesen joga van bárkinek, hogy saját
lapot indítson, de ahhoz már nem, ha ezt tisztességtelen,
sõt jogtalan eszközökkel teszi. Kövesdy és Pintye néhány
saját írásuk mellett más periodikákból összeollózott,
összelopkodott anyaggal töltötték fel a portált, magát a
címet is „kölcsönvették”, utána pedig az Átalvetõ régi-új
kiadóját és új fõszerkesztõjét rágalmazó levelekkel próbál-
ják átcsábítani az Átalvetõ szerzõit, olvasóit és támogatóit.

Az eljárásuk többszörösen inkorrekt és jogtalan.
Megkérdeztünk több országosan ismert szerzõt, akiket a
portál a címoldalon szerzõként, sõt munkatársként említ,
hogy hozzájárultak-e cikkeik közléséhez. Akiket sikerült
elérnünk, mindannyian határozottan kijelentették, hogy
nem szerzõi és nem munkatársai a Sorsunknak, és írásai-
kat megkérdezésük és beleegyezésük nélkül közölték.
Akik lapzártáig válaszoltak ilyen módon: Szakács Árpád,
Szentesi Zöldi László, Udvardy Zoltán, Vasárnap.hu. Az
egyes cikkek alatt ugyan feltüntették a forrást, hogy mely

lapból vették át, de nem az összesnél. Többnek a forrása a
„facebook”, de találtunk olyat is, amely esetén az eredeti
cikk csak fizetõs oldalon érhetõ el, például a Mandineren.

A tartalmak ilyen módon való eltulajdonítása és publiká-
lása már önmagában etikátlan és jogszerûtlen, de mindezt
fokozza, hogy az Átalvetõ szerzõinek, olvasóinak és támo-
gatóinak a megtévesztésére használják. Azt pedig még
súlyosbítja a helyzetet, hogy a lapjuknak a címét is köl-
csönvették egy azonos nevû folyóirattól, amelyik 1941. és
1948. között jelent meg Pécsett. Nem kisebb névvel és élet-
mûvel bíró személy volt a fõszerkesztõje, mint Várkonyi
Nándor. Talán illett volna a jogutódokat, a szellemi örökö-
söket, a kiadó társaságokat, akik tudtunkkal ma is létez-
nek, megkérdezni, hogy használhatják-e a nevet. Mivel a
portálon egy szó sem utal jogi vagy szellemi folytonosság-
ra, joggal feltételezzük, hogy nem is volt ilyen egyeztetés.

Nagyon reméljük, hogy az Átalvetõt hamis tényekkel és
etikátlan módszerekkel rossz színben feltüntetõ  szemé-
lyek jobb belátásra kerülnek, megbékélnek a változások-
kal, és a továbbiakban nem fogják támadni az EMTE és az
EKOSZ által fenntartott lapot.

Dr. Szekeres Sándor, az Átalvetõ kiadója
Dr. Deák László, az Átalvetõ fõszerkesztõje
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Tiltakozó közlemény, egyben azok részére is, akik az
EKOSZ és az Átalvetõ  körül zajló vitás kérdések belsõ
részleteit nem ismervén, áldozataivá váltak egy – immár –
kétes értékû online oldalon közölt felhívásnak.

Idézet, Kövesdy Pál, a Sorsunk c. online weboldalra, 2020
januárjában feltett, olvasókat „tájékoztató” cikkébõl:  „Azt
kell mondanom, isteni döntés volt a sárbatiprás, hogy meglát-
hassam az igazakat. Egyben elképesztõ vizsgateszt is ez, ahol
elváltak a jellemek, egyesek (kevesek) mentek balra, a zöme –
Istennek hála – jobbra. De számomra az is egyértelmû, hogy
minden értékelõ megjegyzés az Átalvetõben évtizedeken át
jelenlévõ, bizonyító kiválóságokat illeti elsõként, hiszen nélkü-
lük elképzelhetetlen lett volna bármilyen színvonal.”

Hát, tisztelt és nem kevésbé szeretett Olvasóim! 
Soha meg nem fordult volna a fejemben, hogy ilyen

módon hozzam nyilvánosságra a gondolataimat,  egy –
eddig barátnak vélt – volt munkatárssal szemben. De kény-
telen vagyok vele, mert kikérem magamnak a Sorsunk
oldalain megjelent sértõ célzásokat, amik személyemre és
az Átalvetõt továbbra is felvállaló sorstársaimra vonatkoz-
nak. Elõször is: ha egy fõszerkesztõt valamiért lemondat-
nak, (de ez sem fedi a valóságot, – mert bizonyíthatóan – õ
maga mondott le még 2020 januárban és kérte dr. Szekeres
Sándort, hogy keressen utódot helyette), akkor vele együtt
távoznia kell az egész szerkesztõgárdának? Ez mióta köve-
telmény, kedves Kövesdy Pál?  Ezt minek nevezik, amikor
Ön – a becsület és tisztesség nevében, – minden lehetségest

elkövet azért, hogy az Átalvetõ a továbbiakban írók és elõ-
fizetõk hiányában megszûnjön? Ezen a ponton, önmagam
elõtt is szégyenkezve, de fel kell tennem a jogos kérdést:
Ön a fõszerkesztõi pozícióért, vagy az olvasókért dolgozott
mostanáig? Mert én biztos, hogy az olvasókért és nem
egyik vagy másik fõszerkesztõ személyi kultuszának emelé-
se érdekében. Hogy a lemondás/lemondatás, részleteiben –
Ön szerint – nem volt a legetikusabban megoldva, azt min-
denki köszönje saját magának. De nekem és írótársaimnak
ehhez semmi közünk. Én kötelezettséget vállaltam  az olva-
sóim mellett, akik kitartóan várják az Átalvetõ olvasható,
kézbefogható formáját és  nem holmi csillagporral behin-
tett online-oldalon fogják silabizálni a K.P. mennybemene-
telérõl szóló fellengzõs körmondatokat. Fõleg, ha koruknál
fogva – esetleg – nincs is számítógépük, vagy ha van, nehe-
zen tudjá k kezelni. Tehát, mitõl is vált most egybõl balol-
dalivá az Átalvetõ? Felelõsségem tudatában jelenthetem
ki, hogy az Átalvetõ nem csak formájában, hanem szellemi-
ségében is ugyanaz maradt, ami  volt és ugyanazokat az
olvasókat képviseli. Mégis, Kövesdy Pál szerint, ha már
nem õ a fõszerkesztõ, akkor baloldalivá vált, akik meg
írják-szerkesztik, azok egytõl-egyig jellemtelennek bizo-
nyulnak, mert nem mondtak le az olvasóikról az õ kedvé-
ért. Ezek szerint én már nem vagyok igaz ember. Ez már
minden emberi jóérzést nélkülözõen a becsületsértés hatá-
rait feszegeti, amit nem csak a magam, hanem minden író-
társam nevében, határozottan elutasítok. B. OsvátÁgnes

B. Osvát Ágnes nyílt levele Dr. Kövesdy Pálnak,
az Átalvetõ korábbi fõszerkesztõjének



In memoriam
Orbán László

„Vagyunk, akik voltunk, leszünk, akik vagyunk.”
Mikes Kelemen

ÁTALVETÕ. Csupa nagybetûkkel írva. Keresem a szó
lexikoni jelentését: ’vállon és háton átvetve hordott tarisz-
nya; a teherhordó állat hátán mindkét oldalán lelógó heve-
derrel összekötött két
batyú. A pásztor, a
lovas magával vitt hol-
miját csomagolta bele,
a sokszor hosszú útra.

Orbán László élete
során nem csupán a
kézzel fogható tárgya-
kat, eszközöket,
kenyeret, szalonnát,
hagymát csomagolt
magának útjaira, de
lelki táplálékát is
innen merítette mikor
nekiindult az ismeret-
lennek. A Biblia se
maradt ki a szükséges
holmik közül.

Átalvetõ! Nem csu-
pán eszköz volt a ván-
dorláshoz, de egy álta-
la indított újság címe
is ez lett. Úgy gondol-
ta minden elûzött,
elmenekült egykori
erdélyi embert, rokont, barátot ismerõst is jelképeznie kell a
tarisznyának, mert az elõretekintés és a hátrahagyott múlt
közötti kapcsolatnak élnie kell.

Harminc év, azaz három évtized telt el
azóta. Könnyen kiszámítható, a XX. század
utolsó évtizedét mutatták a naptárak (1991).

Orbán László alapító fõszerkesztõje volt a
lapnak. Azóta is minden példányban olvashat-
juk nevét. Sajnos ma már fekete keretben.

Az erdélyi magyarok lapja nagyon is életké-
pesnek bizonyult. Fontos híreivel, történelmi,
irodalmi írásaival izgalmas, érdekes olvas-
mánnyá vált a szétszóródott erdélyi magyarok
körében. A világ minden országába, ahol
élnek, eljutnak a hírek az otthonról, a hazáról, szülõföldrõl.
A legutóbbi lapszám 2020 decemberében, 116. kiadásként
jelent meg.

A közelmúltban felkerestem a 28 éve özvegy feleségét, és
arra kértem meséljen Laciról. Anna nénit is, Lacit is szemé-
lyesen ismertem a kezdeti idõszaktól. Magam is segítettem a
nehéz idõben õket. A Szekszárdi Babits Mihály Mûvelõdési
Ház népmûvelõjeként számos alkalommal találkoztunk.
Közösen szerveztük a találkozókat, megbeszéléseket, ren-

dezvényeket. A '80-as években sokan, nagyon
sokan menekültek Erdélybõl. Egyre nagyobb lett
létszámában az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei
Egyesülete.

– Anna néni, hogyan emlékezik a Lászlóval tör-
tént elsõ találkozásra – kérdeztem, amikor felke-
restem Tolnán, a fia által kialakított szép kis ott-
honában.

– Tudja Cecil, nehezen megy már az emlékezés
– mondta. Aztán lassan mégis, nekikezdett. Mint
hegytetõrõl a patak, mikor a völgynek ereszkedik,
elõször csak lassan, aztán egyre bõvebben áradt
belõle a szó. Szinte kérdeznem sem kellett.

– Az emlékezetes évszám: 1964. Akkor ismer-
tem meg. Laci akkor „szabadult”. Kórházba
került, ahol dolgoztam. Gyors döntés volt.
Találkozásunk után három héttel eljegyeztük egy-
mást majd újabb három hét és a felesége lettem.
Nagy feladatot vállaltam fel vele, segítettem vinni
a keresztjét.

Tizenöt évre ítélték, mint hazaárulót, amibõl
hatot le is töltött. Az történt, hogy 1956-ban a
magyarok szabadságharca mellé álltak a brassói
egyetemisták. A Petõfi-emlékhelyen elénekelték
a magyar és a székely himnuszt. Mindezt a

magyar nemzeti színû zászló alatt. Verseket idéztek Pe-
tõfitõl. „A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább
nem leszünk”. A vádirat szerint Románia megdöntését ter-

vezték, pedig csak magyarok akartak
lenni. Hitüket, kultúrájukat nyelvüket
akarták megtartani. Hatalmas megtor-
lás következett. – Anna néni arca itt
nagyon elszomorodott.

– Apám mesélte az iszonyatot, ami
rájuk várt, ami visszavonhatatlanul
megtörtént – veszi át a szót a kisebbik
fiú, aki apja nevét örökölte. Ma már Õ
is túl van a fél évszázadon.

– A börtönévek iszonyatosak voltak.
Akik jártak Budapesten a Terror Házában azoknak lehet
némi fogalma róla, csak Romániában még egy fokkal
rosszabb volt a helyzet. A börtöncella kövezetén aludhattak,
néha, keveset. A napi kihallgatások, verések, kínzások még a
magyar ávósok módszereit is felülmúlták. Rossz ruházat,
silány étkezés, kényszermunka. Persze ez a bánásmód kiju-
tott mindenkinek. Nagyon sok lelkész, püspök is áldozatul
esett a kegyetlenségeknek. Például Csiha Kálmán püspök úr.
Sokakkal együtt õ is megjárta a borzalmak útját, a nemkívá-
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Orbán László 1939. július. 4-én született Brassóban.
Általános és középiskoláit is itt végezte. Vallásos családjá-
nak élete hatott rá, amikor teológiára iratkozott be, hogy
ott folytassa tanulmányait. Unitárius lelkészként szerette
volna szolgálni Isten országát.

1964-ben megnõsült. Sorbán Annát vette feleségül. Két
fiuk született: Attila (1966) és László (1968). Magyaror-
szágra 1990-ben települtek át. Sajnos a szabad életet nem
sokáig élvezhette, mert súlyos vesebetegségben szenve-
dett. 1993 októberében hazahívta a Mindenek Ura.



natos stációkat: Szamosújvár, Marosvásárhely, Jilava stb.
börtöneit. A Duna-delta meg még az orosz Gulágnál is ször-
nyûbb volt.

– Még egy történetet mesélek édesapámról – folytatja. –
Olyan 16-18 éves lehettem már, mikor egyik reggel azt
mondja apám: Gyere el velem, kísérj el fiam! Hová megyünk
– kérdezem. Majd meglátod – jött a tömör válasz. Ahogy né-
mán mentünk egymás mellett, váratlanul megszólalt: verésre
megyünk fiam, verésre. A brassói milícián kötöttünk ki.
Késõbb derült ki, hogy ha szóltak neki mennie kellett, mert
ugyan szabadultak a politikai foglyok a börtönökbõl (külföl-
di erõk hatására), de állandó zaklatásoknak voltak kitéve,
terrorizálták õket, hogy egy perc nyugalmuk se legyen, és
emlékeztetve koholt bûneikre, kegyetlenül megverték õket.
Megérkezve a milíciára, édesapámat bétuszkolták egy ajtón,
aztán tõlem is megkérdezték: Verésre jöttél? S mielõtt vála-
szoltam volna, iszonyatos pofont kaptam. Azelõtt se, azután
se ütött meg engem senki. Megvártam apámat, aztán semmit
se szólva, hazavonszoltuk magunkat. Késõbb elmondta, már
Magyarországon, hogy a verések a kínzások rendszeresek
voltak, de még édesanyánknak se mondhatta el, beszélni
tilos volt róla.

Ceausescut, a hírhedt diktátort, 1989-ben kivégezték
Romániában. A családnak végre sikerült Magyarországra
kerülni. Végül is Tolna-Mözsön telepedtek le, a református
imaházban kaptak lakást, gondnoki feladatok és kántorizálás
fejében. Emellett a mözsi mûvelõdési ház alkalmazásában,

népmûvelõként dolgozhatott. (Innen volt a baráti kötõdé-
sünk.) A mözsi református hívek szeretetében, segítõ, imád-
kozó lélekkel élték mindennapi életüket. Ma is hálásak
nekik, mert segítségük nélkül nehéz lett volna a beilleszke-
désük.

A kínzások, rugdosások tönkre tették Orbán László egész-
ségét. Veséje súlyosan károsodott, és egy idõ után rendszeres
vesekezelésre szorult. A reményt, a bizakodást nem adta fel.
Egy 1993-as vesemûtét után az élethosszabbítás reménye
karnyújtásnyira volt. Sajnos szervezete nem fogadta be az új
szervet. A harc vége tért.

Csendesen alussza azóta álmát Orbán László, már 28 éve,
a Hargita hegyei között rejtõzködõ kicsi falu temetõjében
Homoródalmáson. Kopjafa õrzi sírját, beszéli, hogy köztünk
járt egykor. Az Úr kegyelmébõl szolgálhatta éltében Isten
országát.

Kiadásra vár egy kézirat amit ránk hagyott. Címe: A betö-
mött gémeskút. A tartalmát hamarosan bemutatjuk olvasó-
inknak.

Arról nem szól jelentés, statisztikai, kimutatás, hogy a
román börtönökben hányan haltak meg, hány embert kínoz-
tak halálra, hány ember menekült el szülõföldjérõl, és még
mindig hány embernek kell szenvedni, csak azért mert szülõ-
földjén magyarként szeretett volna, vagy szeretne élni.

Szekszárd 2021. január.31.
Bognár Cecil

népmûvelõ, a Magyar Kultúra Lovagja
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Dr. Szekeres Sándor

Az EKOSZ 2019-évi egyik legnagyobb rendezvényérõl,
a felsõsófalvi Székely Katonalegény Fesztiválról

Az EKOSZ utóbbi éveinek talán az egyik legemléke-
zetesebb eseménye történt 2019. év végén, de sajnálatos
módon, az Átalvetõ oldalain akkor nem került ki-
emelésre megfelelõ módon, épp ezért most ilyen hosszú
idõ elteltével megpróbálunk egy kis ízelítõt adni. Az
EKOSZ pályázatot nyert a Felsõsófalvi Kodáros
Egyesülettel közösen a Székely Katonalegény Fesztivál
megrendezésére, mely a székelyföldi Felsõsófalván
2019. október 25-27. között sikerült megrendezni. Az
igaz, hogy a Budapesti Székely Kör jóvoltából az olva-
sók nagyobbik része értesülhetett errõl az eseményrõl,
ezért is érdemes megtekinteni ismételten, az alábbi
oldalt: 

Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egyesek nem in-
terneteznek, ezért úgy gondolom, hogy érdemes azokra
az olvasókra is gondolni és egy részletesebb beszámolót
megírni.

Az EKOSZ 11 egyesülete jelezte akkor, hogy részt
fog venni a rendezvényen, de végül is az utolsó pillanat-
ban a recski Bolyai Farkas Erdélyi Barátok Körének
vezetõje, dr. Sófalvi Antal jelezte, hogy nem tudott
eljönni a rendezvényre. Ettõl függetlenül így is szép

számban jelentek meg a rendezvényen. A monori
Bethlen Gábor Erdélyi Kör elnöke, aki egyúttal az
EKOSZ elnöke is, dr. Szekeres Sándor már a rendez-
vény elõtt két héttel elutazott a Székelyföldre, hogy
tudja megszervezni és elõkészíteni ezt a rendezvényt.
Egyesek személygépkocsikkal utaztak, mint a szegedi
Ötágú Síp Egyesület részérõl Szakács Attila, Hatos
Árpád és Bunkóczi Károly; a Nagykanizsai Erdélyi Kör
részérõl Horváth Zsolt és felesége Horváthné Nagy
Marika; a Budapesti Székely Kör részérõl Frigyesy Ág-
nes, Molnár Ferenc és Rébayné Burka Éva. A többség
egy kis busszal utazott, melynek vezetõje a paksi Siklós
Julianna volt, mely jármûbe az alábbi egyesületeket
lehet megemlíteni: a Tolna Megyei Magyarok részérõl
Bándi Imre, Kiss László és Kese Ferenc, a Mihalik
Kálmán Alapítvány részérõ Gál Imre és Gál Teréz, a
Salgótarjáni Erdélyi Körtõl Mártonfi István, a Soproni
Erdélyi Körtõl Dr. Úry Elõd, a Siófoki Erdélyi Körtõl
Dr. Antal Miklós és Ungvári László, valamint a Komlói
Erdélyi Körtõl Csata István. Az EKOSZ csapatához
csatlakozott Fodor Ottilia népdal és magyar nóta éne-
kes.



A rendezvényrõl készült fotón igaz, mely az EKOSZ
szervezeteibõl, melyek eljöttek Székelyföldre, sok sze-
mély hiányzik. E szép székelykapuban, mely a
felsõsófalvi egykori községháza és a mûvelõdési ház kö-
zötti helyen igaz, hogy mindenkit nem lehet látni, mert
egyesek akkor éppen máshol voltak, de ez a régi
élmény sokáig
elkísérte az
EKOSZ tag-
jait.

A felsõsófal-
viak október
25-én este va-
csorával várták
az EKOSZ
egyesületeit, a
vacsora alkal-
mával a Kibédi
Dósa Vágóhíd
legfinomabb termékei kerültek az asztalra, mint a milyen a
székelyek módján elkészített disznófõsajt, májas, véres és
kolbász. Azért hangsúlyozom a disznófõsajt kifejezést, mert
a székelyek így nevezik ezt a terméket, a disznó fejérõl lesze-
dik a legfinomabb falatokat és más finom húsokkal összeve-
gyítik, amit az alföldi magyarok disznósajtnak neveznek. A
májasba nagyon kevés rizset tesznek, oly keveset, hogy nem
is látszik jóformán, mint ahogy a véresbe is, de ebbe kis kövé-
res húsokat is tesznek, a fûszerzés a lényeg, ugyanis a széke-
lyek véresébõl nem maradhat ki a csombor, amit egyesek
borsikafûnek is neveznek.

Másnap reggel a felsõsófalvi asszonyok sajátos székely éte-
lekkel várták a vendégeket. Október 26-án délelõtt 10. órá-
tól Konferencia tartására került sor a Székely Mózes Általá-
nos Iskolában a székely katonai hagyományokról. A Kon-
ferencia négy elõadója: Barabás László, a székely katonale-
gények népi hagyományokról; Kelemen Magdolna: a
sóvidéki férfi és nõi székely viseletrõl; Szekeres Sándor: a
székely katonaság ezer évérõl; Engi Albert: a sóvidéki láza-
dásról tartott elõadást. A Székely Mózes Általános Iskola
egyik nagy tanterme megtelt az EKOSZ tagokkal, illetve
ezen kívül Buzogány István felsõsófalvi tanár egy teljes osz-
tály fiataljaival jelent meg. Az eseményen jelen volt Nyágrus
László Parajd Község alpolgármestere és a Felsõsófalvi

Kodáros Egyesület elnöke. A szovátai Sóvidék Televízió
munkatárasai filmezték a rendezvényt, melyrõl szóló
Videót meg lehet tekinteni a világhálón.

https://www.youtube.com/watch?v=ZbmRdTOMC9A
Délután 16. órára feljöttek a Szovátai Mátyás Huszárok

hat lóval és nagy énekszó közepette végigmentek a falun,
ahol katonadalokat énekeltek. A szovátai huszárok felvonu-
lása és tánca után, a helyi Mûvelõdési Házban székely kato-
nai hagyományokkal kapcsolatos népdalok, néptáncok
tekinthetett meg a közönség, ahol a Szovátai Bokréta
Néptáncegyüttes, majd Felsõsófalvi Nyirettyû Népi Zenekar,
Felsõsófalvi Súgó Néptánccsoport, Alsósófalvi Énekkar, Pál-
pataki Csezege Néptánccsoport, Alsósófalvi Néptánccsoport
mutatta meg a tudását. Az Erdélybõl elmenekült magyarok,
akik jelenleg Magyarországon élnek a meghatódottságtól
nem egy alkalommal könnybe lábadt szemmel, vastapssal
jutalmazták a fellépõket. A rendezvény végén a közönség és
az EKOSZ tagjai még órákon keresztül magyar népdalok
énekeltek és erdélyi táncokat táncoltak szabadon. A táncra
perdült emberek közül emberek közül, nagyon megható és
emlékezetes volt, az EKOSZ egykori alelnökének, Szakács
Attilának, a csíkborzsovai székely embernek kemény tánca.
Az alsósófalvi Ráduly Mihály vezette népi zenekart vagy a
már említett Felsõsófalvi Nyirettyû Népi Zenekart, a mai
napig szívesen meghallgatnák.

Akit érdekel a nyolctagú  felsõsófalvi zenekar zenéje, azt
akár meg is hallgathatja az interneten:
https://www.youtube.com/watch?v=kuWUE65et_I
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Az EKOSZ székelykapuja Monoron és más friss hírek
A Nagyatádi Erdélyi Kör által 2020. szeptember 18-20-a

három napos rendezvényén, amikor megünnepeltük e kör
megalapításának 20 éves évfordulóját, a rengeteg szép
élmény között megcsodáltuk ezen egyesület alapítójának,
Orbán Miklósnak gyönyörû székelykapuját. Ezt követõen
fogalmozódott meg az EKOSZ elnök feleségének ötlete,
hogy szervezetünk székelyén, Monoron is jó volna egy szé-
kelykaput állítani. Az EKOSZ-nak már az említett nagyatá-
di székelykapun kívül, más településeken is sikerült székely-
kaput állítani Sopronban és Mezõberényben. A Monoron
állítandó székelykapu ötlete tetszett szervezetünk tagjai-
nak, ezért már csak az volt hátra, hogy a megvalósítás érde-

kében próbálunk támogatót szerezni. Benyújtott pályáza-
tunkat siker koronázta, hiszen a Bethlen Gábor Alapkezelõ
Zrt. arról tájékoztatott, hogy a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága „2.000.000,- Ft” összeg-
ben támogatásra javasolja. Monor Város Önkormányzata,
élen Darázsi Kálmán megörvendett az ötletnek és támogat-
ja az elképzelést.A monori székelykapu avató ünnepsége
2021. június 4-én lesz a Nemzeti Összetartozás Napján,
mely eseményre már most meghívom az összes egyesüle-
tünk képviselõit. Mindenki úgy tervezze be a programját,
hogy a már említett idõpontot jegyezze meg, mert 2 napos
összejövetelre készülünk.



Örömmel tudom tájékozatni az olvasókat és az EKOSZ
tagjait arról, hogy az egyik tagszervezetünk, az Erdélyi
Magyarok Tolna Megyei Egyesülete ez év szeptemberében
Pakson Puliszka fesztivált és közgyûlést is fog tartani, mely
alkalommal egy székelykaput fognak felavatni. Mindkét szé-
kelykaput a nyikómalomfalvi Pap János fogja elkészíteni.

A jó hírekhez tartozik, hogy az EKOSZ 14 egyesületébõl a
Nemzeti Együttmûködési Alap pályázatán az alábbiak nyer-
tek támogatást: az EKOSZ, a szegedi Ötágú Síp Egyesület, a

Budapesti Székely Kör és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei
Egyesülete.

Az EKOSZ pályázata a Magyar Szórvány Napjára fóku-
szál, de egyúttal egy könyvet is ki fogunk adni az EKOSZ 30
éves történetérõl. Kérünk minden egyesületet, hogy igyekez-
zenek összegyûjteni az alakulástól kezdve a mai napig a leg-
fontosabb, legemlékezetesebb rendezvényeiket, hogy az õsz
elejéig tudjuk  összeállítani a könyv anyagát.

Átalvetõ
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A 33 esztendõs múltra visszatekintõ Budapesti Székely
Kör elsõdleges feladatának tekintette és tekinti ma is az
erdélyi magyar-székely kultúra otthoni és itthoni megõrzé-
sét, ápolását. Rendszeresen szervezünk neves közéleti sze-
replõkkel hagyományõrzõ esteket, hazai és erdélyi honisme-
reti utazásokat, magyar-magyar találkozókat székely-magyar
keresztény kultúránk, hagyományaink megerõsítése céljából.

A 2020-as évre a Covid19 világjárvány rányomta bélyegét,
ennek ellenére igyekeztünk minden alkalmas idõt kihasznál-
ni, hogy programjaink megvalósulhassanak. 

Megvalósult terveink:Hazajárók tengeren túl és a buda-
pesti székelyeknél.  Ötödik alkalommal találkoztunk a Duna
Televízió Magyar Örökség- és PrimaPrimissima Közön-
ségdíjas honismereti magazinmûsor hátizsákos mûsorszer-
kesztõivel: Kenyeres Oszkárral és Jakab Sándorral a
Budapesti Székely Kör estjén 2020. január 21-én Budapesten
a Háló Közösségi és Kulturális Központban. Oszi és Sanyi
2019-ben Ausztráliában jártak és felkeresték a távoli konti-
nensen élõ magyar egyházi és kulturális közösségeket,
magyar iskolákat. Izgalmas útjukról beszéltek vetítéssel egy-
bekötött teltházas estünkön.

Íme az én szeretett fiam! Ezzel a címmel jelent meg Frigyesy
Ágnes kötete Böjte Csaba ferences testvéri küldetésérõl.

A Budapesti Székely Kör háromfõs delegációja 2020. feb-
ruár 24-én Fõcze Imre OFM Bonaventura dévai plébános
meghívására Dél-Erdélybe, Dévára, érkezett, ahol részt vett
Frigyesy Ágnes. A Budapesti Székely Kör elsõ honismereti
kirándulását „Szép vagy, gyönyörû vagy Magyarország” cím-
mel Mátraverebély-Szentkúton kezdte 2020. június 25-én, a
Szent László királyra emlékezõ zarándokút.

A Budapesti Székely Kör 2020. július 15-én Esztergomba,

Szent István király születési- és koronázási városába szerve-
zett egész napos honismereti kirándulást. Az utazás résztve-
või (34 fõ) délelõtt megtekintették az Esztergomi Bazilikát,
az ismert fõszékesegyház rangban Magyarország elsõ temp-
loma

A Budapesti Székely Kör harmadik honismereti kirándu-
lását szervezte a hírös városba: Kecskemétre 2020. augusztus
12-én. A felújítás alatt álló Városháza dísztermében - külön
engedéllyel - megtekintettük a kolozsvári születésû Székely
Bertalan festõmûvész csodás freskóit. 

Frigyesy Ágnes, a Budapesti Székely Kör elnökének idei
elsõ õszi erdélyi könyvbemutató körútja az Érmihályfalvi
Református Egyházközség templomába vezetett, ahol
Balázs Dénes János református tiszteletes köszöntötte a
híveket, majd Balázsné Kiss Csilla tiszteletes asszony áhítata
után került sor a szerzõ mindkét könyvének bemutatójára.

Ezt követõen Farkaslakán, Szentegyházán és Csíkszeredán
sikerült könyvbemutató tartani 2020. szeptember 9-11-e
között.

Székely mûvészek Budapesten címmel rendezte meg elsõ
nyárvégi, zenés irodalmi estjét a Budapesti Székely Kör
2020. szeptember 4-én a Háló Közösségi és Kulturális
Központban. 

Az egyesület tagjai ezt követõen a tihanyi apátságot keres-
ték fel.

Velünk élõ Trianon címmel  2020. október 1-én megtekin-
tették Koltay Gábor, Balázs Béla-díjas filmrendezõ
Trianonról szóló filmjét, majd Brenner Dominik az ifjúság
nevében szólt a résztvevõkhöz. 

Visegrád – Mátyás király nyomában címû rendezvényen a
Budapesti Székely Kör 37 fõs csoportjának idei ötödik hon-
ismereti kirándulást tett Visegrádra 2020. október 28-án dél-
elõtt. 

Megjelent a BSZK prospektusa, marketing-anyagunk, így
hamarosan kézbe vehetik tagjaink és barátaink.

Éves programjaink megvalósulását támogatta a
Miniszterelnökség, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága, a Nemzeti Együttmûködési Alap és a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. Elnökünk Böjte Csaba
ferences szerzetesrõl szóló könyvének megírását és a kötet
kiadását Balog Zoltán miniszter úr támogatta. Köszönjük!

További részletes beszámolóink, fotókkal megtekinthetõk
a www.szekelykor.hu honlapunkon!

Budapest, 2021. január 27-én
Írta és összeállította:

Frigyesy Ágnes elnök
Budapesti  Székely Kör

A Budapesti Székely Kör 2020. évi szakmai beszámolója



– Miért lesz valaki hadtörténész? A katonai éthosz meg-
volt-e már a szûkebb és a tágabb családban is?

– Már kisgyermek koromtól érdekelt a hadtörténelem,
különösen a magyar. Tizenegy éves voltam, amikor 1986-ban
megkaptam Barcy Zoltán – Somogyi Gyõzõ: A szabadság-
harc hadserege címû, képekkel gaz-
dagon illusztrált nagyszerû munká-
ját, ami teljesen rabul ejtett, s akkor
döntöttem el, hogy hadtörténész
szeretnék lenni. Tõsgyökeres jász-
berényiként érdekelni kezdtek a
jászkunok katonai dolgai, legin-
kább jászkun eleink mundérjai. A
’48-as hadtörténetet akkor elõzte
meg a második világháború, ami-
kor elõkerültek anyai nagyapám,
Tóth Mihály hivatásos szakaszveze-
tõ katonaképei. Aztán apai dédmamámtól megtudtam, hogy
az öccse, Berecz Ferenc tüzér tizedes 1944. október 6-án
Medgyesegyházán esett el. Késõbbi kutatásaim során kide-
rült, hogy anyai nagyapám két bátyjával együtt szolgált az
egri „Dobó István” 14. honvéd gyalogezred kötelékében,
apai dédanyám öccse pedig post mortem kapta meg Magyar
Bronz Vitézségi Érmet. A családi kutatás eredményeként
kiderült, hogy a XX. század két világháborújában tõlünk
tízen voltak katonák és közülük négyen elestek. Olyan õst is
találtam, aki 1848-ban Nádor-huszár volt. Mindezek révén
kerültem közelebb a katonai hagyományõrzéshez, amely a
magyarságtudat egyik sajátos kifejezése. Annak idején szép
dolog volt uniformist húzni és nyeregbe pattanni, de az
ezredforduló óta meghívott hadtörténészként veszek részt a
hagyományõrzõ rendezvényeken.   

– Hadtörténészként mely korszakokkal foglakozik?
Cikkeit és könyveit olvasva nagyon tág ez az idõszak.

– Fõ kutatási területem a második világháborús Magyar
Királyi Honvédség, ezen belül az 1945 elõtt nagy hagyomá-
nyokkal bíró alakulat történetek és a honvédség második
világháborús harctevékenysége. Kedvelt korszakom az 1938
és 1941 közötti országgyarapítás. Ekkoriban tömegével ké-
szültek fényképfelvételek a bevonulásokról, s azok album-
ban való közlése ezen idõszakot is közelebb hozhatja, élet-
szerûvé, – mondhatni – azt tapintható történelemmé teheti a
mai olvasóközönség számára, már csak azért is, mert a fény-
képek beszédesebbek és olykor nagyobb forrásértékkel bír-
nak a levéltári iratoknál, és felgyorsult világunkban az embe-
rek kevesebbet olvasva inkább a képes könyveket szeretik.
Továbbra is érdekel az 1848/49. évi magyar függetlenségi
háború hadtörténete, a honvédsereg tevékenysége és a had-
seregszervezés. Jászmagyarként természetes, hogy a jászku-
nok katonáskodása is közel áll hozzám, annál is inkább, mert
a jászkun katonai virtusnak 1945-ig legendás hírneve volt.
Kézdivásárhelyi születésû feleségem révén a székely vitézség
is kutatásaim tárgyát képezi. 

– Vannak-e a hadtörténetben – és itt leginkább az 1848-tól

napjainkig tartó idõszakra gondolok – még fontos, feltáran-
dó fejezetek, amelyek megváltoztathatják, ha nem is alapja-
iban, de lényeges kérdésekben a történelemrõl való tudásun-
kat?

– Véleményem szerint igen. Ilyen lehet például a Nagy
Háború és a trianoni békediktátum közötti idõszaka, amikor
területrabló szomszédaink ellen kellett harcolni, vagy a má-
sodik világháború. Van, amikor a véletlen segíti a történész
munkáját. Így történhetett meg, hogy egy, a Székelyföldön
nemrég elõkerült 1848/49-es honvédtiszt naplóját rendezhe-
tek kiadás alá. Habár a szabadságharc összképét nem változ-
tatja meg, azt mégis tudja árnyalni, emberközelivé tenni, és
rendkívül érdekes olvasmány: egy százados szemszögébõl
lehet látni az erdélyi katonai eseményeket.

– Ön szerint Görgei Artúr áruló volt-e vagy sem? Milyen
kimenetele lett volna az 1848-1849-es szabadságharcnak, ha
a politikusok a katonai vezetés tanácsát megfogadva a had-
erõt nem Temesvár és Arad környékén összpontosítják,
hanem Komáromnál?

– A legkiválóbb hadvezérünket tisztelhetjük benne, Görgei
a magyar katonai Géniusz megtestesítõje volt, aki sosem
árulta el az igaz ügyet. A komáromi erõd nagy tömegû kato-
naság befogadására volt alkalmas, s erre támaszkodva lehe-
tett volna hadmûveleteket kezdeményezni, de rövidebb
ideig, hiszen hátország és hadiipar hiányában a fegyverzet,
felszerelés és élelmezés területén már gondok adódhattak.
Mint ahogy a tavaszi hadjárat is megmutatta, egyedül képe-
sek voltunk kipofozni az országból a császári ármádiát, de a
cári beavatkozás eleve eldöntötte a végkimenetelt. Mivel az
angolok és a franciák nem akarták megbolygatni az európai
status quo-t, külhoni segítségre nem számíthattunk, így a
komáromi összpontosításból az idõhúzáson túl egy elõnyö-
sebb fegyverletétel származhatott volna. 

– Egy magát „jobboldalinak” tartó, de neve említésére
nem érdemes történész szerint a székelyek, az erdélyiek a
magyar átlagnál kevesebben jelentkeztek szolgálatra a Nagy
Háború idején és vége felé. Igaz-e ez a nehezen hihetõ állí-
tás?

– Aki ilyet állít, az kétségbe vonja, hogy a székely katona-
nép. A behívónak engedelmeskedni kellett, önként jelentke-
zõk is szép számmal akadtak, s bizonyos, hogy az 1916-os
erdélyi román betörést és harácsolást megtapasztalva még a
békésebb természetû székelynek is viszketett a tenyere.
Egyébként, ha fásultság lett úrrá a székelyeken, hogyan szer-
vezõdött meg 1918 végén a Székely Hadosztály, amelynek
egyes részei a Horthy-féle Nemzeti Hadseregbe is átkerültek
vagy 1919-ben hogyan törhetett ki a román szuronyok árnyé-
kában a sóvidéki lázadás?  

– Ha a Székely Hadosztály kap megfelelõ ellátást, és nem
adják parancsba, hogy tegyék le a fegyvert, fel tudták volna-
e tartóztatni csak maguk a románokat?

– A Kratochvil Károly ezredes alatt szervezett székely
seregtest harctevékenysége világosan megmutatta, hogy
szervezett ellenállással szemben a románok behúzzák fülü-

2021. március

EKOSZ–EMTE 9

Interjú Babucs Zoltán hadtörténésszel, 
a Magyarságkutató Intézet munkatársával



ket-farkukat. Így volt lehetséges, hogy a székelyek képesek
voltak arra, hogy hónapokon keresztül feltartóztassák az
Erdélybe betolakodókat, s mindig csak budapesti parancsra
hátráltak. Ha nincs Károlyiék nemzetvesztõ politikája, ha
nincs részeg hadügyér, aki „Soha többé nem akarok katonát
látni!” felkiáltással szélnek ereszti a hadszínterekrõl hazaté-
rõ katonákat, vagyis megmarad a hadsereg, akkor másként
alakulhatott volna minden.  

– Melyek Ön szerint a székelyek 3-4 legnagyobb, megnyert
csatája?

– Lehet például az 1479-es kenyérmezei csata, vagy 1848-
49 számos erdélyi ütközete közül az 1848. november 30-i, ami
ezért volt sorsdöntõ, mert Hídvégnél ekkor vetették be elõ-
ször Gábor Áron „rézágyúit”, amely rendkívüli lélektani
hatással bírt, és a császáriak a bõrükön tapasztalhatták, hogy
a székelyek nem csak gyalogsággal és lovassággal, hanem
tüzérséggel is rendelkeznek. Említhetjük az Ojtozi-szoros
1917-es védelmét, amikor július 22. és augusztus 24. között a
székelyudvarhelyi 82. közös gyalogezred bakái, a „vasszéke-
lyek” ötvennégy ellenséget rohamot vertek vissza.

– Milyen feltételek kellenek a Trianon okozta károk érdemi
helyreállításához? Van-e remény a magyar feltámadásra?

– Trianon jelen van mindennapjainkban, még akkor is, ha a
kommunista uralom alatt tilos volt errõl beszélni. Sajnos a
több évtizedes agymosás megtette káros hatását, s ahhoz,
hogy bármi is változzon pozitív irányba, nemzeti szellemben
nevelkedett fiatalokra van szükség, magyar iparra, jól képzett
és a hazáért halni kész honvédségre, az elszakított területe-
ken élõ magyarság szervezett anyagi és politikai támogatásá-
ra, s ha mindezek megvannak, akkor a magyar külpolitika
szavának már súlya lehet. Az elmúlt évek megmutatták, hogy
az EU-ban szép szóval, aláírásgyûjtéssel nem megyünk sem-

mire, a Kárpát-medencei õshonos magyar nemzetrészek szü-
lõföldjükön való megmaradásáért nekünk kell tennünk,
hiszen „minden magyar felelõs minden magyarért”. Magam
is osztom a kiváló nemzeti történész, Raffay Ernõ álláspont-
ját, miszerint három lehetõség közül választhatunk: végleg
beletörõdünk a trianoni és párizsi diktátumokba, és elsorvad-
nak elszakított véreink; támogatjuk az elszakított nemzetré-
szek autonómia törekvéseit; vagy nagyhatalmi támogatással
vetjük fel a területi revízió kérdését. Én hiszek a magyar fel-
támadásban, mint ahogy abban is, hogy a magyarságnak
Istentõl rendelt hivatása van a Kárpát-medencében, s a
magam módján igyekszem erõsíteni a csonka határokon belül
és kívül a magyarságtudatot.   

– Ön szerint miért nem készülnek a rendszerváltás óta sem
hiteles és egyben a nemzettudatot erõsítõ magyar filmek? Ha
valami csoda folytán mégis át lehetne vinni a filmes szakmai
rendszeren néhány magyar történelmi film tervét, milyen té-
mákat, eseményeket, személyiségeket ajánlana feldolgozásra?

– Égetõ szükség lenne jó magyar történelmi filmekre, olya-
nokra, mint a Kõszívû ember fiai vagy az Egri csillagok. A
rendszerváltozás óta alig készült ilyen, pedig nem muszáj szu-
perprodukcióban gondolkodni, kis költségvetésû film is lehet
jó, amely 1848/49 vagy az országgyarapítás, esetleg a második
világháború sikeres magyar hadmozdulatainak idejében ját-
szódik, de múltunk rendkívül gazdag, így bármely korszakból
hozhatnánk filmre való példákat. Kellenek a nemzeti egysé-
get erõsítõ filmek, de nem olyanok, amelyek nem az elbukást
és az önsorsrontó szembenézést sulykolják, hanem sikert
ábrázolnak. Ehhez a pénzen kívül jó forgatókönyvek és nem-
zeti szellemû rendezõk és stábok szükségesek.  

– Köszönöm a beszélgetést.
Az interjút Deák-Sárosi László készítette

Átalvetõ
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A kápolnai csata – 
1489. február 26–27.

Jelen számunkat az 1848-49. forradalom-  és szabadságharcról készült grafikákkal, festményekkel  díszítettük.



Kövér László, az Or-
szággyûlés elnöke a vá-
ros Kossuth terén, Pár-
kányi Raab Péter szob-
rászmûvész alkotásánál
hangsúlyozta: Márton
Áron (1896–1980) em-
ber- és nemzettársainak,
híveinek reménységet
nyújtott a reménytelen-
ségben, emberséget az
embertelenségben, hitet
a hitetlenségben, ma-
gyarságot a magyarellenességben, székely öntudatot az árva-
ságban, és tetteivel visszaadta a szavak magyar értelmét, erköl-
csi súlyát, valamint emberi hitelét.

A házelnök szavai szerint a szoborállítás tisztelgés Erdély
XX. századi lelki vezetõje és székely szentje elõtt, akit „az egy-
házjogi kánon még nem, de mi, az Istent, a hazát és a nemze-
tet szeretõ magyarok milliói a szívünkben már szentté avat-
tunk és akként tisztelünk”. „Márton Áronban nagyon bízott a
Teremtõ, ezért rendelte õt Erdély földjére, nagy történelmi
szakítópróbák idejére” – fogalmazott Kövér László, aki fel-
idézte: Márton Áron egy csíkszentdomokosi székely földmû-
ves család harmadik gyermekeként született.Az elsõ világhá-
borúban harcolva háromszor is megsebesült, 1919 nyarán két
hónapig román katonai fogságba került, majd hazatérve dön-
tött úgy, hogy szülõföldjét és népét a lélek erejével fogja
tovább szolgálni.

Márton Áron 1920 októberében jelentkezett a gyulafehérvá-
ri papneveldébe, XI. Pius pápa 1938 karácsonyán nevezte ki
gyulafehérvári püspöknek, amit Erdély hívõ népe örömmel
fogadott – közölte.

Kövér László elmondta, Márton Áron 1944-ben magyar
hatóságoknál kelt az észak-erdélyi zsidóság védelmére, 1945
után a román hatóságoknál a romániai görögkatolikusokat
vette védelmébe mindenféle diplomáciai vagy politikai támasz
nélkül.

Az Országgyûlés elnöke kiemelte, a püspök 1948 és 1980
között a kommunista román biztonsági szervek leginkább
megfigyelt célszemélye volt, 1949-ben letartóztatták, életfogy-
tiglani kényszermunkára ítélték, hat évig börtönben tartották,
évekig kényszerlakhelyen próbálták elzárni a külvilágtól –
mondta. Rámutatott, Márton Áront 1971-ben VI. Pál pápa
fogadta és szentnek nevezte kísérõi elõtt.

Kövér László úgy vélte: Márton Áron püspök hitbéli igazsá-
ga örök és elévülhetetlen igazság, szellemi, társadalmi és poli-
tikai lényeglátását pedig az idõ napjainkban is igazolja.

„A bolsevizmus édes gyermeke a liberalizmusnak. Marx
és Lenin a legkövetkezetesebb liberálisok. Nem álltak meg fél-
úton, a liberális tételekbõl lehozták a legvégsõ következtetése-
ket” – idézte a házelnök Márton Áron 1933-ban írt sorait.
Kövér László szerint „napjainkban szemlélhetjük, ahogy a
nagyvilágban a mai liberalizmus lassan, de biztosan átfordul a
bolsevizmusra emlékeztetõ újabb önkénybe”. Kitért arra, hogy

Márton Áron 1947-ben azt írta: a mai, Istentõl és az õ törvé-
nyeitõl elfordult ember tragédiája, hogy tompult a lelkiismere-
te, nem tud különbséget tenni a jó és a rossz, az igaz és a
hamis, a megengedett és a meg nem engedett, a tisztességes és
a tisztességtelen, a becsületes és a becstelen cselekedetek, az
erény és a bûn között.

Kövér László szerint napjainkra beérett Márton Áron
jövendölése, felmorzsolták az emberi értéktudatot azok, akik
elérkezettnek látják az idõt arra, hogy a XXI. században ismét
alávessék és kifosszák embertársaikat.A házelnök azt mondta:
egyelõre úgy tûnik, hogy a vérrel és mocsokkal, bûnnel, szen-
vedéssel és halállal terhelt XX. század nem akar véget érni, sõt
mintha a gonosz – az emberek önmaguk által elõidézett szen-
vedéseinek tapasztalatait összegezve – egy még pusztítóbb
színjátékra készülne. 

„A tudatipar korábban soha nem látott hatékonyságú eszkö-
zeivel felfegyverkezett, láthatatlan, de anyagi értelemben
nagyon is létezõ birodalom tör az életünkre, szabadságunkra,
emberi mivoltunkra. A XX. század totalitárius rendszerei a
kommunizmus és a nácizmus még csak Istentõl akarta eltilta-
ni az embert, csak a nemzetfogalom meghamisításával és a
legbensõségesebb közösséget, a családot összetartó alapvetõ
bizalom aláásásával akarták a személyiséget kiölve az ember-
bõl lelki és fizikai rabláncra fûzött tömeget csinálni” – mond-
ta.

Úgy vélte: a XXI. században épülõfélbe lévõ totalitárius
liberalizmus már túl van az Isten, haza, család fogalmának
tagadásán, és egy lépésre van az ezek által meghatározott
közösségek betiltásától. Már nem kevesebbel próbálkozik,
mint az ember teremtés általi vagy biológiai meghatározottsá-
gának kétségbe vonásával, azt ígéri, hogy megvalósítja a töké-
letes, korlátlan szabadságot, valójában a lelkünk amputálásá-
ra készíti elõ a mûtõt – hangsúlyozta.

A lelkünk Isten kezében van, de azért adott szabad akaratot,
hogy cselekedeteinkkel magunk határozzunk sorsunk felõl,
rajtunk is múlik, milyen élet vár a 21. században gyermekeink-
re és unokáinkra – mondta Kövér László.

Szita Károly (Fidesz–KDNP), a város polgármestere arról
szólt, hogy a szoborállítás a trianoni békediktátum századik
évfordulóján azt üzeni az utókornak, a magyarság isteni véde-
lem alatt áll, „mindig is voltak és ezután is lesznek köztünk
olyanok, akik megnövelik bennünk õseink hitét, becsületét,
szellemi és lelki erõit, akik csapások idején nem engedik, hogy
letargiába zuhanjunk, s egész lényükkel azon lesznek, az élet
szentsége gyõzedelmeskedjen minden baj felett”.

Kéki Zoltán, Kaposvár volt címzetes fõjegyzõje azt közölte:
a szobrot a Csíksomlyói Búcsújárók kezdeményezésére állami,
önkormányzati és egyházi támogatásnak, továbbá magánsze-
mélyek és gazdálkodó szervezetek adományainak köszönhetõ-
en készülhetett el.

Az alkotást Kövér László, Szita Károly, Kéki Zoltán mellett
Soltész Miklós egyházi kapcsolatokért, Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelõs államtitkár és Mátrai Márta, az
Országgyûlés háznagya leplezte le.

(MTI)

2021. március

EKOSZ–EMTE 11

Kövér László beszéde Kaposváron 
Márton Áron szoboravatóján

Kövér László Márton Áron szobra elõtt
Fotó: Mágó Armand



A székelyek a hagyomány és a legújabb kutatások szerint
már Árpád magyarjainak 895 elõtti bejövetele elõtt a mai
Székelyföld területén és a környezetében éltek, önrendelke-
zésük pedig az õsiségen alapul. Erre bizonyíték, az alapítóle-
vél hiánya is - a késõbb, V. István által alapított Aranyosszék
kivételével -, a magyar királyok egyszerûen tudomásul vették
a székelyek õsi szokás- és jogrendjét. Országuk a Magyar
Királyság része volt, de azt még Szent István sem tagolta be
a vármegyerendszerbe. Amíg a feudális jellegû Magyar
Királyság és az Erdélyi Fejedelemség elõsegítették az oláh
jobbágyoknak és szabad parasztoknak mint olcsóbb munka-
erõnek a bevándorlását és letelepülését - nagyobb mennyi-
ségben a XVIII. századtól -, addig a székely székek a terüle-
tekre csak kis lélekszámban, a szokások és hatályos jogsza-
bályok ellenében vándoroltak más népek. A székely nem tar-
tott szolgát, és nem szolgált. Maga mûvelte a saját földjét,
jogilag nemesnek számított, és az adómentesség fejében az
ország védelmében a király, majd a fejedelem parancsára
hadba kellett vonulnia. Ezért maradt meg a székelység egyet-
len nyelvi és etnikai tömbben Erdélyország szélén-közepén.

Kézai Simon XIII. századi, Gesta Hunnorum et
Hungarorum (A hunok és magyarok viselt dolgai) címen
ismert krónikája a székelyeket a szkíták és hunok leszárma-
zottainak tartja, ami ugyan másodlagos forrás, de ebben a
tekintetben egybevág több nyugati krónika állításival, és a
Magyarságkutató Intézet archeogenetikai kutatásai már
részben igazolták a hun-magyar rokonságot, és további ered-
mények várhatók ezen a téren. A székelyek az Attila halála
utáni belviszály után Csigle mezején telepedtek le, ott várták
vissza Árpád rokon törzseit, nemzetségeit. Csigle mezeje
pedig a mai Székelyföldön vagy a Kárpátokon túl lehetett. A
mai Moldávia területén ma is van egy ilyen nevû település. A
székelyek élettere átnyúlt a Kárpátoktól keletre, ahol, a
vegyes lakosságú Moldvában még a XVI. században is a
magyar ajkúak voltak többségben. Ezt igazolják egyebek
mellett azok az egyházi összeírások, amelyeket Rugonfalvi
Kiss István is idéz A nemes székely nemzet képe címû könyvé-
ben.

A székelyek nemzetségek alapján szervezték meg a széke-
iket. A székek száma változó volt, legtöbb nyolc, a fiúszékek-
kel együtt tizenkettõ. Katonai, közigazgatási és jogi vezetõ-
jük az ispán volt, akit a magyar király jelölt a tisztére, és a
székelyek választották meg. Az ispánjukat a krónikák nem
1220-ban említik elõször, és semmilyen bizonyíték nincs
arra, hogy a székelyeket a XIII. században telepítették volna
a késõbbi székek területére. A székelyek jogait megerõsítõ
késõbbi oklevelek soha nem egy alapító levélre és áttelepí-
tésre hivatkoztak, hanem a székely jog õsiségére. Kordé

Zoltán a 2013. április 30-án a Székelyföldrõl tartott budapes-
ti konferencián irányította rá a figyelmet Freisingi Ottó kró-
nikájára, amelyben 1146-ban két, ispánjuk élén harcoló
magyar elõvédcsapatot említ, és egyik csak a székelyeké
lehetett, mert a besenyõk mellett csak nekik volt a grófi veze-
tõnek megfelelõ ispánjuk (comes). A székelység tehát már a
XII. században katonai, jogi, közigazgatási egységgel bírt.

Ennek az önrendelkezésnek a lényege abban állt, hogy a
székelyek saját hatályú törvényekkel rendelkeztek, és a
Magyar Királyság védelmében fogant hadkötelezettségen és
a királynak alkalmilag megszavazott ököradón kívül más
kötelezettségük nem volt. A székely önállóság olyan erõs
volt, hogy például a magyar király nem adhatott kegyelmet a
székelyek legfelsõbb bíróságán halálra ítéltnek egészen az
1500-as évekig. A székelyek nemzeti és közösségi tulajdonát
is védték a törvények. Egy személyi vagy családi vagyon még
akkor sem szállt a királyra, ha az adott személyt felségárulás
miatt kivégezték. Minden ingó és ingatlan tulajdona a csalá-
dé vagy a településé maradt, így nem lehetett elajándékozni
más területrõl érkezõ magyar vagy nem magyar embereknek
sem.

A székely társadalmi viszonyokban és az úgynevezett szo-
kásjogban az az értékes mai szemmel, hogy egyre csökkenõ
mértékben ugyan, de a XIX. század végéig megõrizte a Szent
István elõtti magyarság szokás- és jogrendszerét. A Magyar
Királyság feudalizmusa is más volt, mint a nyugat-európai,
de a hatalom és erõ koncentrálására bizonyára szükség volt
a szomszédos birodalmakkal szemben. A Magyar Királyság
nem volt gyarmatosító szinte az összes nagyobb hatalommal
bíró országgal ellentétben. Meghódított és adófizetõi
viszonyra kényszerített ugyan népeket és országokat, de saját
nyelvét és kultúráját nem erõltette rá másokra. Horvátország
például több mint nyolc évszázadig tartozott a Magyar
Királysághoz.

A székely törvényeket, mint a neve mutatja (szokásjog)
sokáig nem jegyezték le, hanem a szokások alapján gyakorol-
ták. Ez is fontos bizonyíték arra, hogy régi jogrendrõl van
szó, ami nem alakulhatott ki egyik pillanatról a másikra,
hanem évtizedek, de inkább évszázadok alatt. Ha eddigi
ismereteink szerint 1146-ban említenek elõször székely
ispánt, az azt jelenti, hogy 1146-ban már készen állt egy
hosszú idõ alatt kialakult társadalmi és intézményi rendszer.
A székely jogról a XIV. és XV. századtól már írott források is
vannak: perek anyagai, nemzetgyûlési határozatok stb. Elsõ
törvényi szintû említése a Magyar Királyság jogrendjében
1517-bõl való. Werbõczi Hármaskönyvében (Tripartitum),
amelyet a Dózsa György vezette parasztfelkelés és polgárhá-
borús helyzet utáni jogi tisztánlátás gyanánt a király rendelt

Átalvetõ
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meg a jogtudóstól. Werbõczi elismeri a székelyek szkíta-hun
eredetét és õsi, érdembõl fakadó szabadságjogaikat, nemesi
jogállásukat, közigazgatási, katonai és jogi különállásukat.
1517-ben a királynak és jogászának lett volna oka vagy ürü-
gye megtámadni a székely önrendelkezést, ha másért nem, a
székely származású Dózsa György okán, de elgondolkodtató,
hogy nem tette. A székelyek jogait több király és fejedelem
késõbb megpróbálta megnyirbálni több-kevesebb sikerrel,
de amikor szükség volt a katonai erejükre az ország védel-
mében, akkor mind siettek elismerni a székelyek jogait.
Mátyás király is történetesen egy moldvai hadjáratban, két
csata közt állította ki a székelyek szabadságjogait megerõsí-
tõ oklevelét 1473. karácsony hó 9. napján.

A székeket területileg nemzetségek szerint szervezték
meg. Ennek ellenére a székelyek vezetõiket, elöljáróikat,
helyi és magasabb szinten demokratikusan választották meg.
Egy adott tisztséget, például egy bíróét egyazon személy csak
egy évig tölthetett be, és 12 évig nem volt újraválasztható, de
még a hozzátartozója, közeli rokona sem. Nem voltak tehát
megélhetési politikusok. Az igazságosságra annyira figyel-
tek, hogy ha például egy bírót vagy esküdtet azon értek, hogy
hamisan ítélkezett, akkor a bõrét lenyúzták, és szalmával
kitömve köztérre helyezték. Nem sok ilyenre került sor, mert
erõs volt a törvény visszatartó ereje. A gazdálkodási rend
egyénileg és közösségileg folyt. Mindenkinek legfeljebb
annyi földje volt, amennyit maga és családja meg tudott
mûvelni. A települések tulajdonában is voltak olyan földek,
amelyeket közösen vagy felváltva hasznosítottak. Nem vol-
tak a székelyek közt nagy társadalmi különbségek. A lófõ
annyiban emelkedett ki az egyszerûbb emberek közül, hogy
a háborúba lóval tudott vonulni, nem gyalogosan. A szokás-
jog nagyon részletesen szabályozta az örökösödési rendet is.
A családi tulajdon, az „öss” nem aprózódott fel, mert a leg-
kisebb fiú örökölte. Az idõsebb fiúk és a lányok életét a csa-

lád arányosan, értékes hozománnyal, illetve ház építésével
alapozta meg. Van egy olyan jogi és egyben gazdálkodási
forma, amely túlélte az 1876-os székely székek megszünteté-
sét. Ez a közbirtokosság. Ez közös tulajdoni forma elsõsor-
ban erdõk, legelõk, részben szántók hasznosítására. Hasonlít
a termelõszövetkezeti tulajdonhoz, de nem elválasztható a
székely nemzet közösségi értékrendjétõl. A rendszerváltás
után fel is elevenítették. Van és lenne még mit tanulnunk ele-
inktõl, saját, õsi kultúránkból, amelyben az egyént, a kiskö-
zösségeket és a nemzetet egyaránt védte a szokásjog.

A közel ezer éves székely önrendelkezést a Magyar
Országgyûlés szüntette meg 1876-ban a megyésítési tör-
vénnyel, a haladásra és a modernizációra (!) hivatkozva.
1952-ben a nemzetközi szerzõdések értelmében és szovjet
nyomásra, de létrehozták Erdély közepén a Magyar
Autonóm Tartományt. A tartományt magyar és román kom-
munisták közremûködésével Bukarestbõl irányították, de
ebben az idõszakban és ebben a régióban a magyar nyelv
hivatalos státusszal bírt: az oktatás, a közigazgatás és az igaz-
ságszolgáltatás államilag elismert nyelve volt. Az 1956-os
magyarországi forradalom után többször átszervezték, terü-
letét és hatáskörét csökkentették, ami késõbb a mai Hargita,
Maros és Kovászna megyék területét fedte le. Székelyföld
neve legutóbb a Maros Magyar Autonóm Tartomány volt,
amelyet a hatalmát újabb közigazgatási reformmal megerõ-
sítõ Ceauºescu szüntetett meg 1968-ban. Bízzunk benne,
hogy nem véglegesen. A székely autonómia önmagában nem
valósítja meg a Trianon utáni magyar feltámadást, és nem
csupán a román nyomással szembeni ellenállás, illetve az
anyanyelvhasználat miatt fontos, hanem saját kulturális gyö-
kereink megerõsítése miatt.

Deák-Sárosi László, a Magyarságkutató Intézet 
tudományos munkatársa – 

A cikk megjelent a Vasárnap.hu.-n 2020. november 29-én.
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„Nekünk a legszebbik estét
Fekete színre festették.
Minket anyánk megátkozott,
Mikor a világra hozott.
Azt az átkot tette reánk:
Ország-világ legyen hazánk!
Ott se legyen megállásunk:
Csipkebokoron szállásunk!
Bú ebédünk, bú vacsoránk;
Szerencsétlen minden óránk.
Rajtunk a bú hármat hajlott,
De bezzeg, hogy elhervasztott!
Nekünk a legszebbik estét
Fekete gyászra festették”

Tisztelt Honfitársaim! 
Tisztelt Emlékezõ Közönség!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket ezen a szak-
rális helyen, amely a székelyek szabadságküzdelmeinek
kiemelkedõ helyszíne. Ez a szakrális hely nem csak a széke-
lyeké, hanem egyben az egész nemzetünké. Legyünk büsz-
kék arra, hogy minden történelmi nehézség ellenére meg-
maradtunk, itt vagyunk, közösen emlékezünk õseinkre.

Az 1899 óta itt álló emlékmûre vésett idézet, bár már sok-
szor olvastuk, sokszor forgattuk magunkban, mégis újra és
újra elolvasva reménnyel tölti el szívünket. De hogy adhat
egy ilyen keserû esemény reményt, amikor a népdal fájdal-
mas szavai jutnak eszünkbe: „Ország-világ legyen hazánk; /
Ott se legyen megállásunk: / Csipkebokoron szállásunk”?

Mégis az emlékmûvön olvasható idézet a soha fel nem
adást, a soha el nem keseredést, a jövõbe, az elkövetkezen-
dõ nemzedékekre tekintést, a tettre elszánt közösséget
jelenti valamennyiünk számára. Mindezt úgy, hogy az „al-

Potápi Árpád János államtitkár beszéde
Madéfalva, 2021. január 7.



kotmányos szabadságot” reménytelenül is „védõk” emlékét
nem hagyjuk elveszni. „Örökre fennmarad, mert hû kegye-
letben megtartod õseid”.

A havas téli éjszakán, a Vízkereszt utáni hajnalon, a gya-
nútlanul alvó falura váratlanul rázúdított ágyútûz gondolatá-
ba ma is beleborzongunk: a vérengzés kétszáz áldozata gye-
rekek, férjek, feleségek, édesanyák, édes-
apák, nagyszülõk, testvérek, szomszédok,
az akkor élõk számára mindennapi ismerõ-
sök voltak.

A brutális támadás áldozatait gyászolók
helyébe képzelve magunkat, valamennyiün-
ket foglalkoztat a kérdés, vajon én ilyen
helyzetben mit tettem volna? Aztán vala-
mennyien rádöbbenhetünk arra, hogy mai
tetteinket milyen erõvel határozza meg õse-
ink válasza. Megmaradtak. Újrakezdték az életüket. Ez az
esemény egy menekülthullámot indított el a Székelyföldrõl.
A menekültek javarésze a moldvai csángóság sorait gyarapí-
totta, kisebb része pedig 1776-tól Bukovinába telepedett át,
létrehozva egy új népcsoportot, a bukovinai székelységet.

A mai napig hallom nagyszüleim hangját, ahogy a kerti
munka közben, vagy az esti beszélgetéseknél a régi idõkrõl
meséltek. Kisgyerekként talán még nem értettük, de vala-
mennyien megtanultuk az öt falu nevét: Istensegíts, Fo-
gadjisten, Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva. Majd ahogy
felnõttünk, úgy telt meg ez a felsorolás õseink történetével,
életszemléletével, örökségünk megértésével: a számkivetett-
ségben is makacs ragaszkodással a megmaradásért, a csalá-
dért, a keresztény hitért, az õsök örökségével az elkövetke-
zendõ nemzedékért.

Õseink tetteit követve azonban egy biztos, a megmaradás
motorja hajtotta mindig is õket.A támadás után ittmaradók
szabadságukhoz konokul ragaszkodva, függetlenségüket
megtartva õrizték hitüket, magyarságukat, harcoltak nemze-
tükért Austerlitz mellett, Segesvárnál, Nyergestetõn,
Isonzónál, Doberdónál.

A székely szabadság a magyar szabadságot is jelenti mind-
annyiunk számára. De azt is tudjuk, hogy a szabadság nem
kiváltság. A szabadságért nemzedékrõl nemzedékre, sõt
minden nemzedéknek minden évben meg kell harcolnia.

Ez az õsi örökség az a zsinórmérték, amely a közös úton
tart minket. A közös értékekért való összefogás hozta el
2020-ban is azt a politikai eredményt, amelyet a magyar
közösség a Kárpát-medencében és itt, Erdélyben elért.

2020-ban a Kárpát-medencében egyértelmûen bebizonyo-
sodott, ahol a magyarság összefogott, jelentõs politikai ered-
mények tudtak születni. Nézzük meg Vajdaságot, ahol
magyar a tartományi képviselõház elnöke és hét magyar ál-
lamtitkára van a magyarságnak a szerb kormányban. Horvát-
országban az egyetlen magyar képviselõ meghatározó szere-
pet tölt be.

Együtt, egy szívvel örülünk valamennyi nemzetrész sikeré-
nek, és ott állunk mindenki mellett a bajban is. Közös erõvel
kiállunk a kárpátaljaiakért, ahol a választási siker ellenére a
törvényesen megválasztott magyar tisztségviselõk, nemzeti
vezetõk folyamatos atrocitásoknak vannak évek óta kitéve.
Munkájukat ellehetetlenítik, folyamatos megfélemlítést kell
családjukkal együtt eltûrniük. Elfogadhatatlannak tartjuk a

magyar politikusok kitiltását is egy olyan ország kormányá-
tól, amelyik az Európai Unióba és a NATO-ba igyekezne. 

Ha a székely szabadságról, akkor az egész magyarság sza-
badságáról beszélünk a Kárpát-medencében. Ha nem támo-
gatjuk egymást, akkor gyengék vagyunk, együtt viszont erõ.

Különös jelentõsége van annak, hogy a tavalyi évben az
1000 éve Erdélyben és 100 éve
Romániában élõ magyarság nagyon
szép választási eredményt ért el.
Gratulálok az összefogáshoz, gratu-
lálok az RMDSZ-nek. Óriási dolog
az, hogy egy nemzeti közösség az
erejét megmutatva a román kor-
mányban miniszterelnök-helyettest,
három minisztert és tizenkét állam-
titkárt tud adni.

Száz évvel Trianon után is elmondhatjuk, hogy a magyar-
ság jövõje még mindig azon a két feltételen áll vagy bukik:
akarjunk megmaradni és tudjunk összefogni. Ha ez a kettõ
megvan, akkor a többit már ki lehet pótolni. A székelyek az
elmúlt száz évben is bizonyságot tettek arról, hogy ezeknek
nincsenek híján. Az elmúlt tíz évben pedig közös erõvel dol-
goztunk azért, hogy ahol van cselekvõ munka, ahol van hit,
ahol van életerõ, se szeri, se száma a fejlesztéseknek, progra-
moknak, rendezvényeknek. A folytatás is rajtunk múlik.

Tisztelt Honfitársaim! Tisztelt Emlékezõ Közönség!
Esztendõrõl esztendõre ez a közös emlékezés az év elsõ

eseménye. Megemlékezésünk õseinkrõl indítja el ezt az évet,
amelyen lehetõségeimhez mérten igyekszem személyesen is
jelen lenni. Minden esztendõben ott van az újrakezdés remé-
nye, az idén azonban a minket sújtó világjárvány miatt még
hangsúlyosabban.

A Magyar Állandó Értekezlet 2020. novemberi ülésén
arról döntött, hogy 2021 a nemzeti újrakezdés éve legyen.
Kezdjük itt újra az évet, amely majd talán a járványhelyzet
végét is jelenti, a kiszabadulásét, a megújulásét, újra a szabad
közösségi eseményekét.

A 2021 a nemzeti újrakezdés évében a 21-es szám egyben
azt is üzeni, hogy legyen minden magyar számára a vesztes
20. század után a 21. század közösen megnyert évszázadunk.
Orbán Viktor miniszterelnök urat idézve: „Minden meccs
addig tart, amíg meg nem nyerjük.” Legyen ez így a ’21-es
esztendõben, legyen így a 21. században!

„Székely nép! Itt hullott õseidnek vére
Kiket zsarnok önkény bosszus karja ére.
Midõn alkotmányos szabadságod védték,
Szörnyûkép oltá ki sok ártatlan éltét.
De bár elvesztek õk ádáz fegyver alatt,
Emlékök nem vész el, örökre fennmarad.
Mert hû kegyeletben megtartod õseid,
Így él ma emlékök idõtlen ideig!”
„Székely nép!” Tisztelt Nemzettársaim!
Kívánom, hogy õseink megpróbáltatásokban is vallott

reménységével, meg nem alkuvásával, örökségünk tiszteleté-
vel és iránymutatásával kezdjük közösen ezt az esztendõt.
Határozzuk el õseink emlékhelyénél, hogy továbbra is közö-
sen fogunk dolgozni magyar nemzetünk gyarapodásáért,
gyermekeink sikeres jövõéért!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Átalvetõ
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Kisebbségvédelmi
csomag

Reménykedhet-e az erdélyi magyar az EU-ban? Lesz-e
Székelyföldnek autonómiája?

Az Európai Bizottság cserbenhagyta az õshonos kisebb-
ségeket, nyilatkozta Vincze Lóránt.

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségeis csalódott az Európai
Bizottságban, hiszen hiába tettünk meg mindent, hogy az euró-
pai kisebbségvédelmi csomagból egy átfogó jogszabály szüles-
sen, mely védelmet adhatott volna az összes magyarnak, aki a
szülõföldjén született Európában, a Bizottság ezt elutasította.

Vincze Lóránt erdélyi, romániai magyar, az RMDSZ
európai parlamenti képviselõje, az Európai Nemzetiségek
Föderatív Uniója, a FUEN elnöke, a kezdemény motorja,
az alábbiakat tette közé saját oldalán:

2021. január 14-én az Európai Bizottság úgy döntött,
hogy semmibe veszi több mint egymillió európai polgár
kérését valamint az Európai Parlament állásfoglalását, és a
Minority SafePack kezdeményezés alapján nem indít jogal-
kotást a nemzeti kisebbségek védelmében. Döntésével a
Bizottság hátat fordított az õshonos kisebbségeknek, az alá-
író polgároknak, a nagy többséggel támogató határozatot
elfogadó Európai Parlamentnek, több támogató nemzeti
kormánynak és régiónak.

„Az EB azoknak a kérését utasította el, akik számára az
európai nyelvi és kulturális hagyaték megõrzése nem egy jól
hangzó szlogen, hanem a mindennapok kihívása. Az EB
vállon veregetõ álláspontja nem elégséges, az aláíró
1.123.422 polgár konkrét intézkedéseket, cselekvést várt.
Válaszával a Bizottság cserbenhagyta az Unió nemzeti és
nyelvi kisebbségekhez tartozó 50 milliónyi polgárát.
Közülük több millió embert, akik saját országukban folya-
matosan jogsérelem ért, most pedig az Európai Bizottság,
amely a demokrácia, a jogállamiság, az értékelvûség és az
igazság õreként hirdeti magát, szintén hátat fordít nekik” –
kommentálta a döntést Vincze Loránt, az RMDSZ európai
parlamenti képviselõje, a FUEN elnöke.

A kezdeményezõk szerint az Európai Bizottság döntése
több szempontból is hibás. Hiteltelenné teszi az európai
polgári kezdeményezés intézményét – az európai részvételi
demokrácia egyetlen eszközét – azzal, hogy a jogalkotást
már az ötödik sikeres kezdeményezés esetén utasítja el. Az
EU, ahelyett, hogy közelebb kerülne a polgárokhoz, éppen
a polgároktól érkezõ javaslatokat hagyja sorozatosan figyel-
men kívül – ez ma az EU demokráciadeficitje. A Bizottság
ugyanakkor mellõzi az Európai Parlament társjogalkotó-
ként hozott, háromnegyedes többséggel elfogadott felhívá-
sát, és annak ellenére utasítja el a jogalkotást, hogy az EP-
ben minden frakció többsége támogatta a kezdeményezést.

Vincze Loránt a kezdeményezõk nevében köszönetet
mondott mindazoknak, akik mindvégig hittek az ügyben és

kiálltak mellette. Megköszönte azoknak, akik aláírásukkal
támogatták a Minority SafePacket – kiemelten a Kárpát-
medencei és európai magyar közösségeknek, politikai szer-
vezeteknek, egyházaknak és társadalmi szervezeteknek –,
hogy az elsõ pillanattól az ügy mellé álltak. “Az elmúlt nyolc
év alatt értéket teremtettünk: soha nem volt ekkora nem-
zetközi sikere az erdélyi magyar közösségnek, az RMDSZ,
európai partnerei segítségével ügyünket nemzetközi szintre
vitte, az európai kisebbségvédelem zászlóshajójává vált.
Összefogtuk Európa-szerte a nemzeti kisebbségeket, akik
egységes, közös célokat fogalmaztak meg. Ilyen szintû
együttmûködés korábban még soha nem volt” – hangsú-
lyozta Vincze Loránt.

„A 2019-es EP-választási kampányban ígéretet tettünk
arra, hogy az Európai Parlament napirendjére tûzzük a
kisebbségek ügyét. Ennél többet tettünk: megnyertük az EP
nagy többségének támogatását, és többek között a német
Bundestag támogatását. Sajnálatos, hogy ügyünkben nem
választott képviselõk, hanem olyan brüsszeli bürokraták
hozták meg a végsõ döntést, akik tulajdonképpen a kezdet-
tõl akadályt akadály után gördítettek elénk. Tudjuk, hogy
igazunk van, jót akarunk kisebbségi közösségeinknek, jót
akarunk a tagállamoknak, jót akarunk Európának, és az
elmúlt közel egy évtized munkájának eredményét a
brüsszeli bürokraták nem vehetik el tõlünk. Erõfeszí-
téseinket nem adjuk fel, és arra kérjük mindazokat, akik
eddig mellettünk álltak, hogy ne adják fel” – fogalmazott az
RMDSZ EP-képviselõje. Vincze Loránt rámutatott: „A
Bizottságnak be kellene látnia, hogy az uniós polgárok aka-
ratát az Európai Parlament képviseli, és minden olyan dön-
tésével, amely ellentétes a Parlament álláspontjával, gya-
korlatilag az uniós polgárok akaratával megy szembe. Mi
továbbra is hiszünk az Európai Unióban, hiszünk az együtt-
mûködésben, a jog érvényesülésében, ezért új eszközökkel,
új lendülettel keressük a megoldást: az õshonos kisebbségi
nyelvek és kultúrák érvényesülését és védelmét. Olyan ala-
pokat teremtettünk, amelyekre építkezni lehet, egy olyan
Európáért, amely minden polgárára egyenlõként tekint.”

A Székely Nemzeti Tanácshosszas pereskedést követõen
elérte, hogy az Európai Unió bizottsága teret biztosított
arról az alulról jövõ kezdeményezésnek, hogy legalább 7
uniós országból 1 millió polgár szavazatával megerõsítve az
Európai Unió meg kell tárgyalja a kérdést. Ma 2021. janu-
ár 31-én örömmel lehetett olvasni az sznt.org honlapján,
hogy már a 7. országban, Spanyolországban is összegyûlt a
szükséges mennyiség, hogy az EU tárgyalja meg a kérdést.
Korábban Magyarország, Románia, Szlovákiában, Horvát-
ország, Litvániában, Svédországban, Szlovéniában már
elérte, de végül ma 2021. február 7-ig Lettországban is már
összegyûlt a szükséges kvóta. A mai napon e kérdést kilenc
országban 1. 140.000 uniós polgár támogatta. Nagy kérdés,
hogy jogállamiságot fennen hangoztató bürokraták, most
mit fognak lépni?

Pesty Lászlónak és csapatának szívbõl köszönjük áldoza-
tos munkáját! Pesty Lászlónak és minden Székelynek Petõfi
Sándor sorait idézem: „Csak nem fajult el még a székely
vér! Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér.”

Dr. Szerkeres Sándor

2021. március
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Az EKOSZ alelnöke, Dr. Orbán Csaba egy nagyon fontos
cikkre hívta fel a figyelmét az EKOSZ elnökének, mégpedig
Pataki Tamás interjújára, mely a Magyar Nemzet 2021.01.14-
i csütörtöki számában jelent meg. A riporter interjút készí-
tett, Melocco Miklóssal: Én megépíteném Makovecz temp-
lomát nyilatkozta a híres szobrász. Az M5-ös TV csatorna
2021.01.20-én kerekasztal beszélgetés folytatott Makovecz
Imre munkásságáról, melyben megtudtuk, hogy Makovecz
közel ötszáz épületet tervezett, amelynek hozzávetõlegesen
a fele meg is épült. Makovecz Imre által tervezett és megva-
lósított templomok közül megemlíthetjük, a teljesség igénye
nélkül az alábbiakat: Paks Szentlélek templomát,
Csíkszereda Római Katolikus Templom, Csenger Görög-

Katolikus Templom, Dunaszerdahely Római Katolikus
Templom, Vargyas Református Templom, Százhalombatta
Szent István király templom, Siófoki Evangélikus Templom,
Sepsiszentgyörgy Református Ravatalozó. Meg kell említeni
továbbá a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, a
Stephaneum épületét Piliscsabán.

Makovecz Pál, a Makovecz Imre Alapítvány elnöke azt
szeretné, ha még az idén elkezdenék a munkálatokat és tíz év
alatt felépülhetne a Makovecz Imre által megálmodott új
templom Budapesten. Csak reményünket tudjak kifejezni,
hogy az õsi magyar hagyományokra alapozó, az organikus
építészet nagy órása meg tudja valósítani álmát.

Dr. Szekeres Sándor
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Makovecz-templom Budapesten

Az erdélyi nemes származású
Békésy György, hat évtizeddel
ezelõtt 1961-ben kapta meg az
orvosi Nobel-díjat: „A fül csigájá-
ban létrejövõ ingerületek fizikai
mechanizmusának felfedezéséért”.

Békésy György életrajzi kötetét
olvasva azt találjuk, hogy a
„Békésy-fészek” Kolozsvárott volt.
Érdeklõdtünk a kolozsvári szelle-
mi élet több képviselõjénél, de
senkinek sem volt errõl tudomása,
valamint azt sem tudták, hogy hol
áll az a ház, amit ezzel a kifejezés-
sel jellemez maga a tudós.
Többszöri kolozsvári látogatásaink alkalmával számos keres-
gélés után – felhasználva Békésy aprólékos leírását – sikerült
meglelnünk a Békésy-fészket Kolozsvárott, a Majális utca
(most Republicii) 38. szám alatt.

A házat Békésy József (a nagyapa) vásárolta az 1848-49-es
szabadságharc idején, majd a fia, Békésy Károly lakott
benne, és a Békésy-leszármazottak birtokában volt 1945-ig,
majdnem száz éven keresztül. E házban született Békésy
Sándor (az apa), innen járt iskolába és egyetemre, majd ami-
kor a Kolozsvári Egyetemen oktatott, akkor is e szülõi ház-
ban lakott.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének javasol-
tuk, hogy támogassa egy háromnyelvû (magyar, román,
angol) emléktábla elhelyezését ezen a kolozsvári épületen.

Javaslatunkat, az elnökség elfogadta, de a Kolozsvári
Akadémiai Bizottság elhanyagolta ennek a kérdésnek a
megoldását.

Figyelembe véve, hogy a „Békésy-fészek” Kolozsvárott
található, a családfa kutatását Kolozsvárott kezdtük.
Felkerestük a Kolozsvári Református Egyházközséget, ahol
felvilágosítottak arról, hogy a román kormány 1948-ban álla-
mosította az összes egyházi dokumentumot, amelyek 1900
elõttiek és azok a Kolozs Megyei Levéltárban találhatók.
Budapestrõl kérvényeztük a XIX. századi egyházi dokumen-

Prof. Dr. Vincze János

Az orvosi Nobel-díjas Békésy György
erdélyi gyökerei

Kampfl József alkotása

Békésy György nagyapjának a háza Kolozsvárott, 
a Majális utca 38. szám alatt. (A szerzõ felvétele)



1. A reformáció hitvallása, szellemisége és egyházi gyakor-
lata megváltoztatta vagy nagyban befolyásolta az addigi egy-
házi és népi szokás- és ünnepléskultúrát. A protestáns isko-
lákba, kollégiumokba jelentkezõ tehetséges fiatalok ismer-
hették vagy éppen gyakorolhatták szülõfalujuk, vidékük
népi kultúráját, másrészt végzett diákként, értelmiségiként,
tanítóként,  tanárként, teológusként vagy lelkipásztorként,
egy-egy szûkebb vagy tágabb közösségben, gyülekezetben
alakították a népi kultúrát, konkrétan a népi ünnepléskultú-
rát is. A kollégiumok mûveltségbeli kisugárzó hatása száza-
dokon át nyomon követhetõ a néphagyományban, így az
esztendõ ünnepeinek szokásrendjében vagy a zenekultúrá-
ban is.

Fontos lenne ebbõl a szempontból megvizsgálni a refor-
máció elsõ évtizedeiben létrejött erdélyi református kollégi-
umok (Kolozsvár: 1557, Székelyvásárhely: 1557,
Gyulafehérvár – Nagyenyed: 1622, Székelyudvarhely: 1670)
és a kolozsvári unitárius kollégium (1566) vagy a késõbb ala-
pított székelykeresztúri unitárius gimnázium (1793), a sepsi-
szentgyörgyi református kollégium  (1859)  irattárát, törté-
netét, az ezekben az iskolákban végzett diákok vagy tanárok

visszaemlékezéseit,emlékiratait.
2.  Ugyancsak tanulságos lehet egy-egy kiemelkedõ pro-

testáns értelmiségi iskolai, diákkori indíttatása., a „magas
kultúra”, az egyházi és népi kultúra értékeinek felismerése
és ötvözõdése életmûvükben. Ime néhány kiragadott életmû
a sok közül.                                                                            

Kezdõdhetne a sor Baranyai Decsi Csimor Jánossal, aki
Debrecenben, majd Kolozsváron tanult és az 1590-es évek-
ben a székelyvásárhelyi Scola particula ( a református kollé-
gium elõdje) tanára és igazgatója volt. Korának egyik leg-
mûveltebb embereként a tudományok összességét mûvelte.
Jogi, történészi, nyelvészeti munkái mellett õ állította össze
az elsõ közmondásgyûjteményünket. Folytatódhatna a kivá-
ló tudós nagyenyedi diák, az egyháztörténész, irodalomtör-
ténész Bod Péter (1712–1769) életmûvével, aki a
Gyulafehérvár melletti magyarigeni lelkészként elsõként
foglalta össze magyar nyelven a keresztyén kalendáriumi
ünnepeket, azok eredetét, megtartásuk módját a különbözõ
népeknél  (Bod 1757). Erre a munkájára máiglan sûrûn
hivatkoznak mind a teológusok, mind a néprajzosok.
Nagyenyedi diák volt a késõbbi marosvásárhelyi református
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tumok megtekintését és erre megkaptuk az engedélyt.
Kolozsvárott több napon keresztül kutattuk a református
egyházi feljegyzéseket: a születésekrõl, a házasság köté-
sekrõl, a halálozásokról. E dokumentumok fényképezését is
engedélyezte a levéltár (egy bizonyos pénzösszeg lefizetése
ellenében). Majd elkészítettük Békésy György családfáját.

Mint általában a külföldre került magyar személyiségek, õ
is átírta a keresztnevét Georgre (György helyett); a nemes

elõnevet „von”-ként használta, és a dolgozataiban is így tün-
tette föl magát. A Nobel-díjhoz tartozó oklevélen is a követ-
kezõképpen tüntették fel a nevét: Georg von Békésy.

Megtartotta a vezetékneve végén az ipszilont, melyrõl a
külföldiek jó részének meg kellett tanulnia, hogy i-nek kell

ejteni. Utolsó, önéletrajzi írása két évvel a halála után jelent
meg (Annual Review of Physiology 1974. évi 36. kötetébõl:
Some Biophysical Experiments from Fifty Years ago. 1–18.), és
ott is ily módon szerepel az aláírása.

A vezetéknevét viszont továbbra is magyarosan használta,
az é betûket ékezetekkel. Sokszor próbálták rávenni, hogy
írja át a vezetéknevét, de ebbõl nem engedett. Ezt megírta
édesanyjának egy levélben, hogy nem hajlandó a vezeték

nevét átírni és maradnak a magyar é
betûk.

Sajnálatos, hogy a legtöbb Békésyrõl
szóló cikk nem hangsúlyozza ki eléggé a
következõket: nemes Békésy György:
Nobel diplomája

1.) Békésy erdélyi nemesi leszárma-
zott és élete végig megkövetelte, hogy
elõnevét használják, külföldön a
keresztneve és vezetékneve közé beil-
lesztett a von szócskát.

2.) Békésy a halláselméletre vonatko-
zó kísérleteit a Magyar Királyi Posta
Kísérleti Intézetében végezte a két
világháború között és ezért kapta a

Nobel-díját. Tehát szülõhazájában végzett kutató tevékeny-
ségét kell kihangsúlyozni.

3.) Napjainkban is, a világ audiológiai laboratóriumaiban,
használt audiométerek a Békésy által feltalált és bevezetett
elven mûködnek.

dr. Barabás László  

Iskolai mûveltség és néphagyomány az 
erdélyi protestánsok kalendáris szokásaiban



kollégiumi professzor Bolyai Farkas (1775–1856), európai
rangú matematikai munkássága mellett kiválóan hegedült,
drámákat írt és szinte elsõként  abban az idõben  lakodalmi
népszokásokat is gyûjtött.  A 20. század közepén a
nagyenyedi kollégiumban diákoskodó Sütõ András (1927-
2007), a késõbbi jeles író szülõfalujában, a mezõségi
Pusztakamaráson a karácsonyi betlehemes játékok szerep-
lõje és vezetõje volt , amint arról mind  maga, mind Faragó
József folklórkutató beszámolt  (Sütõ 1972,  Faragó 1947).
A székelyudvarhelyi kollégiumban járt és nevelõdött
Benedek Elek mesemondó, író (1859-1929) a Magyar mese-
és mondavilág összeállítója, megalkotója, õ írta az elsõ
magyar néprajzi összefoglaló monográfiát is A magyar nép
múltja és jelene címen (1889), ennek a kollégiumnak a taná-
ra Haáz  Ferenc Rezsõ  (1883-1958), aki növendékeivel  szé-
kely népviseleteket és más népi díszítõmûvészeti tárgyakat
gyûjtet,ett pedagógia céllal , és megalapozta a ma nevét
viselõ székelyudvarhelyi múzeum gazdag gyûjteményét. A
székelykeresztúri unitárius kollégium diákja a késõbbi püs-
pök, költõ, a népköltészet szerelmese, a székely népballadák
felfedezõje, gyûjtõje, rendszerezõje, a Vadrózsák  összeállí-
tója, Kriza János (1811–1875 ) és kortársa , a Székelyföld
enciklopédikus „leírója”, Orbán Balázs (1829–1890).  Kor-
társuk volt Szabó Sámuel is  (1829-1905), a  marosvásárhe-
lyi kollégium tanáraként népköltészeti gyûjtõmunkára ösz-
tönözte diákjait, akik közül többen néptanítói és lelkészi
hivatást választottak. A 20. században marosvásárhelyi kol-
légium diákja Nagy Ödön, a késõbbi református lelkipász-
tor, aki fiatal teológusként, Makkai Endrével együtt gyûjtõ-

hálózatot szervezett és megjelentette a két világháború
közötti leggazdagabb erdélyi magyar  kalendáriumi népszo-
kásgyûjteményt (Makkai -Nagy 1939). Kiváló püspökünk,
Ravasz László ( 1882 -1975), a székelyudvarhelyi és a
kolozsvári kollégium egykori diákja, fiatal teológusként fon-
tosnak tartotta a „néptheológia”, a vallási néphagyomány, a
népi ünnepkultúra  megismerését és felhasználását a lelki-
pásztori munkában. Õt tekinthetjük a református vallási
néprajz egyik megalapozójának (Ravasz1915).

3.  Témánkat a másik oldalról vizsgálva, azt is érdemes
számba venni, hogy a kollégiumok szellemi kisugárzása, az
iskolai mûveltség hatása hogyan érzékelhetõ a protestánsok
napjainkbeli egyházi énekkultúrájában vagy kalendáriumi
szokásrendszerében. Az elõbbirõl szólva, szép erdélyi példá-
ival is találkozunk annak, hogy a református gyülekezeti
énekek beépültek különbözõ vidékek népi énekes reperto-
árjába, ünneplési gyakorlatába (Errõl bõvebben Péter
2008). Az erdélyi kalendáriumi szokásrendszerben ez a kisu-
gárzás különösen érvényes  a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi
és a farsangi ünnepkörhöz fûzõdõ, jórészt dramatikus – éne-
kes – köszöntõ, színjátékszerû népszokásokra, mint amilyen
a karácsonyi kántálás és betlehemezés, a névnapi  énekek és
köszöntõk, a farsangi fonóbeli maszkos játékok és utcai fel-
vonulások, a húsvéti öntözõ (locsoló) versek és maga az
öntözés szokáscselekvés eredete és változatai, a húsvéti
zöldágazás vagy a pünkösdi királynézás fennmaradása refor-
mátus falvakban (Errõl bõvebben Barabás  2015, 2017).

4. A továbbiakban az ezredfordulón végzett néprajzi gyûj-
tésünk alapján –  a fentebb   jelzettek  mellett – egy erdélyi
református falu, Csávás esztendõfordulói szokásainak
bemutatásával  szeretném jelezni-elemezni a kalendáriumi
szokáshagyomány és a református kollégiumi énekkultúra,
gyülekezeti éneklés összefüggéseit és napjainkbeli állapotát.

Csávás a Kis-Küküllõ mentén, a folyó középsõ szakaszá-
nak egyik baloldali mellékvölgyében fekszik. Néprajzilag a
Vízmellék faluja. Trianonig Kis-Küküllõ vármegyéhez, nap-
jainkban Maros megyéhez tartozik. Szomszédos települései
az egykori mezõváros Bonyha, Leppend, Dányán, Harang-
láb, Désfalva, a községközpont Mikefalva. Az erdélyi
magyar köztudatban a falu neve Szászcsávásként ismeretes,
megkülönböztetésül a Marosvásárhelytõl nyugatra fekvõ
Mezõcsávástól. Csávás a Szászfölddel valóban szomszédos,
de nem szászok alapították. Elsõ írásos említése 1301-bõl
származik, az 1332–1337 közötti pápai tizedjegyzékben már
egyházas helyként szerepel, 1502 óta a bonyhai Bethlen gró-
fok uradalmához tartozott mint jobbágyfalu. A Habsburgok
németesítõ politikája idején kapta a szász elõtagot (Nagy
1995, 38). Lakosainak  lélekszáma napjainkban megközelíti
az ezret: református magyarok és magyar ajkú cigányok.  Az
utóbbiak közül kerülnek ki az elmúlt évtizedekben méltán
híressé vált szászcsávási zenészek. Csávás az elmúlt évtize-
dekben nem vált elöregedõ, sorvadó faluvá. Legfõbb megél-
hetési forrás a gazdálkodás, különösen az állattenyésztés, a
zöldség- és szõlõmûvelés. A csávásiakat ernyedetlen szor-
galmúaknak és jómódúaknak tartják a környéken. Õk is
büszkén hangoztatják, hogy egyházuk nagyharangja azt
csendíti: gaz-dag Csá-vás, gaz-dag Csá-vás !

A  karácsonyi – újévi ünnepkör Csáváson, mint az egész
Vízmelléken, igen gazdag közösségi szokásokban. A konfir-
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máció elõtti fiúgyermekeknek egykor ún.lakozót szerveztek
a nagyobb legények és a szülõk. Hat héttel karácsony elõtt
kifogadtak nekik egy szobát, és ott tanulták az imádságokat,
kántálóénekeket és köszöntõket. Karácsony elsõ napján dél-
után külön táncot szerveztek számukra. Ez volt a kicsik
tánca. A lakozó a második világháború után megszûnt.
Kántálni viszont napjainkban is járnak a konfirmált legé-
nyek és a házasemberek, minden háznál fogadják õket,
énekkel és verssel köszöntik a családokat. A kántálók ajkán
a református énekeskönyv gyülekezeti énekei kerülnek
sorra, rendszerint a következõk: „A próféták elhallgattak”,
„Krisztus Urunknak áldott születésén”,”Szívünk vígsággal
ma bétölt”, „Kicsiny Betlehemben”, „akárcsak a szomszé-
dos vízmelléki falvakban. Óesztendõ estéjén, sötétedéskor
gyermekseregek nyargaltak végig a falu utcáin kiabálva,
ostorokat pattogtatva, csengõkkel, kürtökkel, rossz fazekak-
kal nagy zajt csapva, ez volt a kalandozás. A nagyobb fiúk
álarcot is tettek, és  rongyos ruhákba öltöztek: „ûzték az
óesztendõt, hogy jöjjön az új”. De nemcsak  ezzel  búcsúz-
tatták az óesztendõt, hanem a felnõtt férfiak énekléssel, a
legények pedig tüzes kerék engedéssel.

5.  „Menyen a tüzes kerék”! Közösségi énekléssel, kántálás-
sal búcsúzni az óesztendõtõl és köszönteni az újat – sokfelé
szokásban volt és napjainkban is él erdélyi magyar falvaink-
ban, templomainkban, akár az európai népek körében. A
tüzes kerék engedés jóval ritkább. Miért kell legurítani a
dombról a szalmával befont  égõ kereket?  Ezzel „temetik az
el az óesztendõt”. „Igy hallottuk az öregektõl, így örököltük
õseinktõl”, „ez egy õsi szokás”, „tán még Ádámtól és Évától
maradt”. Elsõ kérdezõsködésemre efféléket válaszoltak a
csávási öregek és fiatalok egyaránt . Az elõzetes  tájékozódó
gyûjtést követõen 1993 utolsó napján, estéjén és éjszakáján
részt vehettünk a legények tüzes kerék engedésén és a házas
férfiak óesztendõt búcsúztató éneklésén.

Az emlékezet szerint a legénység egyetlen tüzes kereket
szokott beengedni a falu fölé emelkedõ, magas kerek domb-
ról, az Ólomhegy tetejérõl. Már sötétedéskor tüzet gyújtot-
tak és tüzes tuskókat, fáklyákat dobáltak le a dombról. Éjfél-
kor következett az égõ kerék beengedése. Szabály volt, hogy
pontosan éjfélkor kell engedni, hogy gurulása az óesztendõt
összekösse az újjal. Az 1960-as évektõl szokásba jött, hogy
több kereket engednek. A falut övezõ keleti-délkeleti
dombsoron végig égtek az óesztendei tüzek. Ahány tûz,
ahány kerék, annyi legénycsapat. A legények létszámbeli és
nemzedékbeli összetartásának csökkenésével a tüzek és csa-
patok száma kettõre fogyott: a felszegire és az alszegire.
Vagy egyre. Ezzel párhuzamosan megnõtt a beengedendõ
kerekek száma. 1993-ban hét kereket engedtek: egyet kilenc
órakor, egyet tíz órakor, egyet tizenegy órakor, egyet fél
tizenkettõkor, és egyszerre hármat éjfélkor. Az utóbbi évek-
ben csak az Ólomhegy tetején ég a tûz, ez a központi kerék-
engedõ hely. Innen jól látszik az egész falu, s az itteni tüzet
és tüzes kerekeket látja a falu népe. Az éjféli kerékengedés-
kor az otthon levõk mind az udvarokra és utcákra gyûlnek.
Várják és figyelik, hogyan jönnek be a kerekek a dombolda-
lon, és megmondják, hogy melyik ment szépen. Külön örö-
költ tudománya van annak, hogyan kell szalmatincsekkel,
tekercsekkel megtölteni a szekérkerekek  közét,hogyan kell
begyújtani, mikor kell engedni, hogy szépen égjen, és

hogyan kell mennie a keréknek. Az a kerék megy szépen,
amelyik elkapja a domb élit, s egyenesen gurul, végig
lemegy, és tüzes utat hagy maga után. Amelyik lekanyarodik
az útról, az nem szép, mondják az idõsebbek.

A csávásiak szerint nincs is ilyen szokás sehol Erdélyben.
Nem szeretném õket kiábrándítani, de nézzünk szét egy
kicsit. Kalotaszeg falvaiban is szoktak óesztendõ éjszakáján
tüzet gyújtani, tüzes kereket gurítani. Horváth István leírása
szerint  a nem messzi, „ hegymegetti ” Magyarózdon az éjfé-
li harangkonduláskor lobogó tüzeket gyújtottak, s lángoló
szalmacsóvákat hajigáltak az ég felé a legények (Horváth
1971 ). Hasonló szokást gyakoroltak a szász falvakban is. De
ne menjünk messzire, csak ide a szomszédba, Bonyhára,
Gogánba és Váraljára, s a hegyen túlra, Búzásbesenyõbe.
Bonyhán két szalmával megtöltött égõ kerékabroncsot
engednek le óesztendõ éjszakáján éjfélkor a süldõlegények.
Bonyha vegyes lakosságú falu, az egyik dombról a magyar és
a hozzájuk csatlakozva a román fiúk, a másik dombról a
cigányok csapata gurította a kerekét. Gogánban nagy a ver-
sengés a 14-15 éves fiúk körében, hogy kik legyenek a kerék-
gurítók és melyik csapat engedi a legnagyobb gumikereket.
Itt a csapatokban közösen vesznek részt az egy utcabeli
magyar és román fiúk. Gogánváralján hasonló szokás élt,
három magaslatról: a Vár oldaláról, a Lapos hegyrõl és a
Nagyhegyrõl engedték a tüzes kerekeket a frissen konfir-
mált legények, éppen akkor, amikor harangoztak és a dalár-
da énekelt a templom elõtt. Ugyanígy zajlott az esemény
Búzásbesenyõben: három tûz, három kerék, három legény-
csapat, pontban éjfélkor. Az utóbbi években ki-kimarado-
zott, gyermekek szokásává vált, az a gyõztes csapat, amely-
nek a tüze a legmagasabb, legszebb. Mindenütt vigyázni kell
ám a tûzzel, nehogy kárt, kártékony tüzet okozzanak.(
Barabás 2017 ).

A csávási tûzes kerék  erdélyi rokonságkeresését, - amit
bõvíteni lehetne teljes Kárpát – medencei vagy összeurópai
példákkal –, hadd fejezzem be Jankovics Marcell  összegzé-
sével: „ A Luca napi, karácsonyi, húsvéti, Szent Iván-napi
tüzes szokások a napfordulói, illetõleg napéjegyenlõségi
ünnepekre vezethetõk vissza, s a fény, a Nap évenkénti meg-
újulását, pályáján való haladását kívánták egyebek mellett
mágikus úton elõsegíteni” ( Jelképtár 1990, 229 ). Tûzek
gyújtása és tûzes kerekek hegyrõl való legurítása a téli nap-
forduló, az esztendõ fordulójának jeles napján is a Nap és a
fény megújulását elõsegítõ mágikus varázscselekmény lehe-
tett.

A tûzeskerék – engedés  rítusa, óesztendei szokása a csá-
vásiak gyakorlatában  napjainkra szertartásos ügyességpró-
bává, legényvirtuskodássá, látványossággá, sõt tûzijátékká
alakult.  Ez a domináns jellege. Minden legénykorosztály
részt vesz az elõkészítésében és  lezajlásában. Belsõ rend és
szabályok szerint mindenkinek megvan benne a helye, sze-
repe, feladata. Ezek betöltésétõl függ a falu népe által várt
esemény évenkénti sikeres életbe játszása.. A virtuskodás
tétje a legénytársadalomban az, hogy melyik csapaté az
Ólomhegy, a központi kerékengedõ domb: azé, amelyik job-
ban szervezett, amelyiknek rátermettebb, bátrabb vezetõi
vannak. A csapatban azok engedik a legfontosabb, szimbo-
likus jelentésû kerekeket, akik a legényéletben is a csúcsra
törekszenek. Ezek a tizenhét – tizennyolc éves legények. Õk
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ezen az ügyességpróbán válnak nagylegényekké.
6.  Énekléssel temetik az óesztendõt. Hagyjuk a legényeket

az Ólomhegyen, hogy tüzeljenek, fáklyázzanak és gurítsák
rendjük szerint a kerekeket. Csatlakozzunk az idõben egy-
szerre zajló másik óesztendei szokáseseményhez. A házas-
emberek  már  összegyültek és elindultak énekelni, több
órába telik, míg az egész falut bejárják, lehetnek vagy har-
mincan-negyvenen. Elõször a lelkipásztort és családját
köszöntik, aztán a Nagy utcán az Alszegbe, onnan a Kis
utcán a Felszegbe tartanak. Utcakeresztezõdéseknél vagy
más jeles helyeken, minden ötödik - hatodik háznál megáll-
nak és elénekelnek egy-egy szakaszt óévbúcsúztató énekük-
bõl. Úgy igyekeznek, hogy mindenkit megtiszteljenek, éjfél-
re bejárják az egész falut és visszaérkeznek a templomhoz.

Nemcsak az emlékezetem,  hanem hang –  és filmszalag is
õrzi azokat  a felemelõ perceket, áhítatos hangulatot, ami-
kor 1993 óesztendõ éjszakáján negyven csávási férfi szólítot-
ta meg az Urat, negyven férfihang zengett lassú méltósággal
és csodálatos, már-már földön túli harmóniában. Az ének-
vezér diktálta a sorokat és a férfiak négy szólamban – tenor,
basszus, alt, diszkantus –, feleltek minden sorára:

Uram! Ím itt állunk egy évnek sírjánál!
Imádkozva ennek utolsó pontjánál.
De ha széjjelnézünk, ó, be sokan nincsenek,
Kik az év elején mivelünk örültenek.
S Istenem, még hánynak fog ütni az óra?
Hány száll koporsóba még majd esztendõ korra?
Az ének befejeztével Bíró József tiszteletes úr köszöntöt-

te híveit, boldog új évet kívánt, borral is megkínálta õket.
Míg a kínálás folyt, megkérdeztem Dézsi Ferenc zenetanár-
tól, a csávási kórus akkori karnagyától, hogy milyen énekes-
könyvbõl énekeltek. „Egy régi református énekeskönyvbõl”.
Késõbb sikerült lemásolnom az egyetlen példány címlapjá-
nak és bevezetõjének néhány sorát: „Erdélyi evang.reform.
Anyaszentegyházunk rég óhajtott Énekeskönyve, az 1834 –
beli közönséges szent Zsinatban megállított alaprajz, s az
1836 és 1837 – ki k. szent Zsinatok helybenhagyásai szerint
szerkesztve, adódik ezennel kezökbe a buzgó keresztyének-
nek. Kolozsvárt, karácson hava utolsó napján, az 1837 – ik
esztendõben”.  Ez valóban „régi református énekeskönyv”:
közel kétszáz évvel ezelõtti erdélyi református énekeskönyv-
bõl énekeltek a csávási férfiak  1993 óesztendõ éjszakáján.
Énekeskönyvünk azóta többször változott, ez az ének kima-
radt belõle, de Csáváson megtartotta az óesztendõ temeté-
sének népszokása, a néphagyomány.                                      

7. A csávási harmónia. Az 1837. esztendõ nemcsak a „rég
óhajtott Énekeskönyv összeszerkesztésének” ideje, hanem a
csávási harmónia megszületésének éve is. A csávási kórus
létrehozása Belle József tanító és Dali István segédpap
nevéhez fûzõdik. „ Annyira gyakoroltattak pedig a csávási
apróbb és Nagyobb Legények, sõt némely fiatal házasok is a
mostani Segéd Pap és Oskola Mester szorgalmatosságok
által, hogy a halotti és más szomorú és víg énekeket a leg-
szebb harmóniában éneklik. Mind ezeknek alapjait megve-
tette a derék Taníttó Mester”. Az 1837. február 12-én tartott
esperesi vizitáció fenti bejegyzését tekinthetjük a csávási
kórus  születési anyakönyvének ( Nagy 1995, 91).

A  szövegösszefüggésbõl kitûnik, hogy minek az alapjait
vetette meg a „derék Taníttó Mester” a 19. század elsõ har-

madában: a harmóniás éneklésnek, a többszólamú kórus-
éneklésnek. Amikor Szabó Csaba marosvásárhelyi zene-
szerzõ-zenetudós az 1970- es években e többszólamú ének-
lés eredetérõl és múltjáról érdeklõdött az idõsebb csávási
férfiak körében, szinte szó szerint ugyanazokat válaszolták,
mint az ezredfordulón nekem a tüzes kerék engedés népszo-
kásáról. „ Az õseinktõl maradt reánk”.  „ Azóta énekelnek
így, mióta a falu született. Szállt szájról szájra, apáról fiúra,
fiúról unokára”. Egy-két válasz viszont közelebb vihette a
zenei múlt tényleges feltárásához: „ Ezt a hagyományos har-
móniát nem a kóruspróbán tanultuk, ott másképpen éneke-
lünk”. „ Valaki egyszer beosztotta  a szólamokat hangok sze-
rint. Azóta így van” (Szabó 1977, 116). Ez a „valaki”, a jegy-
zõkönyvben említett derék oskolamester id. Belle József
több mint négy évtizedig  (1808-1850) volt a csávási iskola
tanítója, énektanára. A vizitációs jegyzõkönyvek részletesen
leírják, hogy növendékeit megtanította „Sz.Dávid Soltárait
énekelni és kotázni.  A nagyobbak kotából énekelnek”.
„Énekelnek Soltárokat, Ditséreteket, Halotti és világi éne-
ket, mind külön – külön tsak magokra, mind edgyütt, igen
szépen és jó móddal” (Nagy 1995, 84).

Érdemes tágabb mûvelõdéstörténeti összefüggésbe állíta-
ni Belle József csávási tanító énekoktatói, egyházzenei tevé-
kenységét. A  falusi fiatalember a székelyudvarhelyi refor-
mátus kollégiumban tanult tíz évig, 1790 – 1801 között.
Ekkor már nem élt a kollégium nagy tekintélyû, templom-
építõ tudós rektora, Backamadarasi  Kiss Gergely (
1738–1787), de az általa megteremtett iskolai  hagyomány
és énektanítási módszer jól mûködött. Kiss Gergely a ma-
rosszéki  református falu, Backamadaras szülöttje, a maros-
vásárhelyi református kollégiumban kezdett tanulmányait a
bázeli akadémián tökéletesítette. Ott ismerkedett meg a
svájci protestánsok zsoltáréneklési gyakorlatával, a többszó-
lamú énekléssel. A székelyudvarhelyi kollégiumban és az
egész városban úgy meghonosította a bázeli zsoltáréneklési
gyakorlatot, hogy az „ bölcsõje lehetett a Belle József által
Csávásra átplántált harmóniás éneklésnek is (Nagy 1995, 89
). A kollégium történetének késõbbi krónikása, Kis Ferenc
kutatásai bizonyítják, hogy  a rektor nagy gondot fordított az
énektanulásra. „ Mindenik osztályba énektanítót tett.
Felállította a harmóniát is ( hangászat, musica vocalis) egy
praeses vezetése alatt. Ki mellett még bizonyos hangfajokra
külön praeses is volt, ti. Tenorum, és discantistarum praeses.
A harmoniae praeses a diákokat külön is tanította templo-
mi vagy szent énekekre. Van említés jegyzõkönyveinkben,
hogy némely tanulók muzsikai hangszereken is (musica
instrumentalis) gyakorolták magukat” (Idézi Nagy 1995,
89). Idézhetném  továbbá Péter Éva összegzõ megállapítá-
sát is, miszerint  „ A protestáns iskolákban, így a kollégiu-
mokban is tananyagként szerepeltek a dicséretek és a zsol-
tárok. A diákok feladatainak egyike volt a templomi éneklés
és temetéskor a halotti énekek megszólaltatása. A 18. szá-
zadtól kezdve gyakran többszólamú feldolgozásban hang-
zottak el ezek az énekek. Az úgynevezett harmóniás ének-
lésre való felkészítés, a kórus vezénylése , ezt megelõzõen az
anyagról való gondoskodás a harmoniae prraeces feladata
volt” (Péter 2008, 37).  Ilyen harmoniae praeceskent tevé-
kenykedett a székelyudvarhelyi kollégiumban Orbán
Zsigmond. A kollégiumi szükségletekre 1766 -ban összeállí-
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tott egy kéziratos kottás énekeskönyvet, amely karácsonyi,
húsvéti, pünkösdi és halotti énekeket tartalmazott, négy szó-
lamban: tenor, alt, basszus és discant. Ezt a kéziratos éne-
keskönyvet hasznáhatták a székelyudvarhelyi kollégiumban
Belle József tanulmányai idején és õ ezt ( is ) megtanulva
„átplántálta a csávási iskolába, gyülekezetbe. Évtizedekig
szolgálta vele egyházát és népét,  valamint az utána követke-
zõ csávási tanító és lelkész nemzedékek úgyszintén. Szabó
Csaba bebizonyította, hogy a csávási négyszólamú éneklés ,
a csávási harmónia megegyezik Orbán Zsigmond  harmoni-
zálásaival,  ennek hatása érezhetõ napjainkig (Szabó 1977).

A székelyudvarhelyi – csávási kulturális folytonosság nem
tekinthetõ egyedinek, szokatlannak.  Benkõ András zene-
történész sorolja  azokat a protestáns iskolákat, amelyekben
a 18. században a francia, svájci és német minták alapján
több szólamban hangzottak fel az egyházi és világi énekek,
énekkarok is alakultak: Debrecenben, Sárospatakon,
Miskolcon, Nagykõrösön, Pápán. Erdélyben is meghonoso-
dott a kórusban való éneklés nemcsak az udvarhelyi kollégi-
umban, hanem  Nagyenyeden, Kolozsváron, Marosvásárhe-
lyen, Szatmáron, Szászvárosban , némelyik kollégiumban
hamarabb , mint Székelyudvarhelyen (Benkõ 1995, 180).
Ezeknek a kollégiumi énekkaroknak a kisugárzásaként ala-
kultak a református gyülekezeti énekkarok. Az elsõ  éppen
a csávási harmónia, és vele egy esztendõben, 1837-ben jött
létre   Szászvárosban is az énekkar, majd sokfelé, városok-
ban és falvakban egyaránt.                                                     

8. Az óesztendõt temetõ és az újat ébresztõ éneklés a
csávási felnõtt férfitársadalom és a teljes közösség hagyomá-
nyos, keresztyén – református és magyar önkifejezése. A
közel két évszázados kimûvelt énekkultúrának, kórusmûvé-
szetnek köszönhetõen ez az önkifejezés az ezredfordulón is
Erdély-szerte ritka harmóniában szólalt meg. A nagykorúvá
váló legények „õsibb”, mágikus gyökerû tüzeskerék engedõ
kalendáriumi rítusában viszont együtt élnek az örökölt,
hagyományos szokásformák, a mindenkori legényvirtus és
vetélkedés és az éppen divatos kulturális jelenségek.
Ezekbõl kerekedett ki a „ nekünk ez egy élmény” világa.

A felnõtt csávási társadalom éneklõ, harmóniás világa és a
legénytársadalom élményvilága, a nemzedékek párhuzamos
szokásvilága  az ezredfordulón szétválni látszott, sõt diszhar-
móniába csapott át. Ennek részletezése szétfeszítené jelen
írás kereteit. Örvendetes viszont, hogy az elmúlt évtizedben,
mindkét szokáseseményt  megélve, gyakorolva újból köze-
ledtek egymáshoz.   Általánosítva: nem egyedi jelenség ez
sem, másutt és más közösségi szokásokban is érzékelhetõ.
Bizonyára így történt ez gyakran az elõzõ nemzedékek éle-
tében is.
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Az utóbbi hónapokban Erdélybõl és az anyaországból is
fölhívtak, azt kérdezték, hogy mit tudnék mondani Paget
Algernon Olivérrõl. Olvasták egyik írásom(„Eladják a
Paget-házat”). Nagyanyám és édesanyám is többször emlí-
tette, hogy abban a házban, amelyben születtem, és amelyet
1973-ban lebontottuk, egy angol „lord” lakott. Mindaddig,
amíg nem került a kezembe John Paget Magyarország és
Erdély címû könyve (Helikon Kiadó, 1987) Maller Sándor
utószavával, majd ennek bõvített változata 2011-ben
(Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár) Cs. Lingvay Klára jog-
utód, örökös elõszavával, nem fordítottam kellõ figyelmet a
Paget névre. A családi iratok között keresgélve három
olyan adásvételi szerzõdéssel kapcsolatos iratot találtam,
melyeket Paget Olivérné, Paget Algernon Olivér második
felesége írt alá 1936-ban.

Ki is volt ez a Paget Algernon Olivér, akirõl tévesen azt
gondoltam, – amikor A marosugrai Pagetek…c. írásom (1)

közöltem – hogy a XX. század elejétõl haláláig, 1927-ig
Marosugrán lakott? Az újságcikkem megjelenése után
tovább kutatva, megtudtam, hogy – mellékelve – a fenti
címet is írhattam volna, mivel Paget Algernon Olivér, az
elmagyarosodott, elszékelyesedett angol többet élt

Parajdon mint Marosugrán. Mielõtt róla beszélnék, kölcsö-
nöznöm kell néhány mondatot – néhány változtatással, javí-
tással – a „Népújságban” közölt írásomból. Beszélnem kell
John Paget lordról (1808-1892), arról a Széchenyi-,
Kossuth- és Wesselényi-barát John Pagetrõl, aki az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedõ erdélyi sze-
mélyisége, az erdélyi unitárius egyház egyik legjelentõsebb
támogatója, a francia és az olasz nemes szõlõfajták erdélyi
meghonosítója stb., stb. volt. A szakmáját sohasem gyakor-
ló fiatal orvos testvérével, Arthurral Európa több városába
is ellátogatva, 1835-ben megismerkedett Rómában a váló-
félben lévõ Wesselényi Polixenával, Bánffy Lászlónéval,
akit két év múlva feleségül vett. Aranyosgyéresen vásárolt
telket, és építtetett házat, mely jelenleg is jó állapotban
szolgálja a várost. Két gyerekük született. Fiaik közül az
egyik kétévesen, 1843-ban halt meg, a másik, Olivér, aki
Garibáldi seregében Türr István tábornok alatt tüntette ki
magát, mindössze 22 évesen távozott az élõk sorából. John
Paget testvére, Arthur, együttérzéssel adta az Olivér nevet
1864-ben született fiának, akit az angliai anyakönyvben
Paget Algernon Olivérként jegyeztek be. Az utód nélkül
maradt John Paget meghívására utazott Erdélybe 1877-ben
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a 13 éves Paget Algernon Olivér. Nagybátyjánál, Aranyos-
gyéresen tartózkodott, ahol, több fõúr társaságában, több-
ször is részt vett a vadászatokon, összejöveteleken, bálo-
kon.(2) Maller Sándor szerint dán királyi leszármazottak-
nak, de Ruffy Péter, a kiváló újságíró III. Eduard
(1312–1377) angol király leszármazottjainak tartja a
Pageteket. A Brassói Lapok 1839-es november 5–10-én
megjelent interjújában ezt a címet olvashatjuk: „Paget
Claudenál, III. Eduard király erdélyi leszármazottjánál.”
Egy, Angliában megjelent könyv beszél a Pagetek családfá-
járól.(3) Valószínû, hogy Ruffynak kell igazat adnunk.

A gyors észjárású Paget Algernon Olivér hamar elsajátí-
totta a magyar nyelvet. A kolozsvári unitárius gimnázium
elvégzése után beiratkozott a budapesti egyetem mûszaki
karára. Aranyosgyéresen, már siheder korában, hatalmába
kerítette a kiváló fajlovak iránti szeretete. Talán ez a vonza-
lom távolította el az egyetemtõl. Katona akart lenni. A
lovas versenyeken versenyzõként is szereplõ fiatalembert
felvették a budapesti központi lovagló iskolába, ahol had-
apróddá nevezték ki, a megtartott vizsgák alapján.
Nemsokára címzetes tizedesi rangot kapott.(4) A következõ
év januárjában beosztották a marosvásárhelyi 9. honvéd
huszárezred 1. századához, mint szabadságolt állományú,
tartalékos katonát, és lovassági hadnagyi kinevezéssel tün-
tették ki.(5) Marosvásárhelyen ismerkedett meg a lécfalvi
származású Gyárfás Etelkával, Gyárfás Ferenc marosvásár-
helyi királyi táblai bíró leányával. akinek 1888 februárjában
megkérte a kezét, és eljegyezte, majd 1888. április 22-én

oltár elé vezette. (6)

Édesapjának, Arthurnak, aki szintén járt Erdélyben test-
vére társaságában, volt egy olyan szándéka, hogy Erdélybe
költözik. Megvásárolta testvérétõl, John Pagettõl a szõke-
falvi birtokot, egy elég nagykiterjedésû szõlõssel. Paget A.
Olivér hazatért Szõkefalvára. A fiatalok egyik szervezõje-
ként tarthatjuk számon Kis-Küküllõ megyében. Unitá-
riusként jó kapcsolatot tartott a helyi egyházközösséggel, és
azt jelentõs anyagi támogatásban részesítette. Az egyik
fõvárosi lap megemlíti, hogy a dicsõszentmártoni unitárius
zsinat befejeztével a zsinati bál elnöke, szervezõje lett báró
Apor István alelnökkel.(7) A szõkefalvi unitárius lelkésznek,
Gvidó Bélának Hadházi Juliskával kötött menyegzõjén
násznagy volt Geréb Márton kolozsvári kollégiumi tanár-
ral.(8) 1888 június elsõ hetében a szõkefalvi egyház alaptõ-
kéjének gyarapítására Paget A. Olivér táncmulatságot szer-
vezett.(9) Anyagilag támogatta a kolozsvári unitáriusok
iskoláját, többek között, Kõvári László történésszel társul-
va.(10) Az unitáriusok fõtanácsi ülésén 1889 szeptemberé-
nek elsõ napján elsõként választják meg egyházi tanácsos-
nak Kanyaró Ferenc kolozsvári íróval, tanárral és Borbély
György tordai tanárral, barátjával együtt.(11) Paget A.
Olivér, amíg köztiszteletnek örvendõ nagybátyja élt, az úri
családok társaságában forgolódott. Szõkefalvi birtokán gaz-
dálkodott. Megszületett elsõ gyerekük Paget János Arthur
Balázs. Részt vett Kis-Küküllõ megye politikai életében.
Ott van 1891. december 20-án Dicsõszentmártonban
Küküllõ megye fõispánjának, Sándor Jánosnak, cimbora-
társának, a késõbbi belügyminiszternek a beiktatásán.(12)

1891 novemberében, mint tartalékos hadnagyot, elbo-

csájtották.(13) Nagybátyja halála után, 1892-ben eladta a
szõkefalvi birtokát, pedig nagyon keresett szõlõféléket ter-
mesztett. Ilyenek voltak: cabernet frank, malbec, merlot,
verdot, olasz rizling, rajnai rizling, semillon blanc, savignon
blanc, muskotály.(14) Ilyen szõlõfajtákat hozatott nagybáty-
ja Olaszországból és Franciaországból. Az elõállított borfé-
leségek is jól jövedelmezhettek. 1892 novemberében 8.000
l. cabernetet, 10.000 l. muskotályt, 15.000 l olasz rizlinget
kínált eladásra.(15) Meghirdette lovainak eladását, köztük
az angol-arab versenylóváét, Shangiát is.(16) De nem kapott
vevõt, mert 1892 november elsõ hetén a kolozsvári-
alsózsuki lovasversenyen még Shangia lovával szerepelt.(17)

Társasági életet élt. Színházba járt. Részt vett a politikai
életben. 1892 januárjában már ellenzéki magatartást tanú-
sított, de nem a fõispánnal, cimboratársával szemben.
„Ötön valának, kik apostoli ihletettséggel hirdették vala a
haza megmentését. Ezen lelkesült csoportnak vala pedig a
vezére, szószólója egy Paget Olivér nevû és honosságú
angilus.(…) Ezen jeles férfiút az angilus hidegvér elhagy-
ván, csak úgy szórta a hivatalnoki osztályra a tüzes menny-
kõt , s mindenkit ki akart ûzni a vármegyeház nagytermé-
bõl.”(18) Ez a beszámoló nem tartható eléggé hitelesnek,
mert másnap a kolozsvári ellenzéki lap(19) arról értesít,
hogy a szép számban összegyûlt ellenzékiek Dicsõszent-
mártonban megtartották pártértekezletüket, és a megalakí-
tott végrehajtó bizottságban Paget Olivér neve is olvasha-
tó. 1892 végén, az októberi-novemberi vadászatok és sport-
események egyik ismert részvevõje volt.(20) A következõ
évben a korabeli lapok számaiban mindegyre találkozunk
Paget A. Olivér nevével, aki lovasként szerepel a nyúl és
rókavadászatokon,(21) de a bálokról sem maradt ki. Az 1893
februárjában ott van feleségével Kis-Küküllõ megye farsan-
gi bálján.(22) Megszületett második gyerekük, Paget Mártha
Anna. 1894 augusztusában-szeptemberében barátjával,
Borbély György tordai tanárral, a Kolozsvári Kerékpáros
Egylet tagjaiként, országos hírnevet szereztek maguknak
azzal, hogy Angliáig, Oxfordig kerékpároztak.(23) A „Pesti
Hírlap” (1894. szept. 6. ,1.2.3. o.) hosszú beszámolója
ismerteti ezt a velocipéden (kerékpáron) megtett 28 napos,
2500 kilométeres, akkoriban egyedinek tartható vállalko-
zást. Valamennyire nyomon követhetõ, a korabeli sajtónak
köszönhetõen, a különbözõ közösségi tevékenységekben
való részvétele. Az 1896-os ezredfordulós kiállítás Küküllõ
megyei bizottságában ott találjuk a nevét a marosugrai gróf
Haller Györgyé mellett.(24) 1895 nyarán a Budai-díjat nyer-
te meg Vadero lovával a fõvárosi versenyen.(25) Egyelõre
csak sejtjük, hogy melyik évben vált el elsõ feleségétõl.
1897-ben már Marosugrán találjuk.(26) Föltételezhetõ, hogy
ebben vagy az elõzõ évben történt az a kellemetlen családi
botrány, melyrõl Ruffy Péter újságíró beszámolt. 1897-ben
a válófélben lévõ vagy már elvált, de még a Paget Olivérné
nevet használó gyönyörû Gyárfás Etelka a „Hunyadmegyei
Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve”szerint (1899.
107.o.) részt vett az 1898.december14-én megtartott
választmányi ülésen, mint választmányi tag. A lelkileg meg-
sérült Paget A. Olivér már az elõzõ évben ellátogatott a
Parajdról származó, Marosugrán lakó Székely Jánoshoz,
béreséhez, hogy megkérje 15 éves lánya kezét. A
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marosugrai polgármesteri hivatal anyakönyve arról értesít,
hogy 1899. aug. 1-én megszületett a 17 éves édesanyának,
Székely(Paget) Erzsébetnek és a 35 éves Paget A.
Olivérnek Paget Albert Ödön Manners nevû fiúk.
Marosugrán Paget A. Olivér földbirtokosként, földbérlõ-
ként szerepel, de anyagilag igen nehéz helyzetbe került.
Parajdra költözik a család, apósa falujába. Nyomban
bekapcsolódik az ottani közösség életébe. Tagja lett a
Parajdi Székely Társaságnak. Minden jel arra utal, hogy a
székely társaság egyik gyûlésének õ volt a kezdeményezõje,
és õ javasolta az alábbi felterjesztésnek egy részét vagy épp
egészét: „1. a parajdi Székely Társaság sürgetni fogja a
szolgabírói kirendeltség felállítását, mert a vármegyei szék-
hely messze van(…) 2. kérni fogják Sándor János székely
kormánybiztost, hogy az állattenyésztés föllendítésére
államsegélyt biztosítson(…) 3. kérni fogják ugyancsak a
kormánybiztost és az iparkamarát, hogy a parajdi sóbányá-
nak egész éven át üzembe helyezését, s mellette egy szóda-
gyár létesítését a kormánynál eszközöljék, hogy a vidék
szorgalmas, de szegény népe itthon keresetre leljen, s ne
kelljen munkáért idegenben házalnia;4. állandóan foglal-
kozzanak a pokróckészítés fellendítésével, segélyt kérnek a
faipar fellendítésére(…), a háziipari készítmények részére
nagyobb fogyasztópiacok biztosítását. Végül Paget Olivér
indítványára folyamodik a Parajdi Székely Társaság az igaz-
ságügyi miniszterhez, hogy a Székelyföldön a hibás telek-
könyvelést rendeztesse(…) E fölterjesztés támogatására
kérik a többi társaságokat és a székely képviselõket.”(27)

Ahhoz, hogy az elszegényedett családján segíthessen, kez-
detben szenet égettet a vajdahunyadi kohó számára, majd
csergepokrócokkal kereskedik.(28) Részt vett 1902 augusz-
tus 28-29-30-án a tusnádi székelyföldi kivándorlási konfe-
rencián, kongresszuson, ahol többször is fölszólalt az õster-
melõi, a birtokpolitikai, adó és hitelügyi szakosztályon.(29)

A tagosításról szóló vitában a következõket kéri:
„ Paget Olivér osztja azt a nézetet, hogy szükséges dolog

a jól keresztülhajtott tagosítás, de az jelenleg többnyire
nem elõnnyel, de hátrányokkal jár. Szintén javaslatot ter-
jeszt be, melyben kéri: hogy az 1. pontba a birtokosok szá-
mának egy fele tétessék be; hogy bekerített, magasabb
mívelés alatt álló helyek kivétessenek a tagosítás alul; hogy
azon birtokosok, kik birtokaikat három határban veszik ki,
ne járuljanak a költségekhez; hogy a csere-szerzõdések ille-
tékmentesek legyenek.”(30)

A kivándorlás elleni tiltakozása is megszólalt. A székely
emberek otthoni foglalkoztatását a szívén viselte.(31)

Az unitárius valláshoz való ragaszkodását többször is
bebizonyította. 1903-ban a Székelyudvarhelyen épülõ uni-
tárius templom javára adakozik,(32) pedig lenne mire költe-
nie a pénzét. 1904. május 29-én megszületett Paget Otto
Claude nevû fiúk. Anyagi helyzete javítása érdekében esz-
tergált bútoralkatrészeket készít, készíttet.(33) Faárugyárat
létesít. Kéri egyik találmányának, a szétszedhetõ ágynak
szabadalmaztatását.(34) Egy késõbbi visszaemlékezés barát-
ságos társalgóként írt ezekben az években Paget A.
Olivérrõl:

„Idõközben megismerkedtem az „ángolabb” Paget Olivér
Algernonnal is. Sõt nemcsak megösmerkedtem, hanem

nagyon is összebarátkoztam vele. Akkoriban adta el parajdi
utolsó erdõbirtokát, és leköltözött a Kis-Küküllõ két ága
által Parajd alatt képezett szigetre, ahol termõföldjei köze-
pette egy farmot alapított.”(35) Ismereteim szerint némi
vagyonra tett szert Parajdon, de számításai nem váltak
valóra. 1909-ben újabb kereseti lehetõség kínálkozott. Egy
50 kilométeres nagykanizsai-alsólendvai vasútvonal építé-
sénél vállalkozóként szerepel: „(…)elõmunkálati engedé-
lyezést dr. Weszely Tibor budapesti ügyvéd, a tervezetet
Paget Olivér és Szalay Károly mérnökök készítették”.(36)
Ruffy Péter újságíró említett riportja arról értesít, hogy ez a
vállalkozás veszteséggel járt. Egyre több pénzre lenne szük-
sége. Gyerekeit iskolába kell járatnia és lehetõleg az unitá-
riusoknál, de a kiválasztott iskola közelsége is gondot okoz-
hatott, ezért a második feleségétõl született elsõ gyerekét,
Paget Albert Menners Ödönt a székelyudvarhelyi ref. kollé-
gium I. osztályába íratta be (A Székelyudvarhelyi Reform.
Kollégium Értesítõje az 1909–1910. iskolai évrõl. 1910., 61.
o.), viszont a következõ iskolai években már a szé-
kelykeresztúri unitárius gimnáziumban tanulnak: Paget
Albert és kisebbik testvére, Paget Olivér.( A Székely-
keresztúri államilag segélyezett VI osztályú Unitárius
Gimnázium Értesítõje az 1911–1912. iskolai évrõl, 1912.,
98. 100. o.; A székelykeresztúri államilag segélyezett VI.
osztályú unitárius gimnázium Értesítõje az 1912–1913. isko-
lai évrõl. Székelykeresztúr, 1913. 75–78. o.) Az iskola érte-
sítõje a 87. oldalon megemlíti, hogy a helybeli unitárius
tanulók, köztük Paget Albert és Paget Olivér, tandíjelenge-
désben részesültek. Ez a bejegyzés a család anyagi helyzeté-
re utalhat. 1911 tavaszán már Székelykeresztúron találjuk a
családot. Az apa itt is, akárcsak Parajdon, igyekszik kapcso-
latba lépni a helyi közösséggel. Megalakult
Székelykeresztúr Filharmonikus Társasága mintegy 50-60
pártoló taggal, akik évi kemény 5 korona tagdíjat fizettek.
A zenekari tagok nagyobbrészt saját hangszereiken játszot-
tak. Paget A. Olivér, a kereskedõ, zongoristaként szerepel a
névsorban. Valamennyi honoráriumot a Filharmonikus
Társaság bevételébõl is kaphatott az élelmes családapa, aki-
nek két gyereke taníttatásáért hozzájárulást kellett fizet-
nie. A zenekarról készült képen, föltételezésem szerint, az
alsó sor baloldalán látható.(37) Szerethette a hangszereket,
a zenét. Ruffy Péter riportjában a fiatalkorú Paget A.
Olivérrõl a következõ tájékoztató olvasható: „(…) magyar
népdalokat tanult, a parasztok között érezte magát a leg-
jobban, és néhány év múlva már annyira átitatta õt a
magyar föld, lélek és levegõ, hogy odaállt a nagybátyja,
Kossuth és Széchenyi barátja elé:

– Az én hazám Erdély. És az is marad.
– Akkor tizenöt éves volt.”
1911-ben jövedelmezõbb megélhetést keresett. Kis-

Küküllõ vármegye egykori fõispánjához, hajdani mulatós
cimborájához, a Tisza-kormány belügyminiszteréhez, Sán-
dor Jánoshoz fordul segítségért, akinek közbejárására a m.
kir. pénzügyminiszter Paget A. Olivért ideiglenes minõségû
adóhivatali tisztté neveztette ki a székelykeresztúri m.kir.
adóhivatalhoz.(38) Valamivel jobbra fordulhatott a család
sorsa. Gyerekei: a III. osztályos Paget Olivér és a IV. osztá-
lyos Paget Albert a székelykeresztúri unitárius gimnázium-
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ban tanulnak.(79., 81. o.) Ugyanebben a beosztásban
maradt 1919-ig, azzal a változtatással, hogy a pénzügymi-
nisztérium a nagyszebeni pénzügyigazgatóság mellé pénz-
ügyi számtisztté nevezte ki.(39) Ezzel az újabb kinevezés-
sel magyarázható az , hogy az 1913-1914-es iskolai évben
Paget Albert a nagyszebeni m.kir. állami fõgimnázium V.
osztályában jár. (61. o.) Másik két gyerekérõl, a IV. osztá-
lyos Paget Olivérrõl, az 1915–1916-os iskolai évben, a
székelykeresztúri unitárius fõgimnázium értesítõje a
70.oldalon, az elsõ osztályos Paget Claude Othoról a
65.oldalon, az 1916–1917-es iskolai évben ugyancsak róla,
immár a II. osztályba járó Paget A. Ottóról a 41.oldalon és
az V. osztályos Paget Olivér magántanulóról a 46. oldalon
számol be. Közben a családban leánygyerek született 1915.
november 17-én – a radnóti halottas anyakönyv bejegyzése
szerint – ,aki a Paget Erzsébet Feregineta nevet kapta.

Az 1919-es „Pénzügyi Közlöny” 30. oldalának névjegyzé-
ke arról beszél, hogy még mindig a pénzügyminisztérium
beosztottjaként dolgozik, viszont távol a családjától. A szé-
kesfehérvári pénzügyigazgatósághoz került.(40) De a család-
ját 1918 elején már ismét Marosugrán találjuk. Errõl tudó-
sít a marosugrai polgármesteri hivatal halotti anyakönyve,
mely szerint a 16 éves Paget Róbert Olivér 1918. március
12-én tüdõgyulladás áldozata lett. Az édesanyja írta alá a
bejelentést. Paget Algernon Olivér 1919-ben vagy 1920-
ban hazatért Marosugrára. Nem kapott nyugdíjat a román
államtól. Szerény körülmények között élhettek a jelenlegi
157. és 158. marosugrai, 15 árnyi telken, ahol a szõlõ- és
gyümölcsfák mellett kerti növényeket is gondoztak. Kevés
földjük és erdejük is volt. Paget Algernon Olivér 1927.
december 20-án este 9 órakor távozott az élõk sorából.
Második feleségétõl született idõsebbik fia, Paget Albert
Ödön Mannersz (1899–1953) a második világháború évei-
ben számellenõrként tevékenykedett Magyarországon.(41)

Paget Otto Claude (1904–1982), akivel a neves újságíró,
Ruffy Péter a Brassói Lapok és az Újság (1941. január 3. 5.
o.) számára készített interjút, Radnótról Magyarországra
költözött, Zala megye Oltárc községébe, ahol párttitkár-
ként és iskolaigazgatóként tisztelték a helybéliek.(42) Lánya,
Paget Erzsébet Feregineta (1915–2007) férjhez ment Bonta
Sándor radnóti kereskedõhöz. Valóban, ahogy Kozma
Mária írta, a Pageteknek már nem élnek magyar leszárma-
zottjai Erdélyben.(43)

Úgy gondolom, hogy Paget Algernon Olivér életének,
személyiségének alaposabb ismertetése megérdemelne egy
komolyabb tanulmányt, és talán egy emléktáblát is érde-
melne ez az elmagyarosodott-elszékelyesedett angol királyi
sarj a következõ felirattal: „Ennek az épületnek a helyén
állott 1973-ig III. Eduárd angol király egyik leszármazottjá-
nak, Paget Algernon Olivérnek a háza.” Hasonlóképpen
gondolkodhatnának Parajdon és Aranyosgyéresen is, ahol a
Paget - kastélyról nem is vagy csak kevesen tudnak a hely-
beliek.
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Király Béla:

Székelyföld elfeledett fiáról
„Illyés Elemér erdélyi születésû próza- és tanulmányíró. A

kolozsvári egyetem jogi karán szerzett doktori diplomát, a
római és heidelbergi egyetemen
politikai- és államtudományokból
végzett kiegészítõ tanulmányokat.
A harmincas években részt vett az
erdélyi falukutatásban és több
folyóirat a munkatársa volt. A
háború után hosszabb ideig élt
dél-amerikai országokban, késõbb
Portugáliában telepedett le, jelen-
leg Münchenben él. Érdeklõdését
elsõsorban a romániai magyarság
sorskérdései foglalkoztatják.”  E
szöveg olvasható arcképe alatt a
müncheni Auróra kiadónál 1976-
ban megjelent Erdély változása. Mítosz és valóság címû könyvé-
nek második, bõvített kiadása hátoldalán.

Elõször Veress Dániel irodalomtörténész mesélt nekem
munkásságáról a nyolcvanas évek közepén, amikor Sep-
siszentgyörgyön, a Mikó kollégiumi lyukas óráimban fel-fel-
ugortam hozzá, a szembeni lakótoronyba.Késõbb sem tudtam
az 1989 augusztusában elhunyt erdélyi munkásságával foglal-
kozni, dezavart, hogy a rendszerváltás óta nem esik szó róla
sem az erdélyi éssem a magyarországi sajtóban. Aztán az MTA
könyvtárában megtaláltam fent említett könyvének elsõ kiadá-
sát. Azt tudtam róla, hogy a hetvenes évek elsõ felében sikerült
körbejárniaszülõföldjét – harmincévi távollét után. Minden
lépését figyelte a Securitate és beszélgetõpartnereit késõbb
sokat zaklatta.

Illyés azért látogatott haza, hogy rögzítse az õshonos magyar
kisebbség helyzetét, összehasonlítva a két világháború közötti
állapotokkal. A múlt kiváló ismerete, utazási élményei és a leg-
frissebb román nyelvû jogi-statisztikai közlönyök birtokában
írta meg könyvét. Munkásságának mottója: „Erdély története
nélkül elképzelhetetlen nemzeti történelmünk megértése.” Ez
a könyv volt az elsõ monográfia Erdélyrõl a második világhá-
ború után. Imponáló dokumentációval mutatta be a romániai
magyarság életét, retorikai hangvétel, a rekrimináló gondolko-
dásmód, és a sérelmek drámai felhánytorgatása nélkül. A
tények elfogulatlan ismertetése azonban az õ esetében nem
zárta ki a személyes hangvételt. Könyvének elsõ része erdélyi
„szerelmes földrajz”, amelyben szembesül a viszontlátott szü-
lõfölddel: ”Nevek szállingóznak vissza emlékezetembe, mint
jólesõ puha hópelyhek. Altorja, Karatna, Volál, Szent Ilona,
Benkõszeg… És ahogy a hegyek belseje felé vitt az út, körülfo-
gott valami meleg biztonság. A hegyek nem változtak, sem az
erdõk…”

Szintézis minõségû munkája megjelent német és angol nyel-
ven is, s így a rendszerváltásig az EU kisebbségi ügyekben
alapdokumentumként használta. Illyés a magyar és a román
mellett öt nemzetközi nyelven beszélt, nagy tekintélyû nemzet-
közi fórumokkal levelezett, hogy felhívja a figyelmet arra a
kisebbségre, amelybõl vétetett. 1988-ban, New-Yorkban meg-
jelent Ethnic Continuity in the Carpatho-Danubian Area
címû, 450 oldalas munkája, amelyben Délkelet-Európa utolsó
évezredének történetét vizsgálja az írott források, a régészet és

a filológia alapján; az angolul olvasó közönség tudományos
cáfolatát kapja benne a dákóromán kontinuitási elméletnek.

Élettársának, Annának köszönhetõen – akinek könyvét
dedikálta – élete utolsó évtizedét a Garda-tó feletti Pieve di
Tremosinében töltötte. Itt, élete utolsó helyszínét kell felkeres-
nem határoztam el, amikor az Akadémia könyvtárában néze-
gettem azt a könyvet, amelyet tilos volt forgalmazni
Erdélyben, és Magyarországon. És amelybõl nem készült új
kiadás sem – a rendszerváltás ellenére. Csupán három nagy
pesti könyvtárban kérhetjük ki sietõs olvasására, vagy fénymá-
solatban cipelhetjük a táska alján, a facebook kitárulkozó vilá-
gában. Ahol a gasztrokultúra, és az emésztéstechnika gyötrõ
kérdései töltik ki a fogyókúráról álmodozó nyugatiak, és újsü-
tetû keletinyomkövetõik gélményvilágát.

Aztán egy alkalom a segítségemre sietett. A klasszikus kato-
licizmus hagyományát õrzõ, gyakorló keresztényeket, értelmi-
ségieket tömörítõ Roman Forumon vettem részt július elején
egy Garda-tó parti üdülõvárosban. Az amerikai házigazda, dr.
John Rao, az oxfordi egyetem tanára, Bernard Dumont, a
francia Catholica folyóirat fõszerkesztõje, Miguel Ayuso
Torres a madridi egyetem jogászprofesszora tanítványai, illet-
ve barátai voltak Molnár Tamásnak, a magyar származású,
francia mûveltségû amerikai egyetemi tanárnak, akinek a fran-
cia nyelvû munkásságát egy tanulmányban mutattam be.

Megérkezésem másnapján a konferencia helyszínétõl,
Gardone Rivierától harminc kilométernyire, északra fekvõ
hegyvidéki községbe, Pieve di Tremosinébe igyekeztem, felku-
tatni Illyés Elemér életének utolsó helyszínét. A Garda tavat
övezõ a sziklák egyikébe fúrt, nyaktörõ hajtûkanyarokon lehet
felkaptatni Tremosinébe.Fent a hegytetõ mögötti fennsíkon
mindjárt az elsõ kis büfében érdeklõdni kezdet Illyésék lakása,
a Via Agher 4 házszám után. A harmincas éveit taposó kiszol-
gálónõ halott a”scrittore ungherese”-rõl, aki itt élt,
visszahúzódvaa felesége, a helybeliek körében népszerû Anna
oltalmában. A kiszolgáló a kézzel-lábbal nyomatékosított ola-
szomon mosolyogva második utcába irányított, ahhoz az
asszonyhoz, aki annak idején bejárónõ volt Illyésénkél. Az
vidéki olasz asszonykora jellemzõen a talpig feketébe öltözött,
éltes nõvégül útba igazított. Némi keresgélés után kísérõ társa-
immal elõbb a kisméretû, gondozott temetõt találtam meg,
amelyben „scrittore ungherese” nyugszik. Aztán a házhoz
érkezve kiderült, Illyés élettársának halála után, a gyönyörû és
a tóra nézõ villa egy ismerõs barátnõ tulajdonába került.A het-
venes éveit taposó fürge nõ, Olga kedvesen invitált háztûzné-
zõbe, és kávéval kínált, miközben a teraszról nyíló panorámá-
ban gyönyörködtem. A házról, az olajfákkal tûzdelt méretes
kertrõl és a temetõrõl több képis készült. Hálával gondolok
Olgára, hiszen megõrizte Illyés könyvtárát, és érintetlen
maradt kisméretû dolgozószobája is. Mióta az õ birtokába
került a ház, én voltamaz elsõ magyar érdeklõdõ a volt gazda
iránt, ezért nekem ajándékozta az Erdélyrõl szóló fõmûvének
második, és javított példányát. Elõször foghattam a kezembe a
rég áhítottkönyvet, amelynek a Molnár József legendás mün-
cheni nyomdájában készült borítója olyan kék volt, mint
mélyen alant a hatalmas tó maga.

„Énlaka felett, a Firtos lova hátán, lehajtott fejjel elaludt a
gondviselés.” – írta volt Tamási Áron. Itt, a Garda-tó felett
viszont éberen vigyáz Illyés Elemérre, és útba igazítja az
ideritkán zarándokló magyarokat.
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Hogy a széles külvilág autentikus forrásból tájékozód-
hassék és nyerhessen, alkothasson fogalmat a magyarság tri-
anoni szenvedéstörténetérõl és megmaradásharcáról, a
kisebbségbe taszított nemzetrészek panaszáról, száz év óta
tartó folyamatos jogfosztottságáról: ahhoz nélkülözhetetlen
legalább a nemzet lelkiismeretének tekinthetõ költõi mûal-
kotások közzététele, világnyelvekre való lefordítása és ter-
jesztése. Ács Margit fejtegeti: „amin azonban szinte lehetet-
len változtatni, az a nagyvilág tudatlansága a Trianonban
hozott döntés magyar tragédiájáról. A lakásunkban egy
Nagy-Magyarország térkép függött a falon, a Révai lexikon
A3 méretû melléklete. Külföldi látogatóink mindegyike döb-
benten szembesült a kétharmadnyi területvesztéssel.
Országunk iránt érdeklõdõ mûvelt emberként sem volt róla
semmi fogalmuk addig. Nyugaton élõ patrióta érzelmû
magyarok évtizedeken át verték az asztalt, hogy gyalázatosan
hiányzik a nemzetpropagandánk, miközben az amerikai,
nyugat-európai könyvtárakban hány és hány román és más
volt kisantantbeli ország reklámkiadványa sulykol egy hamis
történelemképet, amely a magyar jelenlét hiányában aka-
dálytalanul iktat ki minket saját valós történelmünkbõl és az
úgynevezett kultúrnemzetek közösségébõl.”

Dsida Jenõ csak a Himnuszhoz, a Szózathoz hasonlítható
jeremiád-poémája, a Psalmus Hungaricus a harmincas évek-
tõl kezdve a kommunista diktatúrán át az egész Kárpát-
medencében szinte félévszázadig betiltott költeményként
maradt fent, de például napjainkig sem fordította le senki
angolra legalább. A századik évfordulóra azonban mégis
megtört a jég: soha angolul még meg nem jelent versek gyûj-
teménye, kiegészülve már itt-ott átültetett és
elõzõleg publikált mûvekkel: 2020-ban végre
napvilágot látott. A Trianon-szindrómához
kötõdõ jellegadó, emblematikus magyar versek
impozáns együttese ez. A húszas években a
Vérzõ Magyarország – Magyar írók Magyarország
területéért címû antológiát megszerkesztõ
Kosztolányi Dezsõ, vagy Babits Mihály, Juhász
Gyula, Tóth Árpád, Reményik Sándor, Tompa
László, Dutka Ákos, Dsida Jenõ, Illyés Gyula,
József Attila, Mécs László, Gyõry Dezsõ, Sík
Sándor, Wass Albert, Jékely Zoltán, Csoóri
Sándor, Kányádi Sándor, Székely János,
Hervay Gizella, Lászlóffy Aladár, Bartis
Ferenc, Zs. Nagy Lajos, Tollas Tibor, Kannás
Alajos, Makkai Ádám, Kiss Dénes,
Szentmihályi Szabó Péter, Szõcs Géza, illetve a
ma is élõk közül Gál Sándor, Jung Károly,
Mezey Katalin, Domonkos István, Kovács
István, Farkas Árpád, Ferenczes István, Vári
Fábián László, Lezsák Sándor, Döbrentei
Kornél, Kovács András Ferenc, Egyed Emese

és mások trianoni tárgyú siralmas, emlékezõ vagy éppen erõ-
gyûjtésre sarkalló énekeit most elõször összeválogatva A
Nation Dismembered: The 1920 Treaty of Trianon in
Hungarian Poetry címmel adta közre a budapesti Hungarian
Review Kiadó, Bertha Csilla és Kodolányi Gyula összeállítá-
sában. (S olyan kiváló mûfordítók munkájának köszönhetõ-
en, mint például Czipott V. Péter, Thomas Cooper, Lengyel
Balikó Péter, John M. Ridland, Len Roberts, Sohár Pál.) Az
úttörõ kötet – e méltó mementó és példatár – alapját a Bíró
Zoltán válogatta Szétszaggatott ország – Trianon a magyar köl-
tészetben (Lakitelek, Antológia Kiadó, 2010) címû líraanto-
lógia képezi (az meg elsõsorban a 2002-tõl több kiadást meg-
ért, Medvigy Endre szerkesztette nagy szöveggyûjteményre
támaszkodott: A magyarokhoz – Magyarság- és istenes versek
az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig), de ez a
módosított, kibõvített (mert például Illyés Gyula Válasz
Herdernek és Adynak címû korszakos esszéjét is szerepeltetõ)
angol nyelvû változat a külföldiek számára befogadhatóbb
(részint idõrendi, részint tematikus) tagolásban idézi fel a
magyarság poétikus szférákban kifejezõdõ lélekstációit: a
kétségbeeséstõl az önösszeszedésig, a megalázottságtól, a
vereségtudattól, a nemzethalál-szorongástól a mindennek
ellenére mindig megújuló életakarat hangulatáig ívelõ folya-
matokat – amint ezt Trianon és a magyar irodalom címû kísé-
rõ tanulmányában Pomogáts Béla is kifejti. A könyvet aján-
ló szerkesztõ, Bertha Csilla pedig azt is kiemeli (Irodalmi
Magazin, 2020/2.), hogy az „eligazító bevezetõ tanulmány
Donald E. Morse, Magyarországon élõ amerikai irodalmár
tollából született munka: azzal a céllal, hogy õ egy külföldi

2021. március

EKOSZ–EMTE 27

Bertha Zoltán

Szétszaggatott ország 
Magyar költõk Trianon-versei angolul



szemével, de belülrõl is ismerve a magyar kultúrát láttassa a
trianoni katasztrófát, hogy az nagyságrendjében is felfogha-
tó legyen – s nemcsak a korabeli történések fényében. És
hogy hitelesen érzékeltesse, miért akkora hatalmas veszte-
ségként éli meg a magyar nemzet száz év után is a történel-
mi csapást, a szerzõ felvillantja a nemzeti kisebbségbe kény-
szerültek által az azóta eltelt idõkben átélt jogfosztottságot,
a kettõs (sõt többszörös: mert egyszerre emberi-társadalmi
és etnikai-nemzetiségi) elnyomatottságot, a személyes és
kollektív bántalmakat, valamint annak a tudatrombolásnak a
pszichológiai hatását, hogy a kommunizmus évtizedeiben
szinte beszélni sem szabadott róla az anyaországban sem.”
És figyelemfelhívó értekezésében (amely a Hungarian
Review folyóirat 2020/1. számában külön is megjelent)
Donald E. Morse valóban lényegláttatón summázza az angol
verseskönyv jelentõségét: hogy mennyire híven tükrözi és
közvetíti a megsértett, megtiport, alávetett, közösségi anya-
nyelvi-kulturális jogaikban diszkriminált és létükben folyto-
nosan fenyegetett utódállami kisebbségi magyarok történel-
mi közérzület-hullámzásait. Hogy mit jelent az identitásvédõ
magyar létküzdelem, mi a modern „Querela Hungariae”,
milyen színvonalú irodalmi mûvek közvetítik ezt, s milyenek
a huszadik századi magyarság kataklizmatikus érzésviharzá-
sai a végletes kétségbeeséstõl a reménykedésig és az igazság-
tevõ megváltás és feltámadás transzcendentális váradalmáig.
Megrázó sorsköltészeti tükreként annak, hogy a magyarság
miként élte meg a nagy történelmi traumát, milyen körülmé-
nyek között kellett azt elszenvednie és hogyan igyekezett
hagyományos értékeit mégis átmenekíteni a következõ nem-
zedékek számára. A személyes és kollektív megmaradásvágy,
megmaradásküzdelem kiáltó manifesztációjaképpen. S hogy
milyen erõteljesen fejezõdik ki a magyar írástudók nemzeti
önismereti és lelkiismereti felelõsségvállalása – kötõdésük,
ragaszkodásuk a magyar magasköltészet évezredes tradíciói-
hoz –, demonstrálva egyszersmind e költõk rendíthetetlen
érték- és identitásõrzõ elszántságát és a túlélésre koncentrá-
ló erõfeszítéseiket minden szörnyûséges históriai körülmé-
nyek és szenvedések közepette is, aktuális politikai határok-
tól függetlenül, a megcsonkított, összezsugorított anyaor-
szágban és rabként az elszakított területeken, az egyetemes
összmagyarság képviseletében.

*
E mostani angol antológia tehát talán mégis enyhíthet a

tûrhetetlen helyzeten – a nagyvilág közömbösségén. Hátha
valakiket megérintenek vagy megindítanak Dsida Jenõ seb-
tépõ sirámai és vocativusai is: „Fáj a földnek és fáj a napnak
/ s a mindenségnek fáj dalom, / de aki nem volt még magyar,
/ nem tudja, mi a fájdalom!”; „Nincs más testvérem, csak
magyar. / Ha virrasztok, miatta állok poszton, / csak tõle
kérek kenyeret / s csak õ, kivel a kenyeret megosztom”;
„Zúgjon fel hát a magyar zsoltár, / dúljon a boldog éji álmo-
kon, / seperjen át a fekete, / tarajos és hideg hullámokon /
vérkönnyet csepegõ fáklyák fényeinél, / Babylon vízeinél”;
„Énekelj, hogy világgá hömpölyögjön / zsoltárod, mint a
poklok tikkadt, kénköves szele / s Európa fogja be fülét / s
nyögjön a borzalomtól / és õrüljön bele!” Angolul (Lengyel
Balikó Péter mûfordításában): „It hurts the earth and it
hurts the sun, / my poem hurts the universe, / yet if you’re not

Hungarian / you cannot know this pain in verse!”; „My only
kin’s Hungarian. / It is for him I still keep watch on the post,
/ the only one I ask for bread / and the only one with whom
I share the host”; „May this Hungarian psalm lift us up, /
disturb the dreamy peace of every night, / ruffle the
darkened, swarthy crests / of waves under the solitary light /
of a great flare ablaze with tears of blood anon / by the rivers
of Babylon”; „Oh, sing the psalm so it may flood the Earth /
like a singeing brimstone fire billowing forth from hell. /
Make old Europe cover her ears, / and groan in trepidation,
/ and go insane / under the spell!”

És Reményik Sándor örökbecsû, igézetes, torokszorító
lírai parainézise, az emblematikus Templom és iskola (s
annak is csupán utolsó két versszaka, Sohár Pál fordításá-
ban) is mintha a reményt fakasztaná, hogy a megrendítõn
intelmes szó és hûségeskü hátha meghallható lesz végre a
szolidáris külföldiek számára is:

A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kicsi fehér templomotokba
Most minden erõk tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

The Church and the School

(…)

Even a beggar, a pariah, or
A vagrant has the God-given right
To worship in his native tongue,
To seek his God’s help in his plight.
Why’s our church the open sky
And the dirt road’s dusty pool?
Don’t give up the house of worship,
Don’t give up the church and school!

In your tiny whitewashed churches
Now so much power can accrue,
In the whitewashed churches’ pews
Even the dead sit down with you.
In the eyes of your grandparents
The urge is hot, the charge is cool:
Don’t give up the house of worship,
Don’t give up the church and school!

Az
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V. századi Európa hun világában gyöke-
redzõ lovasíjász székely örökségünk,
Csaba királyfi õstörténeti jelentõsége és
a Turul-uralkodóház 4500 éves múltját
igazoló archeogenetikai kutatások
értéktárai jegyében kiemelkedõ jelen-
tõséggel bír, hogy Szkítia a nemzeti
emlékezetmûveltségünk alapja!
Anonymus korától a székely tudós
Aranka György (1737-1817) századáig
Európa minden mûvelt személyisége
tudatában volt a szkíta-hun-magyar
azonosság nyilvánvaló tényének. A
görög mûveltségben megõrzött egyete-
mes je-lentõséggel bíró szkíta történel-
mi emlékeink okán érdemes rögzíteni,
hogy a kiváló székely tudós, László
Gyula is megemlékezett arról 1978-ban,
hogy „Skythész fejedelem két fia” a „szkí-
ták õsei” voltak; és „egészen a szkíta idõ-
kig követhetõ vissza” az az „õsi, keleti
örökségünk”, ami a székelyek körében
hatalmas tisztelet övezte Szent László
királyunk középkori ábrázolásain látha-
tóak.  E falképeken a csatatéri „küzde-
lem „szent” voltát az is jelzi”, hogy „a
hõsök fegyvereiket letéve harcolnak
(hiszen amúgy sem fogja õket a fegyver!),
s mellettük lovaik vagy békésen legelnek,
vagy gazdáik küzdelmét folytatva, õk is marják egymást.” (1)
Nemzeti õstörténetünk az évezredeken átívelõ székely-
görög mûveltségi kapcsolatok körében tudományosan iga-
zolt valóságot jelent. Tisztelet és megbecsülés illeti azon
tudósainkat, akik az elmúlt évszázadokban ezen alapvetés
mentén írták meg a nemzeti õstörténetünkrõl szóló mûvei-
ket! Ezen alapvetést jelentõ történelmi valóság ellen a
XVIII. század végétõl kezdve a német történettudomány
képviselõi hatalmas erejû támadást indítottak: legerõsebb
képviselõjük, August Ludwig Schlözer (1735–1809)
göttingeni egyetemi tanár ellenében a korszak legkiemelke-
dõbb és természetesen görögül is tudó mûvelt székely sze-
mélyisége, Aranka György a történelmi hûség jegyében
fogalmazta meg a szkíta-hun-magyar azonossággal kapcso-
latos tényeket. Az évezredeken átívelõ székely-görög kap-
csolatok világában ez azért bír különleges tudománytörténe-
ti jelentõséggel, mert ez Csaba királyfi és a görög Priszkosz
Rétor V. századától kezdve egészen 1821-ig egyetemes tör-
téneti értéktárat jelentett Európa akadémiai szintû mûvelt-
ségi világában. Ezen igen jelentõs mûveltségi kapcsolatrend-
szer emléke a XX. századra eltûnt a történészi köztudatból;
majd pedig az 1945 utáni diktatúra hatalompolitikai kény-

szerei olyan történelemszemléleti
torzulásokat eredményeztek,
melyek következményeként a tör-
téneti hûség jegyében a legméltóbb
módon megfogalmazott tanköny-
veink megírása immár a XXI. szá-
zadi történésznemzedékekre
hárult. E tárgykörben azt a legfon-
tosabb közismertté tenni a XXI.
századi tankönyveinkben a hun
korszak egyetemes jelentõsége
okán, hogy Csaba királyfi Szkítiája
mûveltségi értelmezése terén a szé-
kely õstörténeti értéktár és a görög
források a legfontosabbak. A
középkori székelység határvédel-
mének alapja az évezredeken
átívelõ lovasíjász hadmûvészet volt,
melyre tekintettel azt a legfonto-
sabb rögzíteni, hogy a szkíta-hun-
magyar azonosság lényegében azt
fejezi ki, hogy a 3 évezreddel
ezelõtt élt õseink lovasíjászként
léptettek át a történelem küszö-
bén! Ezen hadmûvészeti minõsé-
günk csodálható meg Mihály
Gábor Kossuth-díjas szobrászmû-
vész „Csaba királyfi” címet viselõ
alkotása révén a Stefánia Palota

kertjében. Ez az a különlegesen eredményes hadmûvészeti
értéktár, amit a görög mûveltségi tér a szkíta (magyarul íjfe-
szítõ) szóval fejezett ki. A XIX. századig a magyar történet-
tudomány legjelesebb tudósai mind tudtak görögül: ez
éppen úgy igaz Orbán Balázs báróra, mint az akadémiai cél-
kitûzéseit sikerrel megvalósító gróf Széchenyi Istvánra. E
tárgykörben igen fontos hangsúlyozni, hogy a XIX. századi
magyar történettudomány legkitûnõbb tudósai és mûvészei
akadémiai szinten tettek tanúbizonyságot a szkíta-hun-
magyar azonosságról, melynek egyetemes jelentõsége van,
hiszen ezt igazolják a görög források immár 3 évezrede!
Legkiválóbb tudósaink mindig is ezen történelmi hûség
jegyében írták meg mûveiket, melyre jó példa a következõ
adalék is. Dr. Szabó Kálmán tanszékvezetõ egyetemi tanár
1987-ben ezt rögzítette a magyar õstörténet hungaro-
bizantinológiai összefüggései kapcsán: a görögség „történet-
írói, mint Hérodotosz, már tudnak a törzsközösségben élõ
különbözõ népekrõl, s említik õket, innen valók az õseinkrõl
szóló elsõ írásos emlékek”. (2) Az ókori görög Hérodotosz
történetíró egyetemes jelentõséggel bír Európa mûvelõdés-
történetében, melyre tekintettel érdemes a XIX. századi
magyar-görög kapcsolatok világában Télfy János (1816-
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1898) „Magyar õstörténet. Görög források a scythák történeté-
hez.” (Pest, 1863.) címet viselõ könyvére utalni. A szkíta-
hun-magyar azonosság XIX. századi fennálló történettudo-
mányi nyilvánvalóságát jól mutatja, hogy Télfy János az
1863-ban megjelentett könyvében 58 görög szerzõt sorolt
fel, akik a Kr. elõtti VII. századtól a Kr. utáni IV. századig
(azaz az hun õseink korszakáig) írtak a szkíta világ egyete-
mes jelentõségérõl. Hésziodosz (Kr. elõtti VIII-VII. század)
sorainak a „kancafejõ scythákat” megörökítõ emléke a
„pásztori szkíták” világát illetõen nagy jelentõséggel bír.
Aiszkhülosz (Kr. elõtt 525-455) „a scytha sokaság” által bir-
tokolt területet a Maeótisz térségébe helyezte, akik kapcsán
azt is rögzítette, hogy „jó törvényû scythák” voltak.
Hellánikosz (Kr. elõtt 495-411) szintén megemlítette a
maeótiszi „scythákat”. Hérodotosz (Kr. elõtt 484 körül - 425
körül) is rögzítette, hogy „pásztoriak” voltak a „scythák”; és
a Fekete-tenger partvidékén éltek, ami a „királyi scytháktól”
megteremtett „Scythaország tengermellékének a közepe” volt.
Hérodotosz különlegességként rögzítette, hogy a szkíta tár-
sadalomban „a nõk egyenjogúak a férfiakkal”. A lovasíjász
mûveltség jegyében Xenophón (Kr. elõtti IV-III. század) írt
arról, hogy amikor a „scytha íjászok nyilaztak”, akkor „egyik
sem tévesztette el” a célt.  Ez utóbbi adalék jegyében külön is
fontos rögzíteni, hogy Xenophón fenti adaléka okán Télfy
János a következõket rögzítette: „a görögök a lovasíjászt
scythának” nevezték! Világhódító Nagy Sándor nevelõje,
Arisztotelész (Kr. elõtt 385-322) azt tartotta fontosnak meg-
említeni, hogy a „scythák népe volt az elsõ, mely egyedül élt
közös törvényekkel”. A Khioszból származó Szkümnosz (Kr.
elõtti II-I. század) arról írt, hogy „a bölcs Anacharsis a
nagyon istenfélõ” szkítáktól származott. Sztrabón (Kr. elõtt
63 - Kr. után 23) szerint „Arsaces, scytha férfiú” egyesek sze-
rint „a Maeótiszon túli scythák közül” való; míg mások azt
mondják, hogy „õ baktriai”. Arriánosz (Kr. utáni I- II. szá-
zad) „az európai scythákról” azt írta, hogy „mint a legnagyobb
nép lakják Európát”. Lukiánosz (Kr. utáni II. század) írt
arról, hogy a szkíták olyan íjászok, akik „ökörbõri pajzsot
állítanak föl”, melyre „elõbb magok lóháton mozogva több-
nyire nyilaznak, azután azt akarják, hogy a megnyilazott tár-
gyak is mozogjanak”, azaz „ide s tova fussanak”. Lukiánosz
(Kr. utáni II. század) megemlékezett arról is, hogy Szolón
(Kr. elõtt 638 - 558) idején „Scythaországból Athénba jött” az
a „Toxaris is”, aki „bölcs férfiú, a szépnek szeretõje s a legjobb
intézményeknek tanulmányozója” volt. E szkíta Athénban
hunyt el, és az emlékére emelt „oszlopon scytha férfiú volt
kivésve, ki bal kezében kifeszített íjat s jobbjával úgy tetszik
könyvet tart”. Diogenész Laertiosz (Kr. után 180-240) írt
arról, hogy a „scytha beszédmód” a szabad szólás kifejezõje
volt. Ez az elsõ írott történelmi emlék Európában a szólás-
szabadság jogáról!  Az Athénban született Alexandriai
Szent Kelemen (Kr. után 150-220) írt arról, hogy
Hésziodosz (Kr. elõtti VIII-VII. század) szerint „egy scytha”
volt az, aki „feltalálta az érc keverését”. Türoszi Maximosz
(Kr. utáni II. század) azt emelte ki, hogy a „scytha nép vitéz”
és a „scytha nép szabad”. Dionüsziosz Periegetész (Kr. utáni
III. század) arról írt, hogy a Maeótisz körül lakók „nemökre
nézve scythák”. (3) A lovasíjász hadmûvészetet megteremtõ
õseink méltó emlékezete jegyében a fenti (11 évszázadot
átölelõ) idézeteket fontos lenne mielõbb a valós történelmet

ismertetni szándékozó tankönyveinkben szerepeltetni,
hiszen Télfy János (1816-1898) „Magyar õstörténet. Görög
források a scythák történetéhez.” (Pest, 1863.) címet viselõ
könyve egyetemes értéket képvisel a székely-görög kapcso-
latok felmutatása körében és a szkíta-hun-magyar azonos-
ság történettudományi világában! A fent rögzített görög for-
rások után, az V. századtól kezdve pedig a görög Priszkosz
rétor volt az alapja minden késõbbi olyan mûnek, ami a
hunokról szólt. Konstantinápoly görög mûveltségi világában
330-tól 1453-ig a szkíta-hun-magyar azonosság alapvetést
jelentõ emlékezetmûveltségi tudástárat jelentett, mely tör-
ténelemszemlélet mindvégig jelen volt a Kárpátokon túli
görög fanarióták akadémiai mûveltségû tudományos körei-
ben is egészen 1821-ig. A székely-görög kapcsolatok egyete-
mes történeti értékeket tartalmazó tárháza kapcsán fontos
utalni a következõ adalékra a görög Alexandrosz
Ypszilantisz által Havasalföldön 1821-ben megindított
görög szabadságharc korából! E tárgykör okán indokolt
megemlíteni azt a „székely történeti éneket (történeti népballa-
dát)”, ami a görög „Ipszilánti tevékenysége”, azaz a görög
Alexandrosz Ypszilantisz hõsi küzdelme jegyében a törö-
kökkel szemben megindított „1821. évi felszabadító mozgal-
mának állít költõi emléket”. (4) Alexandrosz Ypszilantisz
egyetemes jelentõségét indokolt meglátni abban is, hogy
1821-ben a görög szabadságharcosok iránti lelkesedés és
tisztelet hatotta át a székely világutazó tudós Bölöni Farkas
Sándor lelkét! „Bölöni Farkas Sándor nemcsak nemzete, de
minden elnyomott nép szabadságáért lelkesedett”, és amikor e
görög „felkelést leverték és az Ipsilanti vezérkarából Erdélybe
menekültekkel találkozott”, akkor 1821 õszén ezt írta róluk:
„Annyi örömem, annyi megelégedésem s szép óráim voltak
velek, hogy mint a szerelmes, úgy váltam el tõlök. Dicséretekre
vagy magasztalásukra nem mondhatok egyebet, hanem ha
Shakespeare-rel azt mondom rólok: „Ezek valának ám az
emberek! Sokat, igen sokat tudnék mondani felõlek s soha el
nem felejthetem.“. (5) E történelmi jelentõségû székely érté-
kelés az évezredeken átívelõ filhellén magyar és hungarofil
görög értéktár igen fontos emléke. Zárógondolatként a leg-
lényegesebb azt rögzítenem, hogy a Kárpát-medencében
birodalmat teremtõ hun õseink IV. századától kezdve 1821-
ig olyan székely-görög mûveltségi határ létezett a Kárpátok
világában, melyben a szkíta-hun-magyar azonosság alapve-
tést jelentett, és ezen emlékezetmûveltségi tudástárat
immár minden XXI. századi tankönyvünkben mielõbb rög-
zíteni indokolt!  

Források: (1) László Gyula: A „kettõs honfoglalás”. Bp.,
1978. 70., 130. o.; (2) Dr. Szabó Kálmán: GÖRÖGÖK ÉS
MAGYAROK A TÖRTÉNELEM ORSZÁGÚTJÁN. In.:
Ellinismos. 1987. 33. o.; (3) Télfy János: Magyar õstörténet.
Görög források a scythák történetéhez. Pest, 1863.; (4)
Faragó József: Székely történeti ének Ipszilánti felkelésérõl.
In.: Ethnographia. 67. évfolyam. 1956. 274., 275., 276. o.: A
Folklór Intézet Kolozsvári Osztályának népköltési gyûjtemé-
nye. Vargyas, Székelyudvar hely-rajon, Magyar Autonóm
Tartomány. 1951-ben elmondta Borbáth Lajos 51 éves.
Gyûjtötte Borbáth Károly. 277., 278. o.; (5) Jancsó Elemér:
Bölöni Farkas Sándor 1795—1842. In.: Igaz Szó. 18. évfo-
lyam. 12. szám. 1970. december 1. 951. o.,
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Sajnos  2020-ban a koronavírus járvány miatt kialakult
helyzet vesztesei közé tartozott két nagyon fontos magyar
ügy is: 

Az egyik a 100 éve történt kegyetlen trianoni diktátum-
ra való figyelem felhívás. Rendezvények, megemlékezések,
tanácskozások maradtak el és ezek 2021-ben ugyanazzal
a hatásfokkal már nem pótolhatók. 

A másik nagy vesztes a székely-magyar rovásírás.
Fontos versenyeket nem tudtak megtartani Erdélyben,
Felvidéken, Budapesten, amelyekre egy év óta készültek a
gyermekek és oktatóik. 

A jó hír, hogy elõkerült egy újabb rovásírásos korong és
egy csont függõ Tatárlakán, errõl szeretnék itt röviden
beszámolni. 

Emlékeztetõ  az  elõzményekre
1961-ben az erdélyi Tatárlakán, Nicolae Vlassa régész

feltárása során egy hamvasztásos sír került elõ.  A leletek
között 3 helyi agyagból készült táblácska is volt, egy
korong és két téglalap alakú. Igen híressé lettek, a koruk
7300 év, a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történeti
Múzeumrégészeinek meghatározása szerint. A korongot
Mezopotámiával, Su-mérrel is kapcsolatba hozták. Badiny
Jós Ferenc szerint protosumir képírású fogalomjegyek talál-
hatók rajta, nem rovásírás.  Forrai Sándor azonban hét
jelet azonosít az õsi magyar rovásírással, ezek közül kettõ
összerovást. Bár tiszteljük Badiny Jós Ferenc munkássá-
gát, ebben a kérdésben Szakács Gábor és jómagam Forrai
Sándorral értünk egyet. 

Az 1961-es korong jeleinek sok megfejtése volt eddig és
bizonyára még lesz is.  Több mint ötvenet gyûjtöttem
össze, ezeknek többségét a jelek párhuzamaival és saját
megfejtési kísérletemmel együtt  közöltem a 2004-ben
megjelent a Dobogó történelmi folyóiratban (fõszerkesz-
tõ Sárosi Zoltán), de könyveinkben is Tatárlaka titka  cím-
mel.  

A tatárlakai leleteket többször láttuk Szakács Gáborral
Kolozsváron az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeumban és
kétszer jártunk Tatárlakán is. 

A 2014-ben  elõkerült  újabb korongról

2019-ben ismét kiállították az eredeti táblákat a kolozs-
vári Múzeumban és ennek köszönhetõen értesültem arról,
hogy 2014-ben Tatárlaka egy másik területén újabb írásos
korongra bukkant egy román régész, Sabin Adrian Luca. 

Írásának címe: Õskori jelek és jelképek Erdélybõl. A rejté-
lyes tábla.  Kõkori és kõrézkori település Tatárlaka Gura
Luncii nevû részén. 

Az új korongról magyarul még nem jelent meg tájékoz-
tatás, a régész angol és román nyelvû tanulmányaiból szár-
maznak az itt következõ ismeretek, kiegészítve saját véle-
ményemmel. 

Az újabb feltárás során nagy kõkori lakóterület került
elõ.  Sok tárgyat gyûjtöttek a régészek,  csont eszközök,
edény cserepek – Torma Zsófia gyûjtéséhez hasonlók, 5-6
cm. magas agyag szobrocskák, alabástrom töredékek,
csont tûk,  6-7 cm. magas talpas pohárkák, csont  palántá-
zók, csont fúrók, lyukasztók, lapátkák.  Ezek ugyanabba a
régészeti korba tartoznak, mint az 1961-es ásatás leletei és
Torma Zsófia gyûjteménye: tehát 5500 és 7500 év közötti-
ek. Sabin Adrian Luca Tordoson is ásatott, ahol kb. 140
évvel ezelõtt Torma Zsófia, de nem említi a magyar
régésznõ nevét.

Idézet a feltáró régésztõl: „Tatárlaka Gura Luncii nevû
területén 2014-ben kezdõdött leletmentõ feltárások egy szent
jeleket hordozó tábla felfedezését eredményezték, amely jel-
képeiben majdnem tökéletes analógiákat mutat a kerek
tatárlakai  táblával.” (Tehát az 1961-es ásatáson elõkerült
koronggal.)

A Gura Luncii román kifejezés jelentése: a „rét szája”.
Az 1961-es feltárás a Groapa Luncii nevû területen zaj-
lott, ennek jelentése: a „rét gödre”.  

Az új korong 3 cm. átmérõjû, kiégetetlen, de valamilyen
hõforrás közelében szárították. A felületén tudatosan
készített jelek vannak, tehát nem készítés közbeni véletlen
karcolatok.  Nem sírban, hanem egy tell-ben, telepha-
lomban került elõ.  

Az ábrán a korong felsõ képének elején és hátoldalán az
jelenik meg, ami  természetes fénynéllátható. Az alsó vál-
tozat különbözõ fényképészi megvilágítások és számítógé-
pes színezés eredménye, jobban kiemeli a jelek sokaságát. 

A régész,  Sabin Adrian Luca   véleménye a jelekrõl,
tömörítve: 

„A korong elsõ oldalán nagyon finom bevésések vannak,
talán azért, hogy  elrejtsék jelentésüket, mert ez egy titkos
mondanivaló része. Szent jel, titkos kommunikáció.
Ujjlenyomatok is láthatók rajta, a készítés pillanataiból.
Továbbá rövid vonalak, szétszórt Vformák. A középtájon két
hosszabb vonás kb. 45 fokos szög alakban elrendezve, a jobb
oldalitól 5 befelé tartó véset indul, a bal oldali folytatódik 4
vonalban, az egyik V alakban elrendezve.” 

„A hátoldalán rövid vonalakból álló jelek, látszólag rende-
zetlenül, nyilvánvalóan szimbolikus, jelképes mondanivaló-
val. A felszínén, a még lágy nedves állapotban rajta maradt
ujjlenyomatok. Rövid vonalak, pontok,V jelek láthatók.  Két
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jelnél másodlagos értelmezésként ember ábrázolás is lehetsé-
ges.”  

„Nyilvánvaló, hogy nyakban hordták, hasonló korból szár-
mazó szobrocskákon is vannak ilyen ábrázolások.”

A régész hangértéket nem ad a jeleknek, ebbõl arra
következtetek, hogy jelképeknek (szimbólumoknak) vagy
szójeleknek (logogrammáknak) tartja õket,  tehát nem

betûknek.  A jelek összehasonlításánál a régi európai írá-
sokat (Old Europe script), az Égei tengeri írás egy válto-
zatát (Lineáris A.) és a Duna környéki területek jeleit
említi. A napjainkban székely-magyarnak nevezett rovás-
írásról nem ejt szót.   

Saját véleményem: 
Összehasonlítva az 1961-es koronggal, látjuk, hogy az

egy megtervezett, rendezett mûalkotás. A2014-es korong-
ról, hiányzik a rendezettség, bár ez a fontosságából nem
sokat von le.  

1961-es korong: 6.6 cm. átmérõjû.  Egy lyuk van rajta a
felfûzéshez, egyik oldalán vannak jelek, üres a másik olda-
la, sírban találták

2014-es korong: 3 cm. átmérõjû. Két lyuk van rajta, két
oldalán vannak a jelek, nem sírban, hanem lakóterületen
találták.  A felfûzésre szolgáló, szem szerû két lyuk miatt
arc ábrázolásnak tûnik, talán a korong kb. 7000 évvel
ezelõtti készítõjének  is  ez volt a szándéka.  

A jeleket itt az erõs fényben készített, alsó változat sze-
rint elemeztem.

2014-es korong, elsõ oldal: A jobb „szeme” felett  (a
képen a korong bal kezünk felé esõ oldalán) talán díszítés-
nek szánt  ferde vonalkák és két fekvõ rovás N betû. Jobb
szeme alatt az 1961-es korongon is meglévõ, latin V-hez
vagy  rovás ötöshöz hasonló jel.  A két szeme alatt közép-
tájon egy nagy  rovás SZ  vagy 1-es számjegy, de mivel
eléggé dõlt, lehet rovás R is, mint a Botnaptáron.  Az
elszórt, függõleges vagy vízszintes vonalkák, pontok
lehetnek díszítések is. 

Bal „szeme” és a három pont alatt (a képen a korong
jobb kezünk felé esõ oldalán) az esõ, a könnyek, vagy a
fésû jele, ez utóbbi „asszony”-t  jelent.  Lehet számjegy is,

négy vonal felül áthúzva,  ez szerintem ötven. Fésû szerû
jel van  az  1961-es korongon is. Látható még  rovás T és
egy kis háromszög, ez lehet rovás K is, vannak rá késõbbi
példáink, pl. a Deszki és a Ladánybenei Gyûrûn.  

2014-es korong, hátsó oldal: Ha igaza van a régésznek,
hogy a korong értelme a „Szent jel,  titkos kommunikáció”,
akkor ez szerintem a hátsó oldalon jelenik meg.  A befelé

fordított oldal a „titkos” oldal. 
A jobb szeme felett (a képen a  korong bal

kezünk felé esõ oldalán) két kis latin V-hez hason-
lító jel, vagy rovás ötös. Ilyen az 1961-es  korongon
is van. A jobb szeme alatt egy rovás  aK, sajnos
azonban bizonytalan, mert kinagyítva lehet  egymás
mellé került  rovás ötös  és egy ferde vonal (ilyen
szár nélküli aBotnaptár R-je).  Továbbá C, Ö (vagy
SZ, N), látható.  A több rövid egyenes vonalka és
pontok lehetnek díszítések is.   

A bal szeme alatt (a képen a korong  jobb kezünk
felé esõ oldalán) vízszintes vonalkák, latin V-hez
hasonlító jel, vagy rovás ötös, fekvõ rovás T, rovás N,
ez lehet körömbenyomás is. 

Az évek során, rovásemlékek megfejtése alapján
arra jöttem rá, hogy a betûkbõl nem mindig egy szót
kell összeolvasni, hanem a betûknek jelentésfelidé-
zõ szerepe is lehet. Tehát a felidézendõ szó elsõ

betûjét tüntetik csak fel az íráshordozón. Egyszerû példa
erre a napjainkban használatos BUÉKkívánság a képes-
lapokon, vagyis a Boldog Új Évet Kívánok. Egy gyûrûre
vagy a jelen korongra, medálra nem lehet hosszú szöveget
vésni, karcolni, ezen kívül ezek személyes tárgyak, így a
betûk rejthetik pl. egy fogadalom szavainak kezdõ betûit,
de akár a tulajdonos gyermekei nevének kezdõbetûit is.
Ezen a medálon lévõ szétszórt jeleket is ilyen jelentésfel-
idézõ betûknek tartom. Ez hasonlít az akrofóniára, és a
szóírásra (logográfiára), de nem ugyanaz. 

A   címben ígért ráadás: a csontlemezbõl készült  függõ
rovásbetûi 

Az ásatás során elõkerült leletek között még van egy 3
cm. hosszú, csontból készült függõ is. A régész, Sabin
Adrian Luca véleménye tömörítve: „A karcolt, kifinomult
vonalakból álló díszítés a Vinca kultúra kerámia díszítési stí-
lusában készült…van néhány be nem fejezett, különbözõ
átlyukasztási állapotban lévõ lyuk rajta. Ez azt jelenti, hogy
vagy nem volt befejezve, vagy újra használásra volt elõkészít-
ve.”   

A régész tehát csak díszítésnek értelmezi a függõ karco-
latait, jómagam azonban a magyar rovásírás öt vagy hét
betûjét látom rajta. Jobbról-balra haladva: A nagy kerek
lyuk mellett lévõ két véset lehet díszítés vagy két rovás N.
Utána  B,NTN összerovás.  Az összerovás bal oldali tagja
lehet egy rovás R is,  a  Marsigli féle botnaptáron is ilyen
szár nélküli R-ek vannak. Ebben az esetben NTR az össze-
rovás. Végül van még egy  SZ. Erre az SZ betûre késõbb,
nem a készítéssel egy idõben karcoltak merõlegesen egy T
betût. Tehát nem vésés, csak karcolás. A jelek jobbról-
balra: N, N,B,NTN (vagy NTR)  és  SZ  a karcolt T-
vel.Ennek a jobbról-balra haladó  olvasatnak  a gyengéje,
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hogy a kerek lyuk melletti N betûk egyrészt fordítva áll-
nak, másrészt különböznek az összerovás N betûjétõl. 

Ha balról jobbra haladunk, akkor egy szót is  ki tudunk
hozni belõle: SZ, N, T, N,B, N, N. Tehát  SZeNT   N. B. N. N.
(az  N. B. itt  valószínûleg nem  a Nemzeti Bajnokságot
jelenti).  Amennyiben az összerovás bal oldali tagja  R,
akkor  SZeReT  N. B.N. N. Itt meg az a gyengéje az olva-
satomnak, hogy a T betû szerint  jobbról-balra kell halad-
nunk, nem balról jobbra. 

2-3 tárgyon még vannak betûként is értelmezhetõ vése-
tek, ezekre késõbb térek vissza, egy bõvebb írásban.  

A jelek párhuzamai megtalálhatók Torma Zsófia (a
világ legelsõ régésznõje), Marija Gimbutas (litván-ameri-
kai régésznõ), Makkay János régész  és  Shan M.M. Winn
kanadai kutató kõkori jelgyûjteményeiben, a Tászok-tetõi
jelek között, több Kárpát-medencén kívüli kõkori jelgyûj-
teményben és természetesen a késõbbi korokban elõke-
rült hiteles rovásemlékeinkben. 

Összegzés:
A korongon és a függõn a Tordos-Vinca  mûveltség írás-

jegyei közül látható néhány. Ezek lehetnek szavakat alko-
tó betûk vagy  szójelek, de szerintem nagy valószínûséggel
jelentésfelidézõ betûk. Ez  utóbbi esetben a felidézendõ szó-
nak  csak  elsõ betûjét tüntetik fel az íráshordozón.

A Tordos-Vinca  mûveltség írásjegyeit napjainkban is
használjuk és székely-magyar rovásírásnak nevezzük.
Ezért a korong és a függõ fontos lelet számunkra, mint a
magyarság õseinek írásemléke, egyúttal a Kárpát-meden-
cei õshazának is újabb bizonyítéka, mert e jelek tagadha-
tatlan folytonossága a Kárpát-medencében az ezt az írást
használó nép, tehát a magyarság folytonosságát  is jelenti. 

Bár a régész nem hozza kapcsolatba a korongot és a füg-

gõt a magyarsággal és a székely-magyar rovásírással,
mégis köszönettel tartozunk, amiért egy sikeres, gazdag
feltárás során felszínre hozta ezeket a kõkori tárgyakat. 

A Tisztelt Rovásírókat bíztatom a jelek további értelme-
zésére. 

A román szövegek fordításánál köszönöm Ballán Mária
segítségét. 

2020. július
Források a 2014-es leletekrõl: 
-Luca, Sabin Adrian (2015): 
-Luca, Sabin Adrian (2016): 
Néhány forrás az 1961-es  tatárlakai leletekrõl

-Forrai Sándor: Az õsi magyar rovásírás az ókortól napja-
inkig (Antológia Kiadó, 1994)

-Friedrich Klára: Tatárlaka titka (Dobogó történelmi
folyóirat, 2004.  szeptember -2005. június, továbbá: Friedrich
Klára - Szakács Gábor: Kõbe vésték, fába rótták c. kötetben,
2005)

-Makkay János: Tartariai leletek (Akadémiai Kiadó, 1990)
-Mandics György: Rejtélyes írások (Akadémiai Kiadó,

1987)
-Perlov, Borisz: Tatárlaka üzenete (Forrás folyóirat, 1981

november)
-Szakács Gábor és Víg Sándorfilmtudósítása Tatárlakáról,

Tordosról, a Kolozsvári Múzeumból, beszélgetés a korongról
Badiny Jós Ferenccel és Kabay Lizett-el. (Magyar
Demokrata hetilap DVTV c. sorozata, 35. lemez. 2006.) 

-The Danube script  in light of the Turdas and Tartaria
discoveries

(Exhibition catalogue, National History Museum of
Transylvania, 2009.)s

Friedrich Klára

2021. március
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A Pilvax kávéház az
1840-es években



Guerilla
Magyar történelmi dráma, 86 perc, 2019

Kétféle dramaturgiai hozzáállás létezik a világon. Az egyik
az európai, amely gazdagon használ szimbólumokat, a másik
az amerikai, amelyik a történetmesélésre koncentrál és
inkább tanulságot hordoz, mint Aiszóposz meséi.

A film 1849-ben, a világosi fegyverletétel után játszódik.
Sokan még nem tudják, hogy a szabadságharc elbukott.
Barnabás korábban megszökött a sorozás elõl, az öccse vonult
be helyette. Csak most, a vereség után kutatja fel és csatlako-
zik a tízen-huszonéves, erdõben bujkáló gerillákhoz. A bûntu-
dattól hajtott fiú bízik benne, hogy hazaviheti a testvérét, aki
járásképtelen, sebesülten fekszik. Igazi hõsként harcolt, öt
oroszt is megölt. Barnabás azt hazudja a bujkálók vezérének,
a századosnak, hogy õrmesterként szolgált a Miskolc környé-
ki milíciában. Ennek hatására besorozzák ide, így maradnia
kell. A százados azt tervezi, hogy csatlakoznak a többi felkelõ-
höz és tesznek valamit az ügy érdekében. A báty közel kerül
egy lányhoz, aki a sebesülteket ápolja, és akibe az öccse is sze-
relmes: ez tovább szítja a fivérek közötti ellentéteket. A
Felvidéki vagy Kárpátaljai térségben – ahol a történet játszód-
hat (?) - egyre többször futnak bele kozák partizánvadászok-
ba. Az egyik közelharc során fogságba ejtenek egy orosz tisz-
tet, akit a fõhõsnek nincs bátorsága megölni. Barnabásra bíz-
zák, aki elengedi, ennek következtében rájuk találnak a kozá-
kok és mindenkit lemészárolnak, kivéve a százados babáját és
annak újszülöttjét. A film azzal zárul, hogy hárman, mint egy
új család elindulnak a túlélés irányába. Ez a film amerikai dra-
maturgiája.

Szép történet, talán a megdicsõülésrõl és túlélés szentségé-
rõl szól? Ki tudja így, elsõ ránézésre. A Port a következõkkel
zárja az ismertetõt; a rövidfilmjeivel Cannes-ban és Berlinben
is sikereket elérõ Kárpáti György Mór elsõ nagyjátékfilmje, a
Guerilla hiteles korrajz: a film készítõinek célja, hogy a
historizáló szemlélet helyett a közeli perspektíva használatá-
val mutassák meg az 1848-49-es idõszak hangulatát, az isme-
retlen hõsök néhány napját az erdõ mélyén. Bemutató dátu-
ma: 2019. március 7. Forgalmazó: Mozinet.

Mi, európai emberek megtanultunk a sorok között olvasni,
így nézzük a filmet a szimbolikája alapján. Barnabás egy
magyar, aki mindenre alkalmatlan. Egyetlen feladata a világ-
ban, hogy megtalálja és hazavigye öccsét, biztonságban. Az
öccse azonban akkor kerül veszélybe, amikor bátyja felbuk-
kan. A fiatalabb testvérbõl sugárzik a megvetés testvére irá-
nyába. Ekkor merül fel az a kérdés, miért egy olyan fõszerep-
lõt választott az író-rendezõ, aki renitens? Aki pont ellentétes
a forradalom eszmeiségével, aki nem elõre hajtja a történelem
kerekét, hanem csak meg akarja úszni a dolgokat, mindent.
Sokaknak lehet itt az a gondolata, hogy ez a természetes hoz-
záállás. Azonban nem. Akkoriban a természetes viszonyulás
irtózott az „Ágyban, párnák közt halni meg”-tõl. Az igazi for-
radalmár az ifjú, aki oroszlánként veti magát a hazára törõ
ellenségre. Vajon miért ezt a pojácát kellett a forradalom
megtestesítõjének választani?

Ha ennyire képtelen az alkotó azonosulni a kor hangulatá-
val, visszaadni sajátosságait, miért választotta ezt a miliõt?

Egy szerelmi háromszöget meg lehet jeleníteni napjainkban
is, nem kell ezért visszamenni az idõben, fõleg nem egy hero-
ikus idõszakra. Mi volt ezzel a célja? Vártam erre a választ, de
nem akartam hinni a szememnek. Már a címbõl érezni,
Guerilla tehát nem Gerilla, ennek nem a magyar szabadság-
harchoz van köze. Eszembe jut róla Che Guevara, akit szintén
az erdõben öltek meg a partizánvadászok. A mi Guevaránkat
azonban nem ölik meg, hanem kiviszi magával a mételyt a
világba.

Barnabás figurája hazug, hiszen megtéveszti a sajátjait,
elszereti öccse szerelmét és mindenben destruktív, amiben
csak viszontlátjuk. Õ képviseli a forradalmat, õ lenne a láng-
lelkû egyéniség? Az öccse, aki hatalmas bátorságról tesz tanú-
bizonyságot, marginális figura. A középpontban tehát a dest-
rukció, a gyávaság és az a szereplõ áll, aki képtelen hozzáten-
ni a dolgokhoz, csak elvesz belõlük. Rajta keresztül akad meg
a hõsiesség. Nincs nagy lélek, csak sárszag, vereség, bomlás. A
forradalmárok nem dicsõséges katonák, hanem erdõbe szo-
rult beteg, szûkölõ állatok, akinek legnagyobb problémája,
hogy mit tudnak zabálni (direkt) és hová lehet üríteni.
Táboruk is ilyen. Jellegtelen vacak. Szó sem esik pátoszról,
szabadságról, hazáról. Nincs szentség csak szentségtörés.
Ebbe az aszociális purgatóriumba, a véglényeknek ábrázolt ki
tudja kicsodák – de nem forradalmárok - közé érkezik meg
Barnabás, aki csak ront a helyzetükön. A valójában esemény-
telen történet a végére kezdi felvenni azt az irányt, amivel vég-
képp megalázhatja a szabadságharc eszméjét. A balfék, aki
gyáván elbujdosott a felelõsség és a harc, az emberi kiállás és
az megküzdés lehetõsége elõl, az ellenség kezére játssza baj-
társait. Az orosz tiszt megkegyelmez neki. Bénasága, elvtelen-
sége jutalma az élet. Érzéketlenül, mint egy szupermarket
polcsorán, végignézhet szeretõje, testvére és bajtársai hulláin.
Meg sem rezdül az arca. Neki ez nem jelent semmit. Aztán
összetalálkozik a százados, a valódi forradalmár feleségével,
szeretõjével és a kezébe veszi a forradalom gyermekét, a szá-
zados néhány napos lányát. A kisbabát, mint egy ereklyét
magához szorítva elindul kifelé az erdõbõl, elvégezte a dolgát.
Mögötte a mártír kedvesével, akit majd szintén megbecstele-
nít ez az alkalmatlan magyar. Tovább örökíti az árulást, a tehe-
tetlenséget, a senkiháziságot. Sõt, ennek szellemében neveli
fel azt a gyermeket, akinek az apjával árulása végzett, akinek
a vérében még a forradalom vére csörgedez.

A film üzenete, mindegy milyen vagy, élj a mának, tedd félre
az erkölcseidet, az eszméidet. Lapulj, ha vívni kell, árulj, ha
árulni kell, menekülj, ha küzdeni kell. Legyél olyan, aki min-
denbõl kihúzza magát, tehetetlen és buta. Olyan, aki nem látja
elõre a tettei következményeit, aki nem tudja, mivel jár, ha
beengedi az ellenséget a házába, táborába. Csak a
legprimérebb ösztönök hajtják. Dug, eszik, iszik, alszik, aztán
jutalmul vásárolhat is. Sodródik az árral és nem használja az
agysejtjeit. De legfõképpen, lebontja saját mítoszait és meg-
gyalázza õket, még önnön emberi mivoltát is. Ez az út a sza-
badságba.

Az utóbbi idõben megfigyelhetõ destrukció, mítoszrombo-
lás itt megy végbe a szemünk elõtt. Olyan alkotók tálalják,
akik az adófizetõk pénzébõl, a saját közpénzeinkkel aláznak
bennünket. Nemzeti filmgyártás? Inkább nevezném nemzet-
gyalázásnak. Hol tanulták a szakmát? Kiktõl? Tényleg ilyen
mély a sötétség ezen a területen?

Tamás bátya
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Az idegen szavak elterjedésének egyik oka a tudomány és
a technika fejlõdése. Az új tudományágak új fogalmakat igé-
nyelnek. Az új fogalmakat pedig egyre inkább nemzetközi
szavakkal jelölik. Ilyenek pl. a komputer, hardware, soft-
ware, lézer, szupermarket, marketing stb. szavak. Ezek közül
egyeseknek van magyar megfelelõjük is (pl. komputer —
számítógép, design — formatervezés,), de az idegen kifeje-
zés mégis elterjedtebb. Találkozunk azonban olyan idegen
szavakkal is, amelyek nyelvünkben a magyar megfelelõk hiá-
nya miatt honosodnak meg. Ilyenek pl. az infrastruktúra,
image, szlogen stb. szavaink. A szaktudományok és egyéb
szakterületek gyakran ezért is alkalmaznak idegen, ill. nem-
zetközi kifejezõ eszközöket, mert azok egyértelmûek, jelen-
tésárnyalatok nélküliek. Ennek a folyamatnak viszont nega-
tív vetülete is van. A különbözõ szakterületek terminológiá-
ja gyakran csak a beavatottak számára érthetõ. Az idegen
szavak elterjedését gyakran a közöny és a kényelmesség is
befolyásolja. E mögött a jelenség mögött félmûveltség is
meghúzódhat. Sokak szerint a nyilvánosság elõtti szereplést
vagy a hivatalos ügyekben való állásfoglalás értékét a nyaka-
tekert mondatok és az idegen szakkifejezések teszik látszó-
lag értékesebbé.

Az alábbiakban egy gyakran használt szócsalád néhány
tagját vizsgáljuk meg. 

Pátosz
„Tanuld el életed csúcsán / Vad pátoszát a szál fenyõknek”

(Illyés Gyula).
Nemzetközi szócsalád, eredete a pathosz (szenvedés, indu-

lat, szenvedély) és pathétikosz (szenvedélyes) nyomán, a
paszkhó (elvisel, elszenved) igébõl levezethetõ apátia, antipá-
tia, pato-, szimpátia.

A pátosz jelentése emelkedett, ünnepélyes, fenséges, szár-
nyaló. Ez a patetikus hangvétel, elõadás mód, a szenvedé-
lyes, heves érzelmek megnyilvánulása jellemzi pl. az ódát, a
rapszódiát, a himnuszt, de bizonyos szónoklatokat is. A tar-
talomhoz, alkalomhoz nem illõ, eltúlzott pátosz visszás
hatást válthat ki, és az eredmény szenvelgõ, dagályos, hatás-
vadász giccs, ripacs lehet. Amennyiben pedig mind a költõk,
mind a színészek nagyon is túlhajtották a szenvedély és indu-
lat kifejezését, a pátosz szóból gúnyszó lett és most az a mel-
lékjelentése van, hogy üres, túlságos, pattogó és ennélfogva
valótlan indulat, ál-pátosz. 

Vizsgáljuk tovább:

Apátia
A latin apathia nyomán született nemzetközi szócsalád

tagja, amely a görög apatheiára vezethetõ vissza, a sztoikus
bölcselõk ajánlotta szenvedélymentességet, a lélek megren-
díthetetlen nyugalmát jelentette. Az a- fosztóképzõ és a
pathosz (szenvedés, szenvedély, depresszió stb.) származéka.
Közömbös, érzéketlen, fásult, nemtörõdöm a környezettel
szemben. Minden benyomás iránt való érzéketlenség: érzel-
mi közönyösség. Számára közönyös az öröm, szenvedés és
vágyai is eltompulnak. Fásultságot érez mindennel kapcso-

latban. Család, barátok, iskola, ami korábban felvillanyozta,
most egyenesen lehervasztja, alvászavar, mániás állapot,
irritabilitás (ingerlékenység), végrendelkezés, harag, átkozó-
dás lép fel. Pszichózis esetén megjelenõ unipoláris zavar
néven ismert olyan hosszantartó elmeállapot, mint a melan-
kólia (búskomorság), amelynek jellemzõ tünetei lehangolt-
ság, szomorúság, veszteségérzet, elesettség, érzelem hiánya.
Tovább mélyül a fásultság, a közöny, amely gyakran lemon-
dó, fájdalmas cinizmussal társul.

Tünete lehet a szorongás, a levertség, eltompulás, vagy épp
ellenkezõleg, a felfokozott állapot, a tehetetlenség, az önvád,
a düh, vagy akár a bosszúvágy érzésének a megjelenése.
Gyakori az alvászavar, a pihenésre képtelenség, a kínzó
álmok, a váratlanul felbukkanó negatív emlékképek, étvágy-
talanság. Továbbá, folyadék-, elektrolit és fehérjevesztés,
kiszáradás, alacsony vércukorszínt, majd sokkszerû állapot-

Egyéb tünetek a fáradtság, a testhõmérséklet fenntartásá-
nak a képtelensége, a hasmenés, az étvágy csökkenés, reak-
ció hiánya a környezeti ingerekre. Az albumin és a vérplaz-
ma, más fehérje koncentrációja csökken, ami hasüregi
folyadékgyülemhez vezet.

Emellett említendõ még az emlékezetzavar és a személyes
higiéné elhanyagolása- A beszédkészség is károsodik.
Jellegzetes beszédzavar a perszeveráció (vég nélküli szóis-
métlés).

Felléphet az alacsony vérnyomás, ami ájulással társulhat.
Bizonyos helyzetek elõli menekülés, akár öngyilkossági gon-
dolatok.

A depresszó kiváltó oka lényegében nem ismert, bár azt
már biztosan tudjuk, hogy bizonyos idegi molekulákkal, a
neurotranszmitterekkel, azok anyagcseréjével van összefüg-
gésben. A noradrenalin rendszerrel kapcsolatos az érdeklõ-
dés hiánya. A beteg lassan és kelletlenül felel a kérdésekre,
néha felölt egy lárvaszerû arcot és egy szarkasztikus mosolyt.

Mivel a dopaminnal mûködõ (dopaminerg) idegpályák
nemcsak a mozgásirányításban játszanak szerepet, hanem
bizonyos értelmi folyamatokban is részt vesznek, nem meg-
lepõ, hogy a betegség tünetei közé tartoznak depressziós
jelek is. Exisztenciális vakuum alakul ki. Legtöbbször tom-
pult ész s tompult érzékenység következik be. Származhat
hosszabb-rövidebb idõre az idegek túlfeszítésébõl is; beáll-
hat megerõltetett szellemi munka, nagy szenvedések, fölger-
jedt lelki állapotok után is. 

Másnemû a sztoikusok apátiája. Szerintük ez a lélek legtö-
kéletesebb állapota, melyben minden szenvedélytõl, az élet-
nek hiú, becset adó érzelmeitõl megszabadulnak. Így az apá-
tia a lélek szabadságának lesz feltétele. Kant erkölcstörvénye
is némileg ezt a sztoikus apátiát kívánja meg.

Az apátia kezdeti fázisai között fellép a visszahúzódás, az
ellenséges viszonyulás, a partnerek becsmérlése, az ellensé-
ges szándék feltételezése.  Következõ stádium a védekezés a
kudarcok ellen, az elkerülõ magatartás kialakulása a kihívá-
sokkal szemben, a társas kapcsolatok elhanyagolása, halluci-
nációk, fõleg az elvesztett személyekkel kapcsolatban,
deperszonalizáció. 
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A legmélyebb apátia (néha tettetett halálnak hívják) csupán
egy hajszálnyival van a halál felett. Lehet ágyban, képtelen
saját magáról gondolkozni, teljesen visszahúzódott és hallu-
cinációktól szenved. Az emberek általában operáció vagy
súlyos baleset után kerülnek ebbe az állapotba. 

Magasabb szinten, két lábon járó apátiással  találkozha-
tunk. Ez lehet mezítlábas, szakállas és az LSD-tõl elborult
agyú. Kábítószerfüggõ és alkoholista. Lassan követ el öngyil-
kosságot. Betegsegleirasok A kiégési szindróma (az angol
burnout syndrome-ból) azt a tünetegyüttest jelöli, amely hosszú
távú fokozott érzelmi megterhelés, kedvezõtlen stresszhatások
következtében jön létre, fizikai-érzelmi-mentális kimerüléssel
jár, és elsõsorban azokat sújtja, akik munkájuk során társadal-
mi segítõ funkciót látnak el, humán területen dolgoznak, vagy
akiknek munkájukhoz az átlagosnál sokkal nagyobb mértékû
empátiára vagy azonosulásra van szükségük.

Apátia és depresszió, a két fogalom összetartozik, az egyik
megjelenése a másikhoz vezet, a hosszas apátia depresszióba
torkollik. 

Letargia és apátia. Idegi élmények, a mentális aktivitást
megzavaró rendellenességek okozzák, közömbösség, akarat-
nélküliség, álmosság jellemzi. Jelentkezhet endokrin
diszfunkció, kábítószerfüggõség, alkoholizmus, egyes króni-
kus betegségek, stressz következményeként is.

Apátia sztrók után. A stroke-ot szenvedett személyt hosszas
gyógyulás várja, nem hajlandó mozogni, órákat tölt ágyban.
A jobb agyfélteke kiterjedt sérülése miatt a mentális aktivi-
tás megszakad. A kórházból hazatérés után a korábbi szoká-
sos dolgokat újra meg kell tanulnia. Ha az apátia kezelését
elhanyagolják, depresszióvá alakulhat és komoly idegrend-
szeri megbetegedéseket okozhat (skizofrénia, Alzheimer-
kór). 

Néhány más  származék, csak felsorolásszerûen: apológia:
védõirat; védõbeszéd; védelem; apotéka, patika: apo-teká-
rius, gyógyszerész; patikus; apotheizált : átszellemült; emel-
kedett; magasztos.

Telepátia
Szinte mindnyájunkkal elõfordult, hogy éppen akkor

hívott fel valaki, amikor pont rágondoltunk, vagy megérez-
tük, hogy egy közeli ismerõsünkkel, rokonunkkal valami baj
történt.

A telepátia definíciója: közvetlen információátvitel két
egymástól (térben és idõben) bizonyos távolságra levõ sze-
mély között, akiket a távolság megakadályoz abban, hogy a
hagyományos módon, az érzékszerveikkel teremtsenek kap-
csolatot egymással. Elme és elme közötti közvetlen kommu-
nikáció. Prekogníció (premoníció, megérzés): információ-
szerzés jövõbeli eseményekrõl olyan helyzetekben, amelyek-
ben az információhoz hagyományos úton történõ következ-
tetés által nem lehet hozzájutni. Sok ember számol be
prekognitívnek tünõ. álmokról. 

A távgyógyítás, vagy a rokonok állapotának a „távérzéke-
lése” ily módon nyerhet magyarázatot.

Az elsõ telepátiás kisérleteket az 1960-as években végez-
ték, nõvényeken. A nõvények reagáltak gondolatokra,
zenékre. Emoto kisérletei bebizonyították, hogy külsõ hatá-
sokra (szavak, zene) vízbõl más és más alakú jégkristályok
csapódtak ki.

Ikrekrõl gyakran mondják, hogy követik egymás érzéseit,
nem számít, mekkora a köztük lévõ távolság. Az ikrek, külö-
nösen az egypetéjûek, rendkívül szoros lelki kapcsolatban
állnak egymással. Gyakran fordul elõ esetükben, hogy tele-
patikus képességeiket szinte a gondolatolvasás szintjére fej-
lesztik. Megesik, hogy egymástól távol, más városokban élve
is megérzik a másik fájdalmát vagy örömét. Ugyanakkor az
ikrekéhez hasonló telepatikus kapcsolatra képesek olykor az
édesanyák is. A spirituális tanok hívei a jelenséget azzal
magyarázzák, hogy az energiaadó olyan tudati kapcsolatba
lép a másik személlyel, melynek eredményeképpen ez utób-
bi aktivizálja rejtett energiáit.

A relaxált állapot nagyban növeli a telepatikus erõt. A
meditáció segíthet ellazítani az elmét és a testet, ami
nagyobb nyitottságot tesz lehetõvé. Vannak, akik alvás köz-
ben képesek telepatikusan kommunikálni.

Ilyen jelenség az is, mikor érzed, hogy a partnered azt
akarja, hogy megtegyél vagy kimondj valamit. Mûködik az
adó-vevõ, átmennek a hullámok. Gyakran derül ki az, hogy
„ugyanarra gondoltok”. Egyszerre teszitek fel a kérdést: „hát
pont erre gondoltam én is”. Ez kollégákkal vagy olyanokkal
is megtörténik, akikkel kevéssé vagy egy hullámhosszon.
Gyakran felhív vagy ír, éppen az, akire gondolsz. Felbukkan
egy ismerõsöd, akit te „hívtál”. Sok esetben kitalálja valaki a
gondolatodat. Nem csak azért, mert lelki társak között, -
akikkel egy hullámhosszon vagytok,- hanem idegenek,
kevéssé szoros kötelékû rokonok, ismerõsök esetén is mûkö-
dik. 

A telepátia két személy között az érzékszervek és hangok
használata nélkül létrejövõ összeköttetés. A gondolatok és
érzések megosztása nem a beszéd vagy a nonverbális kom-
munikáció segítségével történik, hanem valamilyen más,
ismeretlen tudati síkon. A kommunikációban részt vevõ sze-
mélyek ráhangolódnak egymás frekvenciájára. Ilyenkor két
ember ugyanabban a pillanatban, egymástól távol ugyanazt
gondolja.

Jung szerint a telepátia a kollektív tudattalan segítségével
mûködhet. Ez egy úgynevezett központi tudatalatti (tudatta-
lan) csatorna, mely olyan információkat tárol és továbbít,
melyek az emberiség múltjával és ezáltal jövõjével is kapcso-
latosak lehetnek. A kollektív tudattalant modern megközelí-
tésben nevezhetjük akár egy magasabb intelligenciájú hírto-
vábbító rendszernek is. Sheldrake szerint mindez egy úgyne-
vezett morfogenetikus mezõ segítségével valósulhat meg,
mely a telepátia szempontjából nem különbözik a Jung által
említett kollektív tudattalantól.

A hírszerzés szolgálatában hadseregekben is alkalmaztak
úgynevezett távolbalátó embereket. A telepatikus képessé-
gekkel bíró személyek feladata az volt, hogy titkos katonai
bázisok adatait határozzák meg, a világ másik felén.

A szimpatia , ill. szimpatikus ill. eredetû szóból képzett
fõnév, ill. melléknév, jelentése: rokonszenves, megnyerõ,
szeretetre méltó (valami vagy valaki). Sokan, a tetszéssel
összetévesztve, tetszik értelemben használják. A nem érzek
szimpátiát iránta azt jelenti, hogy nem érzek vele egyet,
Biológiai értelemben a szimpatikus idegrendszer a az a része,
amely belsõ környezetének állandóságát biztosítja, illetve
elõsegíti az alkalmazkodást. A vegetatív idegrendszer irá-
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nyítja a szervezetben azt, amit akarattal befolyásolni nem
tudunk, például szívmûködés, , bélmozgás. A vegetatív ideg-
rendszer szimpatikus, vagy paraszimpatikus vezérlés alá
kerülhet, a bekapcsoló pályák (afferensek) hatására. A szim-
patikus hatásra fokozódik a mûködés, a paraszimpatikusra
visszaáll a létfenntartáshoz szükséges, nyugalmi állapotban
szükséges mûködés, az anyagcsere egyensúly. Példa: szimpa-
tikus tónus, heves szívdobogás stb lép fel. Étkezés után para-
szimpatikus üzem, az emésztéshez és az alváshoz.

Empátia
A pszichológia definíciója szerint az empátia azt a képes-

séget jelenti, hogy a személy észleli más emberek érzelmeit,
valamint el tudja képzelni, más mit gondol vagy érez. Az
empátia gyakorlása során belebújsz egy másik ember bõrébe
és az õ perspektívájából szemléled a világot. “Ennek a bele-
élésnek nyomán, adott személy meg tud érezni és érteni a
másikban olyan emóciókat, indítékokat és törekvéseket, ame-
lyeket az szavakban direkt módon nem fejez ki, és amelyek a
társas érintkezés szituációjából nem következnek törvényszerû-
en. A megérzés és megértés fõ eszköze az, hogy az empátia révén
a saját személyiségben felidézõdnek a másik érzelmei és külön-
féle feszültségei. Ezt úgy is ki lehet fejezni, hogy a személyiség
beleéli, mintegy a másikba vetíti önmagát.”(Buda Béla).

Az empátia több szintje közül – affektív, kognitív, elnézõ –
a kognitív empátia gyakorlására törekszünk, mellyel képe-

sek vagyunk azonosítani és megérteni más emberek érzelme-
it. A kognitív empátia gyakorlása teszi lehetõvé, hogy ne csak
értsük a felhasználók frusztrációit, hanem átérezzük a félel-
meiket, korlátaikat, reményeiket és céljaikat is. Az empátia
skáláján a sajnálat, a szimpátia, az empátia és az együttérzés
a fõ mérföldkövek, de nem élesek köztük a határok. A skála
két vége viszont jelentõsen eltér egymástól: Míg a sajnálat és
a szimpátia nem igényelnek erõfeszítést, az empátia és az
együttérzés erõfeszítést és elkötelezõdést kívánnak meg. A
spektrum másik végén az együttérzés található, mely az
empátiánál erõteljesebb, ugyanis más szenvedése elmulasz-
tásának aktív vágyát jelenti. 

Homeopátia
A homeopátia (a görög μοιος, homoiosz = hasonló és

πάθος, pathosz = szenvedés, kór szavak összetételébõl) egy
úgynevezett alternatív gyógymód, amelyet Samuel
Hahnemann dolgozott ki 1796-tól kezdõdõen.A gyógymód
alapja, hogy a „hasonló a hasonlót gyógyítja” (similia similibus
curantur), miszerint az az anyag, amely a betegség egyes
tüneteit okozza egészséges emberekben, az képes meggyó-
gyítani a beteg embereket is, megfelelõ hígításban.
Alkalmazói szerint a betegségek olyan úgynevezett „potenci-
ált” szerekkel kezelhetõk, amelyek egészséges emberben a
betegséghez hasonló váltanak ki. A potenciálás szakaszos
hígítással, és az egyes hígítások közötti „dinamizálással” (pl.
dörzsölés, rázás, áramoltatás) történik. 

A homeopátia az élõ szervezet egyensúlyának (ho-
meosztázisának) helyreállítását célozza meg. A homeopátia ,
szándéka szerint nem csak a betegséget, hanem az egész
embert gyógyítja. A gyógyulás azáltal következik be, hogy a
homeopátiás szer a betegséghez illeszkedõ információt szolgál-
tat a szervezet számára, és erre válasz a gyógyulási reakció.

A homeopátiás szerek dózisait a potenciálások száma és a
hígítás mértéke alapján különböztetik meg. Ennek megfele-
lõen alkalmaznak D-, C, illetve LM-potenciákat. A „hasonló
hasonlót gyógyít” gondolata a hagyományos orvoslás alap-
gondolatával ellentétes, hiszen az esetek többségében a
tünetekkel ellentétes hatású gyógyszereket alkalmazzák Ezt
az elvet nevezik allopátiának. Eredete:<: allos (más) +
patheia (baj, érzés).

Patológia 
Eredete a latin patológia: pathologia (betegségtan),

a: pathosz (szenvedés), lásd még: + logosz (értelem, szó,
gondolat) fogalmak. A kórtan avagy patológia az emberi
orvoslásban a beteg , szövetek és szervek szerkezeti és funk-
cionális változásaival foglalkozik. „A patológia az alapja,
összeköti az elméleti tudományokat a klinikummal, választ
keres a betegségek tüneteit és a betegek panaszait okozó
morfológiai és funkcionális elváltozásokkal kapcsolatos kér-

désekre.
Apokalipszis 
Etimológiája a: apocalypsis (kinyilat-

koztatás) a: apoka-lüpto (felfed),
apo (fel) + kalüpto (fed, takar) fogal-
makból vezethetõ le. Végítéletszerû,
mindent elpusztító katasztrófa. Az
Újszövetségben, Szent János Jelenések
Könyve (Titkos látomások könyve),
elrejtett titkos dolgok feltárulása, amely
többek között misztikus jóslatokat tartal-
maz a világ végérõl s az azt közvetlenül
megelõzõ szörnyûségekrõl.

Bármennyire is tág és vonzó ez a gon-
dolatvilág, itt meg kell állnunk. 

Nem lehet célunk az etimológia (szó-
fejtés, szónyomozás) mélységeibe beha-
tolnunk. 

Utalhatunk végül tán címû mûvére,
amely ezzel a témával foglalkozik.

prof. dr. TÕKÉS BÉLA

2021. március

EKOSZ–EMTE 37



Alapgondolatok: Lk. 11,33 ; Mt. 5,8-10
Karácsony Szenteste, amikor beléptem a kövesdombi uni-

tárius templom lelkészi irodájába, egy gyönyörû könyvet,
egy csodálatos életmû albumot találtam az asztalon. A Pro
Minoritate Alapítvány sorozatában, Imre Lídia mûvészeti
író gondozásában frissen megjelent életmû albumot, amely-
nek címe: Kedei Zoltán- egy élet-paletta színei. Az album
borítóján és annak elsõ lapjain fényképrõl mosolyog ránk
Kedei Zoltán festõmûvész, Zoltán bátyám, sokunk, mind-
annyiunk szeretett Zoltán bátyja, Zoltán bácsija. Mosolygó
arcáról a lélek tisztasága ragyog le ránk: egy boldog, nyugal-
mat, szeretetet sugárzó, a világgal megbékült, derûs ember
arca.

Karácsony II. napján délelõtt telefonon hívtam, hogy meg-
köszönjem a csodálatos karácsonyi ajándékot. Tünde lánya
vette fel a telefont. Sírva közölte a szomorú, a fájdalmas
hírt: Édesapám néhány órával ezelõtt megpihent. 

Nem egészen egy hónappal 91. életévének betöltése után,
Karácsony ünnepén, hitünk szerint a teremtõ és gondviselõ
Isten örök szeretetébe simult bele halhatatlan lelke.
Csillaggá változott, fényt adó, szeretetet sugárzó karácsonyi
csillaggá szerettei, barátai, rokonai, tisztelõi életének egén.

Egy héttel ezelõtt még festett, alkotott, de ebben a megpró-
báló, nehéz esztendõben egyre inkább érezte, hogy nem
találja helyét a kényszerûen távolságtartó, emberi kapcsola-
tokat korlátozó világban. Hiányoztak neki az emberek, a
barátok, a jó beszélgetések, az erõt adó, inspiráló mûvészi
találkozások. Mert Kedei Zoltán nem magányos, emberektõl
elhúzódó, mûterme mélyén meghúzódva alkotó mûvész volt,
hanem éppen ellenkezõleg: közösség építõ, közösség formá-
ló, közösségi értékeket teremtõ, másoknak világító, fényt,
hitet, reményt adó mûvész.

Mit jelentett az Õ személye a város, a város lakói, sokunk
számára? Kilyén Ilka színmûvésznõ olyan szépen fogalmaz-
ta ezt meg a család számára részvétet nyilvánító üzenetében:
“ Jó volt látni, amint feltûnt jellegzetes alakjával, szélfútta
hajával a Vár körül, amint a Vár-Lakba, a mûtermébe igye-
kezett. Az állandóság nyugalmát árasztotta. Hozzátartozott
a Várhoz. Mûterme mindig nyitva állt bárki elõtt.”

Így ismertük, így szerettük, így tiszteltük Õt, akinek várla-
ki mûterme valóban mindig nyitva állt a mûveit megcsodál-
ni betérõ barátok, rokonok, ismerõsök, arra látogató turis-
ták, mindenki számára. A Vár-Lak sokkal több volt, mint
mûterem: irodalmi, mûvészeti elõadások, könyvbemutatók,
baráti találkozások áldott színtere, otthona is volt.

A Vár-Lak-i mûteremben és 1967-tõl, elsõ marosvásárhe-
lyi egyéni kiállításától kezdve, sok-sok helyi, erdélyi és hatá-
ron túli egyéni és csoportos kiállításon gyönyörködhettek
fényekben, színekben, mondanivalóban gazdag alkotásai-
ban az érdeklõdõk. Festmények, portrék, grafikák, önarcké-
pek csodálatos világát teremtette meg.

A búcsúszertartásra készülve, az életmû albumban alkotá-
sait szemlélve Dsida Jenõ Templomablak címû versének sorai

jutottak eszembe:„Színek zengése/ fények zúgása,/ Mártír
mosolya,/ Szûz vallomása.//Kék, ami békül,/ piros, mi lázad,/
Magasba ragad,/ a mennybe ragad,/ Lángtünemény és tûzkáprá-
zat!/ Óh, titkok titka:/ a földön ittlent,/ Belülrõl nézzen/ minden-
ki mindent,/ Szemet és szívet/ és harcot és békét,/ Áldja meg az
Úr,/ áldja meg az Úr,/ A belülrõl látók/ fényességét!”

A fényt, a színek csodáját, amellyel telve volt a lelke, mûvé-
szi képzelõereje, nem rejtette el, nem rejtette véka alá,
hanem közkinccsé tette. Gazdagon megajándékozta vele
kortársait és az utókort is. Életének utolsó esztendeje, min-
den nehézség, megpróbáltatás, járványügyi korlátozás elle-
nére a legnagyobb elismerést hozta el számára. 90. születés-
napja alkalmával a Kultúrpalotában nagyszabású kiállítás
keretében tiszteleghettünk életmûve elõtt sokan és köszönt-

hettük a Mûvészt.
Nemrég Buda-

pesten, a Kárpát
Haza Mûvészeti
Galé-riában nyílt
meg virtuális kiál-
lítása. Végül pedig
elkészült és még
életében kezébe
vehette a könyvet,
az életmû albu-
mot, egy gazdag
élet, mûvészélet
gyönyörû tükrét. 

Az a több mint
kilenc évtized,
amelyet itt a földi
létben, Isten gond-
viselése folytán
eltöltött, egy olyan
gazdag életutat tár

elénk, amelyet egy rövid búcsúbeszédben összefoglalni lehe-
tetlenség. Megteszik helyettem ezt ezekben a napokban és az
elkövetkezõ idõben, a barátok, kortársak, írók, költõk,
újságírók, mûvészek, televíziós és rádiós szerkesztõk, akik-
nek írásait, mûsorait, visszaemlékezéseit már az elmúlt
napokban is láthattuk, hallhattuk, olvashattuk.

Búcsúbeszédem evangéliumi alapgondolatait, a lámpás, a
fény jézusi jelképe mellett a Hegyi Beszéd boldogságmondá-
sai közül olvastam fel: a 6., 7. és 8. boldogmondásokat.

Most azonban, az emlékezés órájában visszafelé haladok
és a 8. boldogságmondással kezdem:

”Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a
mennyek országa.”- tanítja Jézus.

Kedei Zoltánnak és családjának élete elsõ évtizedeiben
bõven kijutott az üldöztetésbõl, a XX. század közepének tár-
sadalmi igazságtalanságaiból. Mielõtt azonban a megpró-
báltatásokról, üldöztetésekrõl beszélnék, a képzelet szár-
nyán röpüljünk el egy kicsit a Kis Küküllõ felsõ folyása
mentére, az erdõk ölelésében csöndesen meghúzódó Ravába.
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A boldog gyermekkor tündérvilágába, ahol 1929 november
29.-én meglátta a napvilágot négy gyermeket nevelõ dolgos,
munkás, szeretõ szülõk harmadik gyermekeként. A ravai
gyermekévek, a ravai tündérvilág meghatározó volt egész
életében, ahová mindig visszavágyott, hazavágyott. Ahonnan
bár elüldözték a családot, de amelyet mindig, mint drága
kincset, meghatározó értéket szívében-lelkében hordozott,
alkotásaiban megjelenített.

A ravai elemi iskola, majd a székelykeresztúri Báró Orbán
Balázs Unitárius Fõgimnázium voltak a tudás, ismeretek
megszerzésének helyszínei. Az életre nevelõ, életre felkészítõ
intézmények, amelyekben lelkes tanító, tanárok irányítása
mellett kezdte el bontogatni szárnyait a képzõmûvészet
terén is.

Nehéz, mepróbáló, háborús idõben, amikor megkezdõdött
az üldöztetések, a meghurcoltatások sora: a családfõ, az
Édesapa orosz fogsága, ahonnan elhurcolt falus társai közül
egyedüliként tért haza. László testvérének elvesztése. Majd
1950-ben következett a család újabb meghurcoltatása, a kol-
lektivizálás idején. Ravából történõ erõszakos kiköltözteté-
sük. A hányattatások, kényszerlakhelyek sora, a három éves
munkaszolgálat, az egyetemi évektõl történõ megfosztása.

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek,-tanítja Jézus. Ez
az idõszak azonban a család számára a legnagyobb fájdal-
mak és nehézségek idõszaka volt. 

“Boldogok, akik békét teremtenek, mert õk Isten fiainak
neveztetnek”- olvassuk a 7. boldogságmondásban. 

Az üldöztetések kora után elérkeztek életében a békésebb,
boldogabb évek is. 1955-ben kötött házasságot kisga-
lambfalvi születésû hitvestársával, Szabó Erzsébettel, Bös-
kével, aki 61 esztendõn keresztül volt hûséges társa, megér-
tõje, támogatója. Aki megajándékozta Õt gyermekeik,
Zoltán és Tünde életével. Akikért élni, akiket szeretni, aki-
kért dolgozni, akiket felnevelni áldott, szent feladat volt.

Ezekben a termõ, teremtõ években talált vissza igazán
Istentõl kapott hivatásához, a festészethez, képzõmûvészet-
hez, a nagy, örök szerelemhez.

Életmûve nagyságánál, magasztosságánál csak emberi
tartása, szerénysége, család, rokon és emberszeretete volt
nagyobb. Alkotott, szeretett, megbocsájtott és békességet
teremtett.

„Boldogok a tiszta szívûek, mert õk meglátják az Istent”-
tanítja végül a 6. boldogságmondás. 

Gyermekei, szerettei; amikor Karácsony Szenteste már
félig eltávozott e földi világból, és szeretetetek, ragaszkodá-
sotok visszahozta még egy kis idõre Õt, talán azért történt
mindez, hogy el tudja mesélni, amit látott és megtapasztalt
odaát: a színek békéjét és szépségét, az elhunyt szeretteivel
történõ találkozást, a félelem nélküli békességet. 

91 földi esztendõ után, sok jó után és sok rossz után, sok
vad vihar és napfény után egy teremtõ, alkotó emberi élet
földi szakasza lezárult. Istent és embert szeretõ és tisztelõ
szíve utolsót dobbant és hitünk szerint Isten örök szereteté-
be költözött,ahol Istenét színrõl-színre látja.

Számotokra, övéi, szerettei, családja számára itt marad e
földön áldott, szép és örök életû hagyatéka. Itt marad mind-
annyiunk számára. A szó szeretete, a “toll”, az anyanyelv
szeretete és mûvelése tovább él lányában. Az “ ecset” és a “
színek”, a festészet, az alkotás teremtõ gyönyörûsége fiában.

Tovább él imádott unokáiban és dédunokáiban. Tovább él
alkotásaiban, az áldott örökségben.

Tovább él mindannyiunkban, akik õrizni fogjuk emlékeze-
tét, barátságát, szeretetét.

Mûvész úr, drága Zoltán bátyám, drága Zoltán bátyánk!
Isten legyen Veled, Isten legyen velünk!  Ámen! 

Kecskés Csaba
a Marosvásárhely-kövesdomb-i  

egyházközség esperes-lelkésze

2021. március
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A Hitel Múzeum-Galéria és az ökumené
2021.01.16.
E témához röviden nyúlni szinte

lehetetlen kísérletnek tûnik.
Ugyanakkor hézagpótló és szükség-
szerû. Aki e rövid híradást olvassa,
ha alaposabban is érdeklõdne, utá-
nanézhet akár honlapomon is a
www.szasztasi.hu honlapon, ahol a Hitel külön fejezetként is
fellelhetõ.

A történet a régmúltban kezdõdik, amikor Erdélyben a
magyar kulturális és politikai folytonosságot átmentõ nem-
zeti fejedelemség idején, 1554 és 1568 között lezajlott az a
folyamat, amely végül a vallásszabadság tordai kinyilvánítá-
sához, a vallások szabad hirdetésének elfogadásához veze-
tett. 

Ez világtörténelmi tény, miközben nemrégiben a közvéle-
ményre befolyást gyakorolni képes helyzetben dolgozó és
mai képzésben részesült fiatal történész – beszélgetésünk
során – mosolyogva fitymálta le („merjünk kicsik lenni”) és
azt állította, hogy a római katolikusokra nem is vonatkozott.
Itt most errõl ennyit!

De lássuk tulajdonképpeni témánk közelebbi gyökereit.
Az elsõ Trianon után már román oktatás mellett felnõtt,

tehát a balkano-bizantin világot megismerõ romániai
magyar nemzedék két jeles tagja, a református püspök-író,
Makkai Sándor fia, László és Erdély késõbbi nagy katolikus
püspökének Márton Áronnak kedves tanítványa, Venczel
József hozták létre a Széchenyi István és Makkai Sándor
önvizsgálatra alapozott szellemiségét hordozó Hitel címû
folyóiratot. A cél a kiáltó hiányok pótlása, a kisebbségbe szo-
rult és intézményi, valamint állami hátterét vesztett erdélyi
magyar értelmiség nemzettudatát építõ és azt küzdelmeiben
erõsítõ, hézagpótló ismeretekkel történõ támogatása a köz-
írás eszközeivel. A lap rövid kezdet után anyagi okokból és a
Makkai család expatriálási tervei folytán megszûnt volna, de
Venczel József, Albrecht Dezsõ, Vita Sándor és Kéki Béla
összefogásával szüleimet, Szász István gazdamérnököt és õt
mindenben támogató feleségét, Hort Ida visszavonult szín-
mûvésznõt kérték fel támogatónak és „szállásadónak”.
Családunk további életét ez határozta meg és tevékenysé-
gemnek is egyik szép feladata lett. A lap ezután negyedéven-
ként, oktáv formátumban jelent meg, s a Helikon és a Pász-



tortûz irodalmi lapokkal munkamegosztásban – Tamási
Áron szerint a korszak legnagyobb szellemi teljesítménye-
ként – a nemzetpolitikai fontosságú írások gazdája lett. A
napi munka mellett szellemi köre is a szüleim házában gyûlt
össze. A kor legjelesebb irodalmi és tudományos nagyjai vet-
tek benne részt Kós Károlytól Tamási Áronig és a Helikon-
mecénás Kemény Jánosig. A munkatársak sora 220-ra tehe-
tõ. A lap 1944-ig mûködött és Teleki Pál németvonal-ellenes
politikáját támogató Erdélyi Pártjának is magját képezte, sõt
alapszabályaik is szinte azonosak voltak. A háborús években
a politikai élet kockázatait is vállalták. Így például a kiugrás-
ra felszólító negyvenek beadványát õk küldték el a kormány-
zóhoz Teleki Géza által, majd annak kivitelezésében is részt
vettek.

A munkájukban ismeretlen volt a vallási és ideológiai
különbség firtatása, jelesebb szerkesztõi üléseiken, nagyobb
gondok megtárgyalása során a négy magyar püspök is ott ült,
s közöttük a Hitel-munkatárs Márton Áron vagy a reformá-
tus Tavaszy Sándor különösen nagy tekintélynek örvendtek.

Saját példával is alátámaszthatom az akkor és ott uralkodó
szellemet. Református apám és katolikus anyám kései gyer-
mekeként Tavaszy Sándor keresztelt meg reformátusnak, de
Márton Áron is felkereste a boldog szülõket és így áldott
meg: „Légy jó magyar ember.” Barátsága édesapámmal sírig
tartott. Vasárnaponként református fõgondnok apámmal a
Farkas utcai templomban voltunk istentiszteleten, délután
pedig anyám fogott kézen és vitt misére a ferences barátok
templomába. A nehéz idõkben is!

A lap szellemiségét csak írásainak megismerése révén
lehet értékelni. Ennek érdekében sikerült több évtizedes
munkával a tárgyi relikviákat elõször megõrizni, majd meg-
menteni, aztán átmenteni és nyugdíjba vonulásom után lét-
rehozni a Hitel Múzeum-Galériát, amelyet Leányfalun az
ezt a célt is szolgáló – Makovecz Imre barátságának köszön-
hetõ – házamban lakásmúzeumként rendeztem be. 2010-ben

Szõcs Géza államtitkár nyitotta meg. Azóta sokan látogattak
el ide és hallgatták meg az igények szerint kapcsolódó tartal-
makkal is kiegészített (pl. Trianon vagy éppen az ökumené)
elõadásaimat. Közben a Kriterion kiadta a lap elhallgatásá-
nak történetérõl írott könyvemet. 2012-ben az Írószövetség-
ben egész napos konferenciát rendeztem, hogy a Hitel
visszatérhessen a tudományos köztudatba is. A budapesti
Hitel is ennek a gondolatiságnak jegyében folytatja a mun-
kát. A konferencia alkalmával kaptuk meg a Magyar Örök-
ség Díjat. Ez alkalomból a kolozsvári Hitelrõl szóló zseb-
könyv kiadására kértek fel. Ezt a Kairosz adta ki.

Aztán ötéves munkával egy nagyméretû, majdnem ezer
oldalas könyvben foglaltam össze a Hitel teljes tíz évét
(1935–1944) és láttam el minden egyes megjelent írásra
vonatkozó, a mai olvasónak hasznos magyarázatokkal.
Mellette két másik kötetben jelentek meg a Hitellel kapcso-
latos írásaim és az említett 2012-es konferencia elõadásai.

A múzeum anyaga gyarapodott, és felöleli annak a 32 éves
sorozatnak az emlékezetét, amelyet ma is folytatok Erdélyi
Mûvészek Leányfalun címmel, s eddig már több mint 40
erdélyi jelesünket mutatta be, nagyszámú közönség jelenlét-
ének örvendve.

Most – koromra való tekintettel is – a múzeum sorsának
további biztosítását megcélozva hoztuk létre a Hitel
Múzeum-Galéria Alapítványt, s reméljük, hogy a kétéves
kötelezõ sikeres mûködés után közhasznúvá is válhat, így
biztosítva túlélését.

A cél a nemzettudat építéséhez való hozzájárulás. Ahhoz a
nemzettudathoz, amely az áldozatvállalás és a most létfon-
tosságú egészséges veszélyérzet ébren tartása mellett erõs
építõelemeként a kis túlzással 1568 óta hungarikumnak is
nevezhetõ ökumené szellemét szintén tartalmazza.

Dr. Szász István Tas
Leányfalu, 2021. január

(Az Eleink fõszerkesztõjének engedélyével)
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Petrovics Gabriella

Rímek és kardok határon innen és túl
Balassi kardos költõk verseit rendezte kötetbe

Molnár Pál

Balassi Bálint életmûvének állít méltó emléket a Rímek
szablyaélen – Balassi-kardos költõk és mûfordítók antológi-
ája címû kötet, amelyet a Balassi Kard Mûvészeti Alapítvány
elnöke, Molnár Pál szerkesztett. A különleges irodalmi gyûj-
temény huszonöt költõ verseit, mûfordításait adja közre.

A mindössze negyven évet élt Balassi Bálint katona, költõ
és mûfordító is volt. Nemcsak a magyar nyelvû költészet elsõ
kiemelkedõ mûvelõjeként, hanem a magyar szerelmi líra
megteremtõjeként is kitûnt. Költészetének java része a
Balassi-kódexben maradt fenn, amely tematikailag három
egységre osztja verseit: szerelmes, istenes és vitézségrõl szóló
énekekre. Már korai szerepjátszó szerelmes versei nagy poé-
tikai tudásról és költõi tehetségrõl tanúskodtak. Mûveltségét
pedig többek között az is jól mutatja, hogy a magyar mellett
még nyolc nyelven tudott. Életmûvének és emlékének ápolá-

sát tûzte ki célul a Balassi Kard Mûvészeti Alapítvány elnöke,
Molnár Pál 1997-ben. Az általa alapított irodalmi díjat éven-
te egy magyar anyanyelvû és egy külföldi költõ veheti át. A díj
a XVI. századimagyar végvári szablya mintájára kovácsolt
kard, amelyet Fazekas József bonyhádi kardkovács készít. Az
ünnepélyes díjátadót minden évben február 14-én, Bálint
napján vagy annak elõestéjén tartják Budapesten.

A Rímek szablyaélen címû kötetben huszonöt költõ verse-
it olvashatjuk, akiket megihletett Balassi Bálint költészete,
szellemisége. Molnár Pál vegyesen adja közre a magyar és
idegen nyelvû költeményeket, ami még érdekesebbé, változa-
tosabbá teszi a könyvet. Döbrentei Kornél Balassi-keservese
magával sodró létösszegzés: Csatákban gyõztem, kicsit se
nyertem békét, / meggyalázhatták, mert elvesztettem vég-
képp / a háborút. Nagy Gáspár Valahol örökké címû költemé-
nye hasonló hangvételû, Ágh István Szentek voltunk címû
verse pedig a kötet egyik legelgondolkodtatóbb, legszebb és
legmegindítóbb alkotása.



Az idegen nyelvû fordítások között is sok a magas színvo-
nalú. Kiemelkedik közülük a tavaly januárban elhunyt John
Ridland amerikai költõ, mûfordító On Balint Balassi’sName
(Balassi Bálint nevére) címû költeménye, amely

természetesen az eredeti vershez hûen megtartja az
akrosztikont (a sorok kezdõbetûi összeolvasva egy nevet
adnak ki, ebben a költeményben Balassi Bálint nevét).
Ridland azonban nem csak Balassi költeményét fordította le,
hanem Ady Endre, Kosztolányi Dezsõ és Radnóti Miklós
egy-egy versét is, érdemes ezeket is elolvasni. Molnár Pál
török, macedón, örmény, francia, orosz és ausztrál költõk,
mûfordítók versfordításait is beválogatta a kötetbe, ami való-
ban azt bizonyítja, hogy Balassi Bálint költészete univerzális.
A kötet végén pedig megtaláljuk az alkotók listáját. Minden
szerzõrõl rövid ismertetõt olvashatunk, ami kimondottan
hasznos, olvasóbarát.

A kötetre ajánlott úgy tekinteni, mint egyfajta különleges
irodalmi gyûjteményre, amely Balassi Bálint szellemiségét
viszi tovább. Molnár Pál a kötet elején olvasható esszéjében
ezt úgy fogalmazza meg: a kard áthatol a trianoni térképvo-

nalakon, mintha azok nem is lennének. Dunaszerdahelyre,
Mezõváriba, Sepsiszentgyörgyre, Csíkszeredába, Kolozs-
várra és Óbecsére is eljutott magyar irodalmi kiválóságok-
hoz. Mûvelõdésünk, mûvészetünk a mesterségesen meghú-
zott államhatároktól megszabadulva, a Szent Korona örök
tartományaiban egységes. És az is marad. (A cikk a Magyar
Nemzet 2021. januári 10-i számában jelent meg)

Dr. Horváth Károlyné: A szegedi Ötágú Síp Egyesület
vezetõjének megjegyzése: A könyv ismertetését azért kértük
az „Átalvetõ” szerkesztõségétõl, mert Egyesületünk 2004-
óta  (Balassi Bálint születésének 450. és halálának 410.
évfordulója óta  14 alkalommal  rendezett zenés irodalmi
estet Balassi  Bálint és a Balassi-kardos költõk és mûfordítók
tiszteletére. 

A Balassi-kardos költõk közül tízen voltak vendégeink, egy
alkalommal mûfordítót is hívtunk – TeresaWorowskát.
Meghívottjaink közül Farkas Árpádot több alkalommal is
fellépésre kértünk fel, s õ kitûnõ elemzést adott Balassi
Bálintról, hiszen neki is az volt a véleménye, hogy a magyar
költészet egén Balassi a egyik legfényesebb álló- csillag.
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Iskola a Szent Miklós-hegyen
Mottó:

„Mert emberibb a szellem, 
mint a test és a mûvelõdés is inkább 
lényege az emberiség fogalmának, mint a javak.”

Bárhonnan közelít is az ember Székelyudvarhely felé, - de
leginkább ha a Szejkefürdõ felõl jön -, elsõként a gimnázium
épülete tûnik a szemébe. És én nagyon sokszor közelítettem
Udvarhely felé, mindig a Farkaslaka-Szejkefürdõ felõl veze-
tõ úton, mondhatni egész iskoláskoromat átingáztam
Marosvásárhely és Székelyudvarhely között. Családi okok
miatt, mindkét patinásan szép erdélyi városhoz egyformán
kötõdtem, azonban ez semmiképpen nem jelentett megosz-
tottságot, sokkal inkább valamiféle összekapcsolódást.

Most, hosszú idõ elteltével újból jövök, a
városkép pedig messzirõl nézve ugyanaz: a
tetõre felérve elém bukkan a messze látó és
messze láttató évszázados gyönyörû gimná-
zium épülete, mintegy fennen hirdetve, hogy
a városba érkezõ egyén a tudást, a kultúrát
mindenkor becsülõ székelyek közösségébe
érkezik. Hogy nem akárhova jön, mert
ebben a közösségben már évszázadokkal
ezelõtt gyökeret tudott verni a Tudás, és a
Tudásnak szent hajlékot emeltek ott fenn, a
Szent Miklós hegyen, a jezsuiták tervezte és
építtette gyönyörû neobarokk plébánia-
templom és katolikus temetõ közvetlen
szomszédságában. Ahova gondosan ápolt
bokrokkal övezett szerpentinen kígyóztunk
fel harmatos reggeleken, szépen, sorban,

ahogy az fegyelmezett diákokhoz illik, és áhítattal lépkedtünk
fel a tágas lépcsõfokokon, nem ordítozva, csak halkan beszél-
getve, úgy, ahogyan az a tudomány templomaiban szokás.
Egyetlen kirívó esetre emlékszem csak, amikor egy már érett-
ségi elõtt álló fiúosztályt elkapott a féktelenség ördöge, s
dobogtatva, rohangálva adtak hangot a közelgõ szabadulás
örömének. Akkor, egykori számtantanárunk, aki egyébként
sok esetben kitûnõ fanyar humorról tett tanúbizonyságot,
lement abba a bizonyos osztályba és sokdioptriás szemüvege
mögül villogó szemmel nézett be az ajtón. Aztán a hirtelen
támadt ijedt csendben jellegzetes, kissé dünnyögõ halk hang-
ján csak ennyit mondott: „Nahát, fiaim! Szentül meg voltam
gyõzõdve, hogy lovak szabadultak ebbe az osztályterembe. S
erre fel, mit látok! Hiszen itt csak szamarak vannak!” Azzal
behúzta maga mögött az ajtót, és visszaballagott a tanáriba.



A szerpentinen ballagok most én is, aztán felérve a temp-
lom elõtti térre, fáradtan rogyok le az ott várakozó padra.
Csend és meglepõ rendezettség, tisztaság fogja meg itt a lel-
ket: a kõvázákban dúsan virágzó muskátlik, a gondosan nyí-
rott bokrok szinte középkori nyugalmat árasztanak. És innen
pár lépésnyire a gimnázium, ahova tizennégy évesen felvéte-
liztem, tele kamaszos lelkesedéssel, ahova majdnem négy-
száz jelentkezõ közül akkor százhúszat vettek fel, azok közt
is a második helyen szerepelt a nevem. Boldog voltam.

Ülök a padon, és túl fáradt vagyok felmászni a Papkertbe,
talán nem is akarok, nehogy sokat látott szemem másnak lát-
tassa most azt a helyet, ahol valamikor Csipkerózsika elvará-
zsolt világát véltem felfedezni a kerítés mellett pompázó,
csupavirág vadrózsa-bokrokban, kamaszkorom minden
romantikus képzelgése onnan kapott ihletet, a susogó lombú
fáktól, a ringatózó mezei virágoktól, az idelátszó Kerek-erdõ
sötétlõ titokzatosságától. Nem merek odamenni, mert félek,
hogy már nem lesznek olyan zöldek a lombok, nem lesz
olyan sejtelmesen kék az ég, - nem merem tudomásul venni,
hogy talán nem is a természet kopott meg, hanem csak énbe-
lõlem fogytak el az álmok, s ezzel együtt múlt el a csodalátás
képessége is.   

Szünetekben könyvvel a kezünkben andalogtunk a Papkert
alatt elterülõ temetõ sétányain, soha sem az enyészetet lát-
tuk, hanem csak a rügyezõ, vagy már virágba borult fákat, s
nem éreztük bûnnek, hogy március 8-án az egyik sírról levett
pompázó kis ibolyacsokorral tettük boldoggá Olga nénit, aki
szegény, nem sok virágot kaphatott életében. Kicsit hóbortos
öreglány volt, kitaposott cipõkben, néha vasalatlan gallérú
blúzokban járt, sokszor utána nevettünk, de aki olyan lelke-
sen és hozzáértõen tudta magyarázni a román irodalom
szépségeit, hogy elõadásában szinte életre keltek bennünk
Topîrceanu tájleíró versei vagy Barladeanu fabulái. Kinek
jutott volna akkor eszébe, hogy negyedszázad sem múlik el
és ezeknek az egyetemeset alkotó román költõknek méltat-
lan utódai buzgón igyekeznek bûntudatot kelteni bennünk,
nem létezõ bûnökért, azért, mert visszaköveteljük õseink
építette iskoláinkat, és mert elsõsorban anyanyelvünkön
akarjuk elsajátítani azt, amit alapmûveltségnek hívnak.
Hiába, a kakukknak sincs lelkiismeret-furdalása, amiért a
más fészkébe lopja tojását, és a kikelt kakukkfiókának sem
okoz gondot, ha kilöki a fészekbõl nevelõanyja édes gyerme-
keit. 

Itt ülök és azon gondolkozom, hogy a székelyudvarhelyi
gimnázium fennállásának immár 402-ik évébe lépett. S ha
már ide jutottam gondolataimban, hadd szóljak néhány
mondatot az elõzményekrõl is.

Udvarhely plébániája már az 1334-es pápai tizedjegyzék-
ben szerepel. A katolikus egyház, amelynek élharcosai a
jezsuiták voltak, Báthori István erdélyi fejedelem támogatá-
sával iskolákat alapított Kolozsvárott, Nagyváradon,
Gyulafehérváron. A rend egyik legképzettebb magyar tagját,
Vásárhelyi Gergelyt küldik Székelyudvarhelyre, aki itt l593-
ban létrehozza a gimnáziumot. Azonban a XVI. század utol-
só éveiben bizonytalanná vált erdélyi körülmények
Székelyudvarhelyen is véget vetettek az ígéretesen indult
iskolának. Templomukat és a plébániát l6l2-tõl a reformátu-
sok veszik birtokukba, és csak l633-ban adják vissza. Akkor a
katolikus iskola az újjászervezett plébánián folytatódott sze-

rény keretek között mindaddig, amíg l65l-tõl a jezsuita rend-
nek sikerült újjászerveznie a székelyudvarhelyi rendházat.Az
Erdély-szerte ismert hitvitázó, Sámbár Mátyás nevéhez fûzõ-
dik az udvarhelyi rendház és a jezsuita gimnázium újraindí-
tása. Ugyancsak az õ kezdeményezésére kezdik meg a gim-
názium elsõ önálló épületének és a convictusnak az építését.
Az l689-tõl vezetett iskolai anyakönyv (Album Gymnasii)
alapján követhetjük egy szakaszon az iskola fejlõdését. A
jezsuiták l773-ig, a rend feloszlatásáig vezették a gimnáziu-
mot. l740-ben új szemináriumot építettek, amely már 60 ifjú-
nak adott szállást. Ezt az épületet l909-ben, az iskola mai
épületének építésekor bontották le. Az iskolák és szeminári-
umok fenntartására szolgáló anyagi alapok a rend feloszlatá-
sa után a comissio catholica kezelésébe mentek át. Ennek
hatáskörét az l866-tól újjáalakult Erdélyi Római Katolikus
Státus vette át. A Státus kezelte a vallás- és tanulmányi ala-
pot, az alapítványokat, amellyel ezt és a többi erdélyi oktatá-
si és mûvelõdési intézményét az l948. évi államosításig fenn-
tartotta.

A székelyudvarhelyi római katolikus gimnázium l848-ig
terjedõ, vagyis a középkorra esõ szakaszában, tanulóinak
döntõ többségét a székelyföldi katolikus ifjak sorából tobo-
rozta. Velük együtt tanultak még itt görög katolikus román
ifjak, szászok, örmények. Az l848-l849-es forradalom és sza-
badságharc után megváltozott az iskola hagyományos kerete.
A magyar tannyelvû nyolc osztályos fõgimnázium alapvetõ
célja a humán és klasszikus mûveltségû képzés biztosítása,
amit érettségi vizsga zár le. Mivel az iskola korszerûtlen épü-
letekben szorong, l892-ben a Státus jelentõs anyagi támoga-
tásával és a Udvarhely megyei katolikus falvak építõanyag-
ban történt felajánlásával új iskolaépületet emelnek, s a régi
tanodát bentlakás céljaira alakítják át. Ezzel együtt nõ a
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tudományos szakszerûség. l874-75-tõl különvált a természet-
rajz és a természettan, l870-tõl rendes tantárgy lett a testne-
velés, az ezt megelõzõ években pedig a rajz. Az ének és a
zeneoktatást, mint rendkívüli tárgyat vezették be a múlt szá-
zad hatvanas éveiben. Az iskola természetrajzi szertára állat-
tani, növénytani, ásványtani gyûjteményekkel gazdagodik,
létezett történelem-földrajz szertár, klasszika-filológia
múzeum és rajz-szertár. Az egykori jezsuita gimnáziumnak
mintegy 500 kötetes könyvtárát rendszeresen tovább gyara-
pították vásárlások és könyvadományozások útján. l858-ban
külön ifjúsági könyvtárat hoztak létre. A diákok önképzõkö-
re l874-ben alakult meg, és azóta folyamatosan mûködött a
két világháború között történt betiltásáig. Az iskola belsõ
gyarapodása és korszerûsödése mind jobban sürgette a szá-
zad elején egy megfelelõ épület építését. A magyar állam és
a Státus költségén l909-l910-ben felépült az új iskola. A
város felé emelkedõ épület száztíz méter hosszúságban két
melléképülettel alkot egységes homlokzatot. A század elején
uralkodó szecessziós felfogásban tervezett épület, a korábbi
középületek formai ridegségével szemben, harmonikusan
illeszkedik a táj hangulatába. Az épületet l910 november 20-
án, Majláth Gusztáv püspök szentelte fel ünnepélyes külsõ-
ségek között.

A két világháború közötti idõszak a kisebbségbe jutott
magyarság nehéz próbatétele volt. A román nemzetállami
politika következetesen, napról-napra sorvasztotta el a
romániai magyarság mûvelõdési intézményeit, szorította az
anyagi lét peremére az azokat fenntartó népet. A Státus
elvesztette anyagi erõforrásainak legnagyobb részét. “Ne
hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát” -
Reményik Sándor fájdalmas sikolya tettekre serkentette a
romániai magyarság legjobbjait. Megalakították l925-ben a
székelyudvarhelyi római katolikus fõgimnázium volt diákjai-
nak segélyezõ egyesületét, amely ettõl kezdve rendszeresen
pénzügyi támogatásban részesítette az iskolát és a bentla-
kást. Ebben az idõszakban a Státus és a véndiákok önzetlen
segítsége nélkül ez a felekezeti iskola nem maradhatott
volna fenn. l940-l944 között az itteni magyarság sok remény-
séggel ragadta meg a nyelvhasználat és a kultúra fejlõdése
terén megnyílt új lehetõségeket. Az iskola felvette egykori
neves tanítványa, Baróti Szabó Dávid nevét.

Aztán a II. világháború után új remények és illúziók jegyé-
ben, sok nehézséggel küszködve indul meg az iskolai tevé-
kenység. A tantestület hûséggel ragaszkodik az erdélyi római
katolikus Státushoz, amely a két világháború közötti nehéz
években is megtartotta iskoláit. Érthetõ felháborodással és
szomorúsággal fogadták a tanárok, diákok, szülõk l948-ban a
hagyományos iskolát elsodró államosítást. A kommunista
vezetésû politikai és adminisztratív hatóságok közvetlen,
külsõ beavatkozással igyekeztek minél alaposabban felfor-
gatni az iskola régi rendjét. Az iskola új neve Magyar
Tannyelvû Elméleti Líceum. Ide csatoltak egy I-VII. osztá-
lyos magyar tagozatot, és a volt St. O. Iosif román líceum
osztályait. l958-tól az iskola hivatalos elnevezése Dr.Petru
Groza Líceum, majd l984-tõl kezdve Dr.Petru Groza Ipari
Líceum. Az l970-es években és a 80-as évek elején a reáltár-
gyak tanulásának egyoldalúsága az iskolai munka torzulásá-
hoz vezetett. Ugyanis l960 és l977 között az iskola reál-
humán líceumként, l977-tõl matematika-fizika líceumként

mûködik, míg l984-tõl ipari líceummá nyilvánították. Az
l984-tõl eszközölt személycserék jelzik a Hargita megyei
magyar nyelvû oktatás ellen indított nyílt támadás kezdetét.
Az l985-86-os iskolai évtõl a matematika-fizika kezdõ osztály
már csak román nyelven indul, és egyre több magyar gyer-
mek kényszerül arra, hogy román nyelvû osztályokban tanul-
jon. l989 szeptemberétõl az iskola 720 diákjából mindössze
l5 volt román nemzetiségû, de 97,9l százaléknyi magyar gyer-
mekbõl csak 3l,53 százalék tanulhatott anyanyelvén. A fõis-
kolákra már csak román nyelven lehetett felvételizni. 

A temesvári szikra gyújtotta lobbanás vetett véget ennek a
kivégzést váró, siralomházi állapotnak. Természetes tehát,
hogy a fordulat utáni legsürgetõbb feladat az anyanyelvû
oktatás jogának visszaszerzése volt. Az l990-es esztendõ leg-
jelentõsebb eseménye a névadó ünnepség. Ekkor vette fel az
õsi gimnázium egykori tanítványának, a Székelyföld nagy író-
jának, Tamási Áronnak a nevét.

Ezzel a nagybetûkkel hirdetett néven pihen meg újból a
szemem, s a száraz, ám nagyon fontos statisztikai adatokról
megpróbálok visszakanyarodni szubjektív élményeimre.
Megannyi, könnyesen mosolyogtató emlék áramlik fel ben-
nem. Kitûnõ tanáraimmal megesett mulatságos, vagy kevés-
bé mulatságos történetek sokasága, amiket a szeretet és tisz-
telet rögzített emlékezetembe.

László Béla tanár úr például a hivatások hivatásának érez-
te a magyar nyelv és irodalom oktatását, õ fedezte fel ben-
nem azt a hajlamot, aminek köszönhetõen aztán az irodalom
örök szerelmemmé vált. Az õ egyik óráján történt, - miután
már több oldalon át diktált nekünk Adyról, s ahol többek
között a Héja-nász az avaron címû versrõl is szó esett, - hogy
Gergõ nevû, kistermetû székely falusi osztálytársam másnap
a feleltetésnél így profanizálta az õ fülének értelmetlen sza-
vakat, amik a gyors diktálás következtében számára még ért-
hetetlenebbekké váltak, hogy “Ady egyik Lédához írt szép
versének címe: Léda mászik az avaron.” Mondanom sem
kell, hogy az egész további feleltetés általános nevetésbe ful-
ladt.

És a gimnázium falai tanúskodnak arról az ünnepségrõl,
amikor tizenöt éves koromban Mészáros Imre igazgató úr
egekig magasztalt, mert tartományi elsõ díjat nyertem egy
elbeszélésemmel az iskolának a nem tudom már hányadik
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pártkongresszus tiszteletére rendezett irodalmi versenyen, s
ahol a díszterembe begyûjtött egész iskola és tanári kar
jelenlétében átnyújtották nekem a Marosvásárhelyrõl leuta-
zott “elvtársak” a jutalomkönyveket meg a diplomát. De e
falak között rántott le az egekbõl szintén az igazgató úr, aki
a francia nyelv- és irodalomra oktatott nagy-nagy türelem-
mel, aztán egy ellenõrzõ dolgozat írása közben észrevette,
hogy puskázok. Hozzámlépett, én pedig vártam az ilyenkor
szokásos büntetést, a kettes osztályzatot és a dolgozat elko-
bozását. Õ azonban ehelyett felemelte a kezét, megsimogat-
ta vérbeborult arcomat, s csak ennyit mondott, nagyon szo-
morúan: “Hát erre tanítlak én téged, kislányom?” Rémesen
elszégyelltem magam, inkább rúgott volna ki az osztályból,
inkább adott volna kettest, bármit, csak ne nézett volna rám
olyan csalódott, szomorú szemekkel. Soha jobb pedagógust!
Ennél alaposabban semmivel nem olthatta volna belém,
hogy életem során csak azt adjam magamból, amit igazán
tudok, ha meg nem tudok valamit, akkor ne próbáljak kér-
kedni.

És akkor még nem szóltam Mátéffy Béla tanár úrról, aki
számomra a lenyûgözõen hûvös elegancia megtestesítõje
volt. Csillagászattan óráit szerette a szabad ég alatt tartani,
ezért szép idõben este tíz óra körül rendelte ki az osztályt a
Papkertbe, hogy a világmindenség csodáinak ismeretébõl
nekünk is átadhasson valamicskét. Egy ilyen rendkívüli órá-
ján történt, hogy magyarázat közben, mindig csodált nyugal-
mát keserû szarkazmusra váltotta hirtelen, és ezt mondta:
“Gyermekeim, a tudásnak örökké megvoltak és örökké meg-
lesznek a határai. A butaság viszont, a butaság az határtalan.
Végtelen, mint maga az Univerzum.”

Másnap tudtam meg, hogy a feleségét azon a napon
menesztették a tanügybõl, azért, mert vasárnaponként temp-
lomba járt. És azóta is, ha nyárvégi, sûrû csillagos estéken az
égboltot próbálom sötét titkairól faggatni, mindig Mátéffy
tanár úr fegyelmezett hangja vibrál át a csillagok közül, s
fékezi le indulataimat, amiket az ostoba igazságtalanságok
lobbantanak fel néha bennem.

Meg kell a diáknak öregednie ahhoz, hogy a maga valósá-
gában lássa, amit akkor kapott, s hogy milyen klasszikus
tanári kar tanította õt. Sajnos, szinte mindannyian már a
tudás örök mezejére költöztek. Ez az iskola volt a Fókusz,
amely összegyûjtötte számomra az Erkölcs és Szellem ener-
giáit, amely ma is izzásba hoz, ha emlékeim szárnyába
kapaszkodva visszaszállok a történetébe.

S hogy a legújabb, l994-es tanügyi törvény mit hoz, milyen
megpróbáltatásokat tartogat az õsi Alma Mater számára,
még nem lehet tudni. Legfeljebb találgatni lehet. Sajnos, úgy
tûnik, a harc nem akar véget érni. “Valakik” csakazértse
mondanak le hazug mítoszaik életben tartásáról, a mások
rengeteg áldozattal létesített és évszázadokon át fenntartott
intézményeinek mindenáron való birtoklási szándékáról.
Megtagadva ezzel az isteni törvényeket, hiszen a tízparan-
csolatból háromban kimondatik: “Ne lopj!, Ne hazudj,
mások becsületében kárt ne tégy!, Mások tulajdonát ne
kívánd!” S alaposan kieresztett karmokkal itt sompolyog
körülöttünk a sovén-nacionalizmus ordas szelleme, hogy szá-
zadunk szörnyszülött izmusainak fenyegetõ rémeit ne is
említsem, amik szép sorban, - hazafiságnak álcázottan - kez-
denek visszasettenkedni az életünkbe. Mindezzel együtt, saj-
nos, parttalanul árad felénk a gyûlölködés érthetetlen, miaz-
más bûze, ami pedig sehogy sem egyeztethetõ össze az egye-
temes kultúra diktálta normákkal.

Ülök a templom elõtti padon, és gyönyörködöm a város
ilyen nézetbõl háborítatlan panorámájában, szemembe vakít
a fõteret uraló református templom tornyának díszítése, s
tõlem pár lépésnyire a Tamási Áron gimnázium áll dacosan,
büszkén, város fölé feszített mellkassal, messzefénylõ hom-
lokzattal. És világít az ittlakóknak, világít az átutazóknak.

Én pedig elszántan abban reménykedem, hogy hátha még-
iscsak történnek csodák ebben a világban. A humanizmus
talán még nem egészen utópiává lényegült jegyében.

Székelyudvarhely, l994. augusztus.
B. Osvát Ágnes
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Lépesméz
Elkésett képeslap Szabó Gyula 90. születésnapjára 

(Üdvözlöm az ÖRÖKSÉG ÉS KÖTELÉK – Szabó Gyula
Emlékezet kötet szerkesztõit és szerzõit)  

A kenyérsütéshez szárazfa kell. Nyáron könnyen lángra-
lobbanó nyárfánk és más burjánfánk volt a Leányerdõben. A
szentmártoni  határ Almással  szomszédos hegyoldalát borít-
ja a Leányerdõ. 

Apám,  Timár Ferenctõl vásárolta volt ezt az erdõrészt,
hogy amikor elérkezik a házépítés ideje, akkor onnan az
épületnek való fákat, a bükköt és a cserefát, amit kerültük,
nem nyúltunk hozzá, kitermelteti. Udvarunkon készen állt a
házalaphoz szükséges, kalákával hordatott hasogatott kõra-
kás. Készen állt az anyag, csak el kellett volna kezdeni az épí-
tést. Egészség és munkakedve is volt hozzá. Jól ment a

cipészmesterség is, csupán a helyzet, a világhelyzet nem
békés építésre valónak kezdett mutatkozni. Apámat házas-
ságának rövidke öt éve alatt négyféle katonai szolgálatra
négyszer rángatták ki a népesedõ meleg családi fészkünkbõl,
ahol, az õ állandó mindennapi jelenléte, fenntartói és gyá-
molítói minõségben is nélkülözhetetlen volt. A románok (
királyi parancsra)  a rendes katonai szolgálata után
beordonálták   Ozsdolára , concentra-ra , hadi utat építeni  a
Keleti Kárpátokba  (Ojtozi –Szorosba,1939), a magyarok
(Észak-Erdélyben) átképzésre rendelték (1941), majd
kiküldték, Galíciába, az ukrán frontra  (1942), onnan mi, a
négy gyermek és anyám fényképével és hozzá csatolt
magyar-királyi jegyzõi bizonylattal hoztuk haza, de jóformán
meg se szusszant, máris riasztották a SAS-behívót  érette, s
bevetették ismét (1944) a Görgényben, hogy  Üvegcsûrnél  a
nácik és Szálasiék menekülését biztosítsa az román-orosz
betörés feltartóztatásával. 
Még a mienk volt az erdõ a háború után (1947), de ebben a
szüntelen változó, bizonytalan világban még várt apám, ha
nem is az angolokra, de valamire, ami állandó. Azt mondo-
gatta, hogy amíg a háborús helyzet fennáll, nincs békekötés,



ház, gyár, falu, város, akármi. Látott elég felgyújtott, lebom-
bázott, a föld felszínével egyenlõvé tett építményt a harcte-
reken, de a föld és az erdõ megmaradt, helyükrõl azokat el
nem költöztethették (akkor!). Ezért nem fogott hozzá a
tényleges építéshez. Nem gondolta, hogy az országhatárok
megváltoztatása után, a kollektivizálással még a földet is
kihúzzák a talpunk alól, és mi maradunk a régi két „szobás”
kicsi házunkban, amelyben szûkösen szorongtunk, a nyolcta-
gú család: - most már az öt gyermek, a két szülõ és nagy-
anyám, ráadásnak a susztermûhely az állandó kuncsaftokkal
a nyakunkon. 

A teheneket kifogtuk és megbéklyóztuk, hogy legelés köz-
ben nehogy elbogározzanak. 

Apám vágta a lábon száradt fákat, és tördelte, meg kam-
pókkal rángatta le a fennakadt jó vastag kreccseket (ropogó
ágakat). Az én feladatom az volt, hogy a szekér mellé húz-
zam azokat. A keresztapám tinója, amit kölcsön kértünk erre
a napra, mert a másikat, a jármas tehenünket, a társat, elrek-
virálták az átvonuló hadak.  A tinó valahogy kirángatta a
lábát az istarang béklyójából és hamar továbblépett. Apám
utána riasztott. Szerinte a tisztás felé mehetett, mert ott
dúsabb a fû, jobb az élés. Igaza volt, mert a tinó a tisztás
közepén vígan legelészett egy pergõs bárány társaságában.
Apámnak hangos kakukkolással jeleztem, hogy megtaláltam
a tinót, és jöjjön segíteni, mert egyedül nem tudom visszaté-
ríteni.

Apám hamar elkapta a tinó istarangját (kötelét), de látva
az elkóborolt bárányt, tanácsolta, hogy térítsem azt az
Almási-Szély (határszéle) felé, mert ott kell, hogy legyen a
gazdája. Bizonyára nem bánom meg, ha ezt a szívességet
megteszem nekik és oda, hazaterelem a szökevényt. Az
almási család rozsot aratott, és éppen uzsonnához készülõd-
tek, mert a gazdasszony már terítette az abroszt kalongya
árnyékában.

– Megmentettél egy úttól, te legényke – sietett elõnkbe egy
leányocska –, hallottam én a pergõjét, tudtam, hogy nem
lehet messze. 

– Kijé vagy fijam? – érdeklõdött barátságosan a szalmaka-
lapos, bajuszos kaszás, a gazda.

– Balázsi János édös gazdámé, alázatos tisztelettel, gazdu-
ramnak szolgálatjára – válaszoltam úgy, ahogyan Béres
Mihály bácsitól a falunk tekintélyes gazdájától tanultam,
valahányszor lábbelije javítására várakozott az apám mûhe-
lyében. Ahányszor nálunk járt, mindig elismételtette velem
ezt a választ, hogy feleljek neki úgy, ahogy õ tanított, mert
valamikor az iskolában õ is így tanulta Boros György kántor-
tanítótól, „a mestörtõl”. Tanítói érettségim letétele után, az
elsõ találkozásunkkor tettetett megjátszással faggatott: – Kié
es vagy, te, édös fijam!  S nagyon elégedett volt, amikor
viszonthallotta saját szavait. Fogékony gyermek lehettem,
mert különbnél különb, sõt csúnyábbnál csúnyább rigmusok-
ra tanítottak engem a lábbelijük javítására várakozó kuncsaf-
tok, különösen, a szolgalegények. A magtalan (gyermekte-
len) keresztapám bosszantása végett biztattak, hogy mond-
jam, amikor náluk megyek: – Kicsi fijam, az ágy alól gyere ki
(a piszlikutyájára értették)! 

Az almási asszony már megterített uzsonnára és a figyelme
felfogta, hogy nemcsak a báránytérítõ szolgálatom, hanem a
kérdésre adott feleletem is megérdemel valamit. Egy

sarkolatot kanyarított a szép barnára sült rozskenyér-kariká-
ból, amit mézzel tetézett és felém nyújtotta:

– Gyere, fijam, edd meg ezt a falás kenyeret!
Nem voltam szégyenlõs, Isten fizessével köszöntem meg és

máris indultam volna vissza apámhoz, de a kedves gazda-
asszony maradásra intett azzal az indokolással, hogy a mézet
magamra találnám csorgatni, ha sietve mentemben enném
meg a kenyeret. Közben kifaggattak és én készségesen felel-
tem nekik. Kiderült, hogy a gazda fiatal legény korában pár
évig szolgált egyik recsenyédi gazdánál, természetesen apá-
mat is jól ismerte, mert a szolgalegények sok téli estén át
találtak beszélgetésre alkalmas menedéket az apám mûhe-
lyében. 

Késõbb Nagy Ferenc tiszteletes úr szervezett egy kirándu-
lást a Barlanghoz a Vargyas-szoros páratlanul csodálatos völ-
gyébe, akkor ismét találkoztam almásiakkal. Megismertem,
egy másik almási embert, aki a tiszteletes úr kérésére egy-két
kisebb lesántult társunkat felültetett a szénahordó, egészvá-
gás szekerére. Én a szénásszekér vendégoldalához (oldalrúd-
jához) kapaszkodva figyeltem és szájtátva hallgattam, hogy a
tiszteletes úr milyen hozzáértõen vallatja a jómondó emberét
a tatárvilágbeli történeteirõl: a Kõmezején még látható
Tatárkápolnához fûzõdõ emlékekrõl ,  a Tatársáncról, aztán
a szurdokban elbújó, majd a sziklák alól ismét kibújó sodró
erejû patak felett meredõ Kõlikról, ahonnan Rákel hamuval
kevert csalafinta kenyerét mutogatta az éhezõ tatároknak, a
szurdokból kimagasló Csala vitéz sziklatoronyról, ahonnan
az ostromló tatárok elvonulását szemlélte Csala vitéz, s a
többi lenyûgözõ történetet, amelyeknek csak az elsõ napi
szálláshelyünkre való megérkezés vethetett véget. Kedvenc
papom, feltételezem, hogy felfedezte, nem ok nélkül tapa-
dok a szekér vendég-oldalrúdjához. Az utunk melletti virá-
gos pázsiton zengett-zúgott a mézet-gyûjtõ dolgos méhek
hada. Eszembe jutott a Leányerdõ melletti aratóktól kapott
laktatós szelet kenyér és a feledhetetlen édes méz, amit itt
gyûjthettek azok a szorgalmas méhek. 

Évtizedek múltán, Szabó Gyula elbeszéléseinek olvasása-
kor (talán nem az elsõ volt a Gólya szállt a csûrre?), felfede-
zõi ujjongással könyveltem el magamnak, hogy a sok viszon-
tagságot megélt  emberek felbugyogó mesélõkedvének ára-
dását, egyszerûségét és beszédének tiszta szépségét és benne
rejlõ lépesméz illatot és zamatot, bizonyára innen, a gyönyö-
rû, Vargyas búvópatakának népet-mentõ, barlangos völgyé-
nek vadvirágaitól kölcsönözték az almásiak, s tõlük örökölte
a közülük kiemelkedett hírnökük, Szabó Gyula is.

A szekeret gyorsan megpakoltuk a hevítõnek valóval itt a
Leányerdõi birtokunkon. Egy csapófával jó szorosra kötöt-
tük, hogy ne hullassunk el a terûnkbõl egy szálat se hazáig. 

A „sütnivalót”, HEVÍTENI VALÓT, amit én akkor ott
összegyûjtöttem A KENYÉRSÜTÉSÜNKHÖZ, S KEMÉ-
NYEN „felcsatoltUNK” „emlékeim szekerére”, hogy
legyen, amihez nyúljak, amikor majd „kenyérsütéshez való
hevítésre” szólít az élet. 

Székelyszentlélek, 2021. 01. 10.                            Balázsi Dénes

1 Szabó Gyula író született: Homoródalmáson, 1930. 09. 11., el-
hunyt Kolozsváron, 2004. 12. 21. Romániai magyar író. Prózaírói
remekei: Gondos atyafiság, I., II., III., A Sátán labdái, I., II., III.,
IV., V. kötetek.
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I.

Pozsgay Judit írta, ötven évvel ezelõtt
Aki Erdély földjére akar lépni, annak nagyon sok szerete-

tet és hitet kell magával vinnie!Szeretetet a magyar fajta
iránt, mely ezer év óta lakja, mûveli, védelmezi ezt a tájat,
szeretetet szokásai, gondolkozásmódja, életfelfogása, törté-
nelmi múltja iránt, és megingathatatlan hitet e nép jövõjé-
ben.Enélkül hiába teszi meg a sokszáz kilométert, hiába járja
be minden zugát ennek a csodálatos kis országrésznek, mert
szépségei, kincsei, rejtve maradnak elõtte.

Ha nem a szívén keresztül nézi, és nem a lelkét keresi
ennek a földnek és ennek a népnek, akkor nem lát meg mást,
mint az elmaradottságot, civilizálatlan és kulturálatlan élet-
körülményeket, esetleges rossz utakat és szállodákat, neve-
letlen pincéreket és udvariatlan kiszolgálókat, egyszóval
mindazt amit azelõtt úgy neveztek: Balkán.  Ellenben, ha
elõlegezi a bizalmat, és megértéssel, õszinte, nyílt szeretettel,
-mint testvér a testvérhez- fordul feléjük, olyan élményben
lesz része, mint sehol másutt a a világon!

Tudni kell, hogy történelme során, Erdély fejlõdése nem
volt azonos Magyarországéval, -ottani szép és kifejezõ szó-
val: az anyaországéval- hiszen török megszállást nem szenve-
dett, és két évszázadon, a 16- és 17. századon keresztül, önál-
ló fejedelemségként élte a maga sajátos életét. Európában az
elsõ állam, ahol törvénybe iktatják a vallásszabadságot, s már
ez elég ahhoz, hogy kora leghaladóbb szellemû országai közé
soroljuk. Ez természetes is, hiszen, -bár adófizetõje a török-
nek-, lényegileg mégis politikai függetlenséget élvez, s így,
nem utolsósorban a szabad vallásgyakorlat miatt is, közvet-
len kapcsolatot teremt a protestáns nyugati államokkal
(Svédország, Anglia, stb), s ezekkel élénk kulturális viszonyt
és kereskedelmet folytat. Részben önálló fejlõdése, másrészt
földrajzi adottságai folytán (a hegyvidék nehezen megköze-
líthetõ, így lakói zárkózottak, hagyományõrzõk, magányuk-
ban kultúra- teremtõk!), az erdélyi magyarság jobban meg
tudta õrizni faji jellegét, faji sajátosságait. Kis túlzással azt
mondhatnánk,  hogy a magyarság bölcsõjéhez zarándokol, a
kis hazából a nagy hazába érkezik az, aki átkel a
Királyhágón.

És talán éppen azért, mert az itteni magyarokból a sokféle
rossz, és számunkra egészségtelen vérkeveredés valósággal
kiirtotta a faji öntudatot, talán éppen azért, itt, Magyar-
országon, soha nem értették meg igazán az erdélyi embert.
Egy kicsit mindig lenézték, mostohán bántak vele, gondjá-
ban-bajában-nyomorúságában örökké magára hagyták.

Ha ránézünk Erdély etnográfiai térképére, megdöbbenés-
sel és kétségbeesetten tapasztalhatjuk ennek a magáraha-
gyatottságnak iszonyatos következményeit. Mert, míg a 17.
századi francia utazó térképén jelentéktelen három kicsi szi-
get jelzi a ma románnak, akkor még oláhnak nevezett népfaj
jelenlétét, (jelentéktelen töredékre mutat a “Három nemzet
országa” elnevezés is, mely alatt a magyar, a székely és szász
nemzet értendõ, - más, számottevõ faj nem lévén!), egy szá-
zaddal késõbb, Mária Terézia uralkodása idején már csak-
nem a mai megoszlást mutatja: egységes tömeg csak a szé-
kelység tömbje, a városok nagyjából még magyarok, de a
román tenger már elöntötte az egész országrészt.

Ez az arány az utóbbi 25 évben még többet romlott, -terv-
szerû, ügyes politika eredményeként, (melyet megtanulnunk
legfõbb ideje lenne!),- s hogy az erdélyi magyar és székely
nép a mai napig -úgy, ahogy!- megõrizte faji öntudatát, az
egyedül és kizárólag szívós életakaratának, önmaga lelkiere-
jének köszönhetõ, mert abban õt soha, senki nem segítette.

S ha az utazó találkozni fog olyan erdélyi emberrel: legyen
az erdei favágó, vagy városi intellektuel, aki arra a szóra,
hogy Magyarország, vagy Budapest, ismeretlenül is kitárja
karját és szívét feléje, -csak azért, mert anyaországi-, ne
mosolyogjon elnézõen és lenézõen, hanem õ is tárja ki a két
karját és minden szeretetét sugározza reá. Lássa benne a
kisemmizett, megcsúfolt édestestvért, akit szeretõ mosollyal,
biztató tekintettel, és a magyarság jövõjébe vetett törhetet-
len hittel kell kárpótolnia mindazokért a bûnökért, amiket
ugyan nem õ követett el ellene, de amelyekért kárpótolni õt
minden magyarnak szent kötelessége.

Induljunk tehát, a Magyarok Istene nevében!
Dobjuk ki a fölösleges ballasztot, amely nap-nap után gyö-

tör és fojtogat itthon: hagyjuk itt az önzést, a kapzsiságot, a
kereskedõszellemet, az utilitarizmust s az apró kis ügyeske-
déseket. Tiszta, gyermeki lélekkel, friss és látó szemmel, és
nagy-nagy szeretettel vágjunk neki az útnak: ismerkedjünk
meg erdélyi testvéreinkkel, akik vér a mi vérünkbõl, ismerjük
meg a tájat, amelyen élnek, s amely lelkében, szellemében
soha nem szakadt el tõlünk, mindig a mienk maradt!

(Elnézést kérek az olvasótól ha egyes kifejezések bántják a
szemét, de amikor ezt anyám 1970-ben papírra vetette, a politi-
kai korrektség még ismeretlen fogalom volt. Kósa Gábor)

Szerkesztõségi megjegyzés: (A politikai korrektség minden
idõkben ismeretlen fogalom volt, mióta csak ember él a földön.)



Pozsgay Judit szerint ilyen lehetett egy reggel
Székelyudvarhelyen, a XIX-XX. sz. fordulóján.

A hársfák bódító illata elöntötte a Kossuth utcát. Pál
Ferenc az utcaseprõ, még innen járt a Malom utcán, hát kora
reggel lehetett. Majd, ha a Rókavároshoz ér, - úgy hét óra
körül -, jobbára akkor nyitogatnak az üzletek. Még nem
indult meg az élet, egy-két kártyát cipelõ, rokolyás cseléd-
lány lépkedett át a macskaköves úttesten s vidáman integet-
tek egymásnak: a hajuk koszorúban, vagy két hosszú fonatba
eresztve. Ahogy az öreg Jany János fiákkere a Kassay szálló
elé kanyarodott, sikoltozva futottak széjjel, mintha bizony az
életüket veszélyeztette volna a kér jámbor gebe. Aztán
bámészan megálltak, lesve, vajon kit vihet a vonathoz az
öreg. Mikor látták, hogy csak valami pesti vigécforma eresz-
kedik ki a kapun, durcásan továbbindultak. A bricsesznadrá-
gos meg beléügyeskedte magát a fiákkerbe, Jany János rán-
tott egyet a gyeplõn, aztán szép csendesen elkocogtak az
állomás felé.

Az utca egy pillanatra kiürült. A reggeli napsugár végigtán-
colt a jobboldali kirakatsoron, kezdve a Dragománék százfé-
le üveg-és porcelán csecsebecséjén. A hajlotthátú kicsi
örmény éktelen nagy zsivány volt, s örökös céltáblája a sok
haszontalan diáknak, akik az iskolaév alatt elárasztották az
anyavárost.

De a napsugár ezzel nem sokat törõdött. Megcirógatta a
porcelánfigurácskákat, üvegkészleteket, bekukkantott Jakab
Gyula singes boltjába a Gálffy-ház alsó traktusában, s egy
másodpercet az emeleten is idõzött, de éppen csak egy
másodpercet, nehogy felriassza édes álmából a csodálatos
szépségû Gálffy Annuskát.

A Solymossy-patika nagy üvegkirakata mögött felvillantot-
ta a philodendron zöldjét, majd a Gál fûszeres kicsi
inaskáján állapodott meg, aki buzgón rajzolta a nagy vizes-
nyolcasokat a tömény fûszerillatban. A Gáspár és Papp gyar-
matárú üzletén felhúzták már a redõnyt, az ajtó
szélesretárult, s a hársfaillat visszahõkölt a kiáramló pergelt-
kávé szaga elõl. 

A huncut napsugár most a Hirsch-féle bolt elé érkezett, de
ott úgy megriadt az ajtóban álló Hirsch hatalmas tüsszenté-
sétõl, hogy egy apró bárányfelhõ
mögé rejtõzött, s onnan pillogatott
le félve a turulos néni cipõboltja
felé. Ritterék üzlete fölött hatal-
mas turulmadár éktelenkedett,
állva az idõk viharait, - akár maga
Ritter, a felesége idegrohamait - s
a csúf madárról ragadt a kasszá-
ban trónoló asszonyságra az elne-
vezés.

A nap most egész aranyesõt
zúdított alá a kávéház hatalmas
üvegablakaira, ettõl valósággal fel-
gyúlt az utca, s Hirsch úr ijedten
húzódott vissza a posztói közé.
Ragyogó fényben égtek a mézszí-
nû házak, dongtak a méhek, az
élet megindult. A kávéházban
kábán keringtek az unatkozó

legyek, tükörtõl kirakatig csapódva tétován, míg utat nem
találtak kifelé, avagy a teljes megsemmisülés cukros tálkájá-
ba. Az elsõ vendég magas, hirtelenszõke fiatal férfi volt, aki
rendes szokása szerint az egyik ablakmelléki asztalnál
fogyasztotta bõséges reggelijét. Dölyfösen ült ott, mint aki
többnek tudja magát a körülötte futkosó sok kis inci-finci
emberkénél. S alighanem sokkal több is volt azoknál, mert a
reáliskola ifjú magyar tanára írói méhében hordozta már a a
magyar irodalom egyik legtragikusabb, legmegrázóbb regé-
nyét, “Az elsodort falu”-t. (Szerkesztõ megjegyzése: Szabó
Dezsõrõl van szó).

Ezután alább hagyott a nap játékos kedve, megszokott-
komótosan járatta sugarait Fernengeléken, - ahol a diák-
gyomrok örök sóvárgásának tárgya, a kevés mazsolából-
mogyoróból és rengeteg sok szemétbõl álló felséges diákab-
rak kapható, - komolyan végignézte, van-e új menyasszony a
Ferenczy fényképész kirakatában, rosszallóan fejetcsóvált,
amikor látta, hogy Schubert Hansi, a pék, milyen igazságta-
lanul pofozta fel a nagyobbik inast, aztán elsiklott még
három-négy úriház lehúzott redõnyû ablaka elõtt, s végül
megállapodott a Gáspár Trézsi vendéglõjénél. Trézsi csak a
keddi hetivásárkor nyitott ki egész napra, máskor késõ dél-
utántól látta vendégül a város jobb iparosait. Az urát, - Fehér
Imrét - aki rég ideje, hogy kiöregedett volt a bonviváni
szerpkörbõl (egyébként ezért is vette el a lelkem Trézsit), -
erõsen megbecsülte. Olyan erõsen, hogy Imre, azóta, hogy
benõsült, reggeltõl-estig csak tarokkozott, sörözött, egyszó-
val , tiszta sine cura életet folytatott. Dehát Trézsi jó, életes
fehérnép volt, bírta a munkát s Imrét is igen, s a többi senki-
re se tartozik.

A Kossuth-al szemben hatalmas-hûvösen trónolt a megye-
háza, kapujában a zsinóros-mentés hajdúval, aki nagy tekin-
télynek örvendett a piacra igyekvõ, általvetõs falusiak elõtt.
Állott mereven, bajsza se rezzent, csak akkor emelte a kezét
szertartásosan a sapkájához, ha valamelyik megyei tisztvise-
lõ érkezett volt, az ügyes-bajos embereket figyelemre se mél-
tatta.

Részlet A fény kialszik c., befejezetlen családregénybõl
Az édesanyjától fennmaradt nagyszerû írásokat közzéte-

szi: Kósa Gábor (Budapest). 
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A magyar ifjúság szellemi jótevõje Brassai Sámuel 1880-
ban született Torockószentgyörgyön papi családból. Apja
nagyon szerette a könyveket, s nemcsak õ maga szerette
megvásárolni a könyveket, hanem barátait is azok megvásár-
lására és olvasására buzdította.

Ezt a könyvszeretetet és tudományszomjat örökölte
Sámuel is édesapjától, a virágok szeretetét pedig édesanyjá-
tól. Elsõ tanítója édesapja volt, aki zsenge korától önállóság-
ra szoktatta. 13 éves korában a kolozsvári unitárius kollégi-
umba került, de három év elteltével iskolai tanulása megsza-
kadt, mert az országban az éhínség tört ki, az iskolát be kel-
lett zárni.

Otthon apjának könyvtárát rendezgette s e mellett sokat
olvasott. Pár év után olyan munkát keresett, amely után
anyagi juttatás is jár. Kevés ideig az útcsinálásnál, mint útbiz-
tos-segéd mûködött, ez volt elsõ saját szerzeménye. Késõbb
újra visszakerült a kolozsvári kollégiumba, ahol magántaní-
tóság által tartja fenn magát, de kitûnõ tanulásával kimagas-
ló eredményeket ér el. Már meglett férfi volt, amikor közép-
iskolai tanulmányait befejezte. Iskolái elvégzése után egyes
fõúri családoknál lett nevelõ. Ez a körülmény kedvezõ alkal-
mul szolgált neki, hogy megismerkedjék Erdély kiválóbb csa-
ládjaival, s így tanulmányozhatta azok kiváló könyvtárait is.
Emellett tovább folytatta a különbözõ nyelvek tanulását.
Megismerkedett Erdély növény és állatvilágával is. Életének
az a szakasza, mely mintegy tizenkét évet vesz fel, az elõké-
születének az ideje. Sokoldalú munkásságából három tevé-
kenységi kört emelhetünk ki különösen: tanári mûködését,
tudományos munkásságát és vallásos tevékenységét. 

Tanári tevékenységét a kolozsvári unitárius kollégiumban
1837-ben kezdte meg. Amikor odakerült, szomorúan állapí-
totta meg, hogy az összes tantárgyat latinul tanítják s ráadá-
sul nem szaktanárok, hanem csak VIII. osztályt végzett úgy-
nevezett „publicus praeceptorok”. Egy másik nagy hiány az
volt, hogy nem voltak tankönyvek. A tanárok diktálták a tan-
tárgyakat s a tanulók írták, ami a tanulásból nagyon sok idõt
elvett.

Ezt tapasztalva Brassai egy új tantervet dolgozott ki, mely-
ben mindenek elõtt eltörölte a latin nyelvet, mint kizárólagos
tanítási nyelvet. A tanítók és tanulók örömmel fogadták a
magyar nyelven való tanulást. 

Ezután nekifogott a tankönyvek írásának, s minden tan-
tárgyból tankönyvet írt. Õ hozta létre az elsõ kémiai és fizi-
kai szertárakat is. Ezen intézkedései és cselekedetei folytán
lerakta a mai iskolai rendszer alapjait.

Az 1848-as szabadságharc idején könyvek helyett kardot
vett kezébe. A szabadságharcot végig küzdötte, s az utána
következõ önkényuralom alatt ismeretlen helyeken bujdo-
sott. 1859-ben ismét a kolozsvári kollégiumhoz került, de
idõközben megalakult az Erdélyi Múzeum Egyesület, mely-
nek titkárává választották. Tíz évi szorgalmas munkájával
rendezte a régi botanikus kertet, míg 1872-ben, amikor meg-
nyílott Kolozsváron az egyetem, Brassait a király oda egyete-
mi tanárnak helyezte ki a mennyiségi tanszékre. Itt fejtett ki
áldásos tevékenységet 1883-ig, amikor nyugalomba vonult.

A Brassai Sámuel tudományos mûködését a mai kor
embere alig tudja felfogni. Az õ korában nem volt a tudo-
mánynak olyan ága, amelyben ne érezte volna otthonosan
magát. Lapokat, folyóiratokat alapított, s azokat nemcsak
szerkesztette, de nagy részben õ maga írta. Figyelemmel
kísérte a zenei életet, s azt bírálataival irányította. Ellenõrzi
a magyar nyelv használatát, s éberen õrködik annak tisztasá-
ga fölött. E mellett a többi európai nyelvet is saját erejébõl
elsajátította, sõt a szanszkrit és héber nyelveket is beszélte
folyékonyan.

A növények világát állandóan tanulmányozta. A hazai és
külföldi természettudományi társulatok tagjaivá választják.
A növénytan fejlesztése körében szerzett érdemeit a tudósok
azzal ismerték el, hogy egy növényfajt az õ nevérõl „Brassaia
actinofilla”-nak neveztek el.

A neveléstan, a földrajz, a történelem, s a közgazdaság
terén egyaránt értékes tevékenységet fejtett ki. Nem csoda,
hogy a Magyar Tudományos Akadémia alig tudott megálla-
podni abban, hogy melyik osztályába válassza be ezt a széles-
körû tudóst, míg végül a matematika és természettudományi
szakosztály mellett döntöttek. Sokoldalú tudásáért polihisz-
tornak nevezték, s azt mondták róla, hogy õ „praeceptor
Hungaria”.

Egész életében Istenben bízó vallásos ember volt.
Nyugdíjba vonulása után tevékenységének java részét vallá-
sának és egyházának szentelte. Isten meg is áldotta hosszú
élettel, 1897-ben halt meg, temetésén az egész ország részvé-
te kísérte végsõ nyughelyére, a Házsongárdi temetõbe.

Gálfalvi Gábor

Átalvetõ
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Setét Lajos, te jámbor, puha, jó vagy
De, meg ne sértõdj, mégiscsak bakó vagy.”
(Heltai Jenõ: A néma levente)

Alsó-Sófalva az erdélyi Sóvidék szívében fekszik,
kilóméternyi távolságra az A/13-as országúttól, amely a
fazekasmûvészetérõl híres Korondról jövet a parajdi sóbá-
nya fele tart. Ezután érinti Szováta fürdõvárost, de nem a
Medve-tót, mert balra kanyarodva halad az
erdõszentgyörgyi Rhédey-kastély irányába. Ha Kr. u. 1969-
ben egy rozoga autóbusz döcögött a poros földúton kifele a
faluból, majd a mûútra érve Parajd közelében balra fordult.
Mûkedvelõ színjátszó tanítókat és összetákolt díszleteket
szállított.

Ha a májusvégi késõ délutánon az Úr Jókai hunyorgó
tekintetével letekintett odafentrõl, kitalálhatta, hogy a
járgányaz észak-nyugatra fekvõ Kis-Küküllõ menti
Sóváradra igyekszik. A sofõr mögötti ülésen a sóváradi
iskola kopasz igazgatója - nemrég még daliás Mátyás király
- paprikás hangulatban épp azt magyarázta a feszengõ tor-
natanárnak, a volt udvari bolondnak, hogy hatásvadász köz-
beszólásaival rontott Heltai vígjátékának színvonalán.

Nemsokára viszont õ is terítékre került. A deres hajú,
termetes történelemtanár – nemrég még Galeotto Marzio -
hitelrontónak tartotta Mátyás királyunk gusztustalan gesz-
tusát, hiszen monológja közben a nyílt színen megállva
beletrombitált a zsebkendõjébe.

– János – jött a szentencia –, ilyent mégsem lehet tenni,
bárki bármit mondjon! Bonfini, az udvari történetíró sem
tudósít ilyenrõl! A zsebkendõ késõbbi találmány!

– Mit tehettem volna Anti, ha folyik az orrom leve? Vis
Maior! – szólt vissza a direktor.

– Mindig tied az utolsó szó!– dohogott tovább Galeotto
Marzio. – No hiszen, valamibenazért hasonlítasz megboldo-
gult Mátyásunkra – fejbõl idézem Bonfinit –: „Ha vendé-
geskedéskor barátait kínos émelygés fogta el, embersége-
sen segítségükre sietett, s nem törõdve királyi méltóságával,
fogta a fejüket, mikor hánytak.”

– Ha már itt tartanak – fordult feléjük egy pillanatra a
sofõr –, szerintem az volt a legrosszabb, amikor legördült a
függöny ésa sófalvi TSz-elnök felsiettet a színpadra.
Leintette a tapsot és közölte: volt, ami volt, de holnap reg-
gel mindenki legyen idõben a mezõn, ne gyûjtsék meg a bri-
gádvezetõk baját! Maguk nem hallhatták, már az öltözõben
voltak.

Közben hátrább a buszban magasra csapott a jókedv. A
fonott, tízliteres korsó kézrõl kézre járt. A kiszabadult
dzsinn birizgálta, kacarászásra unszolta a torkokat. Még a
volt udvarhölgyek is meg-megkóstolták a hegy nedûjét.
„Hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll!”
– bõdült egy, talán Bartók gyûjtötte népdalra Beppo, a szín-
darab csatlós szereplõje. Csak a Néma Levente bámult ki az
ablaküvegen. Tekintetével az erdõkkel tarkított dombokat

pásztázta, amint lépcsõzetesen emelkednek a távoli
hegyekhez közelítve.Már kikerültek a hegyek szorításából,
de a fiatal földrajztanár még mindig beleélte magát a szere-
pébe. Nem olvadt le róla a színpadi varázs. Nem szegte meg
a némasági fogadalmát sem, pedig szeretett hölgye, a szíve
választottja ezúttal mellette ült. Igaz, Zilia Duca civilben a
felesége volt.

Csak egy ülésrõl hiányzott valaki. A negyvennyolcas
huszárnak öltöztetett mátyás kori katonát hiába várta gon-
dosan összehajtogatott öltönye, fényesre pucolt félcipõje.
Eddig még nem nehezményezték a nézõk, hogy negyven-
nyolcas katona szerepel a XV. századi cselekményben.
Inkább a lovat hiányolták alóla, azzal – így a fáma - sokkal
hitelesebben vonulna be a falu színpadára. Kaktusz doktor
szerintmég csak az hiányzik, hogy valakinek szemet szúrjon
e tény. „Ha a latin-amerikai íróknak szabad idõsíkokat vál-
togatni, akkor nekünk, székelyeknek miért nem?” – állt
ugrásra készen replikájával epályatévesztett rendezõ, a falu
állatorvosa.

Az elõadás után még jó félórát vártak Gusztira, a huszár-
ra, deaz csak nem jött. A tantestület párttitkárjának elfo-
gyott a maradék türelme.

– A hétszentségit a szeszkazánjának! – csapta be a busz
ajtaját, és indulásra jelzett. – Megint jelmezestõl iszik vala-
hol! Jöjjön csak haza húsz kilóméterrõl az úrfi úgy, ahogy
tud!

Az öreg motor felhördült, messze ûzve a közelben tanyá-
zó libacsordát, és – miután a kultúrközpont minden porát
felkavarta – lassan elindult. Székelyruhás legénykék futva
követték vagy száz méteren át.

*
Ó két óra múlva kiért a nemzetközi mûútra a kapatos

huszár is. Csizmáját porolva mérgesen dohogott.
– Látszik, hogy nem vagyok könyves ember – csikorgatta

fogát –, mert nekem meg merik vetni a figurát! Bezzeg
hónapokkal ezelõtt tudtak könyörögni, hogy vállaljam el ezt
a hülye szerepet, mert nincsenek elegen! De az nem érde-
kelte õket, hogyan oldom meg ezt háromváltás mûszak mel-
lett. Késõ estig próbálj színdarabot a fûtetlen tornaterem-
ben, majd kísérd haza Ancsát, beszélj vele az idõjárásról, s
– ha kedve kerekedik – keresd ki neki a Nagy Göncölt, mert
a kicsi már nem is elég neki! Milyen nagyravágyó lett, ami-
óta színésznõ! Aztán éjféltájban támasztani a kapufélfát,
mert csak a kezét szabad megfogni! Eszébe sem jutna szól-
ni, hogy a nagyapja nemrég bekente azt, hogy jobban állja
az esõt! De a foltos ingeden kuncogni, azt tuda
zsivány!Aztán érj haza késõn, ébreszd fel a zsémbes öreg-
anyád, hallgasd végig tõle a rigmust, amiért csupa degenyeg
a kockás inged meg a trapéznadrágod. Még az is! És legyen
erõd hajnalban felkelni, kerékpárra ülni és felkarikázni a
szovátai gyárba, a farönkök közé! Hogy a nyüvek rendezné-
nek pártkongresszust az agyukban!
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Király Béla

Úton, útfélen (részlet)



Egyesületünk, az Ötágú Síp Kulturális Egyesület kiadásá-
ban látott napvilágot kedves régi  tagtársunk, Kisimre Ferenc
legújabb könyve, az  Emlékek, tájak - sorsok, emberek cím-
mel, amit szeretnék most kedves figyelmükbe ajánlani.

Kisimre Ferenc Délvidék szülötte, újságíróként mesteri
tollforgató, mindig készen arra, hogy rögzítse a körülötte
zajló eseményt, lettlégyen az csak egy ártatlan madárles vagy
pedig a történelem soron következõ vihara. 

Kisimre Ferencnek színes, gazdag életút jutott osztályré-
szül. Ennek az útnak egyes, az író számára emlékezetes pil-
lanatai vannak elmesélve egy-egy keserédes, vagy humoros-
bölcs elbeszélésben. Mondhatjuk, hogy a cím és a borítóké-
pek teljes mértékben tükrözi a könyv tartalmát. 

Érdekes megfigyelni, hogy Kisimre Ferenc a nemzetközi
porondon megesett történések kellemetlen pillanatait
humoros megközelítéssel oldja fel (Kocsi lopás Svéd-
országban; Félnek tõlem Amerikában?; Boszniában életve-
szélyben; Tiszteletbeli indián vagyok; Buszbérlettel a hatá-
ron át).

Az életkedv örökkévalóságát a Mûtõasztalon c. elbeszélés
hirdeti, míg a Feri, ugye ez már Vojvodina? visszaemlékezés-
ben az emberi tudatlanság és butaság felett érzett csalódás
mellett a tehetetlen beletörõdés jut kifejezésre.

Az élet- és sors-, család- és nemzetkérdések felett való
vívódások, nehéz lélekkel meghozott döntések, a talpon
maradás csökönyössége (Kérdések az életrõl, jövõrõl,
magyarságról, valamint a Menni vagy maradni és Mátyás
rendszert és hazát vált c. novellák) szívszorító érzéseket sza-
badít fel az olvasóban.  

A révbejutott ember aztán szeretetét megelégedéssel és
örömmel szórja széjjel azokra, akiket jósorsuk elébe vezet: a
Kárpátaljáról érkezett magyar református gyerekek vendé-
gül látása  (Mozgólépcsõ, szeretet, ragaszkodás c. tárca),
vagy a barátokkal való jóérzést keltõ beszélgetések és  a
lakás teraszáról hajnalban megfigyelhetõ madárvilág
(Reggeli hangok) formájában. 

A lélek megpihenését, biztonságba  jutását jelzi, hogy már
ismét képes  teljes figyelemmel rácsodálkozni  a különösre
(Bolondos férfinap), a gyönyörködésre (Fecskéim), az
együttérzésre és a szeretet erejére (Gyöngykokárda; Alig
kerül pénzbe; Édesanyám emlékére). 

És sorra következnek az élet érdekességei, különös termé-
szeti jelenségek, a vibráló élet kavalkádjai, mint valami
tükörszilánkok: KV; Köd; A kenyér; Esõfüggöny a Niagarán;
A mosoly; Himnusz; Listák, emberek; Térdre; Félelmem tár-
gya: a patkány. Majd jön ismét a derû is: Panelszombat;
Macus; Csajokat vizslatnak az agglegények Pajalában. A
Ligeti padsírató, a Kézenfogva és a Súroljátok fel lelketek
ismét mélyebb rétegeket korbácsol fel az ember lelkében. 

Kisimre Ferenc valamit nagyon tud: biztos kézzel vezetett

írótollal érinti- pendíti meg  érzés- és lelkivilágunk húrjait.
Szinte játszi könnyedséggel csalja elõ a mosolyt, vagy a
könnyeket egy-egy visszaemlékezésével. Ahogy a jelen könyv
utolsó írásai is teszik: a Köszöntem; Temetõi magány;
Macedóniai jegyzet: Találkozásom Mitróval és végül a
Trianoni hétköznapok. 

És még olvasna tovább az ember, de hát nincs több írás,
sajnos. Elfogyott. Vége a könyvnek. 

Jó volt olvasni ezeket a memoárokat, kis tárcákat, elbeszé-
léseket, ha jól sejtem mûfajilag talán még egy kisregény is
található benne? Mindegy is a mûfaj megnevezése, hiszen
egy egységes életutat mutat be a szerzõ ezeken az írásokon
keresztül, meghívót küldve, hogy kísérjük el, együtt sírjunk,
féljünk, örüljünk és végül pihenjünk meg vele .  

Mi szívesen megpihenünk, hiszen lelkünket feltöltötte
ezzel a kedves könyvvel, de Kisimre Ferenc csak picit pihen-
jen, ha lehet, mert várjuk a folytatást!

Miklós Tamara

Átalvetõ
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Kisimre Ferenc

Emlékek, tájak – sorsok, emberek
hosszú életem apró történetei

Könyvismertetõ

Molnos Ferenc

Húsvét
kétségek között várni

s ehhez sem lehet már társ
de lehet-e olyan mint mindig
lehet-e hogy most sem más

hiszen ugyanúgy állnak
ünnepivigyázban a fák
semmivel nem fakóbb
a kertben a sok virág

ugyanúgy ég az ég kékje
nincs kétség ez itt a tavasz

a bódító illat a légben
s körül a zsongás ugyanaz

az nem lehet hogy ne lásd
elfedjék koronás ügyek

s ne vedd észre a gondtól
benned is moccannak rügyek

azt nem lehet feledni
mindigmindig van ráadás
ládd itt van ismét a húsvét

és lesz feltámadás
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1920-ban lelki fegyverletétel nem volt
Párizs

környékén…, sem 1940. Párizs 
kapitulációján, ha lett

volna, most Csonka Franciaországról
beszélhetnénk!

Árnyalt, édes anyanyelvünkön folyton 
gyötrõdünk,

nem akarják hallani, érteni a mai 
körüllakóink! 

Szabaduljunk meg az alkalmatlan és gonosz
emberektõl, ha kell! Nem mindenkié a hit!
A hit remélt dolgoknak valósága, és nem
látott dolgokról való meggyõzõdés.
Írva van: az igaz ember hitbõl él!
Kálvin szerint van eleve-elrendelés!
Szakadjunk ki a gonosz szorításából,
mert lelki fegyverletétel nem volt!

„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” 
„Bizonyára senki, senki nincs!”
– tette hozzá Bethlen Gábor –
Erdély fejedelme, az ellen 
körkörös szorításában!

Lelki fegyverletétel nem volt 
Transsylvaniában, Hungáriában!
A Párizs környéki békediktátumok
tartópillérei jócskán roskadoznak!
Miért lennének örök érvényûek?
A ránk zúdított aljas hazugságok,
szétvert, szétpergett rozsda-porok!

Magyarságunkért megalázottan szenvedtük,
miközben nem mi, mások vétkeztek 

ellenünk!

Mi szép reményeink élve eltemettük 
s elfogyunk.

De lelki fegyverletétel nem volt, nem lehet
soha!

Öltsük magunkra az Isten minden fegyverét,
Vegyük fel az igazság mellvértjét,
derekunkra kössük fel az igazlelkûség övét!
Vegyük fel a hitnek erõs pajzsát, az 

üdvösség
sisakját! Jézus fehér lovon jön, vérrel hintett
ruhába öltözve, mennyei seregek követik õt,
fehér lovakon, fehér s tiszta gyolcsban. Jézus
szájában kétélû kard: Isten szava, Isten igéje

–
amivel az  elsõ küldetésekor legyõzte a Sátánt
a pusztában! Vonulnak testi-lelki gyõzelemre!
Vonul Atilla és Árpád népe lovakon, szintén

fehér ruhában, az Alföldön át a bércekre!

A Kárpátok koszorúját angyalok tartják!
Adja az Isten, hogy felkészülve, jól fogadják.
Fejet hajtunk minden meghalt s még élõ

ember elõtt
talpig hûségben, lelki fegyverzetben más

népek elõtt!
Jézus vasvesszõvel fog uralkodni minden nép

fölött!
Le a kicsinyhitûséggel! Fel a gyõzelemre!
Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság,
ott fakad az Örök Élet Vize,
létesül a világ-megváltás,
a magyar feltámadás!

Budapest, 2020. június 4-e elõtt

Juhos-Kiss János

Lelki fegyverletétel nem volt
– Trianon veszteseinek ajánlom –



P. Buzogány Árpád

Ilyen szavakból élünk
Tamási Áron emlékére

Igaz szóval szeretnénk élni,
ne kopjon a szó, az ígéret,
egyenes utat követhessünk
és ne legyen pofon a béred,

ha nem hajtasz fejet, derekat
pénz és hazug hatalom elõtt;

ha körmöd tépik is, embernek
megmaradni legyen erõd,

különben mit sem ér a törvény, 
szél fújta szó lesz anyanyelved,

s a magyar becsület halotti
lepel foszladéka, nem elved. 

Fogad kemény kõbe koccanjon, 
ha feleded, kik voltunk, e nép,

s mennyi kincset viszünk tovább, hát
világposványban ne mássz bennébb. 

És nem felfújt bendõ a magyar,
tudja meg mindenki, se más nép.

Igazságot óvj, virágoztass –
forogjon ez a világ másképp. 

Lõrincz József versei

ESÉLY
Két hazám van mint a vándormadaraknak

Ha az egyik elvesz a másik tán adhat
Annyit azért mind a kettõ tehet

Megengedi
Hogy magamhoz öleljem – itt legbévül – az eget

FÖLDUTAK
Mindig a kezdet a legszebb:

Elõször földutak voltak.
Elvittek oda, hogy meglássam,

Milyen az árnyéka a napnak, a holdnak.
Hol van a boldogság bokra,

Hogy osztódik, hullszét a baj darabokra.
Élethosszú ideje keresem, 

Hogy újra megtaláljam õket,
Talán a boldogság titka sarukban,
Porukba írva még ma is ott van.

És várnak rám mind,
Amik voltak, elmúltak.
Õrzik gyermekkoromat

A kukoricások és búzaföldek közt:
Égbe vezetõ napfényes földútjai a múltnak.

Átalvetõ

52 EKOSZ–EMTE

Gál Imre

Nyuszi család a Csíki havasokban
Nem is olyan régen, a Belsõ-Erdély keleti peremén, a

Keleti-Kárpátok ölelésében él a legkitartóbb nyuszi család.
A Csíki Havasok nagy és sûrû erdõiben megtalálható a
fenyõfa, bükkfa, nyírfa, nyárfa, mogyorófa, tölgyfa. A renge-
teg törpe bokor remek lakhelynek és búvóhelynek bizonyult

sok vadállat számára. Ez a nyuszi család is éppen egy ilyen
sûrû, bozontos hegy oldalában, egy nagy, kidõlt fenyõfa tövé-
ben lakott. Azért volt fontos a biztos rejtekhely, hogy az
erdõben lakó vadállatok ne veszélyeztessék életüket. Az
anya nyuszi jól kiválasztotta az otthonukat, mert nem messze
a sûrû erdõben a nagy barnamedve volt a szomszédjuk.

A medve, nagy és erõs, ezt minden erdei állat tudja, így rit-
kán merészkednek más állatok az õ területére.

Ennek a nyuszi családnak 6 tagja volt: apa, anya és 4 nyu-
szika, amelybõl a legnagyobb fiú, a másik három, pedig lány
nyuszi. A házinyúl egyenes õse, üregi nyúlnak hívják.
Hátulsó lábai és fülei jóval rövidebbek, mint a mezei nyúlé.
Kifejezetten társaságkedvelõ állat, kolóniákban él. Szürke
színû bundája nagyon beleolvad a természetbe. A kis nyuszik
kora tavaszi születésûek, hamar fejlõdnek és a meleg tavaszi
napokon már ki-kibújnak fészkükbõl. Telt-múlt az idõ és a
süldõ nyuszi fiú már távolabb is merészkedett a fészektõl.
Mindig csalta a húgait egy rövid sétára. Természetes külön-
féle növényeket, fûféléket kóstolgattak. Amikor a szülõkkel
napi sétára mentek, mindig felszabadultan ugrándoztak. Egy 

Rákai Anita rajza



szép nyári napon, nem messze a fészektõl, megpillantották a
hatalmas, erõs szomszédjukat, a medvét. Anyukájuk figyel-
meztette õket, hogy nem szabad zavarni, nem szabad az
ösvényében járni. Mindennap a nyuszi család figyelmesen
távolabb és távolabb ment a fészektõl élelemszerzésre, élel-
met keresni. A sétákkal a környezetüket is fel tudták térké-
pezni. A cél az volt, hogy bejussanak az erdõ közepére, a
nagytisztásra, ahol az állatok tanácskozni szoktak.

Itt tárgyalják meg az erdei állatok örömüket - bánatukat és
állandó figyelésben vannak, ha jön a vadász a kétcsövû, tûz-
okádó puskájával. 

Egyik nap történt, hogy a nyuszi fiú estefelé kimerészke-
dett egészen a medve ösvényéig. Abban járkált, ugrándozott,
csalta a húgait, de õk féltek és csak rövid ideig maradtak ott
játszani. Mivel már a nap is lemenõben volt, a három kis nyu-
szi lány hazafelé vette útját. A nagy merész bátyjuk ott
maradt, mígnem a nap eltûnt a Hargita-hegy mögött. Mire
észre vette volna magát, egyedül maradt a sötétben és nem
találta a haza felé vezetõ utat. 

Addig ugrált ide-oda, hogy belefáradt, bármerre indult,
minden egyformának tûnt. Kétségbe esve el kezdett sírni,
fejét lehajtotta a földre és a sírás közben úgy ott elaludt a
fáradtságtól. Másnap kora reggel, valaki ébresztgette, akit õ
csak látásból ismert. 

Mikor teljesen felébredt és kinyitotta a szemét, ráismert az
óriási barnamedvére és méghozzá az õ ösvényében aludt el.
Remegés fogta el, nem tudta, mitévõ legyen, de az eszébe
jutott, hogy anyukája is figyelmeztette, hogy barna maci
ösvényét nem szabad használni. Vajon most mi fog történni-
nézett fel a medvére. Nézte a medve a kis nyuszit, aki körül-
belül egy kilogrammos teremtmény volt, az õ súlyához
hasonlítva, csak egy porszem. Megsajnálta az ijedt, síró nyu-
szikát és megígérte, hogy útbaigazítja, hogy hazataláljon,
mert hát õ tudja, hogy egy nyuszi család a szomszédja. A nyu-
szi szülõket ismeri, de a kis nyuszikát még nem látta. Így hát
elirányította hazafelé. Felállt a kis nyuszika, megköszönte a
medvének a segítséget és háttal farolt- farolt, mígnem futás-
nak eredt. Meg sem állt hazáig.
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Rákai Anita 
rajza

Gyöngykokárda
Van már vagy két évtizede, hogy Mérán jártam.

Falunapokat ünnepeltek e Kolozsvár melletti kis települé-
sen. Ilyenkor összejön nemcsak a falu apraja-nagyja, hanem
a rokonság, az ismerõsök, barátok, sõt a kíváncsi turisták is
tiszteletüket teszik a reggeltõl estig (sõt, azon túl is) tartó
rendezvényen. Ekkor a szokásos díszes felvonuláson népvi-
seletbe öltözött fiatalok és felnõttek gyalogolnak végig a
fõutcán a falu központjáig, egyesek azonban lóra pattannak
és úgy követik a gyaloglókat, a távolabbról érkezõk pedig
kerékpáron ülve araszolgatna elõre, mégis a legtöbben –
nyílván szolidaritásból – tolják maguk mellett a drótszamarat
és úgy vesznek részt az eseményen. 

A kalotaszegi faluban e napon tartják a szokásos állatkiál-
lítást. Elsõsorban a koromfekete bivalyokat kötik ki a ház elé
rögzített vastag rúdra, de lovak, tehenek, aprójószágok is
szerepelnek a „felhozatalban”. A Kós Károly által a 20. szá-
zad elején tervezett és épített tejcsarnok elõtt gyülekeznek
az ünneplõk. Szépen sorokba rendezõdnek és elindulnak az
Isten Házába. A helyi református templom nagyharangját
1560-ban öntötték, azóta áll a helyén és jó öblös kongással
hívja istentiszteletre a híveket. Az alig ezer lelket számláló
faluban többségben vannak a reformátusok, így hát õk töltik
meg jobbára templomot, de más felekezetek tagjai is öröm-
mel gyülekeznek az alkalomra. 

Megcsodálom a sok szépen öltözött, mosolygós embert. A
kalotaszegi népviseletet egy magam fajta embernek nehéz
leírni. Csak csodálója, nem szakértõje vagyok a színpompás
nõi ruháknak, fejkendõknek, ropogósra vasalt és kézben tar-

tott fehér zsebkendõknek. Meg a férfiak fekete öltönyének
és fényesre vikszolt csizmáinak, gondosan felbiggyesztett
szalmakalapjuknak… S még valamit észrevettem az ünnep-
lõs ruhába öltözött kalotaszegi embereken: a legtöbbjük
kokárdát viselt. Azt mondták, az ilyen összejövetel számuk-
ra ünnep, s az összetartozás jelképe a piros-fehér-zöld
kokárda.

Míg a templomba vonultunk, több fiatal lányon, asszonyon
is észrevettem a gyöngykokárdát. Elõbb csak mustráltam,
lehet, kissé feltûnõen is, mert láttam, hogy nem ruhaanyag-
ból készült, hanem valami másból…Az a fénylõ, csillogó
„valami” pedig nem más, mint a gyöngy. Különbözõ színû
apró gyöngyöket fûznek egybe és abból alakítják ki a kerek
nemzeti színû díszt. Ez a csillogás ragadja meg az embert
elõször, erre figyel fel, azután veszi közelebbrõl is szemügy-
re. Csak akkor tudja igazán felmérni, hogy mekkora munka
lehet egy ilyen szépségesen szép darab elkészítése! 

Az istentisztelet után meg is kérdeztem egy idõsebb höl-
gyet, hogyan és mennyi idõ alatt készül el egy ilyen szép dísz,
amelyet azután a szíve fölött hord? Rám nézett, szép nagy
meleg szemei voltak, azután amolyan elnézõ mosoly jelent
meg az arcán. – Nem is olyan nagy dolog ez gyermekem,
mondta és megigazította fejkendõjét. (Ott még népviseletes
kendõben járnak a templomba a férjes asszonyok.) Csak
türelem kell, meg egy kis kézügyesség. Nézze, nem cérnára,
hanem damilra fûzzük fel az apró golyóbisokat, sokszor
éjszakánként is, mert nappal dolgunk akad a gyermekek, az
unokák körül, de a jószágot is mi látjuk el, míg az embereink
a mezõn dolgoznak. A horgászatban is használatos damil
erõsebb, nem szakad olyan gyorsan és feszesebb is.
Megnyugodtam. Tudomásul vettem, hogy „nem is olyan nagy 



dolog ez, gyermekem „…Mennyi idõbe telik egy kokárda
elkészítése, arra nem kaptam választ. Sem tõle, sem mások-
tól. (Azután újabb kérdés merült fel bennem, jelesül, hogy
mire gondolt közben az alkotó? Fiatal éveire, az elsõ bálok-
ra, arra jóvágású magas legényre, aki késõbb élete párja,
gyermekeinek apja lett? Vagy a Ceausescu–korszak gyötrel-
mes éveire, a megaláztatás pokoli kínjaira, a lelakatolt temp-
lom kapujára, az örökös félelem, rettegés állapotára, amikor
minden pillanatban megjelenhet két szekus és elviheti a csa-
ládfõt, a kenyérkeresõt? Netán a késõbbi eufóriára, amikor
elûzték a zsarnok házaspárt, mindenki fellélegzett, szabadon
felvehették a szekrény mélyén lapuló népviseletet és minden
vasárnap indulhattak templomba? Esetleg arra, hogy milyen
irgalmas volt hozzá és családjához a Gondviselés, megõrizte
õket, egészségesek, van mindennapi kenyerük, vannak bará-
taik, nemcsak a faluban, hanem azon kívül is? Sõt, eljuthat-
nak az anyaországba, ahol minden feliratot, cégért el tudnak
olvasni, mert magyarul van kiírva. És készíthetnek gyöngyko-
kárdát, meg magyar címert ezeknek a távoli vendéglátóknak,
akik tárt karokkal várják õket…)

Egy év múlva a méraiak látogattak Szegedre. Csupa népvi-
seletes, mosolygós arcú ember. Öröm volt rájuk nézni.
Református kórus tagjaiként érkeztek a Tisza-parti városba,

ahol több alkalommal is felléptek, nemcsak a házigazda
Honvéd téri templomban, hanem másutt is. Sõt egyszer a
Dóm téren is összeálltak és énekeltek. Egyházi és kalotasze-
gi énekeket. Hatalmas sikerük volt. Ismét találkoztam a
meleg tekintetõ mérai asszonnyal, aki – láttam rajta – egyre
csak mondani akart valamit. Odalépett hozzám, a zsebébe
nyúlt és kivett onnan egy csodaszép gyöngycímert. Magyar
címert. – Emlékszem, hogy tavaly mennyire tetszett a
gyöngykokárda a falunapunkon. Ugye, nem veszi tolakodás-
nak, ha magának adom ezt a csekélységet?! Nem kokárda
ugyan, de ugyanolyan jó szívvel készítettem, mintha csak azt
állítottam volna össze… Persze, hogy elfogadtam. Meg-
öleltem az asszonyt és hálás szavakkal mondtam köszönetet
ezért a szép ajándékért. Meghatódtam. De az õ szemei is
bepárásodtak e jelenet alatt. 

Azóta is itt van az íróasztalomon a gyöngycímer. Néha a
kezembe veszem, megcirógatom, emlékezem a tiszta tekinte-
tû asszonyra, aki ezt a gyönyörûséget alkotta. Lehet már nem
is él, nem láthatnám viszont, ha elmennék Mérába. Ilyenkor
mindig megerõsödik bennem a tudat, hogy a szeretet ereje
határtalan. Legyõzhetetlen. Ezért hát, becsüljük meg õszin-
tén, tiszta szívbõl, mert e nélkül az életünk is szegényebb.

Kisimre Ferenc
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Elhunyt Farkas Árpád

Megrendülten értesültünk: 2021. február 7-én, hogy életé-
nek 77. évében súlyos betegség után elhunyt Farkas Árpád
Kossuth-díjas költõ, a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja, a
Háromszék volt fõszerkesztõje. Távozásával lapunk megha-
tározó szellemi vezetõjét vesztette el, aki élete utolsó pilla-
natáig fáradhatatlanul dolgozott.
Halála elkerülhetetlen közelségét érzékelve Farkas Árpád
mintegy búcsú gyanánt elevenítette fel Nagy László költõ
szavait, akit arról kérdeztek, hogy mit üzenne az utókornak.
„Ha lesz emberi arcuk egyáltalán, akkor csókolom õket.
Emberi szellemük, ha lesz, tudatom velük, üzenem: csak
ennyit tehettem értük”.
Mi, akiknek még talán van emberi arcunk, jól tudjuk: ez a
„csak” a minden volt. És ezért hálásak vagyunk.

Az Átalvetõ folyóirat Nagy-Major Gábor 
versével emlékezik.

Farkas Árpád halálára

Gyémántpor feküdt az útra
valaki halott szekerét húzza

koporsót visz a templomsorra
gyémántpor fekszik az útra

gyémántpor csikorog keményen
fagyban sikolyok s a kések élében

sámánok s táltosok ölében
ember született nemrégen
székely fejszések kezében

holt énekek és regõsök évében
táltosok ködszerû kötényében

születnek újra a balladák
regõsök pengetik a hangját
gyémántpor fekszik az úton
Földanya téged vigyázzon
költõrõl regélnek regõsök

költõrõl suttognak az erdõk
költõt siratnak emberek,
igaz embert a székelyek.

2021. 02. 09. Pápa.

Farkas Árpád
(1944 – 2021)
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Támogatóink
(a megjelölt elõfizetõi díjakat meghaladó befizetéseket
tekintjük támogatásnak). Emlékezetünk rá: lapunk füg-
getlenségét és erdélyi olvasóinkhoz történõ díjmentes eljut-
tatását teszik lehetõvé e nagylelkû adományok. Köszönjük!

Antal Balázs József Budapest 13 000
Bagosi Zoltán Jászberény 3 000
Bányai Károly Budapest 3 000
Bedõ Terézia Székesfehérvár 3 000
Boros Hilda Fadd 3 000
Boros Mária Tatabánya 3 000
Budaházy György Mosonmagyaróvár8 000
Czirmai Lajos Szekszárd 1 000
Csutoros Albert Pécs 2 000
Darkó Béla Marosvásárhely 200 RON
Dénes László Szentendre 3 000
Dénes Péter Erdély Dés 2 000
Donogány Mária Gödöllõ 3 000
Dr. Babos Éva Cece 5 000
Dr. Babos Éva Cece 8 000
Dr. Bálint Géza Tolna 3 000
Dr. Bartha Sámuel Balatonendréd 5 500
Dr. Bay Miklós Budapest 8 000
Dr. Bíró József Zete Budapest 18 000
Dr. Czakó Judit Budapest 3 000
Dr. Csegezi Eszter Zs. Budapest 500
Dr. Csegezi Eszter Zs. Budapest 10 500
Dr. Csidey Mária Budapest 2 000
Dr. Elekes József Debrecen 5 000
Dr. Fodor Attila Budapest 8 000
Dr. Harmath Ferenc Abony 4 000
Dr. Imreh Csanád Szekszárd 1 000
Dr. Kaizler László Mátranovák 4 000
Dr. Kiss Kálmán Berettyóújfalu 3 000
Dr. Konthur Bertalan Budapest 2 000
Dr. Kovács Antal Celldömölk 13 000
Dr. Kovács István József Gyöngyössolymos3 000
Dr. Molnár János Siófok 4 000
Dr. Molnár József Gyula Szentendre 3 000
Dr. Opra Béla István Mór 8 000
Dr. Orbán Csaba Nagyatád 8 000
Dr. Pálmai Tamás Békés 2 000
Dr. Pázmány Elemérné Pilis 3 000
Dr. Perneki Simonsits 

István TamásSzeged 8 000
Dr. Péterffy Pál Budakalász 3 000
Dr. Rékási József Pécs 2 000
Dr. Sipos József Szentendre 3 000
Dr. Sipos Lajos Vác 3 000
Dr. Szabó Éva Teréz Pápa 2 000
Dr. Szabó Zoltán Szentjakabfa 8 000
Dr. Székely Gyöngyi Címet nem írt 8 000
Dr. Szentkirályi István Debrecen 8 000
Dr. Szentléleki Károly Dunakeszi 8 000

Dr. SzölõsynéVattay Györgyi Szekszárd
1 000
Dr. Tóth Kálmán Budapest 1 000
Holányi János Címet nem írt 3 000
Illés Ferenc Kakasd 1 000
ImrehZsombr Szekszárd 1 000
Jakab József Pécs 3 000
Kádár István Budapest 2 000
Kelemen Istvánné Debrecen 1 000
Kertész László Pécs 8 000
Keszeg Tibor Szentendre 3 000
Komán Kános Marosugra 100 RON
Krajnyák József Komló 10 000
Kuti Istvánné Címet nem írt 5 000
Máthé András Baja 1 000
Mayer Gizella Dunakiliti 3 000
Nagyné Kószeghy Antónia Címet nem írt 8 000
Nemes Ádám Székelyudavarhely 8 000
Novák Ernõ Budaörs 3 000
Orbán Ferenc Mány 8 000
Orbánné Molnár Anikó Címet nem írt 3 000
Pál Vencel Budapest 3 000
Pál Vencel Budapest 3 000
Pável László Szekszárd 2 000
Podolyák József Budapest 2 500
Prof. Dr. Jucze Kálmán Budapest 3 000
Puskás Ibolya Budapest 3 000
Rajhona János Tárnok 1 000
Rajka István József Kartal 6 000
Restyánszki Bertalanné Encs 3 000
Román Elemér Szentendre 3 000
Sándor Júlia Budapeste 1 000
Schneider Susanne Budapest 3 000
Simon Tamás Budapest 8 000
Soósné Csuka Mónika Budapest 3 000
Szabó Sándor Budapest 8 000
Székely László Címet nem írt 18 000
Szurkos Eszter Budapest 1 000
Szûcs Lajos Kozármislény 3 000
Tófalvi- Balassa Szilvia Budapest 2 000
Tóth György Paks 2 000
Vajda László Vasalja 4 000
Venczel Imola Csilla Fonyód 3 000
Wermescher Ottó Budapest 5 000
Zolnai Pál Vecsés 2 500
Zsombori Ilona Pécel 1 000

Felhívjuk a lapra elõfizetett személyek figyelmét, hogy
amennyiben nem tüntetik fel pontos címüket, akkor nem
tudjuk kiküldeni a lapot. Tehát kérünk mindenkit, hogy a
banki utalás esetén is tüntessék fel pontos címüket. Az
alábbi személyeknek nem tudtuk kiküldeni a lapot, cím
hiányában:Dr. Mezei Mária Erzsébet 5000 Ft; Dr. Székely
Gyöngyi 10.000 Ft; Hamvas István László 5000 Ft;
Holányi János 5000 Ft; Kuti Istvánné 5000 Ft, Orbánné
Molnár Anikó 5000 Ft, Szabó- Urbán Andrea 10.000 Ft.
Amennyiben érdeklõdni szeretnének, az EKOSZ honlap-
ján, az Elérhetõség cím alatt írjanak.



„Egy napló nem arra való,
hogy nyomot hagyjunk a világ-
ban. Ellenkezõleg. A hajnal
vagy az éjszaka csendjében épp
ahhoz segíthet hozzá, hogy
megszabaduljunk önmagunk-
tól.”

„Engem személy szerint a
háború tanított meg a társada-
lom, az emberiség, a személyes
sorson túli világ realitására.
Annál, amit közvetlenül meg-
tapasztaltam, semmivel sem
halványabbak azok az élmé-
nyek, melyeket az események
sugalltak számomra. Az, ami velem történt, semmivel sem sze-
mélyesebb, mint amit mások, a többiek története kitörölhetetle-
nül belém vésett. A háborúban valamennyien otthontalanokká
váltunk, s maga a közös tragédia lett egyetemes otthonunk.
Valamennyien elvesztettük személyes kis életünket, hogy egyek
legyünk a gyökértelenségben. Mi már soha többé nem térhetünk
vissza úgy „csak személyesbe”, ahogy azt a háború elõtt értelmez-
tük…. A Passió története számunkra ismét hétköznapi valóság.”
(Pilinszky János: Háborús nemzedék)

A huszadik század egyik legjelentõsebb magyar
költõje, Baumgarten-díjas, József Attila-díjas és Kossuth-
díjas. A Nyugat irodalmi folyóirat negyedik, úgynevezett
„újholdas” nemzedékének tagja. Nemes Nagy Ágnessel,
Örkény Istvánnal és Mándy Ivánnal együtt; a Nyugat, majd
szellemi utódja, a Magyar Csillag, annak megszûnése után
az Újhold körül csoportosultak. E lapnak 1946–1948 között
társszerkesztõje is volt. Mindemellett munkatársa volt
a Vigília, az Élet, az Ezüskor, s az Új Ember lapnak is. 

Értelmiségi család gyermeke. Az otthoni neveltetés és a
nagy humanisztikus mûveltséget adó Piarista Gimnázium
megerõsítette és következetes világnézetté formálta benne, az
eleve lelki alkaton alapuló katolikus mindenségélményt. Erre
következett tudáskészletének gyarapodása az egyetemi évek-
ben.

Középiskolai tanulmányait 1931 és 1939 között végezte a
budapesti Piarista Gimnáziumban. Érettségi után a Pázmány
Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karára
iratkozott be, ám fél év után az egyetem Bölcsészettudományi
Karán folytatta tanulmányait, mûvészettörténeti, magyar,
valamint olasz irodalmi és nyelvészeti elõadásokat hallgatott.
1944 májusában kapta meg egyetemi végbizonyítványát; a dip-
loma megszerzésére már nem jutott ideje – õsszel behívták
katonának, s alakulatával (karpaszományos tüzérként) rövi-

desen Ausztriába, majd a németországi Harbachba került,
ahol egész életre szóló, megrendítõ élménye lett a koncentrá-
ciós táborok borzalmaival való találkozás viszonya önmagá-
hoz és az örökkévalósághoz.

Egy különös pokoljárásba került, amelynek tapasztalatairól
nem csak verseit érdemes elolvasnunk, hanem néhány nagyon
pontos prózai vallomását is. „Nincs értelme a fenyvesek közül
kivillanó háznak, fedele alatt az eresznek, falaiban a kõnek.
És nincs értelme, hogy áll, s ha rom lenne, annak se volna. És
nincs értelme többé az égboltnak. Csillagok sincsenek ezután,
csak kövek a légben és madarak sincsenek, csak felszabadult
tollcsomók. Mert semmi sincs többé egyedül a pótolhatatlan
Hiány van, mint egy pokoljáró misztikus negatív istenélmény.
Mert ezek az emberek elhagyták õt és most õ hagyta el a vilá-
got. Soha, sehol nem éreztem oly vakító világossággal, hogy
földünk a nagy isteni és emberi dráma színhelye, mint éppen
itt, ebben a sötétben”.

Amikor a 25 éves Pilinszky János elsõ verseskötete, a Trapéz
és korlát 1946-ban megjelent, már mögötte voltak a legdön-
tõbb élmények, amelyek megalapozták egész életére szóló
metafizikai és erkölcsi világképét, szorongásosságát, felelõs-
ségtudatát a világ bûneiben és részvétét mindenki szenvedései
iránt. Ez a hozzáállás és a belõle következõ költõi témavilág
ugyan a következõ évtizedekben bõvült, a költemények, s a
hozzájuk kapcsolódó prózai és drámai mûformák gazdagod-
tak - de végül is az 1981-ben 60 éves korában meghalt költõ
életmûve ugyanannak a léleknek következetesen magát adó
képe.

A Harmadnapon kötet versei közül kiemelkedõ Apokrif, ami
költészetének remeke, nem is a háborús emlékeket idézi,
hanem a háborúból való hazaérkezést: arról a fájdalmas meg-
döbbenésrõl ad számot, hogy fizikailag visszatérhetett ugyan a
pokoljáró vándor, de régi kapcsolaltai mégsem épülnek újjá,
mert õ maga nem az már, aki volt. Tanulságos egymás mellé
tenni a téma elsõ feldolgozását, a Viszontlátás címû költe-
ményt , amelyet a költõ kihagyott a Harmadnapon címû kötet-
bõl. Az Apokrif cím a nem kanonizált iratra utal, mûfaját
tekintve valójában apokalipszis, a végítélet személyes leírása.
Az atomhalál képei keverednek a lágerversekbõl ismert motí-
vumokkal, az individuum kozmikus magányának képeivel a
kései József Attila hangját is idézve. A második rész szervezõ
gondolata a tékozló fiú példázatára épül, egyszerre a hazaté-
rés reményét és reménytelenségét sugallva. Ugyanitt bukkan
föl az emberi kommunikáció lehetetlenségének problémakö-
re, a szó, a beszéd elégtelensége. A harmadik egység Isten és
ember viszonyával foglalkozik -talányosan. Egyszerre értel-
mezhetjük elidegenedett kapcsolatként, passzív viszonyként, s
hangsúlyozhatjuk a sor elejére vetett állítmányt is, azaz a kap-
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Eleven hagyomány
Pilinszky János

(Budapest, 1921. november 27. – Budapest, 1981. május 27.) 



csolat meglétét. ”Voltaképpen egyetlen mondanivalója volt,
egyetlen és hatalmas: a szenvedés. De mivel a szenvedésnek is
sok fajtája, furfangja, kínzófülkéje van, a poklok közül az övé a
kitaszított, az árva, a szélsõséges és világszéli, a határszituációs,
voltaképpen megnevezhetetlen szenvedés volt; sem köz-, sem
magánjellegû nevek ki nem merítik. Ne, ne siessünk a címsza-
vakkal megcédulázni a kreatúra kínjait. Talán csak a vallás ad
példát – és szót – efféle helynélküliségre; katolicizmusa volt az a
hatalmas, tárt karú analógia-rendszer, amelyben egyáltalán
elfért.

Ez a lét-szenvedés, ez a pokollá szállt alkat, ez találkozott a
huszadik század háborújával, gázkamráival. És ezáltal, a talál-
kozás vad cserebomlása által vált az extrém, a más, a nincs helye
alkat példává, Pilinszky költészete égetõ közüggyé. Kitûnt, hogy a
világ hasonlít Pilinszkyre, az õ dimenzióira, fegyenceire,
apokalipszisára. Az, amit csak az égbolt, egy sötét mennyország
látszott képesnek magába fogadni, egyszerre általánossá vált,
mint a fûszál, mint a tehervagon, mint a seb. A költõ összecsato-
lódott századával, annak legsötétebb közepével, érvényessége tör-
ténelmivé lett. Aztán azon túlivá.

Megírta ugyanis az Apokrifot. Az Apokrif kötetekkel ér fel,
mindnyájan tudjuk, õ is tudta. Költészetének rezgõ, de alapjában
nem mozduló, statikus mivoltában az Apokrif vers váratlan, új
moccanásokat hordoz, elõzményeket és következményeket sûrít-
ve magába. Asszociációk, jelzõ és jelzett távolsága, a szerkezet
tektonikus vetõdései, egyáltalán a „honnan beszélek” újmódi
síkja egy egyszemélyes avantgarde sugallatát közvetítik, miközben
egy milliméternyit el nem hibban a vers a hitelesség költõi kõszik-
lájáról. A végítélet perzselõ nyugalma árad ebbõl a végítéletvers-
bõl, és ennek már századunk csak a díszleteit adja kölcsön,
ebben már egymásba zuhan aktuális és mindenkori,
eszkatologikus és személyes, emberi és emberen túli. A túlit nyújt-
ja nekünk Pilinszky, a túli költõje, a metaköltõ, valamely maga-
san elhelyezett kétségbeesést, mintegy megcserélve az ember õsi
térélményét, amelyben fent van a fényes és lent a sötét. Ahogy
akkor, az ötvenes évek alján egymásba ejtette a zenitet és a nadírt,
ráborítva a szenvedésre a szenvedés szakralitását, a Pilinszky-kéz
vékony, fehér mozdulataival vezetve be minket abba a kétség-
beesésbe, amely a kegyelem elõszobája.”(Nemes Nagy Ágnes:
1946.,Újhold, 2. szám)

1949-tõl nem publikálhatott, az irodalmi élet perifériájára
szorult. Ekkoriban verses meséket írt; a meséket tartalmazó
kötetével lépett a kényszerû hallgatás után elõször a nyilvá-
nosság elé (Aranymadár, 1957).

1956-ban rövid ideig a Magvetõ Kiadó lektora, 1957-tó1
az Új Ember címû katolikus hetilap belsõ munkatársa, nagy-
részt itt jelentek meg tárcái, vallásos és bölcseleti elmélkedé-
sei, mûvészeti kritikái.

A második világháború utáni magyar líra egyik legnagyobb
teljesítménye a Harmadnapon 1959 címû kötet. Eredetileg
a Senkiföldjén címet viselte, de Pilinszky kénytelen volt meg-
változtatni, mert megjelenését ehhez kötötték.

Az 1960-as évek elejétõl számos alkalommal utazott
Nyugat-Európába; Párizsban hosszabb idõt is töltött, 1975-
ben Amerikába is eljutott. Nemzetközi elismerését kiváló
versfordításaikkal olyan költõtársak segítették, mint az angol
Ted Hughes és a francia Pierre Emmanuel. (1976-ban Ted
Hughes vendégeként aratott sikert Londonban.)

1970 végén ismerkedett meg Jutta Scherrer német vallástör-
ténésszel. Szerelmük idejére esett Pilinszky utolsó alkotói kor-

szaka, amely a Szálkák 1972 címû kötettel kezdõdött és
a Kráter 1976 címû gyûjteménnyel zárult. Életképek címû szín-
mûvét 1980-ban mutatták be az Egyetemi Színpadon.

Míg az ötvenes években viszonylag szûk körben ismerték, a
hetvenes években már általános elismerés övezte - 1971-ben
József Attila-díjat, 1980-ban Kossuth-díjat kapott -; ám a felé
forduló figyelem részben megzavarta, fokozta
szorongásait. Önéletrajzaim címmel „vertikális regényt” készült
írni, ennek egyik fejezetébõl filmet rendezett volna, Kocsis
Zoltán társaságában operát akart írni. E terveibõl semmit sem
tudott megvalósítani.

Költészetének hatása részben nyelvének rendkívüli tömör-
ségével, s ebbõl fakadó mûvészi erejével magyarázható. A
nyelv mint filozófiai és mûvészi probléma a XX. században
került elõtérbe. Ennek társadalmi-politikai okát George
Steiner abban látja, hogy az a nyelv, mely képes volt közvetí-
teni és hitelesíteni az embertelenséget, az szükségképpen
kompromittálódott és alkalmatlan az ellenkezõje hirdetésére.
Adorno szerint Auschwitz után nem lehet verset írni. A század
költészetében a nyelvprobléma kihívására két válasz születik.
Az egyik a locsogás, mely a posztmodern szövegalkotásban
teljesedett ki, a másik a költészetnek a csönd, az elhallgatás
felé való közelítése, mely Pilinszky líráját is jellemzi. Ezeken
túl Pilinszky törekvése, hogy megtisztítsa a szavakat a rájuk
rakódott irodalmi asszociációktól, felidézõ voltuktól, s helyet-
te a szavak megnevezõ funkciója kerüljön elõtérbe.

Önmeghatározása szerint: „Én költõ vagyok és katolikus”.
Azaz elhatárolja magát a kegyességi, ájtatossági, vallásos köl-
tészettõl, s különválasztja a mûvészetet a hitbeli-vallási meg-
gyõzõdéstõl. Ugyanakkor költészete katolikus a szó eredeti
értelmében, amennyiben a század egyetemes kérdéseit, prob-
lémáit veti fel, s azokra egyetemes érvénnyel akar válaszolni.
Abban az értelemben is, amennyiben legfõbb témakörei - a
bûn, a szenvedés, a megváltás - egyúttal a dogmatika és az
üdvtörténet problémái is.

Fõleg korai költészete jellemezhetõ az egzisztencializmus-
sal, az ember tragikus világba vetettségének gondolatával.
Nagy erõvel hat rá Simone Weil bölcselete. A haláltáborokat
is megjárt filozófusnõ elveti a legfõbb kérdésekre eddig adott
válaszokat, félresöpri a filozófiatörténetet, s újra felteszi a leg-
alapvetõbb kérdéseket. Ez a szent naivitás ragadja meg
Pilinszkyt.

Nagy hatással volt rá Dosztojevszkij világa is elsõsorban az
orosz író istenkeresõ-pokoljáró hõsei, akik rendkívül széles
spektrumban keresik az igazságot. Zoszima sztarec, Aljosa
Karamazov alakján kívül az Ördögök hõse, Sztavrogin bukkan
fel többször verseiben.

Az Újszövetségbõl különösen a szenvedéstörténet,
a Jelenések könyve és a példabeszédek ragadják meg. „Minden
igazi mû a tékozló fiú történetének megismétlése” - vallotta.

1971-1981: Pilinszky János életének utolsó évtizede.
Költészetében új korszakot jelent, melynek költõi termését
barátai és kritikusai különbözõképpen ítélik meg. Vannak,
akik úgy látják, ezek a kései költemények csak morzsák az elsõ
Pilinszky asztaláról.  Mások szerint itt talált igazán önmagára,
itt vetkõzött le egészen minden olyan vonást, amit a Nyugat
elõzõ nemzedékeitõl örökölt. Nem itt kell ebben a vitában
állást foglalnunk. Néhány sort mégis szeretnék idézni egy vele
készült interjúból: „Valamikor még hiú voltam a versben. Most
már szeretnék nagyon nem hiú lenni. A tökéletességigény kövü-
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letté fagyasztja a költészetet. Most már majdnem lompos vagyok.
Azt is mondhatom: régi verseimet jobb kézzel írtam, most már
csak bal kézzel írok. Majdnem ügyetlenül. Akkor mindent látni
akartam, most már csak egy pontra figyelek. Mégis úgy érzem, így
kevesebb dolgot rekesztek ki. Beléphetnek a véletlenek…
Rájöttem, hogy egy rossz mondat a legszebb lehet, vagy a legpon-
tosabb. Hogy szép egy gárdatiszt, de a  baka többet tudd a hábo-
rúról. Most már bakákat írok.”

Pilinszky egy dimenziót csatolt hozzá az életünkhöz (most
már mindnyájunk életéhez, a költészet életéhez), meggazdagí-
tott a hiánnyal, elveszettséggel, az egzisztencia csontig, képle-
tig letisztított ínségével. Költõi hatalmának kivételes katarzi-
sa ilyen ínségre boltozódott. Most volna jó benézni oda, ahova
õ nyitott rést, benézni az elõszoba bentebbi ajtaján, most
volna jó oda, ahol a pusztulás úgy terül el, mint egy égbolt.

Tanuljuk meg talán éppen az Apokrif-ból, hogy a fájdalom-

nak is van értéke, sötét ragyogása.
S fogadjuk el a költõ pályaképe
tanulságául – jó pillanat erre a
Kossuth-díj –, hogy nem odaát,
nem a képzelet szülte világban,
hanem idelent, az emberek ítéle-
tében van a remény. A rettenetes,
a csetlõ-botló, a képtelen emberi-
ségben. Igen, a részvétben és a
részvételben van, amely önnön
sebein túllát, és egyetemesen
kiterjed a  létezõkre. 

Pilinszky János síremléke a
budapesti, Farkasréti temetõ 22.
parcellájában található.  

Összeállította: B. Osvát Ágnes
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B. Osvát Ágnes

Akkor is március volt
„Mély élményeinket elõbb elfelejtjük, aztán
Véletlenül bukkannak elõ, mint merõben újak, 
ezzel a sugallatos paranccsal: ezt meg kell írni!”

(Kosztolányi Dezsõ)

Nehéz iskolaévnek értem akkor a háromnegyedéig, nagyon
nehéznek. Anyu még a nyáron megbetegedett, valami szá-
munkra, gyermekek számára titokzatos betegségben és hóna-
pokra ágyban fekvõvé vált. Aztán annyira súlyosodott a
dolog, hogy az akkoriban még mûködõ mentõ-repülõgéppel
kellett M.-re szállítani, s Apu, a megfontolt, komoly Apu, úgy
szállt be melléje a repülõbe, és úgy búcsúzott tõlünk, hogy az
volt az érzésem, ha Anyu nem jön többé vissza, hanem hoz-
zák, akkor õt is csak hozni fogják. Szóval, a tragédia szele ott
settenkedett a fejem felett, csak éppen nem akartam tudo-
mást venni róla. Ezt ugyan jól is tettem, mert Anyu életveszé-
lyes mûtét és még további hónapokig tartó kezelés után,
végülis hazajött, hála Istennek. Így visszatekintve ezekre az
idõkre, most már könnyûnek tûnik minden, hiszen akkor
mégiscsak életben maradt az Anyám és lassan minden hely-
reigazodott. Addig azonban sok  minden történt. Sõt, mulat-
ságos része is adódott a dolognak, persze, ez még a betegség
elején. Nyár volt, amikor egy nap elhatároztam, hogy valamit
fõznöm kellene, ha már így magamra vagyok az üres konyhá-
ban, s úgy döntöttem, hogy fõzök egy nagy lábas tejbegrízt,
hiszen olvastam valahol, hogy a betegeknek ilyesféle könnyû
ételeket kell fogyasztani. Ezért hát nagy buzgalommal tüzet
raktam és az összes tejet, ami a házban feltalálható volt, oda-
tettem fõni, volt valami két és fél liter. Aztán mikor fõni kez-
dett, belecsorgattam a grízt, s addig-addig csorgattam, amíg
egészen sûrû nem lett. Azt persze nem tudtam, hogy a gríz,
fövés közben annyira kidagad, s még azután is sûrûsödik,
amint hûlni kezd. Így esett meg aztán, hogy amikor nagy
örömmel felszolgáltam a szinte már betonkemény masszát,
Apu, ahogy meríteni akart belõle, a kanál megállt a kezében,
ránézett Anyura, jobban mondva rákacsintott, s szinte egy-
szerre elkezdték énekelni az Egyszer egy királyfi dallamára,
hogy: “Gyúrta, kézzel, lábbal,/ tüzet rakott fával,/ mégis csak
úgy kellett/ szétvágni baltával’” Ült Anyu az ágyban, párnákkal
megtámasztva a háta és úgy nevetett, hogy a könnyei is
potyogtak, én meg csak álltam az ajtófélfának dõlve és nem

tudtam, hogy most mit csináljak. Nem is emlékszem, hogy sír-
tam-e vagy én is nevettem, azt azonban tudom, hogy attól
kezdve egy életre megtanultam tejbegrízt fõzni.

Az iskolaév kezdetén abban egyeztünk meg a szüleimmel,
hogy jobb híján, arra a tanévre bentlakásba költözöm, mert
ott rendszeres kosztot kapok, meg tanulni is nyugodtabban
tudok. Aztán meg akár minden nap hazaszaladhatok, ha ked-
vem lesz rá. Már úgy értem, mindezt akkor így képzeltük el,
naivan és jóhiszemûen, az igazság azonban az, hogy ezzel egy
csapásra véget ért az a védett állapot, amiben addig léteztem,
sõt, amit még csak észre sem vettem, mert azt hittem, ez a
természetes. Soha életemben nem laktam bentlakásban, így a
magam képtelenül regényes fantáziájával azt hittem, hogy ott
olyan életem lesz, mint ahogy azt a rengeteg, századelõn
kiadott leányregényben olvastam. Egyébként is igen korán
kezdtem olvasni, nagyon sokat és válogatás nélkül. Értettem
és tudtam szinte mindent, úgy általában mûveltebb voltam a
velem egykorú gyermekeknél. Csak egy dolgot nem értettem,
vagy félreértettem, azt, amit talán egy tízéves parasztlányka is
jobban tudott mint én, hiszen azt nem lehet könyvekbõl meg-
tanulni: az  életet, a maga nyers valóságában. Amibe nyilván
beletartozik az emberek viselkedési normája is. Fogalmam
sem volt a realitásról, a megváltozott társadalmi rendrõl, az
emberek butaságáról, rosszindulatáról, teljesen idegen volt
tõlem minden, ami álnokság, alattomosság, durvaság. Én
mindent és mindenkit idealizáltam, a magam álomvilágába
menekítettem, aztán legtöbbször rajtavesztettem. Mert az
élet nem hagyja magát, az élet erõsebb,  mint az álmok. S én
mégsem jöttem rá, hogy az én kis világom, a maga ismeretlen
határaival, amilyen tág, olyan szûk is: teljesen egyedül vagyok
benne önmagammal. Aztán ahogy telt az idõ, egyre kevésbé
vágytam ki ebbõl a szûkre és ugyanakkor tágra szabott bör-
tönbõl, hiszen hamarosan megtanultam, hogy kívül az orda-
sok üvöltöznek, vagy lehet, hogy éppen sunyin sompolyog-
nak, de már egyre kevésbé hittem a jóindulatukban. Persze,
idejében kellett volna felmérnem a valóságot, dehát ehhez
elszántnak, bátornak kell születni. Én pedig, bevallom, fél-
tem. Féltem és csodákban reménykedtem, a csodában, ami
egyszer majd megvált engem is, mint olvasmányaim vagy
késõbb  írásaim hõseit. Én mindig mindent halálosan komo-
lyan vettem, mindenkinek mindent elhittem és legfõképpen
hittem abban, amit csinálok. Csak késõn, nagyon késõn tört
rám a gyanakvás, de akkor aztán alaposan. Ez azonban tény-
leg sok, nagyon sok év múlva történt. 



Most még csak a bentlakásnál tartunk és akkor éppen alig
tizenöt éves voltam. Az igazság az, hogy sajnos soha életemben
nem éreztem vonzását semminek, ami közösség, talán innen
eredt a baj. Vagy esetleg túlságosan lerítt rólam a belsõ szabad-
ság, a lélek szabadsága, az emberek állította korlátok ostoba-
ságának korai felismerése? Tudja a csoda. Tény, hogy a bent-
lakásban a felügyeletünkkel megbízott, úgynevezett nevelõnõ-
nek már az elsõ napoktól kezdve szálka voltam a szemében.
Nem mondom, õ sem tûnt számomra a világ legcsodálatosabb
teremtményének, szûk homlokával, alattomos, savószínû sze-
mével, lapos tekintetével, egész lompos lényével. Különben is,
amikor legelõször ránéztem, rögtön egy sanda birka jutott az
eszembe, nem tehetek róla, némely emberekrõl tán még mai
napig is, - valami sajátos képzettársítás folytán, - különbözõ
állatok képe jelenik meg elõttem. Mondom, Gabi néni, - mert
így kellett szólítanunk õmindenhatóságát, - a továbbiakban
minden lehetséges és lehetetlen módon megpróbálta az elvi-
selhetõség határai alá gyûrni a bentlakásban töltött, amúgy is
eléggé keserves létemet. Sokára tudtam meg, hogy minek
köszönhette áldásos nevelõnõi kinevezését, ugyanis, akkori-
ban, mint már említettem, fogalmam sem volt politikáról és
társairól. Így csak elengedtem a fülem mellett, hogy Gabi néni
az orosz tanárnõ testvére, aki a Szovjetunióban végezte az
egyetemet. Ugye, milyen fennkölt dolog volt ez akkoriban?
Pedig Gabi néni talán hét osztállyal, ha dicsekedhetett. Mégis
alkalmasnak nyilvánították annyi kamaszlány felügyeletére,
„nevelésére”. Ami év vége felé aztán köznevetségbe fulladt,
amikor Gabi néni erkölcs- és erénycsõsz hajlandósága végül is
abban csúcsosodott ki, hogy szép lassan nõni kezdett a hasa,
mondanom sem kell, férj nélkül. Persze, manapság az ilyesmi
nem képezheti semmiféle elmarasztaló írás tárgyát (és ez így
természetes), de akkoriban, több mint hatvan évvel ezelõtt,
egy fiatal lányok nevelésével megbízott személy részérõl, hát
enyhén szólva is, alkalmat adott mindenféle titokzatos, elalvás
elõtti pusmogásra, kamaszröhejekre. Addig azonban Gabi
néni végezte áldásos tevékenységét, s meg vagyok gyõzõdve,
hogy sokkal többet rombolt a lelkünkben, mint amennyit épí-
tett. Ezzel kapcsolatosan majd a késõbbiekben fogok mesélni,
most azonban sokkal szebb és lélekemelõbb dolgok járnak az
eszemben. Annyi bizonyos, hogy leplezetlenül lenéztem sze-
gényt, és nehezen viseltem el, hogy sértõn primitívvé erõltetett
beszélgetésekkel kifaggasson, csupán azért, mert neki az ilyen
szorongató vizsgáztatások hatalmában álltak. Kihívó, gúnyos,
erõtlen, de végleg egyenesre szökkenõ magamra maradottsá-
gom állandóan ott lobogott a tekintetemben, amivel soha nem
bírt nyíltan szembenézni. Tõle tanultam meg, hogy a butaság,
ha némi ambícióval is társul, akkor nagyon gonosszá tud válni.
Ezt ugyan megtapasztalhattam negyven évvel késõbb is más
helyszínnel és egyéb körülmények között, dehát ettõl most
még nagyon messze vagyunk. És soha nem tudtam rájönni a
titok nyitjára, hogy a velem egykorú többi gyermeknek miért
nem probléma a magukhoz való viselkedés. Miért csak az ter-
mészetellenes, amit én csinálok? Akkor is, ha a legártatlanab-
bul játszom egy babával (ugyanis tizenöt éves létemre magam-
mal vittem a bentlakásba egy pici mûanyag babát, akár kaba-
la-babaként is, amit a magam varrta pólyában õriztem az éjje-
liszekrény fiókomban), vagy olvasgatok, sétálok, nézelõdöm.
Nézelõdni világéletemben nagyon szerettem, “csak úgy”, s ez
tart a mai napig is. Azt éreztem, de még nem értettem, hogy
sohasem leszek befogadhatóvá, beilleszthetõvé idomított fajta,
mert valami tõlem egészen független okból vagy okokból kifo-

lyólag egy egészen másfajta humánum él bennem, mint az
átlagemberekben, ami gyûlöletesen idegenné tesz a nagytöbb-
ség szemében. Mint már említettem, még sohasem volt úgy,
hogy rá ne fizettem volna, ha valakiben bízni akartam. Gabi
néninek volt rá gondja, hogy azokban a hónapokban alaposan
megtépázza amúgy is kókadozó önbizalmamat, így aztán nem
csoda, ha alig vártam a tavaszi vakációt, s elhatároztam, hogy
úgy otthagyom  én akkor a bentlakást, mintha soha ott se let-
tem volna. Nekem aztán elegem lett abból a szép életbõl. Azt
hiszem, azokban a hetekben határoztam el, hogy a következõ
tanévet már a fõvárosban fogom kezdeni. Addig azonban még
lélekemelõ dolgok is történtek. Például, közeledett március
tizenötödike, s a magyar tanárunk ezt a napot ünnepivé szeret-
te volna varázsolni, bár nem állt módjában túlságosan nagy fel-
hajtást csinálni, hiszen még ahhoz is nagy bátorság kellett,
amennyit megtett azért, hogy ez a nap emlékezetessé váljék
számunkra. Amennyire az akkori körülmények megengedték,
elmondta nekünk a magyar szabadságharc történetét, s meg-
kért, hogy tizenötödikén reggel mindenki ünneplõbe öltözve
menjen az iskolába. Fel is öltöztünk másnapra sötétkék szok-
nyába, fehér blúzba, a fiúk is sötét nadrágba, fehér ingbe, s a
kis rögtönzött ünnepi beszéd után, amit áldott emlékû taná-
runk a szabadban tartott, fényképet is készített az ünneplõbe
öltözött osztályunkról. Kokárda helyett ibolyacsokrot tûztem a
mellemre és egész nap valami áhítat tartott fogva, mintha
éreztem volna, hogy ez az utolsó március tizenöt, amire még
szabadon lehet emlékezni. Utána harmincnégy év halálos
csönd következett. Akkor 1956-ot írtunk.

Aztán nemsokára kikaptuk a tavaszi vakációt, s én elsõ nap
nem haza, hanem a barátnõmmel, Klárival, a nagymamájához
mentem, aki rögtön a városhatárt követõ faluban lakott. Közel
volt, így gyalog mentünk Klárival, - akirõl ennyi év távlatából
is csak azt mondhatom, hogy õ tényleg a barátnõm volt, - és
alig tettük le a csomagjainkat, rohantunk a mezõ felé. Úgy bújt
be a tavasz-illatú szél a hajamba, mintha fel akart volna emel-
ni és magával vinni a mezõk fölött, erdõk felett, lebegni,
suhanni, szabadnak lenni. És repültem már, magam voltam az
õstermészet, vágtattam, rohantam le a dombokon, fel a dom-
bokon, nyers, sarjadó illatokat éreztem, nem féltem semmitõl,
senkitõl, én voltam a mindenség, a tavasz. És boldog voltam.
Olyan boldog, mint addig még soha. És olyan szabad, mint
még soha. Ködbe, nem is ködbe, de semmibe vesztek az álnok
nevelõnõk, az álnok kamaszlányok, a furcsa tanárok, minden,
minden, amitõl félni lehetett. Csak röpültem, száguldottam,
hajam szálai között a tavaszi széllel, s úgy éreztem, ennek soha
nem szabadna vége szakadjon. Hiszen olyan jó boldognak
lenni. Olyan jó félelem nélkül élni. Olyan jó alattomosságok
nélkül élni. Tudtam, világosan éreztem, hogy a természet az,
ami nem csap be, a természet maga az Isten, maga a simogató
Jóság, ami csak az ártatlanokat fogadja be, a rosszakat meg
kilöki magából: õk nem értik meg az illatokat, nem veszik
észre a tavasz virágait, nem örülnek a perzselõ nyárnak, nem
látják szépnek az õszi elmúlást, semmit nem jelent számukra a
tél elõkelõ hûvöse. A természet érti az ártatlanokat, míg az
emberek legtöbbször nem értenek semmit. Élnek a maguk
alkotta törvények szûk világában, s nem is sejtik, milyen csodá-
latos az igazi világ. Úgy, ahogyan azt az Isten megteremtette.
Azóta sem hiszek én már senkiben és semmiben, csupán az
Istenben. De Õbenne sem úgy, ahogyan a katolikus vallási tör-
vények azt elõírják, hanem csak a magam formabontó, meg-
átalkodott módján.
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Nagy Zoltán

Akiben feltételek nélkül
megbízhatunk

Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,
az ég derûs, nincs homlokán redõ,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nõ. 

Radnóti Miklós

Mindenható Atyánk legcsodálatosabb teremtménye az
Ember, akit azért hozott létre, hogy kedvét lelje benne. A cél,
gondolom, ez volt. Éppen ezért az Õ világában, a legtökélete-
sebbnek teremtette. Olyan életteret alkotott neki, amiben jól
érezze magát és szabad akarata által õ is megteremthesse
magának azt, amit elképzelt akár jó az neki, akár nem. S ha
már el is rontott valamit, mindig új lehetõségeket kap annak
kijavítására vagy megújítására. Minden, ami itt a Földön
körülvesz minket, amivel és akikkel találkozunk, csak azért
van, hogy a fejlõdésünket segítse. Ebben az élettérbe annyira
tökéletes minden, olyan sok lehetõségünk van bármire, hogy
többezer élet megélése is kevés ahhoz, hogy kigyönyörködhes-
sük magunkat benne. Nem gyõzöm elégszer hangsúlyozni,
hogy „A világot nem kell rendbe tenni, a világ, természetébõl adó-
dóan maga a Rend. Nekünk csak azt kell megtanulnunk, hogy
ezzel a Renddel összhangban éljünk.” A szimfónikus zenekar is
attól válik léleksimogatóvá, ha összhangot tudnak teremteni
benne és erre az összhangra a léleknek van szüksége. A lel-
künk a teremtés rendjére van behangolva és csak attól érzi jól
magát, ami ehhez a rendhez tartozik. A legcsodálatosabb élet-
terünket a természetben találjuk meg, ahol minden téren össz-
hang van. Ha együtt élünk a természet rendjével, megtaláljuk
benne Istent és bõségben megkapunk mindent, de ha szembe
szegülünk vele, szenvedést okozunk magunknak, mert azt
rossznak éljük meg. És minél többet ártunk magunknak, annál
többet szenvedünk. Csak rajtunk múlik, mikor vetünk ennek
véget. Azzal ártunk magunknak a legtöbbet, ha elpusztítjuk az
életterünket, ezt a gyönyörû Természetet. Ezt vannak akik
tudatosan teszik, vannak akik tudattalanul, érdekbõl vagy
érdektelenségbõl, de folyamatosan rombolják azt, ami az éle-
tünket biztosítja. Atyánk szeretete mégis újabb lehetõséget ad,
hogy ezt meg tudjuk változtatni. Ahányszor az ember beleszól
a természet rendjébe, olyan diszharmóniákat okozhat, ami
elõbb-utóbb katasztrófához vezet. Annyira eltávolodtunk a
természettõl, hogy ennek már a mûködését sem értjük. Minél
kevésbé értjük, annál inkább beleszólunk és már azt sem lát-
juk, hogy ennek a káosznak az okai is mi vagyunk. Csak sírunk
és jajgatunk, hogy Istenem, miért tetted ezt velem? Nem Isten
teszi ezt velünk, Õ csak megengedi, hogy megtegyük, azért,
hogy ráébredjünk a hibáinkra és örülni tudjunk annak amikor
megbocsájt, csak így tanuljuk meg azt, hogy nélküle semmit
sem tehetünk jól, csak ha összhangban élünk vele. Atyánk nem
csak öt érzékszervet adott, amivel az általa teremtett világot
érzékelhetjük: ennél sokkal több van. Ha ezek mind mûköd-
nének, továbbra is együtt élhetnénk vele és nem hibáznánk
annyit. Mi távolodtunk el tõle, azzal, hogy érzékszerveinket
fokozatosan lezártuk. Csak azokat hagytuk meg, ami az anya-
gi világot érzékeli, ebbõl is csak öt van és azok se mind éberek,
mert a nagyvárosaink betontengerében már ezek is sorvadás-
nak indultak. Azok, akik megértik a teremtést és visszatér-nek

a természet-be, érzékszer-veik újjá élednek és úgy nyílik meg
elõttük a világ varázslatos szépsége, mint a virág, amikor
rámosolyog a Nap sugara és olyan dolgokat látnak meg, ami-
rõl azt hittük, hogy csak a mesékben létezik, mert csak a ter-
mészet segít visszatérni önmagunkhoz és a bennünk élõ
Istenhez, aki tárt karokkal várja megtérésünk, akár a tékozló
fiút. 

A természet rendjét a szellemvilág tartja fenn és azok dol-
goznak rajta, akiket a fizikai szemünkkel nem láthatunk. Ha
egyszerre nyílna meg mindenkinek a harmadik szeme, amivel
a szellemvilágot érzékeljük és meglátnánk, hogy mekkora kárt
tettünk földanyánknak, az emberiség sírva borulna térdre és
esdekelve kérné a megbocsátást. Az emberek egy százaléka
uralja a Föld vagyonát és értékeit. Õk azok, akik írtják és pusz-
títják az életterünket, a másik kilencvenkilenc százalék pedig
nekik dolgozik. Õk hitetik el velünk, hogy ezt másként nem
lehet. Tehát, mind hozzájárulunk a romboláshoz és így vágjuk
el rohamosan magunk alatt is a fát. Ezt kevesen értik meg és
azt is, hogy EZ lehet a pusztulásunk következménye, és nem
az, amit õk akarnak elhitetni velünk. Megfeledkeztünk arról,
hogy amit most teszünk tönkre - azzal a gondolattal, hogy egy
életünk van, - és az utódok oldják meg amit hátrahagytunk
nekik, azt a leszületések körforgásában mi fogjuk elszenvedni,
mert az utódok is mi vagyunk. A szellemvilágból mindenki, aki
a teremtést segíti, az embert szolgálja. Képzeljük  magunk elé
a legkisebb tündért vagy manót, aki csak azért fáradozik, hogy
létrehozza egy virág szépségét, vagy a vizek tisztaságát, mit
érez akkor, ha ez hiábavaló. Mert a vizeket folyamatosan
szennyezzük, szemetet szórunk a természetbe, termõföldein-
ket mérgezzük és erdeinket kiírtjuk Ha az erdõk eltûnnek,
azzal együtt a vizek is elapadnak, mert a felhõket is a fák vonz-
zák be. A kis tündérnek néha az is elég volna, ha látja, hogy a
virág szépségével meg tud mosolyogtatni egy embert. Az biz-
tos, hogy a szépség felismerése belénk van kódolva, ezt senki
sem tagadhatja, mert ha valami jót cselekszünk, attól a szívünk
megtelik örömmel, de ha rosszat teszünk, kellemetlenül érez-
zük magunkat, akár beismerjük, akár nem. A virágok mindig
mosolyognak, szépségükkel elárasztják lelkünket és ha vissza
tudunk mosolyogni rájuk, ezerszeresen  hálálják azt meg. Ha
szeretettel ápoljuk gyümölcsfánkat, azzal fogja azt meghálálni,
hogy a földbõl azokat az anyagokat szívja gyümölcsébe, amibõl
hiányunk van. Olyan mértékben és mennyiségben, amilyenre a
szervezetünknek szüksége van. Szeressük, óvjuk és ápoljuk
édes Földanyánkat, akinek a drága szívét annyiszor összetör-
tük, hiszen a fizikai testünket is neki köszönhetjük, s akkor
ebben a földi paradicsomban egész életünkben bõségben és
békében élhetünk.   

U.i.: „Nézd csak meg jól, mi minden van körülöttünk. A víz
háborog, a föld rá sem hederít. Látod a magasba nyúló hegye-
ket?! A fákat, a fényt, amely a nap minden percében változtatja
erejét és színét. A halakat, amelyek más halakat kergetnek,
miközben azon vannak, hogy elkerüljék a sirályok csõrét. Hallod
a zajokat, a hullámok moraját, a szél susogását, a homok nesze-
zését, a sokféle zajt, amely harmóniává olvad? És az élet meg az
anyagok e valószerûtlen hangversenyének kellõs közepén itt
vagyunk mi, te meg én és a körülöttünk lévõ sok-sok ember.
Vajon hányan látják meg közülünk azt, amit most leírtam?
Hányan értik meg reggelenként, micsoda kiváltság, hogy fölébred-
nek, hogy láthatnak, szagolhatnak, tapinthatnak, hallhatnak,
érezhetnek? Közülünk hányan képesek egy pillanatra megfeled-
kezni a nyûglõdéseikrõl, hogy elámuljanak ezen a csodás látvá-
nyon? Úgy tetszik: az ember éppen annak van a legkevésbé tuda-
tában, hogy él.”   (Marc Lévy)
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„Úgy állok bosszút/ Ellenségeimen, hogy/ Csak boldog vagyok.”   
„Néha táncolni/ Kell az ördöggel is,/ hogy Otthagyd a poklot.” (Tõkés Béla: Bosszú és Taktika)

Pilinszky János versei

Örökkön-örökké
Várok, hogyha váratsz, megyek, ha terelsz,

maradék szemérmem némasága ez,
úgyse hallanád meg, hangot ha adok,
sûrü panaszommal jobb ha hallgatok.

Tûrök és törõdöm engedékenyen:
mint Izsák az atyját, én se kérdezem,
mivégre sanyargatsz, teszem szótalan,

szófogadó szolga, ami hátra van.

Keserûségemre úgy sincs felelet:
minek adtál ennem, ha nem eleget?

miért vakitottál annyi nappalon,
ha már ragyogásod nem lehet napom?

Halálom után majd örök öleden,
fölpanaszlom akkor, mit tettél velem,

karjaid közt végre kisírom magam,
csillapíthatatlan sírok hangosan!

Sohase szerettél, nem volt pillanat,
ennem is ha adtál, soha magadat,

örökkön-örökké sírok amiért
annyit dideregtem érted, magamért!

Végeérhetetlen zokogok veled,
ahogy szorításod egyre hevesebb,
ahogy ölelésem egyre szorosabb,

egyre boldogabb és boldogtalanabb.

Tilos csillagon
Én tiltott csillagon születtem,

a partra ûzve ballagok,
az égi semmi habja elkap,
játszik velem és visszadob.

Nem is tudom, miért vezeklek?
Itt minden szisszenõ talány,

ne fusson el, ki lenn a parton,
e süppedt parton rámtalál.

S ne félj te sem, ne fuss elõlem,
inkább csittítsd a szenvedést,

csukott szemmel szoríts magadhoz,
szoríts merészen, mint a kést.

Légy vakmerõ, itélj tiédnek,
mint holtak lenn az éjszakát,
vállad segítse gyenge vállam,

magam már nem birom tovább!

Én nem kivántam megszületni,
a semmi szült és szoptatott,
szeress sötéten és kegyetlen,
mint halottját az itthagyott.

Kihûlt világ
E világ nem az én világom,
csupán a testem kényszere,

hogy egyre beljebb, mint a féreg
furakodom beleibe.

Így táplálkozom a halállal,
és így lakik jól õ velem;

az életem rég nem enyém már,
vadhúsként nõ a szivemen.

Minden teremtett elevenbõl
kijózanodva a szemét

így ütközik ki, leplezetlen                   
föladva hiú szégyenét.           

A mindörökre ismeretlen
végül is így lesz otthonos.

Mint hervadás az õszi lombot,
a pusztulás bebalzsamoz.

Kihûlt világ ez, senki földje!
S mint tetejébe hajitott

ócskavasak, holtan merednek
reményeink, a csillagok.



Pozsgay Judit

MÁRCIUSI CSODA
Hogy mennyire csoda az, ami ezen a korai márciusi napon

történt nálunk, bizonyítja az, hogy még a mai napig is emle-
getik a ház gyerekei, pedig tudvalevõleg az ifjúság nemigen
nézeget hátrafelé, inkább csak elõre.

Úgy kezdõdött, hogy soha nem hallott üvöltés remegtette
meg az ostrom alatt amúgy is kissé rozogává lett házunk fala-
it. Megremegtetett jómagamat is, aki létrán állva igyekeztem
elfogadhatóvá tenni a hólétõl, füst-és koromtól, s nem utol-
só sorban a gyermeki ujjnyomoktól erõsen kétessé vált abla-
kaim tisztaságát. A szívem elszorult, mert az ilyen üvöltések
rendszerint lakógyûléseket vontak maguk után, amikbõl jó
soha nem származott, s amely üvöltésekbõl Gábor fiam soha
ki nem maradt. Lekászálódván a létráról óvatosan lestem át
a másik szobába, ahol Gábornak a kegyetlen törvények értel-
mében éppen a fizika útvesztõibõl kellett volna megtalálni a
kivezetõ utat. Az viszont minden törvények ellen való lett
volna, ha ilyen ordítás után az asztal mellett marad. Persze,
hogy nem a fizikán merengve üldögélt! Az ablak mellett állt,
- a belsõ tábla nyitva, - és élénken, kézzel-lábbal telegrafált
valamit kifelé.

Lépteim zajára megfordult.
- Anyu, - kiáltotta lélekszakadva, - anyu, a Bálinték elutaz-

tak! Négy napra, anyu, anyukám, anyucikám, édes drága jó
anyám, négy napig játszhatunk! Itt az udvarban! Tollaslabdát
meg mindent!! - Hirtelen elkomolyodik. - Anyu, i g a z á n
tudom a leckét, meglátod, hogy tudom, este kikérdezheti-
tek!..

És igyekszik minél bizalomgerjesztõbben vigyorogni.
- Szóval mehetek már? A többiek lent vannak! - Eszébe jut

még valami: - A cipõmet már áthúztam, és a rosszabbik mac-
kót is.

Idõm sincs szólni, már rohan. Csattan az ajtó, s mire
magamhoz térek, az udvarról hallom egészséges, friss kaca-
gását.

Ténybeli ismereteim alapján tisztában vagyok a csodálatos
lehetõséggel, melyet Bálinték elutazása rejt magában.
Bálinték faluról cseppentek ide, a földmunkát felcserélték az
olvasztókemence melletti irtózatos robottal. De úgy látszik,
a cserével elégedettek, szinte napról-napra gyarapszik a kis
család berendezése, a három esztendõs kis Csuti teddy-bear
kabátban billeg, s minden évben disznót ölnek, amit a lép-
csõházban dolgoznak fel. Azonban rideg, maguknak való
emberek, a paraszti életformával nem vetették el a mentalí-
tást, a városi polgáréból meg csak a parvenü kellemetlen
tulajdonságait vették át. Õk az állandó ütközõpont a ház gye-

rekes lakói és a jámbor lakóbizottsági tagok között. Nem
gondolnak rá, hogy egy-két év, s kis Csuti is dübörögve rohan
le a lépcsõn, hogy a kis barátnõk majd az udvarból kiabálnak
fel hozzá nemsokára, s hogy a rollert a kislányok is szeretik.
Egyelõre mind erre nincs hely gyakran borgõzös agyukban, s
megkívánnák, hogy a ház vadócai még a lépcsõházban is láb-
ujjhegyen járjanak. Legalább is az õ ajtajuk elõtt.

Most hát elutaztak, ami a gyerekek nyelvén annyit jelent:
szabad a vásár! Ezek után elképzelhetõ, hogy ami négy nap
alatt az udvarban végbement, talán egy csatajelenethez is
elegendõ anyagul szolgálna. Gyerekeink úgyszólván nem
ettek és nem aludtak. Az iskola ugyan nem zárt be erre az
idõre, - a tanárok sohasem méltányolják az ilyesmit, - de
tanulásról, otthoni leckérõl szó sem lehetett. A tanrend
érdekes módon megváltozott, kizárólag torna, rajz, ének és
politechnika órák voltak, amikre tudvalevõleg nem kell
készülni, ezt még egy szülõ is beláthatja.

A csoda azonban, a tulajdonképpeni csoda, a lakókban
ment végbe. A lakókban, akik között szép számmal akadt
gyermektelen, s akik erejükön és fõképp idegeiken felül érté-
kelték a szabadságvágy elemi kitörését. 

A csacska özvegy elnyûtt cipõsarkai vidáman koppantak,
amig végigdöcögött a folyosón felettünk, hogy felemeljen
egy odatévedt papírrepülõt és visszarepítse az udvarban
várakozó Sisera-hadnak.

- Dobjátok föl még egyszer, - sipegte kipirulva, - majd
visszadobom!

Házunk Figarója izgatott bajusztépés kíséretében ordítot-
ta végig az egykapus meccset, s nem jutott eszébe csendre
inteni a zajongókat. A gyógyszerészné titokban bekötötte
Kispéter térképre emlékeztetõ könyökét, s a trafikosné cuk-
rot adott a leggyorsabb futónak. 

A Dagadtat senki nem verte meg elszakadt nadrágjáért, -
még a gyerekek se csúfolódtak vele - s a házmesterné meg-
ígérte, hogy elintézi a K.I.K.-nél a betört pinceablakot. 

A beteg Gaálné némán és szenvedve tûrt, s a csúzli-papí-
rokat szó nélkül visszadobálta az udvarba. Az órásék
macesszal kínálták a gyerekeket és megértõ mosollyal gurí-
tották vissza a labdát, amivel szünet nélkül döngették az ajta-
jukat.

Tomi, - a házmesterfiú - ócska mellényként vetette le fen-
sõbbséges modorát, s tizenhat évének minden vehemenciájá-
val kocsikáztatta egy kukában az ötesztendõs, kékszemû kis
Lacit.

Bandika, az orvosék harmadikos sápadt, penész-színû kis-
fia sóvárogva nézte a féktelen duhajkodást. Õt soha nem
engedték a “vad fiúk” közé, õ mindig csendes, illedelmes és
jólnevelt volt, a parkban is anyja mellett üldögélt, és kocsival
vitték az iskolába. A lakóbizottság érzékenyebb szívû tagjai
már-már küldöttséget szerveztek Bandika szüleinek megpu-
hítására, mert nem bírták elviselni a szomorú szemû kisfiú
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tekintetét.
És akkor jött a második csoda: a harmadik napon, - leg-

alább négy pulóverba csomagolva - Bandika is megjelent az
arénában, vézna kis kezében külön a nagy alkalomra vásárolt
tollaslabda ütõvel.

Az egész ház kigyûlt a nagy eseményre. És jóság ült a sze-
mekben, és mosoly az arcokon.

A kis indiánok is átérezték a perc nagyszerûségét, mert
megilletõdötten bámulták Bandikát, és nem tudták mit kezd-
jenek vele és önmagukkal. Végül is Tomi a nagyfiú lendítet-
te vissza õket a játék örökszép illúziójába: fejmagasságban
spárgát húztak keresztül az udvaron, újságpapírokat aggat-
tak rá, ez volt a “háló”. A sok papíros a kifeszített spárgán, -
mint száradó ingek a kötélen, - a lakók a folyosókon, abla-
kokban, a gyerekek viháncolása az udvaron, határozottan a
neorealista olasz filmek unalomig elcsépelt jeleneteit idézte.
Itt azonban nem volt unalom, veszekedõ szomszéd, de még
ócska verkli sem, csak szeretetben összefonódó emberek
gyûrûjében egy izgatott, sápadt kisfiú. 

A Figaró elbömbölte magát.
- Üssed, kisfiam, üssed, Bandika, mutasd meg, ki a legény!
És Bandika megpróbálta.
Az elsõ ütések nem sikerültek, a furcsa kis jószág bágyad-

tan perdült a földre. De nem nevettek a fiúk, s Bandika kipi-
rult az igyekezetben. És egy-egy sikeres ütése után, már vidá-
man lendült a labda. Párost játszottak, sõt hárman-hárman
álltak egy oldalon. Az indiánok gyakorlottan kezelték az
ütõt, õket mégsem dicsérte senki. Bandikát azonban hatal-
mas taps és biztatás lelkesítette a mind ügyesebb és ügyesebb
játékra. 

- Veretlenül elsõ vagy fiam! -bömbölt újra Figaró, s egy
zacskó töltetlen savanyúcukor röpült a fiú lábai elé.

És ekkor - ekkor - bekövetkezett a harmadik csoda.
Három ajtó nyílt egyszerre, s három pulóveres, zavartképû

atya lépett ki rajta, kezükben egy-egy ütõvel. Zavaruk óriási-
vá nõtt, mikor az udvaron észrevették egymás közös szándé-
kát. De nem sok idejük maradt a tétovázásra, a három gye-
rek, Bandika, Kispéter és Gábor fiam már húzták is õket a
spárga jobb-és baloldalára. És pendült a húr, szállt a labda,
és a zavar gyermeki mosollyá szelídült és tapsolt a ház összes
lakója.

A negyedik, az utolsó nap estéjén, - miután a Bandikával
szaporodott indián sereg (“valódi” indián jelvényekkel!)
összeszedte a ház minden szemetét, - amit Tomi igazi kény-
úri dölyffel nézett végig, a lépcsõház ablakában lógatva lába-
it -, furcsán égõ torokkal sikáltam le wigwamunk jól befûtött
fürdõszobájában a Fürge Szarvast, anyai szívem egyetlen
kicsi mohikánját.

Mert holnap már el kell dugni a jelvényeket, el a tollaslab-
dát, a focit, a spárgát az újságpapírokkal, mert holnap jön a
könyörtelen Törvény, s míg a kis mohikánok új boldogságról,
és tartósabb szabadságról álmodtak ezen az éjszakán, a fel-
nõttek kialusszák a jóság, együttérzés és szeretet mámorát, s
megfeledkeznek a szabadságról!
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Nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kíván
mindannyiotoknak a szerkesztõ néni 
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Országos Szövetsége 1991-tõl kiadja az Átalvetõ folyóira-
tot, mely kiadvány az általános magyar értékek mellett, a
sajátos erdélyi magyar kultúrát, hagyományt, történelmet
közvetíti is ápolja. Történelmi vonatkozású írásaink közül
kiemelt helyen szerepel a nemzettudat ápolása, az erdélyi
oktatás, egészségügy és általában minden olyan terület,
amely hozzájárulhat ahhoz, hogy magyarnak maradhas-
sunk meg a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban.
Az EKOSZ banki számlaszáma az alábbi:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Ügyfél: 00633999 ERDÉLYI KÖRÖK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE
Számlaszám: 10918001-00000063-39990003 HUF
Az Átalvetõ folyóirat megrendelése és fenntartása ügyé-
ben a jelzett számlaszámra lehet utalni.
Az Átalvetõ folyóirat éves elõfizetése 2016-tól postai és
egyéb költségek miatt 2000 Ft, melyért 4 db lapot kapnak
negyedévente, aki pedig adományt is tud adni, azt termé-
szetesen feltûntetjük a lapban, szokásunkhoz híven.
Kérem tisztelettel, hogy minél többen terjesszék és rendel-
jék meg a lapunkat.
Sok szeretettel: dr. Szekeres Sándor, elnök

Kincses Elõd virágot helyez el
Fotó: Bálint Zsigmond
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