
Kölcsey Ferenc

HIMNUSZ
(részlet)

Vagyunk, akik voltunk, leszünk, akik vagyunk. Megjelenik: március, június, szeptember, december hónapokban.

A TARTALOMBÓL

„Őseinket felhozád

Kárpát szent bércére,

Általad nyert szép hazát

Bendegúznak vére.

S merre zúgnak habjai

Tiszának, Dunának,

Árpád hős magzatjai

Felvirágozának.”

2022. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja.

122

Portik Sándor: Békási szoros

Kós Károly szobrának avatása 
Nagyatádon
Dr. Orbán Csaba kitüntetése
Király László: Valahol ott (vers)
Molnos Ferenc: Könyv és gyertya
Bölöni Domokos: A termékeny 
életű értelmiségi
Mikes Kata levele Amerikából
Erdélyi pünkösdi királynék és királyok 
száz esztendeje 
Szíki Károly: Francia és magyar 
sorsok nyomában 
Ősz Erőss Péter: Csángó sors vár…
Nagy-Bodó Tibor: Erdély értékei II.      
Domokos Edit: Gyermekkorom 
emlékfoszlányai
B.Osvát Ágnes: Irodalom

.............................................
..................

...........
........

......................................
..............

........................................

....................................
.....
....

......................................
......................

2.
3.
6.

10.

20.
26.

27.

33.
35.
41.

47.
55.



 Dr. Orbán Csaba - a Nagyatádi Erdélyi Kör elnöke és 
az Erdélyi Körök Országos Szövetségének alelnöke - 
munkásságát számos maradandó, testet és lelket 
gyönyörködtető alkotás bizonyítja a településen. A 
nagyváradi származású orvos legutóbbi kezdeményezése 
Kós Károly nagyatádi szobrának a felállítása. Dr. Orbán 
Csabát álmának megvalósításában Szászfalvi László 
Fidesz-KDNP parlamenti képviselő támogatta. Ilyen 
körülmények között fogott neki Sütő Ferenc pécsi szobrász 
Kós Károly mellszobrának elkészítéséhez, amelynek 
elhelyezését a Nagyatádi Református Templom közelében 
tervezték. 

 A szobor avatásakor a nagyatádi lakosok mellett jelen 
voltak az Erdélyi Körök Országos Szövetségének tagjai, 
akik nemcsak Nagyatádról, hanem 
Budapestről,  Monorról,  Paksról, 
Komlóról és Szegedről is érkeztek. A 
meghívottak között szerepelt még az 
ungvári Credo együttes is. Dr. Tóth 
Csaba Attila gondos szervezésének 
köszönhetően az Ivaskovics József 
vezette társulat idejében megérkezett 
Ungvárról Nagyatádra.

Alábbiakban vázlatosan kiemelünk 
néhányat az esemény méltatóinak 
legfontosabb gondolataiból:

Sütő Ferenc pécsi szobrász:
Isten állította példaképül elénk Kós 

Károlyt. A református egyházközség, a 
Nagyatádi Erdélyi Kör, Bagó László és 
Salekovics László vállalkozó össze-
fogásával vált lehetővé Sütő Ferenc 
szobrászművész alkotásának fölállítása, 
a Magyar Kormány támogatásával, 
2022. március 26-án. 

Hella Ferenc István somogyi refor-
mátus esperes:

A lelkekben kell megvívni a küzdelmet. Az embereket 
támogatni kell, hogy megmaradjunk magyarnak. Nagy 

áldás az, hogy itt megállhatunk és szólhatunk erről. A nagy, 
több évszázados megpróbáltatások után, az Isten csodája, 
hogy él még nemzetünk e hazában, a Kárpát-medencében.

Szászfalvi László országgyűlési képviselő:
Köszönet a szoborért: örömközösségben avathatjuk fel 

Kós Károly szobrát, olyan örömközösségben, ahogy ő 
kívánta a magyarság egységét. Kós a szolgálatban látta 
meg és követte küldetését, az egységes magyar nemzet 
szolgálatát. Isten áldja azokat, akik szobrot emelnek Kós 
Károlynak, aki azt példázza, hogy lélekben legyenek 
erősek!

Nagy Ervin, a Magyar Nemzet Művésze, építész:
Meg kell mondanunk egymásnak, hogy miért vagyunk 

magyarok. Kos Károly bátyánk egyszerűbb ember volt. A 
legnagyobb embereink általában 
egyszerűen viselkedtek. Így például, 
hogy csak a művészeknél maradjunk: 
Melocco Miklós, Sára Sándor vagy 
Makovecz Imre. A finnek svéd rabigában 
éltek. Ők akkor találták meg a közös-
ségépítő kultúrát. Ami a közösségépítő 
építészetet illeti, annak három pillére 
van: a funkcionalitás, a tartósság és 
szépség. Ennek a háromnak egységét 
valósította meg Kós Károly is, a 
közérthető, egyszerű ember és művész.

A szobor kivitelezésének kitűnő 
mesterei voltak: a Caster Bronz Kft. 
budapesti öntöde szakemberei: Balogh 
Zoltán és Gál Tibor, illetve a pécsi 
kőfaragó: Gálffy Béla.

A szoboravató ünnepség fényét 
emelte a Credo együttes színvonalas 
műsora, szívhez szóló dalaikkal meg-
örvendeztették a jelenlévőket.

A rendezvényt követően közös 
vacsorán vett részt az ünneplő közösség és végül szép 
magyar népdalok és katonadalok éneklésével ért véget az 
est.

Kovács Géza, Szekeres-Lukács Sándor
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Az Erdélyi Körök Országos Szövetsége óriási örömmel 
vette tudomásul, hogy Dr. Áder János a Magyar 
Köztársaság államfője, 2022. március 15-i ünnepünk 
alkalmával Dr. Orbán Csabának, a Nagyatádi Kórház 
Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosának, a 
Csurgói Egészségügyi Centrum igazgatójának Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést adományozott.

Dr. Orbán Csaba magasrangú kitüntetésének indoklását 
érdemes szó szerint idézni: „lelkiismeretes gyógyító-
munkája, a Csurgó lakosságának orvosi ellátását biztosító 
egészségcentrum kialakítása érdekében végzett 
tevékenysége, valamint Nagyatád közösségi életében 
vállalt szerepe elismeréseként a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést” érdemel, melyet személyesen 
Prof. Dr. Kásler Miklóstól, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának miniszterétől vehetett át.

A nagyváradi származású orvosnak már az édesapja, 
Orbán Miklós is több 
igen hasznos és mara-
dandó értéket tett le a 
magyarság megmara-
dásáért folytatott harc 
képzeletbeli asztalára: 
megalapította az Erdély 
Kört, majd egy gyönyö-

rű nagy kötött székelykaput és kopjafát faragott, mellyel 
díszítették Nagyatádot.

Dr. Orbán Csaba folytatta az édesapja által elkezdett 
nemzetvédő munkát, sikerült felállítania Nagyatádon Wass 
Albert mellszobrát, Hunyadi János 
emlékoszlopát, Bocskai István emlék-
kövét, gróf Somssich Eszter emlék-
tábláját, Szetsey Irma mellszobrát, akit 
gyakran "a nagyatádiak Kanizsai 
Dorottyája" címen emlegetnek és 
nemrég Kós Károly mellszobrát. 
Több nemzeti érzelmű magyar 
emberrel, polgári szervezetekkel kö-
zösen kezdeményezte a Wass Albert 
Emlékezete Alapítvány létrehozását 
Nagyatádon, hogy ennek segítségével 
magyar kulturális rendezvényeket 
lehessen szervezni és megtartani.

Az Erdélyi Körök Országos Szövetsége a fenti 
maradandó eredményekért rendkívül büszke az alelnökére.

Dr. Szekeres Sándor, EKOSZ elnök

2022. június
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tagszervezetei közül a monori Bethlen Gábor Erdélyi 
Körön kívül a távolban feltűnt a Nagyatádi Erdélyi Kör 
táblája is. A hatalmas – közel félmilliós tömegben – az 
ismerősök közül sokan elveszítették egymást, de Rajki 
László  Monor feliratú magyar zászlója alatt, azt mindig 
követve a monoriak egyben tudtak maradni és a 
Parlament előtti Kossuth tér déli részéig sikerült 
megközelíteni az ünneplő tömeg központját. A felvonuló 

tömeg elején Csizmadia Lász-
lót, Bayer Zsoltot, Fricz Ta-
mást, Semjén Zsoltot, ifj. Lom-
nici Zoltánt, Csókay Andrást és 
a Békét akarók transzparensét 
lehetett látni angol felirattal is, 
hangsúlyozva a nagyvilágnak, 
hogy a magyar emberek nem 
akarnak sem-milyen háborút.

A Békemenet jelszavai 
megerősítették a Fidesz-KDNP 
kormányt abban,  hogy a 
magyarok többsége ki akar 

maradni a mostani háborúból is. Orbán Viktor Kossuth 
téri beszédében hangsúlyozta és hangoztatta: aki a békére 
és a biztonságra szavaz, az a Fideszre szavaz. 

Szekeres-Lukács Sándor

Az Erdélyi Körök Országos Szövetsége (EKOSZ) 
március 15-én már 9:30-kor - igencsak korán - jelent meg 
a Monor Város Önkormányzata által szervezett 
ünnepségen a fő téren, ugyanis utána szerettek volna 
csatlakozni a Békemenethez. 

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő ünnepi 
beszédét színvonalas műsor követte: Hirschl Laura, 
Keller Márton és Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi 
Színház három tagjának 
előadását tekinthették meg. 
Az ünnepségen Darázsi 
Kálmán polgármester Mo-
norért Emlékplakett és 
Oklevél kitüntetéseket adott 
át Dr. Burzuk Valéria tü-
dőgyógyász főorvosnak és 
Varga Istvánnak, a Monori 
SE korábbi birkózó edzőjé-
nek. A városi rendezvény 
végén Monor Város szerve-
zetei, intézményei és civil 
szervezetei koszorúkkal tisztelegtek Kossuth Lajos 
mellszobra előtt. Az EKOSZ elnök mellett Szász Csaba 
és Varga Imre koszorúzott a szervezet nevében. Az 
ünnepségen résztvevők ezt követően nagy számban 
indultak el Budapest irányába, hogy részt vehessenek a 
Békemeneten.

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás 
Közhasznú Alapítvány (CÖKA) Békemenetet szervezett 
március 15-re, ugyanis nem lehetett némának maradni 
akkor, amikor hazánkat és a keresztény magyar 
kormányt, úgy a külföldi globalizációs körök, mint a 

belföldi tejtestvérei, na-
ponta támadták. A felhí-
vásra 2022. március 15-én 
12 óra után az Erdélyi 
Körök Országos Szövet-
ségének egyesületei is 
megjelentek Budapesten, a 
Császár-Komjádi Sport-
uszoda melletti Elvis Pres-
ley téren.

Az EKOSZ eddig is 
minden Békemenethez 
csatlakozott, és örömmel 
töltötte el a hatalmas 
sokezres tömeg látványa, 

amely kiáll a független, keresztény Magyarországért a 
Fidesz-KDNP kormány mellett. Mindnyájunk közös 
célja egy békés, jobb világ létrehozása. Az EKOSZ 
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Jelen számunk belíveit 
Portik Sándor és Dávid Júlia

festők műveivel díszítjük, 
valamint B. Osvát Ágnes 
haikuival gazdagítottuk.

Az EKOSZ a Békemeneten

Monor, 2022.03.15.

Gyergyó házak Both vára alatt, 2021, 
50x40, olaj, vaszon



kiképzés mellett balettmester tanította őket arra, hogyan 
lépjenek méltóságteljesen és tisztelettudóan egyetlen 
koppanás nélkül a Szent Korona és a Szent Jobb 
kísérésekor! Külön szervezetet alkottak a honvédségen 
belül, mely teljesen politika mentességet képezett. Ezalatt 
az értendő, hogy a koronaőröknek csak saját 
parancsnokuk vagy a miniszterelnök adhatott utasítást, de 
csakis addig, amíg a Szent Korona érdekeit képviselte a 
parancs. 

A Magyar Királyi Koronaőrők célja, hogy ezt a 
hagyo-mányt életben tartsák és utódaik továbbvigyék azt, 
amit hosszú évszázadokon keresztül igaz magyar 
nemesek, katonák, papok és országlakosok megőriztek és 
tiszteletben tartottak. Kérésük mindazok felé, akik 
értékelik tevékenységüket, hogy támogassák ezt a 
hagyományt, ne merüljön feledésbe azon embereknek a 
törekvése, kik életüket szentelték a Szent Korona 
őrzésének.

 
A Szent Korona őrzésének története
A Szent Korona őrzése több mint ezer évre nyúlik 

vissza, törvények szabályozták a működést.
I. Szent István 1018-ban megalapította a fehérvári 

Bazilikát, melynek tornyában őrizték a koronázáshoz 
szükséges kellékeket. 
Hunyadi Mátyás 80000 
arany ellenében vissza-
kapta a Szent Koronát és 
Sopron városát III. Fri-
gyestől. Mátyás haláláig 
egy koronaőr látta el az 
őrzési feladatokat.

A magyar kormány 
külügyi vonalon 1945 és 
1953 között három alka-
lommal hivatalosan, és 
több esetben nem hivata-
los formában is a korona 
visszaszolgáltatását kérte 

az amerikai féltől. Az amerikaiak a kéréseket sorra 
elutasították, hivatalos nyilatkozataikban pedig jelezték, 
hogy az Egyesült Államok a magyar Szent Koronát nem 
tekinti hadizsákmánynak, sem restituálandó műkincsnek, 
hanem megkülönböztetett jellegű tulajdonként kezeli, és 
őrzi. 

 Az 1945. év szeptemberében a korona Wiesba-
denbe, az amerikai hadsereg műkincsgyűjtő központjába 
került. Innen 1949 májusában a frankfurti Deutsche 
Reichbank egy páncélszekrényébe került, majd 1951 
augusztusában Friedbergbe, az USA hadseregének 

2022. február 25-én Woth Imre, a Magyar Királyi 
Koronaőrök Egyesületének elnöke volt a vendégünk a 
HÁLÓ Közösségi és Kulturális Központban. Szuggesztív 
előadásában a Szent Korona sorsáról, a Koronaőrök 
rendkívüli kül-detéséről, a Szent Korona 1978-as 
hazatéréséről szólt. A Koronaőrség feladata a Szent 
Korona őrzésére hivatott egykori Magyar Királyi 
Koronaőrség dicső hagyományainak folytatása és a Szent 
Jobb őrzése. 

Woth Imre előadása után Frigyesy Ágnes, Szalézi 
Szent Ferenc-díjas újságíró, fotóriporter, a BSZK elnöke 
beszélgetett az előadóval, majd az érdeklődők is 
feltehették kérdéseiket.

 
A Magyar Királyi Koronaőrök Egyesületének 

története - részlet 
Történetük visszanyúlik az 1200-as évekig. Talán 

sokan nem tudják, de a magyar Szent Korona a világon 
egyedülálló korona, mivel Szent István királyunk 
országunk-kal együtt ajánlotta fel a Szűzanyának.

1978-ban Jimmy Carter visszahozta a Magyar 
Államnak a Szent Koronát, ekkor még Józsi bácsi nem 
lehetett jelen, de már ekkor megért benne a gondolat, 
hogy a Koronaőrséget újból felállítja. Viszont Jimmy 
Carter következő ma-
gyarországi látogatása 
alkalmával már szemé-
lyesen kérte, hogy Józsi 
bácsi jelen legyen a Szent 
Korona mellett. Ugyanezt 
a megtiszteltetést kapta 
Erzsébet királynőtől is. 

A múlt rendszerben 
nem volt lehetősége arra, 
hogy a Szent Korona 
mellett őrséget állhasson. 
1990-ben megvalósult 
Józsi  bácsi  álma és 
különböző adományok-
ból megvarratta ugyanazokat a ruhákat, melyeket 1945-ig 
viseltek a koronaőrök, valamint megalapította 
egyesületüket. Minden követ megmozgatott azért, hogy a 
Szent Korona és a Szent Jobb mellett legyen régi 
társaival, folytassa az évszázados hagyományt és frissítse 
az állományt. 

A legtöbb koronaőrt Jutason képezték ki, mely az 
ország egyik legkeményebb tisztképzője volt. Itt kapták 
meg azt a tudást és keménységet, mely alkalmassá tette 
őket arra, hogy a Szent Koronát és a hozzátartozó 
drágaságokat akár életük árán is megvédjék. A kemény 

5EKOSZ-EMTE EKOSZ hírek

2022. június

Életük árán is megvédik a Szent Koronát



európai parancsnokságának pénzügyi központjába vitték. 
Miután tisztázódott, hogy a visszaszolgáltatás kérdése 
csak hosszú távon rendezhető, a Szent Koronát 1953-ban 
egy hadihajó fedélzetén, titkos akció keretében a tengeren 
túlra szállították, és Fort Knoxban az amerikai pénzügy-
minisztérium központi aranylerakatánál helyezték el, 
amelyet a hadsereg egy tankhadosztállyal biztosított. Az 
átszállítás megszervezését, és az amerikai területen 
történő őrzés ellenőrzését az Egyesült Államok külügy-
minisztériuma felügyelte. 

A magyar Szent Korona őrzésének feladatát a 
minisztérium személyhez kötötte: az 1953-as tengeri 
szállítás, az elhelyezés, és az őrzés ellenőrzésének 
feladatát a minisztérium egyik osztályvezetőjére bízták, 
aki magánál tartotta a koronaláda hét kulcsát is. Később, 
1975-ben ezt az amerikai „koronaőri” státust átruházták a 
Külügyminisztérium magyar referensére, aki 1978-ig, a 
korona visszaszolgáltatásáig látta el ezt a feladatot. A két 
megbízott személy 25 év alatt 17 alkalommal hajtott 
végre ellenőrzést a koronát őrző objektumban.

Forrás: koronaorseg.hu
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Átalvető

EKOSZ hírek

A jegyzetíró ezekben a napokban valamiképpen úgy 
van a témákkal, mint a Covid szorításának legkeményebb 
hónapjaiban. Akkor is úgy érezte, hogy mindenekelőtt a 
világjárványról kellenne írnia és most is, ugyanúgy, a 
szomszédban dúló háborúnak, a milliókat otthonukból 
elkergető bombatámadásoknak és fegyverropogásnak 
kellenne leginkább megragadnia a tollát. És már-már 
lelkiismeretfurdalása lehet amiatt, hogyha másról ír, 
másról beszél. Dehát az élet mifelénk, szerencsére, megy 
tovább a maga útján a hírek és álhírek, az infláció, a 
drágulások és bármiféle, a hétköznapokat érintő 
híresztelések közepette.

Az újságok továbbra is megjelennek, és a posta-
ládámba megint bedobtak egy olyan folyóiratot, amelyről 
már régóta készülök írni. Mindig újra meg újra 
meglepődöm, hogy még létezik, még van, még nem adta 
fel, olyan körülmények között, amikor jóval nagyobb 
nevű társai már lassan-lassan a feledésbe merültek akár a 
gazdasági kényszer szorításában, akár a politikai 
hullámverésben, netán a világháló vagy a határokon 
átnyúló digitális média olvasói-hallgatói-nézői kon-
kurrenciája szorította ki őket.

Nos, az Átalvető című folyóiratról van szó, amely a 
magyarországi Erdélyi Körök Szövetségének és az 
Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének 
negyedévente megjelenő lapja. Az erdélyi köröket és a 
megnevezésükben eltérő, de célkitűzéseikben hasonló 
más civil szervezeteket még a múlt század kilencvenes 
éveiben a Magyarországra menekült vagy áttelepedett 
erdélyi magyarok hozták létre. Úgy érezték, hogy 
egymással jobban kellenne tartaniuk a kapcsolatot, 
ugyanakkor az anyaországban is jobban kellenne 
tudatosítani, hogy mit is jelent az erdélyi magyarok 
nemzeti-szellemi-kulturális öröksége.

Mindez történt azokban az években, amikor román 
orvosnak mondták az egy-egy faluban letelepedő, 
mondjuk Szabó Sándor nevű orvost és ugyanilyen 
mérnöknek az Asztalos László nevű mérnököt. A nevek 
természetesen nem vonatkoznak semmiféle konkrét 
személyre, csupán arra emlékeztetnek, hogy ezt a jelzőt a 
magyarországi társadalom kisebb-nagyobb közössé-
geinek még manapság sem sikerült teljes mértékben 
felednie, noha azóta sok víz lefolyt nemcsak a Dunán, a 
Tiszán, a Maroson, a Kőrösökön, hanem a nemzetpolitika 
kanyargós, majd egyre szélesedő medrében is.

A szövetségbe tömörült erdélyi körök eleinte valami-
féle közös értesítőben gondolkodtak, majd a Tolna 

Székedi Ferenc
Az ÁTALVETŐről

VALAHOL OTT
Király László

Sóvárad fölött, a Kerekhegyen.
De mondhatnám Endrebércét, vagy Szénégetőt.

Mondhatnám a Cserét, Virgót, Szénamezőt.
De Sóvárad fölött mindenképpen.

Ahonnan látható a Mezőhavas.
Vagy a Küküllő völgye Makfalváig.

Valahol ott.
Valamikor akkor.

Sovány tehenek előtt a barázdában.
Döglegyek dongásában.

Valahol ott, valamikor akkor.
Vagy a pohárderekú boglyák taposása közben.

Kukoricások szablyái között.
Vagy amikor szénásszekér-költemények

ereszkednek alá a római-kori úton
szombati-esti harangszó karjaiba.

Valahol ott.
És valamikor akkor.

Elsuhogó évek.
Őszök, telek.

Némaságok, tavaszok, nyarak. 



7EKOSZ-EMTE EKOSZ hírek

2022. június

megyei egyesület adta kölcsön saját lapjának a nevét, és 
ezután már ezzel a fejléccel jelentek meg. Aki a 
magyarországi és a romániai sajtópiacot ismeri, annak 
egyértelmű, hogy milyen - immár három évtizede kitartó 
- hősiesség egy olyan ötven-hatvan oldalas, színes 
fedőlapú, de belsejében fekete-fehér folyóiratot szerkesz-
teni, amely ragaszkodik indulásának alapelveihez. 
Kéziratokat kell beszerezni, megszerkeszteni, betördelni, 
korrektúrázni, a megjelenéshez szükséges pénzügyi 
hátteret előteremteni, majd terjeszteni, postázni is a lapot. 
Mindezt teljesen ingyen, bármiféle anyagi ellen-
szolgáltatás nélkül. A Magyarországon vagy itthon élő 
szerkesztők közül vannak, akik már sok-sok évet 
lehúztak, mások távoztak az élők sorából,  a 
szerkesztőbizottság többször is változott, de ami a 
legfontosabb: az idén márciusban immár megjelent a 121. 
szám is. 

És az Átalvető tartalmában mindig akad valami, 
amiről itt lehet olvasni először, ami felidéz, ami 
emlékeztet és ami összeségében arra a szakmai 
tisztességre figyelmeztet, amely már csak bizonyos 
sajtószigeteken maradt meg a témaválasztással, a 
szerkezettel, a fogalmazással, a nyelvhelyességgel 
kapcsolatban.

Vagyunk, akik voltunk, leszünk, akik vagyunk. 
Mikes Kelemennek ezt a mondatát őrzi fejlécében a 
folyóirat és gyakran érzem úgy: ez is valamiféle levél – 
nem a kedves nénémnek, hanem nemzedékeknek 
címezve. Hogy ilyen volt a sajtó múltja, mielőtt ilyen lett 
a jelene.

Forrás: Bukaresti Rádió, magyar nyelvű adás, 
Vélemény-rovat, 2022. március 18.

2022. március 21.

Gyergyószentmiklós egykor, 2010, 
100x70, olaj, vaszon

ANYÁM 
SZÜLETÉSNAPJA

B.Osvát Ágnes

(május 7.)

Értelmét vesztve szorongott 
tömött utazótáskámban,

a széna-kölni és a kaola-szappan. 
Mindkettőt okafogyottan,

és túlságos későn vásároltam.
S Te hiába kívántad oly nagyon,

már csak a földnek adhatom,
a földnek, mi takar Téged,

s nem enged ünnepelnem véled,
azt, hogy visszajöttem,

ajándékokkal telten s összetörten.
Szemedben többé nem láthatom
pici boldogság-lángok lobogását,

amiknek soha- soha mását
senkitől meg nem kaphatom.

S az ólomsúlyú földre rogytam,
és a tíz körmömmel kapartam

a nehéz, sárga agyagot.
Lásd, elhoztam, amire vágytál,

azt is tudom, hogy nagyon vártál,
vedd hát az ajándékomat,

ha másként nem lehet: a föld alatt.
S majd tavasszal, ha nyílnak az egek, 

sarjadnak belőle  titokzatos,
szénaillatot hordozó füvek. 
De  messze még a tavasz és

messze jár a Te sugaras, meleg
mosolyod. Most  sötét felleg

kering fenn, és pilinkélő havat szór,
puha köd fon át, s egy hang szól:

- lányom, anyád megkapta ajándékodat.

És azóta, májusi születésed napján,
- de gyorsan suhannak  az évek -,
az égből csillagvirágok hullanak.   



Nyolc évvel ezelőtt állították fel Zetelaka községben a 
víztározótól is jól látható óriási székely zászlót zete-
váraljai civilek kezdeményezésére. A székely szimbólumot 
évente legalább egyszer cserélni kell, noha folyamatosan 
gondoskodnak épségéről, próbálják óvni, szükség esetén 
javítani. A napokban egy fenyédi építőipari vállalkozás, a 
Celiqum nagylelkű adománya révén újból régi pompáját 
mutatja Erdély legnagyobb székely lobogója.

Erdély leglátványosabb szimbólumainak egyike a 
helyi összefogással felállított zeteváraljai székely zászló: 
a húsz méter magas zászlórúdon tizenöt méter hosszú és 
hét méter széles zászló lobog. György Sándor egyike 
azoknak a civileknek, akik 2014-ben, baráti társaságként 
kezdeményezték a lobogó felállítását a Zetelaka köz-
séghez tartozó Zeteváralján.

– Az eredeti terv szerint a falu központjába helyeztük 
volna el a lobogót, viszont 
lévén, hogy közterületről van 
szó, végül egy jól látható 
magánterületet választottunk 
– elevenítette fel a zászló-
állítás előzményeit György 
Sándor. Mint mondta: az 
ötlet valamikor egy baráti 
összejövetelen fogalma-
zódott meg, a téma az etnikai 
szimbólumok használata 
volt. Ekkor elhatározták, 
hogy saját településükön 
zászlórudat állítanak, s arra 
felhúzzák a székely lobogót.

A fenyédi Celiqum építőipari vállalkozás az utóbbi 
hetekben Székelyvarságon bonyolított le egy nagyobb 
projektet. Madarász István, a cég ügynöke elmondta: 
állandó beszédtéma volt köztük a lobogó, annak 
megtépázott állapota.

– Györfi Botond-Attila, a Celiqum tulajdonosa is 
fájlalta, hogy ilyen megviselt a zeteváraljai székely 
zászló, ezért megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a 
zetelaki önkormányzattal. Később kiderült, hogy a 
lobogó felállítása teljes mértékben civil kezdeményezés – 
számolt be Madarász István. Hozzáfűzte, mind-
annyiunknak fontosak a székely szimbólumok, ezért 
mindenképpen szerették volna felkarolni a kezde-
ményezést. György Sándor szerint, bár évente legalább 
egyszer eddig is cserélni kellett a zászlót, a mostani eset 
azért nagyraértékelendő, mert a fenyédi vállalkozás 
minden eddigi támogatást felülmúlt.

– Ez már a nyolcadik vagy kilencedik zászlónk. Főleg 

a téli időszak után szükséges a csere. Bár próbáljuk óvni, 
nem tudjuk minden csapadékos időszakban leengedni a 
zászlót – mondta György Sándor. Hozzátette: korábban 
szinte teljesen az ő felelősségük volt a csere. A 
kezdeményezők anyagi támogatásából finanszírozták a 
sokak által látogatott zeteváraljai víztározótól is jól 
látható lobogó fenntartását.

– Érkeztek néhány tízezer forintos hozzájárulások, 
illetve névtelenséget kérő vállalkozók, helyi lakosok is 
próbáltak beszállni a fenntartásba, viszont többnyire a 
hajdani kezdeményezők baráti társaságából kerültek ki a 
támogatók. Mondhatni egy belső kör tartotta életben a 
zeteváraljai székely zászló ügyét – emelte ki György 
Sándor. Madarász István szerint a Celiqum vállalkozás 
tulajdonosára mély benyomást tett, hogy polgári 
kezdeményezésről van szó. György Sándor többszörösen 
is visszaigazolta: a zeteváraljai zászlónak nem célja 

bármilyen politikai elvet 
közvetíteni, esetleges etni-
kumközi konfliktust táplálni, 
kizárólag személyes indít-
tatású megmozdulásról van 
szó.

– Időközben volt érdek-
lődés a zászló iránt. Felme-
rült az ötlet, hogy a megye 
szimbólumaként tüntessük 
fel, de rövid megfontolás 
után elvetettük ezt a lehető-
séget, továbbra is a politi-
kumtól függetlenek szeret-
nénk maradni – fogalmazta 

meg a kezdeményezők álláspontját György Sándor. A 
Celiqum építőipari vállalkozás képviselői hamar 
megtették a szükséges lépéseket: a cég tulajdonosának 
utasítására felkeresték a lobogóállítókat, és utánajártak a 
teendőknek.

– Jére Levente, a Celiqum marketingfelelőse kereste 
fel őket, így kiderítettük, hogy korábban milyen anyagot 
és méretet használtak, kivel készíttették a zászlót, és 
ezeket a paramétereket követve intézkedtünk – vázolta 
Madarász István.

A friss lobogót át is adták a székely zászlót gondozó 
civileknek, valamint a Celiqum hivatalos oldalán 
közzétett bejegyzésben a nemzet, a környezet és 
Székelyföld szépsége, tisztelete iránti hozzájárulásként 
méltatták a zeteváraljai megmozdulást.

Demeter Adél-Hajnalka
Forrás: Hargita Népe, 2022. május 4.
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Nemzettudat

Újból lobog az óriászászló

Az óriási székely zászló felállítása Zeteváralján. 
Fotó: Farkas Antal (szekelyhon.ro 2014. április 27.)



Minden különösebb megnyitó nélkül vette kezdetét az 
idei Csoma-napok tudományos konferenciája, a hivatalos 
eseményt tegnap estére, a Csoma-tárlat megnyitójára 
halasztották. Az április 30-ig zajló értekezlet a Kőrösi 
Csoma Sándor – Tények és érvek a magyarságkutatásban 
címszó alatt zajlik a csomakőrösi Debreczi panzió 
előadótermében.

A nagy volumenű, Kőrösi Csoma Sándor eszméjét 
követő, megtartó esemény főszervezője, a kovásznai 
Kőrösi  Csoma Sándor 
Közművelődési Egyesület 
nevében Gazda József nyu-
galmazott tanár nyilatkozott 
lapunknak.

„Nem akarom rangso-
rolni az előadókat. Öröm-
mel tölt el, hogy a hagyomá-
nyoknak megfelelően több 
mint harminc előadó van 
jelen, közöttük sok neves 
személyiség. A hagyomány 
abban él, hogy be tudjuk 
hálózni a Kárpát-medencét. A szellem tovább él” – 
mondta Gazda József.

Az idei Csoma-konferencia tudományos anyagát 
sűrítő majdani könyvvel kapcsolatban elmondta, a 
magyarságkutatással kapcsolatos írások nem mindegyike 
érkezett már be. Hozzátette: „Valahogy fektessük le a 

cáfolhatatlanul magyar tényeket. Csak egyet említek: 
vitatják, hogy a hunokhoz van-e közünk. De a hatodik 
században a Meotisz-mocsarak között miért volt egy 
Moegenisz magyar nevű király? Ő mit keresett ott? Hun 
királyként.”

A Csoma-kultuszt kiemelkedően éltető Gazda József 
érdeklődésünkre azt is elmondta, szándékában áll a 
mozgalom fiatalabb generációknak való átadása. A 
kovásznai Csoma-központ vezetője Ferenczné Szőcs Éva 

lesz, és ő veszi át a Csoma-
egyesület vezetését is, maga 
választotta legfon-tosabb 
munkatársait, De-mes Évát 
és programszer-vezőnek 
Tasnádi Leventét.

A Csoma-napok konfe-
renciával párhuzamos ren-
dezvényei tegnap este Ko-
vásznán a Kádár László 
Képtárban a Csoma-tárlat 
megnyitásával kezdődtek, 
az eseménysorozat vasár-

nap zárul Csomakőrösön, ahol az idei Csoma-díjazottnak 
átadják a kitüntetést.

Bokor Gábor
2022. április 29.

Forrás: Háromszék napilap
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Nemzetközi Konferencia Csomakőrösön
Hagyománykövető Csoma-napok

Gazda József CSOMA-díjat ad át Sudár Balázs turkológusnak. 
A laudációt Ferencz Éva olvassa fel. 

Fotó: Solymosi Enikő 

Portik Sándor Csíksomlyó, 2020, 
45x35, olaj, farost

A vers néha költőt teremt

Őrizni kell

B.Osvát Ágnes

B.Osvát Ágnes

Kométák szántják
fel a végtelent. A vers 

költőt is teremt.

Őrizd, e törött
tengelyű, roskadt világ, 

vakult  álmait.  

** *

2022. június



Könyv és gyertya
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Kitüntetések

KirályLászló, az erdélyi Sóváradon 
született (1943) költő, prózaíró, 
műfordító terjedelmes költői munkás-
ságával méltán érdemelte ki a Kossuth-
díjat 2022. március 15-én.

Király László első verskötete 1967-
ben került kiadásra Vadásztánc címmel. 
Most 2022-t írunk, és azóta több mint 40 

kötettel örvendeztette meg versrajongóit.

Költészete valódi értékek hordozója. Legfeltűnőbb 
sajátossága és egyben fókusza a szülőföld. Magafeledten 
át tudja adni magát az emlékek, illatok varázsának. Több 
kritikusa szerint Király László költészetében erősen 
érezhető az intellektuális alkat, a korszerű férfias líra, de 
sajátja a fegyelmezett múltbatekintés is. Az ő 
költészetében nincsenek földrajzi határok, eszmei 
szülőföld tárulkozik elénk egyetemesség, időtlenség 
jegyében.

Egyik kötete fülszövegén ezeket vallja: ”A költészet 
birodalmában lakozó alkotók előtt ott a híres felirat: ki itt 
belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Nagy küzdelem az 
írás, vereséghangulatú-éjszakák, győzelmi indulókkal 
zengő reggelek eredménye a vers. És a költők lelkében 
mégis ott bolyong a remény: versük nem bánatot támaszt, 
de örömet s bizakodást”.

Termékeny évei voltak a 70-es, 80-as évek. Ebben az 
időszakban 15 kötete jelent meg.

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én évről évre 
főhajtással emlékezünk azokra a nemes férfiakra, akik 
szót emeltek, és fegyvert fogtak az elnyomatás ellen, a 
nemzet szabadságáért és az ország függetlenségéért. 
Kiállásukat ma is példaként emlegetjük, és erőt merítünk 
belőle a mindennapok próbatételeihez.

Immár 2014 óta ezen a napon Maros megyében egy 
másik jeles történelmi pillanatra is emlékeztetnek, az 
1990. február 10-i könyves, gyertyás felvonulásunkra. 

A fegyelmezett, néma felvonulásban többet mondott a 
magyar lélek, mint százezer torok kiáltásával tehette 
volna. Mert kiálthatott volna Marosvásárhelyen százezer 
torok és még jónéhány tízezer más erdélyi városokban. 
Szovátán is megtehette volna a mintegy hat-hétezer 
ember, amely az utcára vonult. De a kezünkben tartott 
könyvek révén ott volt velünk a magyar irodalom, a 
magyar művelődés, a magyar történelem, s helyettünk az 
beszélt. Velünk vonult Petőfi és Arany, Karinthy és 

Kosztolányi, Ady és József Attila, a várvédő Eger 
csillagai csakúgy, mint a Pál utcai fiúk, Király László kék 
farkasai és az összevont szemöldökű korondi konok 
székely, Páll Lajos kérdése, hogy „meddig ne lássam az 
arcod,/ ha anyám vagy, Európa?”. Ott volt Kányádi 
majdhogynem suttogó hangja, hogy „valaki jár a fák 
hegyén”, Kölcsey áldást kérő szava: „Isten, áldd meg a 
magyart!” Velünk volt Erkel és Liszt és Bartók Kodállyal, 
Munkácsy komorsága csakúgy. mint Szinyei 
színzuhataga, és, persze, Karácsony Benő és Móra és 
Móricz és Elek apó. Hogyan is sorolhatnám fel 
mindnyájukat? Szükség sincs rá, mert tudjuk, hogy vitt 
mindenki, akit és amit csak vihetett. Azt, aki ott volt a 
tudatában, a szívében, a mozdulatában. A bölcsőringató 
kezet, a kopott képet a falról, amelyről székelyruhás vagy 
angyalbőrbe bújt kackiás bajszú ember tekint le rá. Vitte 
az ősöket, akik hazát hagytak maguk után, s azokat is, 
akik azt elveszítették.

Költészetében lehet gyönyörködni, beleolvadni, versei 
önmagunkkal való párbeszédre késztetnek.

Vannak kedvenc verseim (mindenik!), nehéz volna 
ízelítőül egyet kiválasztanom, de mégis álljon itt egy, az 
egyik legfontosabb: 

ANYANYELV

„Ó, mit mondhatnék rólad.
mit szólhatnék én rólad,

miként nevessek,
miként sóhajtsak rólad,

csodaváró hangszer,
melyen mélyen kipengethető,

sötéten kibillentyűzhető
gyönyörűn szállni küldhető

……
tépett lobogóként világ fölé bontható

az Elindultam szép hazámból
vérnél vörösebb,

véremnél éltetőbb sikolya.”

Az a gyöngédség, az a bizalom, vallomás, ami e 
versből árad, az maga Király László!

     Őszinte nagyrabecsüléssel további sikeres alkotói 
éveket kívánok!

Domokos Edit
Szováta, 2O22, április 20.   

Kossuth-díjat kapott Király László



Mentünk a magyar iskoláért, magyar szóért. Mentünk, 
hogy magyarként létezhessünk ebben az országban. 
Mentünk, mert mennünk kellett, mert a decemberi 
riadalom múltán már ismét ellenünkben határozták meg 
magukat a múlt árnyai. Valós arcukat rejtegető árnyakról 
beszélek. Ezért is választották tiltakozásunk eszközéül a 
kezdeményezők a gyertyát és a könyvet. 

Hadd világítsanak! Hadd űzzék el fölülünk az 
árnyakat annyi meg annyi pislákoló gyertya apró 
lángjával és a könyvek messze világító fényével. A sok 
kicsi imbolygó gyertyaláng egymást táplálva, egymást 
erősítve mutatta az utat, hogy egymáshoz találjunk. A 
könyvekből áradó szellem világánál erősnek éreztük 
magunkat. Tudtuk, hogy igazunk van, és azt is tudtuk, 
hogy ilyen összetartás mellett minket nem félemlíthetnek 
meg.

A marosvásárhelyi százezres néma tüntetés végén 
Sütő András író pár szavas köszönetet mondott a 
kiállásért, az összefogásért. Rövid értékelőjében így 
fogalmazott: „Ezzel a némasággal, fegyelmezettséggel, 
példás emberi magatartással többet mondtunk el, mint 
szónoklatok egész sorával. Az el nem hangzott 
szónoklatok eszméi és gondolatai, törekvései, vágyai 
kinek-kinek a szívében élnek, elméjében és törekvéseiben 
hatnak a jövőben is.” 

Három nappal korábban, február 7-én alakult meg a 
Vatra Româneascã szélsőséges, magyarellenes politikai 
szervezet, és február 9-én román fiatalok tüntettek 
Marosvásárhelyen a magyar nyelvű oktatás ellen. 
Szerintük pofátlanság, hogy identitásunkat védjük. De a 
bátorítás nekik Bukarestből jött: január 25-én Ion Iliescu, 
a Nemzeti Megmentési Front elnöke televíziós 
beszédében egyes erdélyi megyékben észlelhető 
„szeparatista tendenciákra” hívta fel a figyelmet.

Ezekre válaszoltunk akkor könyvvel és gyertyával. A 
lélek világával és a szellem fényével. „A felvonulás 
méltóságában nemcsak látvány, hanem erő is van. És ez 
azért volt olyan erős, mert nem valamilyen gazdasági 
irányvonalat célzott meg, nem kifejezetten csak a 
megélhetésre vonatkozott. Volt egy gyertya és egy könyv. 
És az összefoglaló imádság, amit az egész város együtt 
mondott. Ebben a kiengesztelődés szentsége mozdult 
meg. Ennél többet ezt nem is kell magyarázni” – 
jelentette ki a tüntetésen fiatal római katolikus lelkészként 
részt vevő Köllő Gábor, aki ma a szomszédos 
Nyárádremete plébánosa.

Akkor még együtt voltunk, még csak a külső nyomás 
ellen védekeztünk, sem érdekek, sem eszmerendszerek 
nem darabolták belülről közösségünket. Még tudtuk 
fogni egymás kezét, még tudtunk bízni egymásban.

Mindezért alapították a minden év március 15-én 
kiosztásra kerülő Könyv és gyertya-díjat, amellyel olyan 
emberek kiállását, munkáját köszönjük meg évről évre, 

akik a közösségért fáradoztak, és ma már nyugalomba 
vonultak.

Idén az RMDSZ Maros megyei és marosvásárhelyi 
szervezete 11 Maros megyei személyt tüntetett ki a 
Könyv és gyertya-díjjal, akik tevékenységükkel a helyi 
magyar közösségeket erősítették. 

Örömünkre köztük lehetett a szovátai Domokos Edit 
Margit.

„Több évtizedes munkám során a könyvtár a város 
szellemiművelődési központjává érlelődött.

Az 1990 előtti évek a diktatúra évei voltak. A könyvtár 
tevékenysége felülről irányított volt. Ebbe a miliőbe 
kellett beágyaznunk az anyanyelvi kultúránk értékeinek a 
felvállalását, terjesztését.” – Domokos Edit Margitot 
idézem. Jelképértékűnek érzem, hogy a Könyv és 
gyertya-díjra jelölhettük őt, hiszen életében mindig 
nagyon fontos volt a könyv, tisztelettel érintette és 
tisztelettel beszélt róla, mert szellemi fényforrásnak 
tekintette, s számára a könyv maga volt a gyertya 
felvillanó világossága.

Könyvek között élt, városi könyvtárosként könyvek 
között és elsősorban könyvekkel dolgozott. De nemcsak, 
hiszen olvasótábort is nevelt, s mint a fenti idézetből is 
kiderült, kulturális értékeink terjesztését szívügyének 
tekintette. 

Sóváradon született. A családból az adott szó 
értékének, a becsületességnek, a tisztaságnak fontosságát, 
és a közösségi élet összetartó erejének tapasztalatát kapta 
útravalónak.

l956-1960 között a marosvásárhelyi Zeneművészeti 
iskolában cselló szakos volt Kozma Géza tanár úrnál, 
majd a szovátai Ady Endre Középiskolában érettségizett 
l963-ban, de már várt is rá a szülőfaluja könyvtára. Akkor 
jegyezte el magát a könyv, az írott szó szolgálatára. 

l968-2000 között a szovátai városi könyvtár lett az 
„otthona”. 

Idilli hely az önképzésre és művelődésszervezésre. 
Lelkes munkájához társakat talált. Volt kikkel, és volt 
kikért dolgoznia. A nyolcvanas években kapott igazi 
lendületet. „Lélektől-léIekig” mottóval művelődési kört 
alakítottak, s a rendszerváltásig több mint 50 rendezvényt 
szerveztek annak keretében: író-olvasó találkozókat, 
könyvbemutatókat, sóvidéki Szép beszéd találkozókat, 
szavalóesteket, irodalmi összeállításokat, képzőmű-
vészeti kiállításokat, tematikus előadásokat. A rendszer-
váltás után a városi könyvtárban született a város 
kulturális életében máig meghatározó szerepet betöltő 
Bernády K ö z m ű v e l ő d é s i Egylet létrehozásának 
gondolata, amelynek titkári – tehát szervezői – feladatát 
immár jobb körülmények között, tán a korábbiaknál is 
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nagyobb lelkesedéssel egy évtizedre felvállalta. 
Könyvtárosként mindig fontosnak tartotta az olvasók 

igényeinek a maximális kiszolgálását és a törzsállomány 
növelését. 

Ehhez szakmai kapcsolatrendszert épített ki, aminek 
köszönhetően jelentős adományokkal gazdagodott a 
városi könyvtár. 

1995-ben elkészítette a Városi Könyvtár monográ-
fiáját az 1952-1994 közötti időszakról.

Domokos Edit Margit 2000-ben vonult nyugállo-
mányba, de szakmai, közösségépítő munkájának 
megannyi eredményét ma is érzik a szovátaiak.

Molnos Ferenc

Négy személyiség vette át 2022. március 24-én a 
Magyar Arany Érdemkeresztet a sepsiszentgyörgyi 
Fidelitas Szálló dísztermében Tóth Lászlótól, Magyar-
ország csíkszeredai főkonzuljától. A kitüntetéseket dr. 
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 
adományozta a március 15-i nemzeti ünnepünk 
alkalmából Cserey Zoltán történésznek, a Székely 
Nemzeti Múzeum volt munkatársának, aligazgatójának, 
rövid ideig megbízott igazgatójának, József Álmos 
helytörténésznek, a Székely 
Mikó Kollégium nyugalma-
zott matematikatanárának, 
Hervai Katalin képzőmű-
vésznek, pedagógusnak és 
Nádudvary György jogász-
nak, a Kovászna Megyei 
Munkaügyi és Társadalom-
védelmi Igazgatóság volt 
vezetőjének.

A díjátadó rendezvény a 
magyar himnusz eléneklé-
sével kezdődött, majd Tóth 
László főkonzul mondott 
ünnepi beszédet. A méltatásokat Percze László konzul 
olvasta fel, a kitüntetéseket a főkonzul adta át. Az 
elismerések átadása után Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 
polgármestere és Tamás Sándor, Kovászna Megye 
Tanácsának elnöke a város- és a megyeháza által kiállított 
közös elismerő oklevelet nyújtott át a díjazottaknak. Az 
ünnepségen közreműködött Szőcs Botond zongora-
művész.

Cserey Zoltán a történelemtudományok és a 

székelyföldi helytörténeti kutatások területén elért 
eredményeiért, valamint a helyi közösséget építő 
tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntetést. A 
laudációban elhangzott, Cserey Zoltán egyik kutatási 
területe a 17–18. század székelyföldi eseményei, ezeknek 
újbóli köztudatba építésén fáradozik. Számos 
tanulmányban foglalkozott Sepsiszentgyörgy törté-
netével. Jelzésértékű az is, hogy szerzőtársával, József 
Álmossal közel félezer oldalas könyvben jeleníti meg 

Sepsiszentgyörgy képes 
történetét. A Binder Pállal 
közös vállalkozás eredmé-
nyeképpen Háromszék tele-
püléseinek igaz történetével 
ezrek és ezrek ismerked-
hettek meg: A székely és 
szász székek megszüntetése 
és a megyerendszer általáno-
sítása Erdélyben című tanul-
mánya nevét a történész 
szakma művelői között is 
ismertté tette; Az Önkor-
mányzatiság és katonai 
hatalom Háromszéken a 

18–19. században című munkájával valóságos székely 
történeti autonómiakönyvet adott a szakma és az olvasó 
kezébe. Cserey Zoltán ízig-vérig sepsiszent-györgyi. 
Szülő-városától soha nem szakadt el, lélekben mindig is 
itthon volt, és folyamatosan segíti közösségét, ahogyan 
neve a cserefára utal: történészként egyenes emberi 
tartása révén maga is tölgyfaember.

József Álmos a pedagógusi és közösségi tevé-

Magyar állami kitüntetések
Sepsiszentgyörgyi személyiségek munkásságát ismerték el

A szó varázsa
B.Osvát Ágnes

Őszinte szónak
jó barátja, csak tiszta

szívben hordható. 

Nádudvary György, Her-vai Katalin, 
József Álmos, Cserey Zoltán.

Fotó: Albert Levente
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kenysége, valamint a magyarság múltjának, illetve tárgyi, 
szellemi értékeinek kutatását és dokumentálását célzó 
hiánypótló helytörténeti munkája elismeréseként kapta az 
érdemkeresztet. A méltatásban elhangzott, József Álmos 
azon tanárok közé tartozik, akik a katedrai teendők 
mellett mindvégig arra törekedtek, hogy az értelmiségre 
háruló feladatokat minden körülmények között 
becsülettel teljesítsék, hogy hozzájáruljanak környezetük 
értékeinek feltárásához és terjesztéséhez, hogy különböző 
területeken hasznára legyenek közösségüknek. Így 
kiemelkedő eredmény a Sepsiszentgyörgy képes 
története című kötet és annak kétszer is bővített 
változatainak megjelentetése. A Cserey Zoltánnal 
közösen kiadott munka külön elismerést érdemel, mert 
kutatási eredmények felhasználásával első ízben 
összefoglaló kötetben mintegy másfél ezer korabeli 
képeslap, fénykép, írásos dokumentum bemutatásával 
részletesen ismertette a város történetét. Külön értéke-
lendő a Mire a falevelek lehullanak… első világháborús 
dokumentumkötet, az Országzászló-állítások Három-
széken, a Bevonulás Háromszékre – 1940, valamint A 
Székely Mikó Kollégium képes története című kötete.

Hervai Katalin példaértékű képzőművészeti pályája, 
valamint az 1956-os forradalom és 
szabadságharc elvei melletti bátor 
kiállása elismeréseként kapta a 
kitüntetést. A felterjesztő Szebeni 
Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi 
Liszt Intézet vezetője által írt laudá-
ció említi, jelentős életpályájából 
kiemelkedik a fametszésre alapuló, 
magát a dúcot a lenyomat helyére 
műtárgynak állító, a sepsiszentgyör-
gyi Krisztus Király-templomban 
található képsorozata, melyen 2000-
től napjainkig dolgozott. Erről 
Dávid György plébános mondotta, 

„Pongrácz Istvánban a hitet látjuk, mely az életösztönnél 
is erősebb. Apor Vilmos püspök ábrázolásában a 
gyengébbeket, nőket védelmezőt, Márton Áronban az 
áldást hordozó embert mintázta meg a művész. Az utolsó 
kép a kommunista időszak vértanúit ábrázolja, akikbe a 
hitvallást, becsületet, igazságért való kiállást fogalmazta 
bele az alkotó. Ők névtelenek, mert abban az időszakban 
rengetegen meghaltak a hitükért. Katica néni is 
megszenvedte azt az időszakot, őt is meghurcolták, az ő 
szenvedése is benne van ebben a képben.” A kor 
lenyomatát örök mementóként láthatjuk és érzékelhetjük 
művein. Metafizikus magasságokba emelte az egyéni és 
közösségi hitet, példamutatást és szenvedést – áll a 
méltatásban.

Nádudvary György a brassói szórványmagyar 

közösség oszlopos tagjaként végzett kimagasló szervezői 
és ügyviteli tevékenysége, valamint lelkiismeretes és 
önzetlen közösségi munkája elismeréseként kapta az 
érdemkeresztet. A dunántúli Kapuváron született 
Nádudvary György 1968-ban költözött Brassóba, 
ahonnan naponta Sepsiszentgyörgyre ingázott. A 
Kovászna Megyei Statisztikai Igazgatóságon volt 
osztályvezető, majd aligazgató, 1997-től 2000-ig a 
Kovászna Megyei Munkaügyi és Társadalomvédelmi 
Igazgatóság vezetője. 2001-től ingyenes jogsegély-
szolgálatot tart Brassóban. Segítségével több mint száz 
jogosultnak ítéltek meg kárpótlást. Azokról van szó, 
akiket magyarságuk miatt elüldöztek a II. bécsi döntés 
következtében, valamint akiket az 1950-es években 
munkaszolgálatra hurcoltak.

Szekeres Attila 
2022. március 25.

Forrás: HÁROMSZÉK napilap

Hűség
B.Osvát Ágnes

Tartani, a hit
lobogónak hitt, foszló,

tépett  rongyait.  
 

Portik Sándor Gyilkostó csónakkal, 2018, 
50x40, olaj, farost

2022. június
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William Golding (1911-1993), A legyek ura szerzője 
egy alkalommal azt mondta, az emberiség mára már elég 
okos lett ahhoz, hogy ne pusztítsa el önmagát, de nem lett 
jobb. Sokáig reménykeltő volt számomra ez a történelmi 
diagnózisa. Ma azonban úgy vélem, ha látná korunk 
legutóbbi történéseit, némileg módosítaná megállapítá-
sának első részét.

A tárgyilagos szemlélő oldaláról nézve — a 2022 
februárjában kirobbant (de valójában már az amerikai 
bábkormány létrehozásától, 2014 óta tartó) ukrajnai háború 
fejleményeit, valamint az orosz-amerikai viszony 
alakulását látva — úgy tűnik, az orosz vezetés 
kényszerpályán mozog. Oroszország számára létkérdés 
Ukrajna, tehát a konfliktus lehetséges végkifejletének képe 
egyáltalán nem biztató. A háborúnak a jelek szerint ugyanis 
akkor lesz vége, amikor az amerikai vezetés akarja. De 
vajon akarja? Érdeke-e a katonai agresszió specialis-
tájának, hogy az eurázsiai térség népei békében és 
barátságban éljenek? És akkor még nem beszéltem a 
nyugati militarizmus erkölcsi és anyagi támogatásáról 
Amerika (a legnagyobb fegyvergyártó) kelet-európai 
csatlós államai (beleértve a média által érzelmileg 
manipulált tömegeket is) részéről.

Tagadhatatlan, hogy Oroszország a megbomlott 
európai katonai egyensúly helyreállítására törekszik 
Ukrajnában. Persze, hogy ez riadalmat kelt a helyzet 
előidézői körében. (Lásd a Nyugat fegyveres 
terjeszkedését Oroszország felé, például az amerikai 
haditámaszpontok kialakítását és fejlesztését a csatlós 
Románia területén). Az sem véletlen, hogy a román 
vezetés (élen az államelnökkel) a hadi kiadások fokozott 
növelését fontosabbnak tartja a lakosság életszínvonalának 
emelésénél.

Persze, hogy a háború rossz. Persze, hogy sajnáljuk a 
háború áldozatául esett embereket (ukránokat, oroszokat). 
De azért az túlzás, hogy minden jó, ami ukrán és minden 
rossz, ami orosz. Nem lepődnék meg, ha e mentalitás 
eredményeként az orosz és az egyetemes filmművészet 
zseniális alkotójának, Andrej Tarkovszkijnak (1932-1986) 
művei nemsokára tiltottak lennének a világban. 
Ugyanakkor a háborút kiprovokáló, az emberi jogokat 
semmibe vevő, a nemzeti kisebbségek iránt ellenséges 
Ukrajna „szupersztárrá” avatása az oroszellenességet 
propagáló média által nemcsak képmutató gesztus, hanem 
minden idők legnagyobb politikai giccse, ami annyira sérti 
esztétikai érzékemet (elnézést a túl személyes hangért!), 
hogy azt is elfelejtem, mennyire közel van a háború. Úgy 
érzem magam, mint akit ok nélkül azzal kínoznak, hogy 
ízlésének nem megfelelő zenét hallgattatnak vele.

És most valamit be kell vallanom: nem hiszek abban a 

híres antik mondásban, hogy „ha békét akarsz, készülj a 
háborúra!”. Még akkor sem, ha ezt Julius Caesar mondta. 
Nemrég újra megnéztem az amerikai Stanley Kramer Az 
utolsó part című filmjét. Egy képzeletbeli atomháborút 
követő pusztulást az emberi kapcsolatok szempontjából 
bemutató film 1959-ben készült, de mondanivalójának 
súlya által ma (lásd az ukrajnai háború nukleáris 
világkatasztrófába torkollásának lehetőségét) aktuálisabb, 
mint valaha. Egy adott pillanatban a filmbeli világháború 
kirobbanásának oka kerül szóba, s az egyik főszereplő, 
Julian Osborne (Fred Astaire) ezt mondja: „A háború akkor 
kezdődött, amikor az emberek elfogadták azt az idióta 
elméletet, hogy a békét csak úgy tudják fenntartani, ha 
fegyvereket gyűjtenek, amiket nem is tudnak felhasználni 
anélkül, hogy magukban kárt tennének.” Sajnos az 
ukrajnai háború kapcsán kialakult (kialakított) 
tömegpszichózis a háborúzók malmára hajtja a vizet. Az 
emberek legjobb esetben — egyik vagy másik oldalon — 
tiltakoznak a háború ellen, de nem tiltakoznak általában a 
fegyverkezés ellen. Pedig Julian Osborne megmondta...! 
Szeretném hinni, hogy ez csak pillanatnyi helyzet, hogy 
csak a fától nem látszik az erdő…

Blága L. József
Margitta, 2022. április 15.

“Csajkovszkij, Dosztojevszkij, Gagarin – ezek a 
nevek mindenkinek ismerősek lehetnek, azonban az 
elmúlt hónapokban szinte szitokszóvá váltak egyes 
körökben. Habár a felsoroltak közül egyikük sincs már 
az élők sorában – a hozzánk időben legközelebb álló 
Jurij Gagarin is több mint ötven éve hunyt el –, jelenleg 
úgy tűnik, az ő örökségük is áldozatául esik Orosz-
ország ukrajnai háborújának. Az elmúlt hetekben 
világszerte különböző filharmonikus zenekarok boj-
kottálják az orosz zeneszerzők darabjait, orosz klasszi-
kus írók kerülnek le az iskolák tantervéről. Mindennek 
a teteje, hogy egy német kórház bejelentette, hogy nem 
lát el orosz és belarusz betegeket. Új-Zélandon, Kana-
dában és az Egyesült Államokban pedig orosz 
átlagembereket érnek különböző inzultusok a minden-
napokban, kizárólag a származásuk miatt. Amerikában 
több államban is betiltották a vodka árusítását, annak 
ellenére, hogy az árucikk mindössze egy százaléka 
érkezik Oroszországból” – írta a The Guardian brit 
napilap. 

A fától nem látszik

Orosztalanított 
műveltségünk védelmében
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Ezeket és sok hasonló eszement intézkedést olvasva 
fogalmazódott meg bennem, az alábbi vélemény-
nyilvánítás, bár elismerem: kissé elfogult vagyok. 
Elfogultságomnál csak a felháborodásom nagyobb. 
Nos, szégyellnem kell, hogy olvastam Puskint, láttam 
Repin műveit és hallgattam Muszorgszkijt, nem 
beszélve Hvorosztovszkijról, akinek elbűvölően cso-
dálatos hangját hallgatva, hogy juthatna eszébe 
valakinek is egyetlen rossz gondolat embertársai iránt.

Szentpétervári tartózkodásom idején, négy napot 
sikerült tartalékolnom az Ermitázs csodáinak alapos 
áttekintésére. Az már különcködésnek számít, hogy az 
Aurora cirkálót is bejártam. És elvarázsolnak az orosz 
népdalok. Az már csak természetes, hogy beszélem ezt 
a nyelvet. És mindezt nem politikai okokból, hanem az 
egyetemes műveltség jegyében.

És őszinte elborzadással szemlélem, hogy mivé 
akarják az emberiség jobbik részét létrehozó és 
fenntartani akaró erőit elsüllyeszteni, semmivé tenni, a 
21. század, erre a célra minden anti-humánus eszközt 
bevető nyugati vezetői, hogy ne mondjam ki: kivégzői. 

Felmerültek bennem kételyek is. Vajon a briliáns 
matematikus és fizikus Euler, aki alkotói éveinek 
jelentős részét Nagy Katalin cárnő meghívására 
Szentpéterváron töltötte, ugyancsak tilalom alá esik? 
Vagy Voltaire és Diderot is, akik ugyancsak a cárnővel 
évekig tartó levelezést folytattak, sőt feltehető, hogy az 
Enciklopediát is – közvetve – Katalin mentette meg? 
Marlene Dietrich és Catherine Zeta-Jones is manapság 
alapos gyanú célpontjai,  hiszen  filmszerepekben 
személyesítették meg az orosz uralkodónőt?

Hogyan fogom körülírni egyik kedvenc képszerű 
hasonlatomat, a Patyomkin-falut?

Más kérdések is gyötörnek. Például, a napoleoni 
háborúk idején miért nem zárolták a francia kultúrát, 
vagy a második világháború után a németet? Érzem, 
hogy ingoványos talajra léptem, nem folytatom egyéb 
analógiákkal, illetve hiányukkal.

Ismerem az Inter arma silent Musae mondás 
jelentését. Nem erről van szó!

Üresen kongó koponyák (Gribojedov:”Az ész 
bajjal jár”)  merényletre készülődnek a homo sapiens 
egy rétege ellen. De nehogy azt higgyük, hogy itt meg 
fognak állni! Sajnos, ebben közülünk is sokan 
segítségükre sietnek, és nemcsak a funkcionális 
analfabéták. Sokan saját népük kultúráját , történelmét 
és földrajzát sem ismerik még az általános műveltség 
színtjén sem. Hogyan ismerhetnék hát a sokrétű és 
Európára oly nagy befolyással bíró orosz kultúrát.

Most azonban, csak a tervbe vett, orosztalanított 
műveltség néhány fontosabb elemének buktatóit 

vázoljuk fel, csak annyit, amennyi egy szűkre szabott 
eszme-futtatásba belefér.

Az orosz kultúra a keleti szlávok kultúrájából nőtt 
ki, akik pogány hitükkel és sajátos életmódjukkal 
Kelet-Európa és Eurázsia erdős-sztyeppei területein 
éltek. Ezt a kultúrát nagy mértékben formálta az 
északkelet-európai és észak-ázsiai kultúrák össze-
olvadása, amelyek orosz identitást alakítottak ki a 
Volga régiójában, az Orosz Kaganátus és Kijevi Rusz 
államokban. Az első ortodox  keresztény  misszio-
náriusok  a Bizánci Birodalomból érkeztek a 9. század-
ban, és 988-ban, a Kijevi Rusz vallása hivatalosan 
átalakult ortodox kereszténységgé. Ez nagyrészt meg-
határozta a következő évezred orosz kultúráját, a szláv 
és a bizánci kultúrák szintéziseként. Miután  Kons-
tantinápoly 1453-ban az iszlám oszmánokhoz került, 
Oroszország maradt a legnagyobb ortodox nemzet a 
világon.

Néhány adat az oroszországi iskolázottságot 
illetően. A  Central Intelligence Agency  (CIA) 2015. 
évi becslése szerint az oroszországi írástudás aránya 
99,7%.  Az  Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) 2016. évi adatai szerint az 
oroszországi felnőttek (25–64 éves korosztály) 54%-a 
szerzett felsőfokú végzettséget, így Oroszország a 
második legmagasabb szintű felsőfokú végzettséggel 
rendelkezik a 35 OECD-tagállam között.  2014-ben az 
Economist Intelligence Unit (EIU) Oroszország 
oktatását Európa 8. és a világ 13. legjobbjának 
értékelte, az ország lakóinak iskolai végzettségét a 
világon a 21. legmagasabbnak.

A tudományos kutatás vezető színhelye az Orosz 
Tudományos Akadémia, melyet 1724-ben I. Péter cár 
alapított.

Oroszország legrégebben alapított egyetemei közül 
csak néhányat említhetek meg, mint pl. a moszkvai 
Lomonoszov (1755), a kazáni (1804, egyik rektora 
Lobacsevszkij volt), a rosztovi (1816), a szentpétervári 
(1919), és még sorolhatnók Nizsnij Novgorodtól,   
Vladivosztokig.

Az ország legismertebb kulturális intézményei 
főleg Moszkvában és Szentpéterváron koncentrálód-
nak, de minden föderatív államnak és a városoknak 
megvannak a maguk reprezentatív intézményei, 
amelyeket csak felsorolni is lehetetlen. 

A felhalmozott ismeretanyag szempontjából 
Oroszország számtalan könyvtára közül különösen 
figyelmet érdemelnek a következők:

Az Oroszországi Állami Könyvtár (Moszkva): több 
mint 30 millió kötet, 250 nyelven áll az olvasók rendel-
kezésére. Egyike a világ leggazdagabb könyvtárainak;

az Állami Szaltikov-Scsedrin Könyvtár (Szent-
péter-vár): 28,5 millió kötettel;

2022. június
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az Orosz Tudományos Akadémia Könyvtára 
(Moszkva): 12 milliós kötettára van;

a Lomonoszov Egyetem Állami Könyvtára (Mosz-
kva): 6,6 millió kötetet tartalmaz.

Hasonlóléppen beszédesek a leggazdagabb múzeumai:
Ermitázs (Szentpétervár): egyike a világ legna-

gyobb múzeumainak;
Állami Tretyjakov Galéria (Moszkva): az orosz 

képzőművészet múzeuma;
Puskin Múzeum: képzőművészeti és néprajzi mú-

zeum;
Moszkva és az északkeletre eső ó-orosz városok 

alkotta kulturális útvonal, az „Arany Gyűrű” .

Legismertebb színházai: a Moszkvai Nagyszínház, 
a Malij Színház (Moszkva), a Moszkvai Művész-
színház. A Bolsoj Balett és az Operaház darabjait a 
Kremlben, a Kongresszusi Palotában is sokszor 
műsorra tűzik, mivel itt 6 ezer néző számára jut hely. 
Száz éve kezdte diadalútját az orosz balett. A baalett-
táncosok végtelen listáját meg sem próbálom leirni, de 
Galina Ulanova kecses alakját nem felejthetjük el. 

Tekintsük most át az orosz kultúra néhány más 
területét, amelyek szemléletesen megmutatják, hogy 
akik többé-kevésbé művelt embereknek tartjuk 
magunkat, mit veszítenénk, ha a címben felvetett 
kérdés a maga teljességében valóra kényszerülne.       
Haladjunk kívülről befele. Elnézést kérek, hogy a 
következőkben, terjedelmi okokból, az idézett 
személyiségeknek csak a családnevét írom ki. 
Ugyanígy mellőzni fogom születési  és elhalálozási 
dátumaikat is. Úgyis rájuk ismerünk.

Számos orosz író, például Tolsztoj és Dosztojev-
szkij, filozófusként is híres, míg sok más szerző 
elsősorban filozófiai munkáiról ismert. Az orosz 
filozófia a 19. század óta virágzott, amikor egyesek a 
nyugati politikai és gazdasági modell elfogadásának 
szükségességét hangoztatták, valamint a szlavofilok 
ellenállása határozta meg, akik ragaszkodtak ahhoz, 
hogy Oroszországot egyedülálló civilizációként 
fejlesszék. Ez utóbbi csoportba tartozik Danilevszkij 
és Leontyev, az eurázsianizmus   korai alapítói. Az 
orosz filozófia legjellemzőbb témája: Oroszország 
helye a világban.

De közeledjünk a népszerűbb és közismertebb  
területek felé.

Az orosz építészet az ősi szlávok faépületeivel 
kezdődik. A szláv, pogány templomoknál jellemző a 
külső galéria és a tornyok sokasága. A Kijevi Russ 
keresz-ténységének kezdete óta az orosz építészetet 
évszázadokon át, egészen Konstantinápoly bukásáig 
leginkább a bizánci építészet befolyásolta. 

Az olasz építészek reneszánsz trendeket hoztak az 

országba.
A 16. században egyedi, tetőszerű templomok 

alakultak ki. Ez az  építészet a St .Vazul-székes-
egyházban csúcsosodott ki. Ekkorra a hagymakupola 
kialakítása is teljesen kifejlesztett volt. A 17. század-
ban Moszkvában és Jaroszlavban a díszítés "tüzes 
stílusa" virágzott, azaz az ég felé törekvő kúpok a tűz 
lángjait szimbolizálták, fokozatosan előkészítve az 
utat az 1690-es évek nariskini (moszkvai) barokkjának 
. Az 1700-as évek elején Nagy Péter cár lerakta az új 
főváros, Szentpétervár alapjait és az egyik legnagy-
szerűbb klasszicista európai város született meg. 
Miután a Péter cár reformjai sokkal közelebb hozták 
Oroszországot a nyugati kultúrához, az ország 
építészeti stílusának megváltozása általában a nyugat-
európait követte. A 19. század második felétől 
kibontakozó új építészeti mozgalom, több irányzatot 
ölel fel. Az orosz építészetben az európai szecesszió-
hoz legközelebb álló új irányzatot összegzően modern 
megjelöléssel illették. Ez az időszak meghatározható 
és 1890-1910 közé esik. Az irányzaton belül és ezt 
előkészítően nagyobb szerephez jutó változatok: a 
népies és a nemzeti ős-orosz, ó-orosz, a nemzetközi 
stílus, a neo-orosz, a régi orosz, a bizánci és pravoszláv, 
valamint a dísz-orosz. Megtaláljuk a felhasznált 
anyagok szerint a sajátos faépítészeti és jellegzetes 
tégla- és kőépítészeti stílus, valamint a mérnöki 
építészet (acél, vasbeton) válfajait is. A modern 
szecessziós stílusirányzattal egy időben a klasszi-
cizmus túléléseként kialakult és jelentős teret kapott a 
gyakorlatban a retrospektív-neoklasszicista építészet 
is. A szecessziós irányzat az 1910-es évek táján 
lezárult, míg az utóbbi jutott jelentős szerephez az 
1930 — 1950-es években az archaizáló szovjet 
építészeti irányzatokban. 

Tekintsünk be a képzőművészetek világába.

Festészet. Az orosz ikonfestészet, a bizánci 
mesterek hagyományait örökölte, de  Oroszországban 
saját stílus született. A legátfogóbb ikongyűjtemény a 
Tretyakov Galériában  található. Az olyan mesterek, 
mint Andrej Rublev, új magasságokba emelték az 
ikonfestészet szintjét.

A 18. század közepén-végén olyan jelentős festők 
jelentek meg Oroszországban, mint Levitsky és 
Borovikovsky Az orosz festészet azóta követi a 
globális trendeket. A 19. század első felének 
kiemelkedő művészei:  Kiprensky, Brjullov, Ivanov . A 
19. század második felében felvirágzott a realista 
festészet. Kreatív művészcsoport, a "Vándorkiállítók 
Társasága" alakult, olyan nagy művészekkel, mint  
Vasznyecov, Kramskoj, Shishkin, Kuindzhi,  Surikov,  
Repin, Savrasov.



17EKOSZ-EMTE  Választás 2022

A nagy  orosz festők néhány képviselője, az 
említettek mellett: Chagall, Kandinsky, Levitan,  
Lisitsky, Rublev, Savitsyj, Serov, Vereshchagin.

Természetesen, központi helyet foglal el az 
irodalom. Soroljunk fel a klasszikusok és a korunk-
beliek közül néhányat (a kiemeltek Nobel-díjasok): 
Akhmatova, Babel,  Blok,  Bulgakov, Bunin,   
Bakunyin, Brjuszov, Beljajev  Brodszkij, Bulgarin, 
Csehov, Dosztojevszkij, Ehrenburg, Fagyejev, 
Gribojedov, Gogol, Goncharov, Jeszenyin, Katajev, 
Kedrov, Krilov, Lermontov, Lomonosov, Leonov, 
Leontyev, Mandelstam, Merezhkovszky, Makarenko, 
Nekrasov, Ostrovsky, Pasternak, Puskin, Lev Tolsztoj , 
Aleksej Tolsztoj, Turgenyev, Paustovsky, Polevoy, 
Prokofjev, Rasputyin, Solohov, Saltikov-Scsedrin, 
Stanyszlavskij, Simonov, Szolzsenyicin, Surkov, 
Tihonov, Voznesenszky. És ez csak egy töredék. 

Zene. Az oroszok nagy népzenei hagyományokkal 
rendelkeznek. Tipikus etnikai orosz hangszerek: a 
guszli, a balalajka, a zsaléjka, a bajan harmonika, az 
orosz gitár, a domra és a garmón. A népzene nagy 
hatással volt az orosz klasszikus zeneszerzőkre. Az 
orosz népdalok, valamint a szovjet korszak hazafias 
dalai a világhírű Aleksandrov-kórus és más népszerű 
orosz együttesek repertoárjának nagy részét alkotják. A 
klasszikus zenevilágban az Orosz ötök fogalommá vált 
(Balakirev  alapító,  Mussorgsky, Borogyin, Rimsky-
Korsakov , Kyuy hadmérnök, zeneszerző, zenekri-
tikus, a csoport kiáltványának megszerkesz-tője). 
Továbbá:  Glinka ,  Csajkovszkij ,  Stravinskij , Soszta-
kovics, Gershwin, Glazunov, Prokofjev, Rahmaninov,  
Rubinstein, Szkriabin. Szvetlanov, Tanyejev, Vavilov a 
zenei élet nagy nevei.

A zeneélvezők számon tartják a neves karmes-
tereket is. Felejthetetlenek  Ashkenazy, Glazunov, 
Kogan, Kondrashin, Rubinstein alkotásai, nemkülön-
ben bennünk rezonál a nagy orosz énekesek (Saljapin, 
Hvorosztovszkij, Anna Netrebko) hangja. az utóbbi 
manapság hirtelen persona non gratavá vált a nyugati 
világ, káoszba vezető elképzelései szerint.

Talán itt említhetem meg a híres orosz filmren-
dezőket is. Kapásból, néhány:  Eisenstein,  Mihalkov,  
Tarkovszkij. A valóságban bárki sokkal többet, 
gondolkodás nélkül felsorol.

A tudomány az orosz szellemi élet hatalmas 
erőssége a múltban és a jelenben:

A 18. század elején Nagy Péter (az Orosz Tudomá-
nyos Akadémia és a Szentpétervári Állami Egyetem 
alapítója) reformjai és az olyan polihisztorok, mint pl. 
Lomonoszov munkája (a Moszkvai Állami Egyetem 
alapítója) nagy lendületet adtak a tudomány, a mérnöki 
és az innovációs fejlesztésnek az országban. A 19. és 

20. században számos figyelemreméltó orosz tudós 
lépett színre, és jelentős hozzájárulást nyújtott a fizika, 
a csillagászat, a matematika, a számítástechnika, a 
kémia, a biológia, a geológia és a földrajz területén. Az 
orosz feltalálók és mérnökök kiemelkedtek olyan 
területeken, mint az elektrotechnika, a hajógyártás, a 
repülőgépipar, a hadiipar, a kommunikáció, az 
informatika, a nukleáris technológia és az űrtechnika. 
Tekintve, hogy a kiváló orosz tudósok (és kutatási 
területeik) listája csaknem beláthatatlan, mindössze a 
Nobel-díjasok köréből tallózhatunk, amelyből termé-
szetszerűleg kiesnek a 20. század előtti korszakokban 
munkálkodó kutatók, amikor ez a díj még nem létezett 
(pl. Lomonoszov, Mendelejev és sokan mások).  
Néhány nagy név (22 tudós, 22 témakörben): 
Abrikosov, Alfyorov, Basov, Bunin, Cherenkov,   
Frank,  Ginzburg,  Gorbachev,  Kantorovich,  Kapitsa, 
Landau,  Mechnikov,  Pasternak,  Pavlov,  Prokhorov, 
Sakharov,  Szemjonov,  Solohov,  Szolzsenyicin, 
Tamm.  Nagy részük ismert név, ugye? Hol lennénk 
nélkülük? Műveik egy része (eredetiben, vagy fordítá-
sban) a polcaimon hever. Dominálnak a reáltudo-
mányok.

A sokoldalúságban előkelő helyet foglal el a sport. 
Az oroszok ennek minden ágában kiválóak. Ebben az 
esetben is a bőség zavarával küzdök. Még az olimpiai 
érmek áttekintésében is csak a statisztikára szorít-
kozhatok. A csaknem 200 begyűjtött olimpiai éremből 
77 aranyat szereztek meg.  Hogy emlékezetünket 
megmozgassuk, gondoljunk csak Isinbajeva kétszeres 
olimpiai bajnok, hétszeres világbajnok, kétszeres 
Európa-bajnok orosz rúdugrónőre. Ő a női rúdugrás 
világcsúcstartója, az első nő, aki 5 méter felett tudott 
ugrani, dacolva  a gravitáció törvényével. És ő csak 
egy a sokból. És most nagy hirtelen az orosz 
sportolókat kitiltották a világversenyekből? Hihetetlen 
agyrém ez az egész.

Gondolom, politikamentes rövid áttekintésemet 
evvel máris befejezhetném. És közben szüntelenül 
szégyenkezhetnénk, hogy milyen emberek vannak a 
világon, akik még az orrukig sem látnak. Meggyőző-
désem, hogy korlátoltságukra még büszkék is.

Nem tehetem meg, hogy ilyen száraz, keserű 
gondolatokkal fejezzem be ezt a morfondírozást. A 
hangulat javítására megemlítek néhány hagyományos 
jelenséget, főleg a magam tapasztalatai köréből. 
Kiválasztom ehhez az orosz gasztronómia néhány 
különlegességét.

Az orosz konyha alapja a bizánci udvar étkezési, 
ételkészítési szokásaira vezethető vissza. Ez a régi 
tradíció ötvöződött a francia konyha finomságaival. A 

2022. június
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cári udvar és az orosz nemesség előszeretettel 
használta a francia nyelvet, így a francia kultúra, 
műveltség és vele együtt a francia konyha is hatott. – 
írja egy gasztronómiai kalauz.

Az orosz konyha valóban megismertetett néhány 
ételt és italt a világgal. Az étkezést az előétellel kezdik, 
ez a zakuszki. Az előétel általában vegyes ízelítő 
halból, zöldség- és salátaféléből, húsból, felvágot-
takból áll. Tálalását tekintve mennyiségi szabály nincs. 
Kedvelt előételek az ínyencek asztalának dísze, a vörös 
vagy fekete kaviár, vagy ismert mindenütt az orosz 
hússaláta és a kijevi jércemell.

A levesek legelterjedtebbike a sokszor emlegetett 
scsí (káposztaleves), a szoljánka, (hideg zöldség-
leves), a borscs (céklás káposztás leves), a rasszolnyik 
és a hagyományos buljon (erőleves).

A húsételek közül orosz finomság a nyárson sütött 
saslik (rablóhús birkából, sertésből), különleges 
csemege pedig a bifsztek. Jellemző a plov (rizseshús) 
és a sztroganov (bélszín).

Desszertként az édességek közül a krémes torta-
félék terjedtek el (viszont az orosz krémtorta valójában 
magyar édesség, egy Oroszi nevű magyar cukrász 
nevét őrizte meg). Az utcán akár mínusz 10 fokban is 
kapható a tejszínes morozsenoje, azaz fagylalt. A sült 
tésztafélék (pirog, bulocski) is igen népszerűek.

Oroszországról az alkoholtartalmú italok tekinte-
tében először a vodka juthat eszünkbe, melyet sokszor 
reggeli előtt is akár szívesen fogyasztanak. Kitűnőnek 
tartják az orosz pezsgőt (sampanszkoje) is. Elterjedtek 
a különféle borpárlatok, pálinkafélék.

Alkoholmentes italok közül az oroszok kedvence a 
csáj, azaz a tea, illetve az igen erős feketekávé, amely 
dupla adag kávémennyiséggel és fele adag vízzel 
készül. Az üdítőnek készült, főleg rozskenyérből 
erjesztve előállított kvasz ugyancsak orosz specialitás.

Gondolom, ezek után (egy jobb világ elkövet-
keztének reményében),  kellemesebb hangulatban 
köszönhetünk el: Do szvidanyija!

prof. dr. Tőkés Béla

Immár köztudott, hogy a 2022. évi április 3-i 
magyarországi parlamenti választás az egyesült 
ellenzék katasztrofális bukásával végződött. Az 
esemény mégsem emiatt, valamint az ország vezető 
politikai alakulatának elsöprő győzelme miatt maradt 
emlékezetes számomra, hanem az ellenzéki pártok 
közös miniszterelnök-jelöltjének viselkedése miatt. Ez a 
„csodafegyver-jelölt” ugyanis — eltekintek a kampány 
során megmutatkozó alkalmatlanságától — a választás 
éjszakáján tartott értékelő beszédében olyan kijelentést 
tett, aminek soha tisztességes politikus szájából nem 
kellene elhangzania. 

A kormánypártot támogató többségi szavazó-táborra 
utalva, a bibliai Jézust idézve ezt mondta: „Bocsáss meg 
nekik, Uram, mert nem tudják, mit cselekszenek!” 
Magyarul ez azt jelenti, mindenki hülye, aki nem az 
ellenzékre adta voksát. Nem hinném, hogy ez csak 
egyetlen ember pillanatnyi tévedése. Az igazság 
kizárólagos birtoklásának igényével való fellépés, és a 
társadalom ennek megfelelő erőszakos átalakítására 
való törekvés jól ismert a történelemből. Gondoljunk 
csak a kommunista totalitarizmusra, vagy a fasizmusra, 
ill. a náci ideológia által megalapozott politikai attitűdre. 
De ne menjünk messzire. Itt van a mi kedves 
ellenségünk, a magát globalistának nevező, 
világuralomra törő gazdasági, politikai „elit”, amely 
szerint minden más fejlődési alternatíva kizárt. Ne 
feledjük, csodafegyver-emberünk ezt is mondta: 
„Hazánk nem a jó úton megy.” És mintha ez nem lenne 
elég, figyelmeztetésként hozzátette: „Mi maradunk!” Ez 
annyit jelent az én olvasatomban, hogy a globalista 
ellenzék kampánya folytatódik. Szegény haza! A 
jelenlegi magyarországi ellenzék nagy részéből sugárzó 
gyűlölet és beképzeltség veszélyes a magyar 
társadalomra, de ugyanakkor szánalmat ébresztő. Hogy 
miért? Mert nagy a valószínűsége annak, hogy a messiás 
szerepben tetszelgők nem tudják, hogy nem tudják...

Blága L. József 
Margitta, 2022. április 24.

NEM TUDJÁK

Jelenem

Kérelem

B.Osvát Ágnes

B.Osvát Ágnes

Múltunk ölébe 
elrejtezem, vigyázom

fáradt  jelenem.  
 

E vakvilágba,
hullasd bele, kegyelmed 

kétfilléresét.   
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Tudományos Akadémia elnöke. Arany János, 
költészetünk egyik legnagyobb alakja, a Partiumban, 
Nagyszalontán látta meg a napvilágot és szintén a 
Partiumban, Érdmindszenten született Ady Endre is. 
Nagy prózaírónk, Jókai Mór, 1823-ban, Komárom-ban. 
Költészetünk és prózairodalmunk egyaránt meghatározó 
alakja, Kosztolányi Dezső, a ma Szerbiához tartozó 
Szabadkán. „Palócországot” is kettévágta Trianon. A 
„legnagyobb palóc”, Mikszáth Kálmán, Szklabonyán 
született, ami most Kárpátalja része. Szintén Kárpátalján, 
Munkácson született Munkácsy (Lieb) Mihály, az 
egyetemes magyarság egyik legnagyobb festője, 

Csontváry Kosztka Tivadar festőművész 
a felvidéki Kisszebenből származik, A 
magyar szobrászat nagy alakja, Stróbl 
Alajos is a Felvidéken született, Liptó-
újváron. Fadrusz János, a XIX. századi 
magyar történeti szobrászat egyik leg-
nagyobb képviselője, szintén Pozsony-
ban látott napvilágot, Zala György, jeles 
szobrászunk pedig a Zala megyei Alsó-
lendván, ami most Szlovéniához tartozik.

És még sorolhatnám, a végtelenségig, 
de helyhiány miatt nem tehetem, viszont 
reménykedem, sőt hiszem, hogy az 
Orbán-kormány végre helyére tesz az 
eltévedt fejekben is jó néhány dolgot és 
minden magyar büszke lesz a magyar-
ságára, ami Európának ezen a sokat 
támadott  részén nem kis teljesítmény.

Isten őrizzen, hogy a győzelmi 
mámort ezzel kisebbíteni akarnám, csak 
úgy eszembe jutott a fenti néhány 

gondolat, hogy ha már sikerült megtartanunk, 
kiharcolnunk azt, ami Magyarországot – reményeim 
szerint -, továbbra is megtartja a polgári-keresztény 
életformában, a hamis, európai értéknek beállított 
blődségekkel szemben, akkor, anyaországban élő 
testvéreink, gondoljatok néha arra, hogy ebben tiszta 
szívvel mi is mellettetek állunk, mert ebben nekünk is 
részünk van. Hogy azokról ne is beszéljek, akik innen, 
Erdélyből költöztek át és immár magyar állampolgár-
ként küzdenek, körömszakadtig próbálják megóvni a 
feledéstől, terjeszteni, tovább vinni, őrizni, valódi közös 
értékeinket.  Gondolok itt most hirtelen, saját „házunk 
tájára”, az EKOSZ és EMTE egyesületekbe tömörült 

Nem akarok abba a hibába esni, hogy a csöndes, 
nyugodt örömöt és lelki békét hurráoptimizmusra váltva, 
őrjöngve hozzam mindenki tudomására, hogy győzött a 
JÓ. Mert megmásíthatatlanul, győzött.  Minden 
kialakult, igazságos helyzet magától beszél és mindenki, 
aki ebbe bele akart rondítani bármikor is, magára vessen, 
ha többé soha nem lesz nyugodt az álma. Én, a magam 
részéről biztos voltam benne az eddigi hónapokban is, 
hogy a gondviselés velünk, a mi pártunkon van és a 
hitnek hihetetlenül nagy ereje tud lenni, ha valóban 
tudjuk, hogy az emberiség javát szolgáljuk azzal, amit a 
gondviseléstől elvárunk.  

Rengeteg sérelem, sőt gorombaság ért 
már minket, elcsatolt területen élő 
magyarokat azok miatt, akik ellenség-
képet látnak bennünk. De kedves, 
tájékozatlan honfitársak, mit szólnátok 
hozzá, ha most mi visszakérnénk tőletek 
azokat a világhírességeket, akik nálunk 
születtek és akikkel a nagyvilág előtt 
büszkélkedtek, dicsekedtek, és akikről 
tereket, utcákat, színházat, akadémiát, 
iskolát, egyetemet neveztetek el?  Mi 
lenne, ha azt mondanánk nektek, hogy, ha 
mi nem kellünk, akkor ne kelljenek a 
híres magyarok sem, akik mindent 
megtettek minden magyar emberért, de 
pechükre Erdélyben, Kárpátalján, 
Délvidéken, vagy Felvidéken születtek?  
Mikor ti minket, egyszerű, de akaratunk 
ellenére más állampolgárságúakat 
románoztok, szlovákoztok, ukránoztok 
vagy szerbeztek, akkor velük is ezt 
teszitek és mégis, amikor őket emlegetitek, akkor 
mondjam azt, hogy más tollával ékeskedtek?  Hiszen, 
még maga Batthyány Lajos, az első, felelős magyar 
kormány mártír miniszterelnöke is Pozsonyban született, 
18O7-ben, valamint, Erdélyben, a gernyeszegi Teleki-
kastélyban született 1874-ben, Bethlen István, aki 1921 
és 1931 között töltötte be a miniszterelnöki tisztséget. 
Szilágyi Dezső, egykori igazságügy-miniszter, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, Nagyváradon született, 
184O-ben. Klapka György, az 1848-49-es szabadságharc 
tábornoka meg, a bánsági Temesváron. Homonnán, a 
Felvidék keleti részén született Trefort Ágoston, egykori 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Magyar 

Régi köntösök, felújított fazonokban
(V. rész) 

Azaz, becsüljük meg egymást és közös értékeinket.
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emberek vezetőségére, (pl. lásd, a Mezőberényben 
nemrég felállított Kós Károly-szobrot).  De bizonyára, 
rajtuk kívül még nagyon sokan vannak, akik 
felelősségteljesen, ugyanígy gondolkodnak.  Velük 
együtt kérdezem, hogy a kételkedők feltették-e már 
maguknak a kérdést, hogy van-e erdélyi szellem, van-e 
külön erdélyi magyarság, van-e sajátosan elkülönülő 
magyar lelkiség? És itt most, ebben a kérdésben 
megmaradnék, csak az irodalomnál. Hiszen az irodalmi 
transzszilvanizmus jóval kényesebb kérdés, mert ezt az 
erdélyiséget erősen ki lehet élezni az egyetemes magyar 
irodalom érdekei ellen. A magyar anyaországtól való 
elszakítás a maga mesterségesen felhúzott kínai falaival, 
természetesen önállóbb életre kényszerítette az 
Erdélyben élő írókat, de ha felvetnők azt a kérdést, miben 
áll az írók erdélyisége, vagy kik azok, akikben ez a 
transzszilvanizmus tisztán mutatkozik, nagyon 
megakadnánk a felelettel, mert énszerintem legfeljebb 
arról beszélhetünk, hogy mik voltak az Erdélyben 
született írók eszményei, és mit adtak az egységes 
magyar irodalomnak? Erdélyiség, természetesen, mindig 
volt, és van ma is, de ez nem jelenthet politikai 
elkülönültséget sem, nem jelentheti a magyar szellemi 
élet egységéből való kiszakadást. Az erdélyi magyarság 
pusztulásnak indulna, ha elfeledné, hogy mindig  rész 
volt: az egész magyar léleknek egyik alkotó része. Bár az 
erdélyi magyarokban nagyobb a szellemi és gyakorlati 
sokoldalúság, mint a nagy-magyarországiakban, s a 
logikus cselekvés és a mások iránt tanúsított belátó 
türelem is szembeszökőbben jellemzi őket. Az erdélyi 
magyarok örökké a magyarság egyetemébe tartozóknak 
érezték és tudták magukat kezdettől fogva. Makkai 
Sándor szerint: „Határozottan meg kell állapítanunk, 
hogy az erdélyi magyar szellem nem más szellem, mint 
az  egyetemesen magyar.  Külön mivoltáról, 
sajátosságáról szó sem lehet abban az értelemben, hogy a 
magyar fajon és nemzeten kívül attól lényegében idegen 
valóság lehetne”.
 Most pedig térjünk vissza az eredeti témára, 
amikor a letagadhatatlan győzelem sugaraiban 
sütkérezve, nyugodtan kimondhatjuk, hogy rövid időn 
belül, talán az ellenzékre szavazók is végre tisztábban 
kezdenek látni és belátják, hogy aki a hatalomra, de nem 
Magyarország érdekeire törekvő ellenzék táborába 
szegődik, az – és most Székely János Caligula 
helytartójából idézek, - „Ha egy bolond bolondokat 
parancsol,/  Az rendben van. De aki végrehajtja,/ A 
konzultól az utolsó bakáig,/  Sötét gazember.”  

 Akinek nem inge, ne vegye magára, mondom 
én, mert ezt az inget ezúttal tiszta jó szándékkal szőtte:    

BoÁ  alias B. Osvát Ágnes

„Életemben sokszor csodáltam az 
Isten-teremtette földet, vizeket. Meg-
győződéssel vallom, hogy az emberi-
ségnek a végtelenségig lesz kutatni-
valója a gazdag és bonyolult földön, 
vizekben, légtérben.” 

A szovátai Márton Béla gazdag 
munkássága nem szorítkozik csupán az 

irodalomra. Nemcsak tanár, hanem ma is aktív 
néprajzkutató, fafaragó. Mindenek előtt pedig 
példamutató értelmiségi. 

Holtmaroson született 1937. március 25-én, élete a 
természet és a környezet szeretetének jegyében zajlik, a 
társadalom, a népélet, az állat- és növényvilág elérhető 
rétegeinek és titkainak szakszerű megismerésével –, 
cselekvő, feltáró, rögzítő, értékőrző munkában. 
Mindvégig szerényen, szinte visszahúzódóan, minden 
feltűnést, jeleskedést kerülve, magányosan, de erős 
akarattal, kitartó, szívós és eltökélt céltudatossággal 
dolgozott.     

Mégsem élt elszigetelten; vonzáskörében a tudást, 
hozzáértést messzemenően tisztelő, érdeklődő és tanulni 
vágyó fiatalok és kevésbé fiatalok nemzedékei tanultak 
mindenek előtt tisztességet, emberséget, a munka és az 
értékteremtő mesterek megbecsülését, a múlt, a kultúra 
„hétköznapi kultuszát”, és bizony: gerincességet, 
magatartást tőle.   

Fafaragóként Harkányfürdőn 16 kopjafa elkészítésé-
nek irányítója. Karcagon két monumentális, játszótéren 
elhelyezett faragott szerkezetet állított fel (Haranghinta, 
Állatalakos hinta). Százhalombattán három nyáron át 
iskolásokat tanított fafaragásra. 1972 óta foglalkozik 
díszítőfaragással. Készített díszes eszközöket, történelmi 
témájú munkákat, egyetemes jelképeket, áttört mintájú 
falitékákat, síkfaragású bútorokat.

1963 őszétől Márton Gyula professzor irányításával 
nyelvjáráskutatást végez a Sóvidéken. Eddig 170 írása 
jelent meg a kismesterségek, néprajz, művelődéstörténet 
köréből.

Sóvidéki kutatásainak egyik ágáról szóló könyve - 
Fából faragott díszítmények a Sóvidéken - 2000-ben 
látott nyomdafestéket; sorozata jelent meg A hajlított 
bútorok gyártásának kezdetei címmel. Kiadásra készen 
állnak A fa- és csont-esztergályozás rövid története és 
Sóvidéki faragott bútorok című könyvei.

Előadásokat tartott a felnőtt lakosságnak, turistáknak, 
orvosoknak. Öt alkalommal társas vagy csoportos 
kiállításon vett részt faragott munkáival (Karcag, 
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Sopron, stb.), 2010 júniusában iparművészeti kiállítást 
szervezett 14 alkotó munkáiból (A szarvas mint jelkép a 
sóvidéki alkotásokon címmel).

Három évtizede aktív tagja a Kriza János Néprajzi 
Társaságnak. Egyik jelentős dolgozata a Sóvidéki 
hangzó gyermekjátékok. Kettőnél több évtizede 
vezetőségi tagja a szovátai Bernády Közművelődési 
Egyletnek.

***
Márton Béla legutóbbi könyve az Ezerarcú természet 

(Székelyudvarhely, 2022). Ennek előszavában olvassuk: 
„A természettel való ismerkedésem már kisiskolás 
koromban megkezdődött; ugyanis a szüleim a Felső-
Maros menti Holtmaroson, Marosvécs szomszédsá-
gában középgazdák voltak (8 kat. holdon); nekem pedig 
már hét-nyolc éves koromtól részt kellett vállalnom 
könnyű munkákból (állatok őrzése, lovak vezetése stb.).

A házi állatok életét naponta láttam, figyeltem. Ló, 
tehén, borjú, majorság mindig volt az udvaron. A fák 
életét, növekedését is figyeltem. Két erős-magas tölgyfa 
ott emelkedett a 120 m hosszú kertünk végében. Öt-hat 
kőrisfa gazdag lombkoronával várta a fuvolázó 
sárgarigókat, két eperfa édes gyümölcsöt érlelt 
gyermekeknek, madaraknak egyaránt. Az udvaron érett a 
meggy, a vajalma, az aratási körte, a ringló- és besztercei 
szilva.    Bokrokban érett kétféle egres, valamint a sárga 
és piros ribizli.

Szénacsináláskor rendet kellett ráznom, majd a 
rendeket a napon forgatnom. Részt kellett vállalnom a 
kendermunkálatok egyes szakaszaiban: a kender tövének 
levágásából, a kenderáztatásból, a szárításából, a száraz 
kenderfők összegyűjtéséből. Gabonacsépléskor a 
pelyvát-polyvát ki kellett húznom a gép ürege alól. 
Tarlóhántáskor, őszi szántáskor, tavaszi tarlóhántáskor, 
őszi szántáskor, tavaszi kukoricavetéskor a teheneket, 
lovakat én vezettem.

A kenyérsütésnek minden mozzanatát láttam. 
Édesanyám bükkfa-tekenőben dagasztott, szombaton 
pedig hat kenyeret sütött. A kenyér bevetésekor nekünk, 
gyerekeknek egy-egy „madarat’’ formált a maradék, 
nyers tésztából. Lelki öröm volt számunkra, hogy egy-
két óra múlva kezünkbe kaptuk a kipirult, meleg 
madarat.

A valóságos madarak megismerése is már első 
osztályos koromban megkezdődött. A molnárfecske, 
füsti fecske tavasztól őszig ott suhant az udvarunkban. A 
széncinege, kékcinke, barátcinege naponta az eperfára 
szállt. Az aranyos tollú sárgarigó a kőrisfán hívta társát. A 
szajkó és a szarka gyakran mutatkozott. Az ülü (ölyv) 
elragadt egy-egy csirkét. A kuvik tojásait – mi gyerme-
kek – a templom tornyában kerestük.

Én – kivételesen – a kanári madár gyönyörű énekét is 
megismerhettem. Az 1945-1948-as években kalitkama-

dár volt az Éltető családnál. Pelét és mókust kergettünk a 
Hegyen.  Kamasz korunkban ismerkedtünk a 
labdajátékokkal; télen korcsolyáztunk, szánkóztunk és 
síztünk a hegyoldalon. Nyáron kézzel halásztunk a 
Marosban nagy kövek alatt, vagy a mart mélyedéseiben. 
Később mindenféle halász-eszközt megismertem, ami a 
Felső-Maros mentén használatos volt.

Az egyetem elvégzése után Szováta-Szakadáton újra 
napi kapcsolatba kerültem a gazdák munkáival s a 
mezők, erdők növényeivel, állataival. Érdekelt az 
élővilág, megfigyeléseimet írásban rögzítettem…”

Az új  kötet száznál több szöveget tartalmaz: az 
évszakok szerint tagolt ritmusos, dallamos versikéket és 
öt rövid „prózai” leírást. Ezek 2012–2021 között 
születtek,  bevallottan játékosan oktató szándékkal, főleg 
kisunokák részére. A könyvet 13 szép madárfotó egészíti 
ki.

Ízelítőül néhány kedves sor a versikékből: 
„Tele van az udvar orgonaillattal, / Megtelik a lelkünk 

édes áhítattal.”
„Hallod-e, te füttyös rigó! / Ugye, vidáman élni jó?”
„Szelíd leány ez a nyírfa, /a köpenye zöld és tiszta. / 

Szél dalától táncra perdül, /fuvallattá újra lendül. // 
Karcsú törzse könnyen hajlik, / tiszta lelke messze hírlik. 
// Fehér inge meg-megvillan, / dalos madár róla illan.” 

E pár mondat a Tanár urat üdvözlő és életére áldást 
kérő születésnapi köszöntő. 

Isten éltesse!

Bölöni Domokos
Marosvásárhely, 2022. március 25.

Portik Sándor Hazafelé, 2011,
55x43, olaj, farost

2022. június
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hogy ebben az univerzumban a lélek miatt a legnagyobb 
érték emberi életünk. És a keresztény lelkület mindig, 
lépten-nyomon hangoztatja, hogy vállalni kell az életet, 
vállalni kell a gyermekeket, mert különben célt téveszt a 
társadalom. Legjobb esetben is idegenek foglalják el a 
kultúrember helyét. Én, mint Édesanyám hetedik fia, azt 
hiszem, hogy alázattal kérhetem az édesanyákat: vállalják 
az életet, vállalják a gyermeket! Ha a mi szüleink is úgy 
gondolkoztak volna, hogy nekünk csak egy vagy két 
gyermek kell, akkor én soha nem születtem volna meg. És 
nem is vártak engem, mert volt már hat fiú. Gondolták, a 
hetedik csak lány lesz. Nem így volt, és mégsem dobtak el. 
Legyen áldott a poruk ott, a kézdiszentléleki temető-ben!” 
(In. Borcsa János [szerk.]: Kézdiszentléleki breviárium. 
Kézdivá-sárhely, Ambrózia Kiadó, 2009. 267–268.)

És kit kérhetett mást a kiváló igehirdető akkor és azon 
a helyen, ha nem a Csíksomlyói Szűzanyát, hogy segítsen 
az élet vállalásában, a nevelés szent feladatában, valamint 
egy jó irányú, az egységen és szereteten alapuló 
szemléletváltásban? Befejezésként pedig Albert atya egy 
régi vallásos ének szavaival búcsúzott a hívektől, akik a 
prédikáció során nem egyszer tapssal fejezték ki 
egyetértésüket és tetszésüket: „Óh, égi Szűzanya, Mária, 
csüggedőknek szép remény, / világítótorony gyanánt állsz 
az élet tengerén, / Ó, Mária, ragyogj nekünk, / vész ha 
sújtja életünk, / s porba hull szövétnekünk, / Te légy 
velünk, / Te légy velünk!” (I. m., 271.)

Végezetül Böjte Csabát idézném, aki egy feljegyzé-
sében a következőt vallotta: „Albert atya indított el 
Csíksomlyón a szerzetesi élet útján! Vidám, tiszta lelke 
Szent Ferenc atyánk 20. századi hiteles tükre volt nem 
csak számomra!”

BORCSA JÁNOS
Kézdivásárhely

Sokatmondó lehet, hogy nemcsak az egyháztörténet, 
különösképpen az erdélyi ferences rendtartomány 
krónikásai tartják számon Albert atyát, azaz Bartók 
Barabást, hanem szépíróink között is van, aki ennek a 
rendkívüli embernek az alakját megörökítette. Borsodi L. 
László Csíkszeredában élő költő egész verssorozatot 
szentelt (Crypta franciscanorum) a huszadik században 
sokat próbált ferences atyáknak, köztük a Kézdiszent-
léleken 1927. augusztus 21-én született és 2004. október 
24-én Székelyudvarhelyen elhunyt Bartók Barabásnak. A 
Csuhában, priccses nadrágban című prózavers a Látó 
című folyóirat 2018. januári számában jelent meg, s az 
ilyen művekre jellemző tömör, sűrített formában jeleníti 
meg lírai hősének regénybe illő életét. 

A költő ezt az életregényt persze nem a gyermekkor 
elmesélésével kezdi, mert hiszen ez Albert atya esetében 
sem különbözött más, falusi sokgyermekes földműves 
családokban felnőtt gyermekétől, hanem az ifjú életének 
egy drámai fordulópontjával, amely 1948-ban követke-
zett be, amikor egyik óráról a másikra a kommunista állam 
erőszakkal kilakoltatott mindenkit a vajdahunyadi 
ferences rendházból. A fiatal teológus hallgatóra aztán 
három év kényszermunka várt, ami viszont még inkább 
megerősítette abban az elhatározásában, hogy neki 
papként kell szolgálnia az Urat. Azt mondhatjuk, az ő 
esetében az erős elhatározás előtt minden kívülről jövő 
hatalmi erőszak meghátrált, mert valóban elérte, hogy 
pappá szenteljék (1957), s kényszerlakhely és politikai 
üldöztetés ellenére tette a dolgát a letűnt rendszerben, majd 
a visszaszerzett szabadság idején is tudta, mi a teendője. 
Ahogy a költő írja, egyszerre művelte a lelket és a földet.

Úgy tartják számon Albert atyát, mint nagyon keresett 
igehirdetőt, s ennek a hivatásnak mintegy megkoronázása 
volt 2003-ban a csíksomlyói búcsún mondott szentbeszé-
de. Üzenetét az áldozatos szeretet, valamint a nevelés 
fontosságának gondolatára építette. Hogy mit is jelent az 
áldozatos, illetve máriás szeretet, saját családja példájával 
is megerősítette: „Mindannyian, akik itt vagyunk, tudjuk, 

Albert atya, az Úr hűséges szolgája

Fotó: hirmondo.ro

Portik Sándor Gyilkostó, 2015, 70x50 olaj, vaszon



Apáthyt 1885-ben avatták orvos-
doktorrá a budapesti orvoskaron. Margó 
Tivadar (1816–1896) orvos-zoológus 
professzor tanítványaként már ekkor 
egyes alacsonyabb fejlettségű állatok, 
főleg a piócák idegrendszerének vizsgá-
latával foglalkozott. 1886 januárjában 
Nápolyba került, az ottani Zoológiai 

Állomás „magyar asztalán” (vagyis a magyar államtól 
bérelt munkahelyen) folytathatta vizsgálatait. Ideg-
szövettani kutatásait bámulatos ötletességgel kidolgozott 
mikrotechnikai újításokkal finomította. 1886-tól évenként 
dolgozott a nápolyi Stazione Zoologica-n. 1888-ban jelent 
meg a „Magyarországi piócák faunája” című tanul-
mánya, ugyanebben az évben a budapesti egyetem 
zoológiai tanszékén magántanári képesítést nyert.

1890-ben, tehát igen fiatalon kinevezték a kolozsvári 
Tudományegyetem zoológiai tanszékére egyetemi 
tanárnak; ugyanakkor a medikusoknak szövet- és 
fejlődéstant adott elő. 1898-ban a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választották. Apáthy tisztában 
volt azzal, hogy az élettudomány terén megtett minden 
egyes lépés eredménye attól függ: milyen szoros 
harmóniába jutott az elmélet a gyakorlattal s ezért tudósi 
energiájának legjavát a biológia technikájának szentelte. 

Apáthy István kivívta intézete modernizálását és 1909-
ben megnyitotta a Mikó kertben – az akkori európai 
színvonalat is meghaladó – új, kétemeletes, sokhelyiséges, 
jól műszerezett állattani intézetét. Ezen épület ma is a 
kolozsvári egyetem egyik szimbóluma.

A több mint 100 évvel azelőtt Apáthy által készített 
metszeteket e sorok írói is megnézhették a mikroszkóp 
alatt és saját szemeikkel meggyőződhettek arról, milyen 
bámulatos technikai képzettséget árultak el ezek a 

preparátumok. Annyira életszerű térhatást keltettek a 
szemlélőkben, amelyeket csak a modern eszközök 
segítségével vagyunk képesek létrehozni.

Véleményünk szerint, a mikroszkópot Apáthynál 
művésziebben senki nem kezelte, abba oly mélyen még 
senki belé nem tekintett, abban senki élesebben még nem 
látott. Ura volt, korlátlan ura a mikroszkópiumnak és a 
szövetbúvár finom bonckésének, a mikrotómnak, ura volt 
az állati szöveteket, sejtelemeket festő vegyszereknek, a 
bonyolult lencserendszernek. És megteremtője a modern 
mikrotechnikának. Messze világrészek szakemberei 
tengereken keltek át, hogy megcsodálják mikrotechnikai 
művészetét és negyedszázadon át nyaranta Nápolyban, 
télen Kolozsvárott gyűltek köréje tanítványai. Egy 
emberöltőn át mestere és középpontja a maga-teremtette 
nemzetközi iskolának és száz esztendő után is, mondák 
keringenek az Apáthy iskoláról.

Apáthy az elért eredményei alapján felállította az 
idegrendszer alapszerkezetét megmagyarázni kívánó 
„continuitas”-tanát. Eszerint az idegrendszer az idegrostok 
összefüggő hálózatából áll, amely az ingerület folyamatos 
tovaterjedését biztosítja. Ezt a tant Bethe (1872–1954) 
német élettankutatóval karöltve dolgozta ki, és efölötti 
hosszas vitába keveredett Ramón y Cajal, (1852–1934) 
spanyol anatómussal (aki 1906-ban éppen e területen elért 
eredményeiért Nobel-díjat kapott) és saját honfitársával: 
Lenhossék Mihály-lyal (1863–1937). Ellenfelei ugyanis a 
„contiguitas”-tant hirdették, amely szerint az idegrendszer 
neuronokból, mint anatómiai és élettani egységekből épül 
fel. E neuronok idegsejtek és azok rostjai, amelyek más 
neuronnal csak érintkeznek, de nem képeznek összefüggő 
hálózatot.

Világszerte megindult a vita Apáthy fölfedezése 
nyomán és évtizedekig foglalkoztatta az élettudományok 
vezető elméit. Apáthy hihetetlenül finom festési 
eljárásával, az ún. aranyozással mutatta ki a neurofibrillák 
kontinuitását és közleményei alapján mindenfelé 
megpróbálkoztak a komplikált bizonyítási eljárással – 
többnyire eredménytelenül. Ekkor született meg az az 
elmélet, hogy Apáthy módszere csak a kolozsvári 
meridiánon alkalmazható. A tudósok valósággal 
zarándokútra keltek, hogy meggyőződhessenek Apáthy 
bizonyítékairól. Münchenből Siegfrid Mollier és Albert 
Hasselwander, Würzburgból Boris Zarnik, a későbbi 
konstantinápolyi professzor, Krakkóból Emil Godlewski, 
a fejlődéstan búvára, Brüsszelből Hermann Joris, 
Leidenből Jan Boeke, Szentpétervárról E. S. London és 
Anna Kraszuszkaja, Baltimoreból Stewart Paton, 

Prof. Dr. Apáthy István (1863 – 1922) – akadémikus
100 éve hunyt el

Apáthy intézetének oldalsó nézete,
a legfelsőbb szintet utólag építették rá
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fogságába esett. Halálra ítélték, de francia közbenjárásra 
kiutasították román területről. Apáthynál a politika nem 
öncél, nem karrier; nála a politika csak eszköz a nemzeti 
gondolat szolgálatára. 

Apáthy érezte, minden idegszála, egész magyar lelke 
tudta, hogy a magyar nemzet súlyos krízis éveit éli. Apáthy 
egész lénye nem ismerte a megalkuvást; nem alkudott meg 
még jelentéktelenebb kérdésben sem. Apáthynak egész 
élete egy harc, egyetlen forró, az alkotástól és tenni 
vágyástól izzó belső égés. A harc embere, a magyarság 
érdekében könyörtelen, kérlelhetetlen harcra kész – ő, aki 
Kropotkin előtt hirdette a jótékonyság, a kölcsönös 
segítség természeti törvényét. És ez a fanatikus ősmagyar 
harcos éli a legharmonikusabb házas életet. Feleségétől 
egy napra sem szakad el: hitvese ott áll mellette az oltártól 
a halálos ágyáig, tengerentúli kongresszusokon és román 
fogságon át mindvégig.

Apáthy István akadémikus – a politikus
A társadalmak életében a politika a legfontosabb 

tényező, amely meghatározza az adott társadalomban élők 
életszínvonalát, hangulatát és e földi életük célját, értelmét. 
Sajnos, a politika nem tudomány, mert nincsenek olyan 
törvényei, amelyeket szakemberek felfedezhetnének, 
hanem mindig, mindenhol és mindenkoron kézi 
vezérléssel születtek ad-hoc döntések.

Viszont a politika sokkal fontosabb annál, hogy csak a 
karrierista politikusok „játszótere” legyen, ezért 
tökéletesen egyetértek azzal, hogy a tudomány zsenijei 
próbáljanak észérveket bevinni a politikai tevékenységbe. 
Ezt az állítást ismerte fel Apáthy István professzor és az I. 
világháború idején aktív politikai szerepet vállalt Erdély 
életében. Véleményem szerint kiválóan politizált és nem 
véletlenül, óriási közmegbecsülésnek örvendett az erdélyi 
lakosság körében.

Apáthy politikai szerepvállalásának messzemenő 
hatása volt, mert példát mutatott a II. világháború végén. A 
Kolozsvári Egyetem oktatói kara élén Miskolczy Dezső 

Buenos-Airesből Viktor Widakowich sereglenek 
Kolozsvár falai közé, ahol Apáthy a szó betű szerinti 
értelmében nemzetközi iskolának vetette meg az alapjait.

Folyt a vita, hosszan, olykor szenvedélyesen is, 
mindvégig a világ legelső tudományos folyóirataiban, 
tehát komoly nemzetközi fórum előtt és újra csak a magyar 
géniusz erejét hirdeti, hogy mindkét ellentétes tábor élén 
magyar búvár, Apáthy István és Lenhossék Mihály 
vezették az ütközetet. Bárhogyan dőljön is el a vita, Apáthy 
felejthetetlen érdeme marad, hogy legmélyebben pillantott 
az idegrendszer bonyolult szövevényébe.

Az újabb elektronmikroszkópos és élettani vizsgálatok 
is a neurontant igazolják. Okvetlenül ki kell hangsúlyoz-
nunk, hogy sem Kolozsvárott, sem Budapesten azóta se 
volt egy olyan tudományos csoport, amely ennyire 
meghatározó lett volna, mint az Apáthy iskola.

Apáthynak e kérdésben tehát nem volt igaza, állításai 
igazolására kidolgozott mikrotechnikai eljárásai azonban 
maradandóknak bizonyultak: a szublimát-ozmiumos 
rögzítés, a celloidin-paraffin beágyazás és az utóaranyozás. 
Foglalkozott a mikroszkópi képalkotás elméletével is. Ta-
pasztalatait három kötetre tervezett monográfiában 
dolgozta fel, amelyből kettő jelent meg 1896-ban, ill. 
1901-ben (Die Mikrotechnik der tierischen Morphologie). 

Apáthy részt vesz korának minden fontosabb 
nemzetközi tudományos kongresszusán. Beszéli a 
világnyelveket s így látnia kell, milyen súlyos a kicsiny 
nemzetek helyzete a nemzetközi kultúra szempontjából. 
De azért ennek ellenére vagy talán éppen ezért tartja 
fontosnak, hogy a kis nemzetek küzdjenek saját nyelvük 
jogaiért. „Számomra – írja Apáthy – a német, a francia 
vagy angol nyelv csak a szellemi közlekedés eszköze… de 
a magyar nyelv nem csak az, hanem végtelenül sokkal 
több”.

Még 1890-ben hirdette meg „A zoológus aranybányái” 
című előadássorozatát. E „bányákból” sok értékeset hozott 
felszínre. Az I. világháború alatt Erdély kormánybiztosa 
volt. 1918. október 31-én a kincses városnak (Kolozsvár-
nak) akkoron osztatlan bizalma őt emelte a nemzeti 
tanácselnöki székébe. 1918. december 23-án, egy nappal a 
legszomorúbb magyar karácsony előtt Károlyi Mihály 
telefonon fölajánlja neki a kultusztárcát. A román csapatok 
Kolozsvár külvárosaiban táboroznak már, órák kérdése, 
hogy egész Erdély az ellenség kezére jut és Apáthy, egész 
Erdély legexponáltabb magyarja, a tárcát – visszautasítja. 
Számol a következményekkel, sejtheti sorsát, hiszen 
hetekkel előbb tudta már, hogy a román királyi csapatok 
első foglya ő lesz – és mégsem mozdul helyéről. A 
fanatikus Apáthy egész lelki nagysága ebben a 
pillanatban dőlt el.

A román királyi haditörvényszék 1919. január 15-én 
elrendelte letartóztatását. E terület történelmi határainak 
megóvására törekedve, végül is a román királyi csapatok 

Apáthy István domborműve
a szegedi Dóm téren, az egyetem falánál
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rektorral a helyén maradt és ennek köszönhetően 
lehetséges, hogy 2012-ben – 68 évre rá, hogy a román 
csapatok újra bevonultak Erdélybe – ma is létezik magyar 
nyelvű felsőoktatás.

Ha az I. világháború végén a Kolozsvári Magyar 
Egyetem oktatói megértették volna Apáthy politikai 
hitvallását, akkor sokkal kedvezőbb helyzetben, mint a II. 
világháború idején, természetes állapotként működött 
volna magyar nyelvű felsőoktatás Erdélyben, a két 
világháború között. 

A tudományos szakemberek bölcsessége olyan 
helyzetet teremt a politikában, hogy a társadalmi 
viszonyok sokkal gyorsabban fejlődnek, mert ők sokkal 
kevésbé korrumpálhatók, mint a sztárpolitikusok.

Apáthy István akadémikus – a magyar
A sors „bibliájá”-ban senkitől nem kérdezik meg, hogy 

hova szülessen, de a születés pillanata és helye 
determinálja az anyanyelvet és a szülőföldet. Ez egy olyan 
emberen túli kvalitás, amellyel minden újszülött 
szellemileg és lelkileg felruházkodik és csak rajta múlik, 
hogy életének további szakaszaiban e kvalitásokkal 
hogyan sáfárkodik.

Apáthy magyar anyanyelvűnek és magyarnak született 
és erre mindig rendkívül büszke volt. Megtanult számos 
idegen nyelvet, sokat utazott és részt vett számos 
nemzetközi konferencián, sőt gyakran dolgozott is 
külföldön, de egyetlen pillanatig sem adta fel magyarságát.

Véleményem szerint, helyesen ismerte fel, hogy az a 
zseni, aki nem adja fel anyanyelvét és szülőföldjét, 
hatékonyabban képes alkotni a tudományos életben, mert 
sokkal hasznosabban sáfárkodott azon tulajdonságaival, 
amelyekkel a sors a születés pillanatában már felruházta.

Apáthy hihetetlen nemzetközi tekintélyét irigyelhették 
kortársai, mert nem választották meg az MTA rendes 
tagjának, 1909-ben Thanhoffer megüresedett budapesti 
tanszékére sem találták méltónak. 1919-ben a betolakodott 
román hatóságok letartóztatják és halálra ítélik. Ezek az 
események és frusztrációk nagyon megviselik, de 
magyarságtudatát soha nem adja fel.

Apáthy István életútja üzenet, mindenkinek, hogy 
anyanyelvét és szülőföldjét sosem szabad feladnia a 
pillanatnyi anyagi vagy egyéb érdekekért. 

Apáthy István akadémikus évszázadokra példát 
mutatott minden magyar számára, hogyan kell 
felvállalnia a magyar szülőföldjét és a magyar 
anyanyelvét.

*   *   *

Véleményünk szerint Apáthynál magyarabb tudósunk 
alig-alig született az elmúlt 150 eszten-dőben. Apáthy Ars 
poetiká-ját a saját szavaival foglalnánk össze: 

„annak a nemzetnek, mely ezer év óta lakik a 
Kárpátok koszorúján belül, élnie kell minden áron és 
magyarnak kell maradnia minden eszközzel és minden 
áron”.

Prof. Dr. Vincze János
Budapest

Főbb művei: 
Tanulmány a Najadeak szövettanáról. (Bp., 1885); 
A magyarországi pióczák faunája. (Bp., 1888); 
Das leitende Element des Nervensystems und seine 

topographischen Berichtungen zu den Zellen (Nápoly, 
1888); 

Die Mikrotechnik der thierischen Morphologie: eine 
kritische Darstellun de mikroskpischen Untersuchungs-
methoden. I–II. (Braunschweig-Leipzig, 1896–1901); 

A fejlődés törvényei és a társadalom. (Kolozsvár, 1912); 
A háború biológiája. (Bp., 1915).

APÁM SZÜLETÉSNAPJA
B.Osvát Ágnes

(április 26.)

Apa, én úgy szeretném újból hinni,
  nyugodt, szürke szemeid  hatalmát,
   mik a tudást, és az egyenes gerincet

   sugárzón belém parancsolták.
   Hited, mit ki sem mondtál, megtartottam,
   s mégis, apa, félek: én nem ezt akartam.
   Talán valamit én nem jól értelmeztem,

   talán akaratlan túl sokat vétkeztem,
   s bár nagyon akartam, oly keveset tettem, 

   a bűnösökben is bolond fejjel hittem,
   talán felcseréltem a rosszat a jóval,

   s Te már nem segíthetsz, se tettel, se szóval.
   Túl jó voltál Te erre a bűnös földre,

   inkább elmentél hát gyorsan és örökre.
   Sok-sok tavasz nyílott sírodon azóta,
   s lassan nekem is már ütni fog az óra,

   de még most és mindig, ameddig csak élek ,
   egyedül csak Téged, Téged kérdeznélek,

   a jóról, a rosszról, élet értelméről,
   a tudományokról, könyvekről, zenéről.
   Mégis legtöbb, amit érted még tehetek

   az, hogy híven őrzöm lelkemben hitedet. 
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ez a Carlo telefonált kétségbeesetten a rendőrőrsre, hogy 
ég a vendéglője, és közben egy banda fosztogatja a 
helyiséget. Amit nem tudnak elvinni, rapityára törik, a 
tűzbe hajigálják. Azonnal odaküldtek két autót négy 
rendőrrel, az egyikük az én Billem volt. A tűzoltók már a 
helyszínen küzdöttek a lángokkal és a gyilkos csürhével. 
Igen, gyilkos, ugyanis nemcsak a bútorokat, edényeket 
rongálták, hajigálták, hanem kettejüknél lőfegyver is volt. 
Már a tűzoltókra is lőttek egyet-kettőt, csak úgy 
mulatságból, de amint a rendőröket meglátták, egyből 
leadtak pár sorozatot, még mielőtt ők lőttek volna.

Ezzel a szörnyű estével ért véget az én boldog életem, 
a házasságom. Azt hiszem, soha nem fogom megtudni, 
pontosan mi is történt. Amikor engem a mentőorvos 
hívott, Bill már nem élt. Elsőre nem is akartam elhinni, 
hogy meghalt. Aztán amikor megláttam az én drága 
Billem szitává lőtt holttestét, elájultam.

A tetteseket elfogták: nem volt fegyverviselési 
engedélyük. Miért is lett volna? Akik a törvényen kívül 
élnek, azok nem szoktak engedélyekért folyamodni a 
hatóságokhoz. 

Azóta már nem is ráztak nagyon meg a további 
csapások. Szinte közönyösen fogadtam a hírt, hogy az 
özvegyi nyugdíjamat nem tudják belátható időn belül 
folyósítani, ugyanis a rendőrségnek nincsen pénze, az 
aktív dolgozók fizetését is alig tudják összekaparni.

Hogy mitől szegényedett el hirtelenjében a rendőrség 
sok amerikai államban, például a miénkben? Hallottál-e a 
“defund the police “ mozgalomról? Ennek az a lényege, 
hogy megvonják a pénzt a rendőrségtől, aminek 
természetes következménye, hogy országszerte a 
rendőrségi kasszák kiürülnek. A “defund the police” hívei 
azt magyarázgatják, hogy ne adjunk a rendőröknek pénzt 
a városi adóból, sőt, szüntessük be a rendőrséget, így 
majd nagyobb lesz a közbiztonság. Merthogy a rendőrök 
rasszisták, és agyon lövik a nekik gyanús színesbőrű-
eket…. Persze nem ez a valóság és a statisztikai adatok 
sem ezt igazolják, de ez alig érdekel valakit….

Liberális körökben örömmel elfogadják ezt a sok 
hazugságot, de hát mikor tudtál Te, Ilonkám a liberális 
unokahúgaid “tudományosan megalapozott” bölcses-
ségei ellen tényekkel és logikával győzni? Nekik diplo-
májuk, sőt, doktorátusuk van ezekből az áltudományos 
tanokból, és Te csak egy buta mérnök vagy, én pedig 
egyszerű háziasszony. Sőt, házi vénasszony. Ezért aztán 
ne is próbáljunk velük vitázni, akkor se, ha a mi érveink 
kiállják a racionális vita klasszikus követelményeit. Ők 
viszont a véleményüket és nézeteiket ilyen-olyan elismert 
autoritások legújabb írásaira alapozzák, különben is azzal 
keresik a kenyerüket, hogy bizonyos eszméket 

Drága Ilonkám!

Megkaptam kedves leveledet.
De jó neked most, hogy Budapesten ilyen szépen 

ünnepeltétek március idusát! Köszönöm a tündéri képet, 
amin Blanka unokád szaval a Duna parti Petőfi szobornál. 
Milyen szép nagylány lett a kis bubából!

Mi itt Gyurka fiammal idén is feltűztük a magyar 
kokárdát. Drága férjem, Bill is mindig kitűzte március 15-
én, már amikor civilben volt. Ilyenkor alig várta, hogy 
valaki kérdőre vonja: hát már te is magyar lettél, William? 
Ilyenkor egy feledhetetlen mozdulattal a szívére tette jobb 
kezét, és azt válaszolta: a szívemben félig már az.

Boldog idők voltak ezek! De már örökre vége ennek a 
boldogságnak. Nem csak a mi családi idillünk ért véget, a 
külvilágban is mintha feje tetejére állt volna minden.

Te is láttad, milyen békés, nyugodt volt még nem is 
olyan régen a mi kis amerikai városunk. Lopás, betörés, 
utcai verekedés. szinte alig volt bűntény errefelé. Ha 
megesett néha egy-egy gyilkosság, évekig azt tárgyalták a 
piacon, a borbélynál… mindenütt! Mára azonban már 
hozzászok-tunk ahhoz, hogy egyik tragédia követi a 
másikat.                                                        

Aztán két éve végleg eluralkodott a káosz.
Talán emlékszel, hogy miután 2020 tavaszán rendőri 

letartóztatás során egy George Floyd nevű szerencsétlen 
munkanélküli meghalt, Amerika-szerte kitört a pokol. 
Gyújtogattak, lövöldöztek, szabadon rabolt, gyilkolt a 
söpredék, s a rendőrök alig mertek velük szembeszállni. 
Hogyan is mertek volna, amikor tudták, hogy azt a 
bajtársukat, akit a fősodratú média George Floyd halála 
miatt gyilkossággal vádolt, letartóztatták. Aztán lezajlott a 
per, és hiába mondta a tanúskodó halottkém, hogy Floyd 
halálát kábítószer okozta, a rendőrt hosszú évekre 
börtönbe zárták. Nem tudom, erről és a többi, hasonló 
bírósági döntésekről Te mit hallottál. Ezek engem azokra 
a sztálinista koncepciós perekre emlékeztetnek, amikor 
kulákokat elítéltek, mert nem teljesítették a beszol-
gáltatási kötelességüket.

A mi városunkban is nőtt a nyugtalanság, egyébként 
még a szokott mederben zajlott az élet. Csak nagyjából, 
mert a világjárvány miatt rengeteg volt a tilalom, a 
lezárás. Tavasszal bezárták a vendéglőket is. Aztán 
nyáron kinyitották, majd ősszel az újabb rendeletek 
következ-tében csak a szabadban ehettek a vendégek, 
vagy hazavitték az ételt. Nyilván ismered ezt, hiszen 
Magyar-országon is ez lett a norma.

A mi családi tragédiánk aztán egy őszi este, egy 
telefonhívással kezdődött. A jó öreg Carlo, a vendéglős, 
akinél Te is olyan jól érezted magad, amikor itt jártál, nos, 

Mikes Kata levele Amerikából
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elfogadnak, amiket szóban-írásban tanítanak. Ahogyan 
én látom, ebből jól meg is lehet élni.

Jaj, már megint elkalandoztam a történetemben! Így 
soha nem fogok a végére jutni. De azért, ugye, megérted, 
mennyire elfog a harag a sok hazugság, és igazságtalan-
ság láttán?

Billt eltemettük. A fél város kijött a temetésre. A szom-
szédjaim azóta is elárasztanak apró figyelmességeikkel: 
ha a ház körül dolgozunk Gyurkával, felajánlják a 
segítségüket; teára, vacsorára hívogatnak …. Igazán 
jólesik ez nekünk. Húsvét vasárnapján három család is 
hívott ünnepi vacsorára, de mi persze Marcsa lányo-
mékhoz mentünk Gyurka fiammal. A Pünkösdöt viszont 
idén csöndesen, kettesben ünnepeljük.

Emlékszel a mi közös pünkösdi csíksomlyói zarán-
doklatunkra? Lassan tizenhat éve már, hogy egy tavasszal 
hazalátogattunk Billel Magyarországra, Ti pedig 
elvittetek minket Erdélybe. Csíkszentimrén szálltunk 
meg, a Te kedves, jószívű rokonaidnál. Pünkösd 

szombatján már kora reggel elindultunk a Kissomlyó és 
Nagysomlyó közé, a “nyereg” felé. A ködös reggelben 
fel-fel tűntek a szemünk előtt a kisebb-nagyobb zarándok 
csapatok, aztán mintegy köddé válva eltűntek. Csak az 
éneküket hallottuk: Egészen szép vagy, Mária! Vagy: 
Boldog asszony, anyánk! Magyaroknak királynéja! 
Annyira szépek ezek a szenténekek, hogy akárhányszor 
hallom, mindig meghatódok. Mi is sokat énekeltünk… Jó 
háromórás gyaloglás után végre megpillantottuk a 
nyeregben a hármashalom-oltárt. Letelepedtünk a 
hegyoldalban az oltár közelében, és elővettük az úti 
elemózsiánkat. Több órát is időztünk itt, mire elkezdődött 
a szentmise. Legalább hatvan pap misézett együtt - 
emlékszel? Ott volt köztük Balázs atya is. A mise után 
sokáig tartott a hazafelé út, lassan haladt az óriási tömeg. 
Este lett, mire visszaértünk Csíkszentimrére.

Pünkösd vasárnap reggelén a Te rokonaiddal mentünk 
szentmisére egy szép kicsi templomba. Mire megér-
keztünk, már megteltek a padok, azt hittem, végig állni 

fogunk. De nem! A népek szépen összébb húzódtak, és 
neked is, nekem is, a nénikédnek is jutott hely, ha nem is 
egymás mellett. A férjeink persze álltak, nekik bírniuk 
kellett. De szépen imádkoznak, énekelnek a hívek 
Csíkban! Senki sem siet, nem marad le, egyszerre zeng 
szépen a sok torokból az ima.

Te mire emlékszel ezeken kívül? Neked is nagy 
élmény volt ez a mi közös Pünkösdünk? Tudom, Te 
többször is megjártad ezt a zarándoklatot, de talán 
emlékszel külön is erre, amikor a távoli Amerikába 
szakadt barátnőddel, és annak férjével együtt mentél.

Hamarosan újra itt a Pünkösd… Jöjj Szentlélek, 
Úristen!

Drága Ilonkám, áldott, boldog Pünkösdöt kívánok 
Neked és szeretteidnek!

Öreg barátnőd:
Kata

„Az es csak olyan mind a pünkösti királyság” - 
hallottam gyermekként gyakran a családi házban és  az 
utcabeli, falubeli felnőttektől Parajdon az 1950-es 
években. Amire mondták, az mindig gyorsan véget ért, 
nem tartott tovább két-három napnál. Apám példáiból 
néha örülni is lehetett volna a rövid, de jó világnak, 
történetei mégis inkább elszomorítottak. Egyszerre 
vonzott és taszított hát ez a titokzatos, de valahol 
létezőnek vélt királyság. Az viszont meg sem fordult a 
fejemben, hogy én is lehetnék   efféle illékony királyság 
lakója, netán a királya is. Akkor még nem tudhattam, 
hogy azok a felnőttek, akik a rövid pünkösdi királysággal 
példálóztak, fiatalságuk idején lehettek, sőt bizonyosan 
voltak is pünkösdi királyok és királynék, csak nem 
beszéltek róla. Amúgyis egy másik királyságban  éltek 
néhány napig, hétig, a pünkösdi népszokásében: a 
királynézásban,  „hesspávázásban”.

Felfedezni, ami a miénk
A királynézás-hesspávázás szülőfalumbeli és a 

szomszédos alsósófalvi énekes, dramatikus szokását 
később kellett „felfedeznem”, az egykori királynékkal, 
királyokkal folytatott beszélgetések és a téma 
szakirodalmában való tájékozódás alapján. A 
legidősebbek visszaemlékezései  az  első világháború 
körüli időkből valók, ők is gyakorolták, éltették, 
kedvelték ezt a játékot. Pünkösd ünnepén mindkét 

Erdélyi pünkösdi 
királynék és királyok 

száz esztendeje
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faluban a tíz-tizenkét éves leányok, nyolcan-tízen király-
nézó  menetekbe szerveződtek. A legkisebb közülük a 
királynő, a nagyobbak a zászlóvivők. Alsósófalván a 
lakodalom szereplőinek mintájára koszorúslány vagy 
kisnyoszolyó is volt a menetben. Fiú viszont csak egy, a 
király. S ha nem akadt vállalkozó kedvű fiú, leányka is  
öltözhetett királynak. Alsósófalván pünkösd első   
napján, Parajdon másod napján  a reggeli órákban 

énekelve bejárták a falu utcáit. Az énekük hallatára az 
utcára gyűlt falubeliek, járókelők  pénzadománnyal 
jutalmazták őket, ezt testvériesen elosztották. A hesspá-
vázók éneke ismert népdalok, párosító énekek füzére. 
Ugyanarra a dallamra énekelték a  Hess páva, hess páva 
majd a Ludaim, ludaim végül  A pünkösdi rózsa kihajlott 
az útra kezdetű  párosító éneket. Ujjongva fedeztem fel a 
szakirodalomban azt is, hogy a hesspávázás során 
elhangzó népdalokat a Sóvidékkel érintkező néprajzi 
vidékeken olyan jeles népzenekutatók jegyezték le a 20. 
század elején mint Vikár Béla és Kodály Zoltán. Bartók 
Bélának annyira megtetszett a „pávanóta”', hogy dallamát 
egyik zongoraművében feldolgozta. Volly István 1938-
ban  egy népszerűsítő kiadványban közölt adatokat  a 
parajdi-sófalvi játékról. Ezeket az énekeket Sóvidéken a 
hesspávázás szokása őrizte meg, szokásköltészetté váltak.  

 Az én nemzedékem nem királynézhatott
Ezt sokan elmondhatják mindkét faluban, akik az 

1950-es, '60-as években kellett volna királyok és  
királynék legyenek. Ezek közé tartozom magam is. Nem 
olyan időket éltünk akkor, hogy a parajdi utcákon 
királyok és királynék, zászlósok sétálhattak, énekelhettek 
volna pünkösd ünnepén.   Gyaníthatóan ekkor változott 
meg a szokás neve is királynézásról hesspávázásra, 
hiszen  az idősek királynézásként emlegették. Pünkösdről 
csak a templomban  és a családban lehetett beszélni. 
Egyházi ünnephez tartozó szokásként mindkét faluban 
betiltották. Nem tudhatom, hogy felsőbb utasításra-e 
vagy egyéni önszorgalomból, ebben az iskola akkori 
vezetői  mutatták meg hatalmukat. Az akkori hatalom 

többi embere is, persze. Alsósófalván az egyik akkori  
hesspávázó csoportnak, akik mégis elindultak, máig fájó 
emléke, hogy a milicista elkobozta az énekléskor gyűjtött 
kevéske pénzüket.

„Pünkösd a leányoké”
„Húsvét a fiúké, pünkösd a leányoké” - találta fején a 

szöget megállapításával Kacsó Rebeka néni, akit  az 
1970-es évek közepén már a néprajzi gyűjtés szándékával 
faggattam Alsósófalván. Akkor már újból hesspáváztak, 
Parajdon csak szórványosan, néhány hagyományőrző 
család biztatta erre gyermekeit Zsögöd vagy Bábirkó 
utcában, Alsósófalván viszont már tíz csoport is indult, a 
legidősebbek tizenegy évesek, a legfiatalabbak óvodások 
voltak. Ők viszont már nem ismerték a hesspávázó ének 
egyik részletét, amit Rebeka néni királynézása idején még 
fújtak a sófalviak: „ Nem anyától lettem,/Rózsafán 
termettem,/Piros pünkösd napján/ Hajnalban születtem”. 
Ki lehet ez a titokzatos lény, ő lenne a pünkösdi királyné ?  
Róla énekeltek a dunántúli és a háromszéki pünkösdi 
játékokban , a magyar néprajzi tájak szélső pontjain is, 
bukkantam egy-egy nyomára különböző gyűjtemé-
nyekben. De ne menjünk olyan messzire, nézzünk körül a 
szomszédos falvakban.A legidősebbek visszaemlékezése 
szerint a 20. század elején Felsősófalván is élt a szokás, 
sőt Szovátán is, de azóta kikopott az élő gyakorlatból. 
Később Felsősófalván felújítottát a szokást. A Harom 
hegyen túli Siklódon viszont, ahová többször átgyalo-
goltam, bárkit kérdezhettem az idősebbek közül, 
mindenki élete, fiatalsága egyik felejthetetlen élmé-

nyeként beszélt „a pünkösdi királynézóról”. A 20. század 
elején két korcsoport is járt királynézni, a nagylányok és 
legények illetve a kisebbek, a konfirmálás előttiek. Siklód 
akkor népes falu volt, mindhárom nagyobb utcából  - 
Alfalu, Papszer és Murva -  több királynézó menet indult. 
A leányok egyik kisebb társukat királynénak tették, fejét 
virágkoszorú díszítette, a nagyobbak kőhímes abroszok-
ból alakított zászlót vittek. A királynékat és a zászlósokat 
kétoldalt legények és fiúgyermekek hada kísérte. Az ő 
dolguk az volt, hogy védjék a királynékat, mert a 

Hesspávázók Alsósófalván 2011-ben, 
Barabás László felvétele

Hesspávázók a parajdi  Bánya utcában, 
a fürdőtelepen 2014-ben. Barabás László felvétele.
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felnőttek, tréfából, játékosan megpróbálták ellopni őket. 
A királynézó menet katonás rendben bejárta a falut, majd 
a mezőre tartott. Egy forrás mellé letelepedtek, virágot 
szedtek, énekeltek és táncoltak. Estefelé hazatértek. Egy 
tágas csűrben a szülők akkorra már megterítették az 
asztalt, amelynek legfőbb étele a zsemlekása és a 
prémesnek nevezett ünnepi kalács volt. A közös étkezés 
után kezdődött a hagyományos pünkösdi tánc, külön a 
nagyoknak és külön a ” kicsideknek”. A siklódi 
királynézásban viszont hiába kerestem a másik két 
sóvidéki faluban szokásos énekeket, itt a Leng a lobogó, 
megperdül a dob kezdetű indulót és Gyulai Pál Árnyas 
erdőben szeretnék élni nyáron át  versének folklori-
zálódott változatát énekelték, valószínűleg iskolai 
hatásra. A második világháború után már csak a kisebb 
korcsoportok királynéztak,  majd az 1970-es években a 
gyermekek elfogytával spontán formájában szórványossá 
vált, ideig-óráig az iskolai tánccsoport éltette.

A gyergyói királynéültetés
Kereshetünk-e pünkösdi királynékat távolabbi 

falvakban  és régebbi leírásokban is?  A kilencvenes évek 
elején a Sóvidékkel szomszédos, de Bucsintetőn túli, 
gyergyói falvakban kezdtem érdeklődni. Segítségemre 

volt Tarisznyás Márton kutatása, miszerint ”a pünkösdi 
királynéválasztás halvány emlékei még a múlt századi 
gyergyói hagyományanyagban is felötlenek”. De nagy 
meglepetésemre Gyergyóalfaluban nem „halvány 
emlékekkel”, hanem élő népszokással találkoztam. A 
szokás neve itt: pünkösdi királynéültetés. Az idősebbek 
használják a május királyné asszony ültetés megnevezést 
is, a középkorúak ajkán a neve kicsi királynézás, kicsi 
lakodalom vagy egyszerűen lakodalom. A szokásjáték 
abból áll,  hogy pünkösd első napján délután 
falurészenként, utcánként egy-egy háznál összegyűjtik az 
abban az évben elsőáldozó hét-nyolc-tíz éves gyerme-
keket. Közülük egy menyasszonyt és egy vőlegényt, más 
szóval pünkösdi királynét és királyt öltöztetnek, a többiek 
a násznép. Énekelve a templomba vonulnak, a lelkész 

gyermekmisén megáldja őket. Hazafelé lakodalmi 
énekeket énekelnek és a lakodalomban szokásos módon 
rikoltoznak. Otthon lakoma várja őket: a szervező 
nagyobb leányok és a szülők pattogatott kukoricával  és 
innivalóval vendégelik meg a násznépet. Az udvaron 
játszanak, táncolnak estig. Igy történt a királyné ültetés 
1993 pünkösdjén az Alszegen Nagy Gergelyéknél és a 
következő években, évtizedekben, napjainkig faluszerte, 
hiszen minden évben megtarják és többször 
dokumentálhattam. De nemcsak Gyergyóalfalu sajátja a 
királynéültetés, a visszaemlé-kezések szerint hasonló 
formában  élt a két világháború között  a szomszédos 
Szárhegyen és Csomafalván is. Orosz Klára beszélge-
tőtársam az 1940-es években többször volt királyné 
Szárhegyen, és Farkas Juliánna is ugyanebben az időben 
Csomafalván, aztán betiltották. Ha tovább keresnők a 
királynőket, átugorhatnánk Csíkba is. Csíkkozmáson már 
1692-ben egyházközségileg tiltották a királynéasszony 
ültetést, tehát  biztosan lennie kellett a kedvelt rituális 
szokásnak. Csíkszentdomokoson és  Csíkmadarason nem 
a pünkösdkor, hanem egy későbbi nyári egyházi 
ünnephez, Szent János napjához kapcsolódó népszo-
kásban, az ún. angyalozásban  tűnnek  fel hasonló 
szerepkörű királynék és királyok.

Hová tűntek a pünkösdi királyok ?
Igaz, fel-feltűnnek a királyok is erdélyi magyar 

pünkösdi szokásainkban, de mintha inkább eltűntek 
volna, legalábbis az  utóbbi száz évben, az eddigi néprajzi 
gyűjtések alapján. Ez nem jelenti azt, hogy ne lettek volna  
„teljes jogkörű” pünkösdi királyaink vagyis ne létezett 
volna a pünkösdi királyválasztás szokása az erdélyi 
magyarság körében is. A 19. század végén Harmath Lujza 
tudósított arról, hogy a nyárádmenti falvakban pünkösdi 
királyt választottak a gyermekek köréből. A három 
ünnepnapon ő vezette a játékokat, és rendszerint belőle 
lett később a legénybíró. Mégis  azt kell mondanunk, 
hogy a mellettünk élő szászok körében gyakoribb volt és 
tovább fennmaradt a legények pünkösdi királyválasztása. 
Ez nemcsak Pozsony Ferenc  részletes kutatásai  alapján 
állítható, magam a dedrádi és szásznádasi szászok 
második világháborúig gyakorolt, lófuttatásal választott 
pünkösdi királyaival tudnám  bizonyítani, akik egy 
esztendeig a legénysereg vezetői lehettek.

Hagyomány és hagyományteremtés az ezredfor-
dulón egy darabig

Pünkösdi királynéink  most  is élnek, fogyó-
gyarapodó lélekszámban, menetben énekelnek, játszanak 
és mintha a királyaink is megszaporodtak volna. Ime egy 
gyors körkép. Alsósófalván  az l970-es évek óta 
megszakítatlan a  hagyományos hesspávázás, az iskola és 
a szülők együttes ösztönző hatásának köszönhetően. 

Felsősófalvi Hesspávázók 2008.05.11., 
Szekeres-Lukács Sándor felvétele
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Felsősófalván néhány évig felújították, aztán újból 
abbamaradt, majd ismét felújították a szokást.  Parajdon a 
spontán módon hesspávázó csoportok mellett Kelemen 
Magdolna óvónő és a Sótörő Egyesület szervezésében 
pünkösd másod napjára fesztiválszerűen összegyűjtik a 
környező települések gyermekeit, akik szinte mind 
királynőnek és királynak öltöznek, közösen felvonulnak, 
bemutatják műsorukat. Siklódon a királynékorú leánykák 
elfogytával az 1980-as években teljesen megszűnt. 
Értelmiségi kezdeményzésre újították fel 1998-ban  úgy, 
hogy a Siklódról elszármazottak vitték haza gyerme-
keiket királynézni, ebben Nagy Lajos siklódi származású 
tanár és a falu akkori  lelkipásztora, Dezső Tibor  volt a 
kezdeményező. A biztatás  elmúltával egy évtizedig nem 
gyűltek össze királynézóba, majd 2010 óta Balázs Dávid 
a siklódi  pünkösdi  szokásjáték ébresztője, animátora és  
egyben a hagyományok szerint megtartásának őre is. 

Gyergyóalfaluban és a közeli Borzontban minden évben 
több királyné asszonyt öltöztetnek, sétáltatnak, 
ünnepelnek szép rendben és közös utcabeli mulatsággal, 
gyermeklakodalommal zárják a napot, mint annak 
legutóbb a Beczevár  utcában részese lehettem. 
Szárhegyen 1990 óta  a Csíksomlyóról hazatérő gyalogos 
búcsús fiatalok közül választanak pönkösdi királyt és 
királynőt,  nagy ceremóniával és jókedvvel a marosfői 
pihenőhelyen, amint azt Becze Tünde királynő és Kolcsár 
Ágoston keresztalja vezető elmesélte. A másik pünkösdi 
királyválasztáson viszont magam is résztvettem. A 
Székelykeresztúr melletti Székelyszenterzsébeten 2008 
óta  minden évben megtarják a pünkösdi királyválasztást 
sok-sok ügyességi és bátorsági próba alapján, majd a 
király királynőt választ magának a leányok köréből. A 
hagyományteremtést Kincses  Kálmán lelkipászor és 
Olga tiszteletes asszony honosította meg, mindazokkal a 
jogokkal és kötelezettségekkel, amelyekkel az egykori 
pünkösdi királyság járt. Népszokásaink élete napjainkban 
is folytatódik: e néprajzi-kulturális és identitásbeli 
jelenség bővebb elemzése ezutáni feladatunk.

Barabás László

Bizony egy óvodáskorú gyermek számára elég nagy 
útnak számított egy faluból elindulva a szomszédos 
kisvárost gyalog megjárni! Egy-egy ilyen „utazás” a fiatal 
édesanya meg az anyai nagymama kíséretében történt, és 
főleg nyári, no meg vásáros napokra tétetett.

A reggeli órákban, de nem túl korán indultunk, s 
haladtunk is szépen. A távolság felét, amit egy út menti 
keresztfa jelölt, elég könnyedén tettük meg. A keresztnél 
nem tartottunk szünetet, de sok felnőtt – csütörtöki 
napokon sokan választották jármű gyanánt az apostolok 
lovát! – „Dicsértessék!” -kel köszönt neki, s még 
keresztet is vetett. A következő fél órában a várossal 
történő közeli találkozás és a vásárfián való tusakodás 
foglalt le, s így gyorsan eltelt az idő. Aztán a zsúfolt piac 
zsongása és zsivaja tartott izgalomban, marasztalt a főtéri 
rendezett üzletek hűvöse, de leginkább azt vártam, hogy 
az egyik udvartérre nyíló csendes cukrászdába üljünk be, 
ahol a helyiség meghitt hangulata s nyilván a dobostorta-
szelet meg a pohár borvíz teljesen elvarázsolt... 

Ennyi élménnyel s csomagokkal terhelten indul-
hattunk is hazafelé. Ez 
már a déli órákban tör-
tént, amikor fentről sütött 
a nap, s az út elején még 
egy kisebb kaptató is 
várt. Ilyen napokon szo-
kott felülni Lackó a 
mezőn dolgozó felnőttek 
nyakába! Nem csoda, ha 
a kisfiút is megtalálta. 
Elnehezültek lábai, min-
den lépésre leült volna a 
főút mellett, a kissé 
távolabb párhuzamosan 
haladó széles ösvényen. 
Aztán hol anyja, hol 
nagyanyja kapta vállára 
egy-egy rövidebb szaka-
szon – s árulták a túrót! 
Amikor pedig gyalog futogatott köztük vagy utánuk, 
biztatták, hogy már csak keveset kell mennünk, mindjárt 
a keresztnél leszünk. S tényleg, egyszer csak feltűnt a 
kereszt. Közelsége újabb erőt adott, bár anyja s nagyanyja 
különben sem érezték „keresztnek”, ha nyakuk közé 
kellett venni a fáradt vándort...

Gyorsan el is érték a feleutat jelző keresztet. Talán 
meg is pihentek, de csak egy szusszanásnyi időre. Tovább 
haladva egy lejtő s kisebb völgy következett, majd a falu 
vége. Innen már a tűző napnak sem volt annyira kitéve a 
kis „különítmény”. A falu között is útjukba esett néhány 

Biztatás, biztonság

Siklódi királynézók  menete 2017-ben. 
Barabás László felvétele.
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kereszt, de azoknak már nem tulajdonított a kisfiú 
semmilyen jelentőséget. Érezte az otthon biztonságát.

A későbbi találkozások határkeresztfákkal, út menti 
fa- és kőkeresztekkel tanújelei voltak annak, hogy a 
keresztények nagy családjába tartozunk, de feliratuk 
szerint mindegyikük külön-külön egy-egy pontosan 
meghatározott eseményre vagy személyre emlékeztetett. 

Egyik ilyen például a szentléleki határkereszt, amely a 
falu hagyományos rendjét és birtokviszonyait megbontó 
istentagadó időkben fordult a Fennvalóhoz, áldást kérve a 
határra, valamint azt, hogy múljanak el a zavaros idők. Ez 
a keresztfa a vasútállomás közelében, az Alsó-határba 
vezető út elején állt néhány évtizedig, a következő 
felirattal: „IHS Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten, álld 
meg határunkat, bajtól őrizd táborunkat, a viszálynak 
szakítsd végét, és a népnek adjál békét. Állíttatott 1959.”

A másik példám egy út menti kőkereszt, amely ma is 
áll a Kászon-patak völgyében vezető országút szélén, a 
Kézdivásárhely–Csíkszereda szakaszon, valahol Száraz-
patak és Katrosa között félúton bal oldalt, a Szent-
jánosban. Felirata emlékeztet, hogy Mária országában 
élünk: IHS / INRI / E / KERESZ / TET / EMEL- / 
TETTE / HÁROM / SZÉKNEK / BUZGÓ / NÉPE / 
1885, illetve: SZŰZ / ANYÁNK / OLTAL / MÁT / 
KÉRVE. 

Az csak természetes, hogy a csíksomlyói búcsúról 
hazafelé tartó zarándokok ide – a kereszt északi oldalán 
található felirat szerint – MINT / ŐSI PI / HENŐ / HELY 
/ BE érve tartottak pihenőt.

Borcsa János

Mielőtt a szerző Jobb című legújabb könyvét 
ismertetném, meg kell említenem néhányat a korábban 
megjelent művei közül. Az 55 meghökkentő eset a 
magyar történelemből című könyve több mint félszáz 
elbeszéléssel gyarapítja és értelmezi a Kárpát-medencei 
küzdelmeinket a megmaradásért, a boldogulásért. 
Megtudhatjuk, hogy Árpád-házi Szent Erzsébetnek a 
német császári koronával díszített fej-ereklyetartóját 
milyen nagy becsben tartják a Stockholmi Történeti 
Múzeumban. Kiderül, hogy valódi parasztháború volt a 
1437-es Budai Nagy Antal vezette felkelés, és másként 
értelmezendő az 1514-es Dózsa György-féle paraszt-
háború; hogy miért börtönözte be Dobó Istvánt, Eger 
várának hős védőjét élete vége felé az uralkodó? Nem 
mindennapi történetek! 

Ennek a kötetnek a folytatása a következő 33 
meghökkentő eset a magyar történelemből (Atheneum 
Kiadó, 2013.) Olvashatunk gróf Károlyi Mihály 
szerepéről a Tisza-gyilkosságban, és választ kapunk 
bizonyos eseményekre, például, hogy ki volt az a fiatal 
túsz, aki túljárt Szulejmán szultán eszén! Tényleg 
ártatlanul bűnhődött Báthori Anna? A másik – kedvenc 
számomra dedikált - vaskos könyve, amely szintén az 
Atheneum Kiadónál 44 meghökkentő esetet – becsület 
jelszóval – dolgozott fel a magyar történelemi viharos 
századaiból.

Bánó Attila Jobb című könyve többek között a 
keresztény magyar szemléletet éli és domborítja ki 
nemzetközi összehasonlításban, mondvacsinált kritikák 
ellenében, amelyek az utóbbi két évben láttak napvilágot 
a Magyar Nemzet hasábjain. (Erdélyi Szalon Kiadó, 
2022.) A kötet aktualitása mellett feltűnő Bánó jártassága 
a történelmi eseményekben és a művészetekben, az első 
írástól kezdve az utolsóig, amely 2022. január 5-én volt 
olvasható az említett lapban. A kiváló tollforgató – vitéz 
tapolcslucskai és kükemezei Bánó őseik küzdelmeinek 
erejét hordván – ma is népe igazáért és boldogulásáért 
vívódik, jobbítási szándékkal kebelében! Ma, amikor 
Nyugat-Európa még a migránspolitikáját sem képes 
tisztába tenni, többek között a magyar lélek erejét akarja 
megtörni. Bánó publicisztikái ebből a szempontból sok 
összefüggést, tényállást tisztáznak és világítanak meg.

A Félfülűek és LMBTQ emberek című cikkében 
például ezt olvashatjuk: „A pedofil bűnelkövetőkkel 
szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyerekek 
védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 
79. törvénnyel kapcsolatban nemrég egy magyar 
evangélikus lelkész a Facebook-oldalán szellemesnek 

Bánó Attila 
legújabb könyvéről

Jelen
Juhos-Kiss János

Gyermekkoromban ha nekem valami nem tetszett
máris indultam világgá, hogy anyám szeretetével

is visszaéljek! Tudatlanságom dühével együtt
s mégis külön reménykedtem, hogy a református
temető árkában, a tövisekkel benőtt ösvényeken
majdcsak egy lélekkel összefutok, elpanaszolom

neki, hogy nekem mindig csak parancsolnak
de azért nem szeretnék világgá menni

enyéim nélkül
felnégyelt földön, tetemeken

felgyüremlett bennem a történelem
átvert a világ! A föld közösül!

hull a szerelem,ver a vér!
Együtt és mégis külön. 
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gondolt példabeszédet tett közzé. A félfülű és kétfülű 
emberek viszonyáról, a félfülűek többség általi elfo-
gadásáról, a gyermekek ezzel kapcsolatos érzékenyí-
téséről szól.” A magyar evangélikus pap többek között 
így papol: „A kétfülűek nem toleránsak az egyfülűekkel 
szemben, a megismerésnek és az érzékenyítésnek csak 
haszna van, mert minél elfogadottabb a társadalom, annál 
jobb mindenkinek. A többségnek is. A 
gyerekeknek főleg, mert ők lesznek a 
jövő királyai és törvényhozói…” 

Első látásra azt gondolnánk, hogy kár 
ezzel a Facebook-beírással foglalkozni, 
de nem úgy van! Bánó kivesézi a „jó-
emberkedő” papot, de azért meghagyja 
mind a két fülét. Az ő tényállása így 
hangzik: „A mesében szereplő fél-
fülűeket behelyettesíthetjük a törvényben 
megjelölt pedofil bűnkövetőkkel, az 
LMBTQ emberekkel, a mozgalom 
gyermekérzékenyítő aktivistáival, de 
máris ki kell mondanunk, hogy a 
hasonlat erősen sántít. Egyúttal fel kell 
hívni a figyelmet arra, hogy a lelkész 
véleménye nem tekinthető a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház állásfogla-
lásának. Erről az egyházról előbb jut eszünkbe gróf 
Thököly Imre, báró Eötvös József, Kossuth Lajos, Petőfi 
Sándort, Sztehlo Gábor vagy az egykori, hazafias 
szellemiséget ápoló Eperjesi Evangélikus Kollégium, 
mint egyes, balliberális nézeteket képviselő lelkipász-
torok, akiknek nem sokat jelentenek az egyház 
nemzeterősítő hagyományai.” 

Néhány bekezdéssel később Bánó segítségével 
dokumentálódunk: „Megdöbbentő adat: Svédországban 
tíz év alatt nem kevesebb, mint 1500 százalékkal nőtt az 
olyan kislányok száma, akik fiúnak érzik magukat, és az 
efféle számok Nagy-Britanniában is rohamosan 
emelkednek. Az LMBTQ propaganda ugyanakkor 
hallgat arról, hogy a nemüket váltó kamaszok nagy része 
később megbánja a döntését, s ez gyakran tragikus 
fordulatot hoz az életükben. Többségük visszatér eredeti 
biológiai neméhez, de a folyamat számos lelki sérüléssel 
jár együtt, ezért nem ritkák az öngyilkosságok sem.” (…) 
„A neoliberális-globalista agymosáson átesett nyugati 
közvélemény felháborodik és populizmust emleget, ha a 
magyar kormány gyermekvédelmi törvényt fogad el, ha 
az LMBTQ aktivistákat nem engedi be az óvodákba és az 
iskolákba. Azt is kifogásolja, ha a kormány ezzel 
kapcsolatban kikéri polgárai véleményét. A nyugati 
genderklinikák tevékenységén viszont nem háborodik 
fel, mert azt nyilván a fejlett demokrácia nagyszerű 
vívmányának tartja.”

E szörnyű igazságtalanság, a tehetetlenség felpap-

rikázza a magyar embert, de nem csak ezért kell olvasni 
Bánó Attila könyvét, hanem mert gondolkodásra serkent: 
talán még nem késő! Hogyan tovább? Svédországban 
egyre kevesebb svéd gyerek születik, s egyre több 
bevándorló csemete. Akik a hatvanas-hetvenes években 
vidám, boldog ifjúságukat töltötték valamelyik város-
kerületben, oda manapság, öreg fejjel vissza sem 

mehetnek emlékeik után kutatni, sőt, a 
rendőrök sem tehetik be a lábukat, 
hacsak nem tértek át az iszlámtör-
vénykezésre, s nem tetoválták feketére 
magukat. Nincs már jelenük, nincs már 
jövőjük, s a sírt, hol nemzet süllyed el… 
– a többit tudjuk. Közben pár svéd 
brüsszeli képviselő ahelyett, hogy 
hazájukat képviselnék s védenék a 
mindenféle veszedelem ellen, kiállva 
hagyományaik és kultúrájuk mellett, 
vigasztalnák a vergődő evangélikus lel-
keket: Magyarországot támadják nagy 
vehemenciával, mondván, hogy meg-
sértjük a gyermekjogokat, hogy nálunk 
nincs, demokrácia stb. Jó lenne, ha 
puszta megmaradásukért tennének egy 
pár lépést előre, és mernék kimondani az 

igazságot.
„Bánó Attila Magyar Nemzetben közreadott újabb 

publicisztikáinak – is – egykor történelmi értékük lesz. Ez 
a kordokumentum-kötet éleslátó reflexió a közélet hol 
követendő, hol kerülendő példáira, visszapereli az 
elhallgatott múlt értékeit; képes beszéddel felemeli szavát 
a fehér hóember és a feketerigó igazáért is. Oly korban 
élünk a XXI. század elején, amikor az írástudók 
bátorsága kell ahhoz, hogy kiálljunk az ezerszer-egy 
normalitása mellett, a múltat végképp eltörölni akaró 
agyhalál és szörnyszülött ikertestvére, az irányított 
deviancia agresszív nyomulásával szemben. Amíg akad 
valaki, aki felemeli szavát a kipróbált emberi értékek 
mellett, addig nekünk jobb.” A könyv Előszavából 
idéztem, Szabados György történésztől. 

Juhos-Kiss János
Budapest, 2022. május 8. 

Keresem az értelmet
B.Osvát Ágnes

Amennyi vízcsepp, annyi
végtelen, de mélyein
nem moccan értelem. 
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Király Béla hosszú, a lényeget tapintó elemzésekkel 
alakítja ki olvasóiban a képet a bal- és jobboldal jelenlegi 
állapotáról. A multi-hálózatot kiszolgáló globális 
baloldali hegemóniát korábbi munkájában már elénk 
tárta. Király évek óta jelen van a hazai gondolkodásnak 
abban a szegmensében, amely messzebbre tekint a bel-
létnél, összefüggéseket keres hazai és világjelenségek 
között, és így széles távlatokba helyezi a jelen döccenőit. 
Kiemelkedő jelenségeket, személyiségeket elemez, és a 
hozzájuk kötődő eredményeket veszi górcső alá. Talán 
ezért mondható el: megbízható értékelésnek fogadható el 
legújabb könyve is.

Korábbi kötetéről, a Harangzúgás 
vagy laikus humanizmus címűről már 
leírtam: fölényes helyismerettel hatol át a 
befulladt liberális és neoliberális eszme-
tanon. Most is csak megismételni tudom: 
ezúttal is jól kiképzett neoliberális orosz-
lánszájúakra és a populista újbaloldalra 
vetíti a reflektorfényét és dobja könnygáz 
palackját.

A szerző nem ok nélkül vesztegel a 
francia újbaloldal kérdésénél. A Szajna-
partiakról ezt írja: „nagy változások 
történtek a francia baloldalon belül is hat 
év alatt. A szemünk előtt fordult az 
ellenkező végletébe a legtöbb klasszi-
kusan baloldalinak vélt érték, amelyben 
az idősebb korosztály még felismerte 
magát. Az irigylésre méltó elődökre 
visszatekintő francia újbaloldal az USA védjegyű 
génbank egyik béranyája lett Mitterand elnök 1983-as 
neoliberális fordulata óta…” Tovább tekintve aztán így 
összegez: „Jacques Julliard, a klasszikus baloldal egyik 
utolsó mohikánja sem tartja baloldalinak a mai francia 
»baloldalt«” (19. old). 

Ezek után érdemes szemügyre venni, milyennek 
láttatja az eddig csak a baloldalhoz igazodó jobboldalt? 
Hát olyannak, aki egy mentőövre, egy vérbeli vezér-
egyéniségre vár: „a franciák feladata egy, a brit 
konzervativizmushoz hasonló jobboldalt létrehozni a 
civakodó áramlatok helyett.” Macron, a szocialistákhoz 
karrier okokból csatlakozó politikus, aki az elnökké 
választása előtt semmilyen szerepet nem töltött be a 
pártban, mindig a függetlent adta, eközben a Rothschild-
kaszttól, a milliárdosok támogatásával kapta kézhez 
elnökségét. Aztán – miután kooptálta kormányába a bal 
és a jobb funkcióéhes tagjait - sikerrel vitte padlóra a 

„hivatalos” jobboldalt. Ezt a tapasztalatot vetíti a szerző 
Magyarországra is a liberalizmus‒illiberalizmus 
témakörében, kötete 36‒37. oldalain. Van-e még időnk 
újragombolni a félregombolt kabátunkat? Milyen 
nyomást fog gyakorolni az Európai Unió keleti felére a 
két alapító, Francia- illetve Németország, ahol a baloldal 
trockista vagy bezöldült aktivistái szövetségre lépnek a 
bevándoroltatott radikális muszlim csoportokkal? 

Egy dolog biztos: súlyos árat fizet Európa korábbi 
illúzióiért, a hatvannyolcas nemzedék altató politikájáért. 
A szerző őket elemezve-bírálva Marcell Gauchet 

filozófust idézi - akit 2019 tavaszán 
felkeresett a Gallimard kiadónál, és 
akinek A francia balsorsról című 
könyvét le is fordította -: ha nem találunk 
kompromisszumot, nem tudjuk elkerülni 
a legnagyobb bajt. A szerző megoldás-
javaslata: „nem változtatni kell a világon 
mindenáron, hanem megőrizni belőle, 
ami jó volt” (58. old). De kikkel lehet 
megőrizni? A zöldekkel, „akik a színe 
váltó baloldal technikai vörösei”? Vagy a 
magukat „liberálisnak” nevező, ame-
rikanizált francia elittel, aki médiája 
segítsé-gével ráerőltetni a „kulturális” és 
politikai termékeiket a társadalom 
egészére?

Mi a jobboldal feladata ma Európá-
ban? – tehetjük fel a kérdést a szerzővel. 
A válasz: „leépíteni az addigi leépítő-

ket”, azaz folyamatos kritika alatt tartani a család, a 
nemzet, a közösségelvű gondolkodás, a nemiség 
dekonstruktőreinek ideológiáját, média paneljeit (17. 
old.). Emlékeim szerint a francia kommunisták csak 1941 
nyarától, a Szovjetunió megtámadásától kapaszkodhattak 
fel a színpadra, addig együttműködtek a megszálló 
németekkel, közvetve Hitlerrel is. Király Béla néha 
rövidre fogja, sommás megállapításokat tesz: „a baloldal 
cserbenhagyta a népet, a jobboldal pedig a nemzetet. A 
jobboldal izomrendszere mögött a konzervativizmus 
csontváza tapintható.”

A szerző esszéinek időszerűségéről a címeik is 
árulkodnak: Túl az Óperencián, A francia elit 
magatartása…, az Amerikai Sebesült Államok, térdeplő 
európaiak, Merkel 15 éve kancellár, Montesquieu forog a 
sírjában, Inognak az eurorendszer alapjai… Az esszék 
után 70 oldalon keresztül 12 interjúban Király Béla 
nemcsak a tehetségét mutatja meg, hanem az 

Francia és magyar sorsok nyomában
 ‒ Király Béla Sárgamellényben című könyvéről –
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árnyalatokra fogékony lelki rezdüléseket is. Egy jó író 
adottságaival találkozhatunk, aki nem megrendelésre, 
hanem önmaga parancsolatára dolgozik. Tanulságos 
élményben lesz része annak, aki Alain de Benoist, Tar 
Pál, Szijártó István, André Farkas, Barna Teréz, 
Szappanos Gábor Máté, Bíró Béla, Tüskés Anna, Pánczél 
Hegedűs János gondolatait olvassa. Szíki Károlyt Farkas 
Árpádról, Garda Dezső történész-politikust pedig a 
székely autonómia megszerzésének elmulasztásáról 
faggatja. Az interjúk átfogó értékgerince az erdélyiek 
túlélésért és megmaradásért folytatott dacos küzdelme.

A konzervatívok számára ismerősen csengő név, 
Roger Scruton fontos szereplője a kötetnek. Király 
bemutatja, hogy az angol filozófus olvasottsága évről 
évre nő a franciák körében. Három év alatt három 
könyvét fordították le, folyamatosan jelen van a 
legjelentősebb folyóiratok hasábjain, számos politikus 
hivatkozik munkáira.  Király láthatóan tiszteli őt, 
esszéjében meg is fogalmazza: Scrutont olvasva 
megerősítést kapunk arról, hogy az igazi konzervatív 
szereti a világot, és olyannak írja le, amilyen, ahelyett, 
hogy folyton a hátára döntené és ideológiai erőszakot 
követne el rajta. Scruton egyébként a Király által 
lefordított Le Figaro - interjújában (23‒28. oldalon) 
lesújtó kritikával illeti a baloldali ízlést: „nem tetszik 
nekik a magántulajdon, tehát meg kell szüntetni. Ez 
vezetett a Gulághoz. (…) Olyan alternatívát kínál a 
kapitalizmus ellen, amely utópia megvalósíthatatlan”.

Molnár Tamás és Alain de Benoist igazi visszatérő 
alakjai Király Béla könyveinek. A korábbi művében 
Alain de Benoist napjaink totalitárius tendenciáiról 
címmel olvashattunk egy mély elemzést, illetve Molnár 
Tamás munkásságáról írt tanulmánya tanúskodik arról, 
hogy balos-arcfelismerő radarjait elhelyezte, és a 
totalitárius atlanti régió beteges nyomulására figyel. 
Molnár Tamás francia arcéle című esszéjének izgalmas 
portréjában 17 oldalt szentelt a filozófus francia nyelven 
írt munkásságának. 

Pierre Cassen kortárs francia szerző fele fordulva (29. 
old.) Király a Méregzöld félhold… című esszéjében a 
bevándorlás okát és tényét világítja meg. Mernek-e 
szembenézni Európa politikusai azzal, ami teljesen 
leamortizálta Franciaországot? Például ezzel: „az Elbától 
nyugatra nem lehetett sokáig néven nevezni a 
rendszeressé váló iszlamista erőszakot. Franciaországban 
a régi és újbalos karrieristák nyomására, a jobboldal 
statisztálásával a multinacionális óriások, a pénztőke, a 
banki világ elvárásaihoz alkalmazkodva bíróság elé 
állítják azt, aki az arabok rabszolgatartásáról szól (…) 
vagy felemlegetik, hogy azt a fehérek szüntették meg”. 
Király ironikus jelzőt szór a gyáva vétkesek kopaszodó 
fejére, akiket ártalmiság-értelmiségnek vagy éttermiség-
értelmiségnek gúnyol. 

Számos hasonlóan frappáns, néhol epés megjegy-
zésben bővelkednek Király Béla esszéi, amelyek főleg a 
francia politika lejtmenetét elemzik. A nemzetállamok 
végállapotba sodrásának szemtanújaként olyan 
hazugságideológiákra hívja fel a figyelmet, amelyek 
célja, hogy demokratikusnak feltüntetett műfogásokkal 
számolják fel az államok szuverenitását. A szerző a 
demokratikus ténykedések és a megmaradásra való 
törekvések helyett csak tragikus dimenziókat lát, 
miközben a kommunikációs tornamutatványok, a 
látványcselekvések sokaságát elemzi. Valóban így áll ma 
Franciaország, amely a korábbi bűvészmutatvány után az 
összecsuklásával egyben üzenet is az unió keret-
tagjainak? Ahol az újgyarmatosítók átveszik az országot, 
ahol hol ez, hol az borul lángba és annak újjáépítése már 
nem az eredeti szekuláris nyomvonalon halad? 

Ma nincs biztos helye senkinek, aki rendszerkritikát 
fogalmaz meg, bárkit bárhonnan kipenderíthetnek, mert 
az evidenciákkal való érvelés ideje lejárt. Mindent áthat 
az Amerikából importált ideológia, amely demokratának 
meri nevezni magát. Továbbá mond-e még valamit a 
populizmusnak gúnyolt ellenállás térhódításának a jobb-
bal törésvonal? A szerző erre is keresi a választ.  Őt is 
izgatja az, ami a recenzenst: mi a magyarázat arra, hogy 
az értelmiség a nyugati világ minden táján - így 
hazánkban is - többségében baloldalinak nevezi magát? 
Hányszor csapta be magát és pártolóit ez a közösség, 
ennek ellenére még mindig sokan ragaszkodnak hozzá. 
Talán azért, mert végtére is a baloldal, az egy világi vallás, 
a maga evangéliumával, talentumos hirdetőivel és 
rózsafüzéres moralizmusával.

Király Béla szövegeinek olvastán sorjáznak is a 
kérdések: mennyiben kell alkalmazkodnunk az uralkodó 
tendenciákhoz? Az íróra visszavetítve: mennyiben 
szolgálja csipkézett kontúr-hazánkat ez a kötet? Hányan 
botlanak bele e könyvbe, mielőtt végleg elbotlanának a 
parttalan pártos hőzöngésben? A hazai erőfitogtatóknak 
hallaniuk kellene azt, amit a szerző mormol a szajna-parti 
vízsodrásban: „Hogyan és miért tudta egy maréknyi 
szélsőbalos értelmiségi, az emberjogi mozgalmával 
tabutémává tenni az iszlámot a francia politikai térben. 
(…) Ma az a cél, hogy a kisebbséget megkülönböztessék 
a többségi társadalomtól, amely nemsokára nem is lesz 
többségi.” Vészesen hasonló a szerző röntgenkép-
felvétele a csipketerítős haza eseményeihez: „Ha kritikát 
mondanak, a szélsőbal mindjárt tolvajt kiált, vagy 
intoleráns reakciósnak bélyegez. És jóval hangosabban, 
mint a muszlimok, akik tőlük tanulnak intoleranciát.”

Aztán színre lépnek a bal- és jobb elemzése után a 
sárgamellényesek, akik a könyv címét adták a szerzőnek. 
Kik is ők tulajdonképpen?  Ők azok, akiket a trockista 
baloldal, az alkalmazkodó hivatalos jobboldal és a 
muszlim franciák „mucsaiaknak”, „borzasztó 
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választóknak” neveznek, ők – Hollande elnök szavaival ‒ 
a „fogatlanok” népe. Aztán az iszlám a szegények vallása, 
ahogy azt a baloldal hirdeti!? Tényleg el lehet ezt ép 
ésszel hinni? Akkor gondolja hozzá Szaúd-Arábiát, az 
olajmonarchiákat, akiknek a pénze az úr Nyugaton. 
Királlyal érvelve: az újbaloldal szemet huny az 
erőszakon, mert maga is az erőszak bűvöletében él.

Kérdés tehát, hogy a hajdani baloldal jobbító szándéka 
hogyan ment át önmaga ellentétébe? Talán azért, mert 
iránymutatást fabrikáltak belőle, kötelezővé tették, s így 
lett belőle egy diktatórikus vallás. A szlogen-esőben 
elázik minden, ami ép és száraz volt valaha. Létezik-e 
olyan iránytű, amely mutatója sosem fordul el, s a 
berozsdásodás miatt mindig egy irányba mutat? 

Király hidegpengés gondolati építkezései a keletről 
nyugatra haladó úton összegyűlt bölcseletből erednek. A 
Sóváradtól Párizsig, majd vissza Budapestre tartó 
folyamatos úton érlelődtek meg filozófiai, történelmi és 
politológusi ismeretei. Így született meg a kiváló esszéket 
tartalmazó ötödik kötete. Leírásai, látleletei mindig egy új 
esemény törzsei lesznek, új történetet írnak ‒ az 
olvasójában is, miközben számos, a valóságérzékét 
elvesztő közismert figura ismeretlen oldalát világítja meg.

A szerző lényéből fakad a sokszor vitriolos kritika, a 
bátor szószedet. Sőt írásainak némely szereplőjével 
személyes kapcsolatban áll, bensőséges viszonyt ápol. Mi 
vár Európára? Talán e kérdés miatt ír, fordít francia 
könyveket folyamatosan Király Béla. 

          A 65 éves szerző annak idején, 1993-ban erdélyi 
karrierjét megszakítva költözött át a magyar fővárosba, 
ahol ismét egyetemre járt, a mai napig folyóiratokat 
szerkeszt, gimnáziumban tanít, emellett ír és fordít. A 
csipkés határú anyaországban folyton jár-kel, ahol a 
fogyasztás és fagyasztás az emberi létezés célja. Innen 
adódik a kérdés: ki olvassa és fogja olvasni őt? Hiheti-e 
még, hogy csiszolt elme-ország lenne e hon? Igaz, hogy a 
politika néha rászorul a kulturális identitáskeresésre, az 
önazonosság-tanulmányokra, mert iránytű neki is kell. És 
az efféle könyveknek iránytű szerepük van. Ezért 
gondolom, hogy akár feladat is e kötet tanulmányozása. 
Mindenkinek, akit nem csak a nagyvilág, Franciaország, 
de saját hazája sorsa érdekel.         

A szerzőtől már megszokhattuk, hogy nem adja 
mértéken alul könyveinek külalakját. Jelen kötetnek is 
beszédes a borítója. A címlap látványa meghökkent: egy 
közelgő tragédia szelét suhintja. A cím szinte ráomlik a 
Le Figaro napilap szerkesztőségének épületére. A 
sárgamellényes tüntetés előtti feszült pillanatot rögzíti a 
fénykép. Mozdulatlanság, ember nélküli csend, kietlen 
utca. Robbanás előtti hangulat.

Szíki Károly, Eger

„Nem akarunk különb ősökkel dicsekedni, mint 
amilyenek atyáink voltak. Nem tagadjuk és nem is 
szégyelljük, hogy a vándornépek egyikeként jöttünk ide a 
Kárpát-medencébe.„ (A sepsibarcasági római katolikus 
papság nyilatkozatából).

Egy kirgiz monda szerint a kegyetlen és zsarnok 
zsuanzsuanok leigázták a szabadságszerető, nagy- és 
gazdag múltú najmanokat. Kegyetlen, sőt embertelen 
kínzások után a rab nép emlékezetéből mindent 
kitöröltek: népük, nemzetük múltját, őseik dicső tetteit, 
elfeledtették velük anyanyelvüket, ősi szokásaikat. Még a 
saját nevüket sem tudták helyesen… Egyszóval, a leigázó 
zsarnok hatalom elrabolta e nép emlékezetét, szétron-
csolta értelmét, gyökértelen tömeggé gyúrta. Az elnyomó 
zsuanzsuanok mankurttá tették a leigázott najmanokat. 
(Lásd Csingiz Ajtmatov: Az évszázadnál hosszabb ez a 
nap.) 

Megdöbbentő ez a hasonlóság, ami a moldvai 
magyarság és a mondai leigázott nép sorsa között van. 
Többszáz esztendő alatt a moldvai magyar testvéreink 
„najmanok” voltak mind a többségi nemzet, mind pedig 
az idegen ajkú papjaik számára. És az ezredvégre 
mankurttá lettek. S hogy ilyenné vált egy nagyszámú 
magyarság, annak számos oka van. Többek között az is, 
hogy az anyanemzet a „vadállatok prédájául hagyta”, 
ahogyan az áldott emlékű Domokos Pál Péter, „a mol-
dvai magyarság apostola” (Szabó T. Attila) népballadai 
allegóriáival a „kegyetlen anya” példájával intett, 
figyelmeztetett e magyar népcsoport pusztulására.

A moldvai magyarság históriája a Honalapítást követő 
háromszáz és valahány esztendő után kezdődött. Már a 
középkor folyamán (a XVI. századig) kialakulnak azok a 
„nagy magyar szigetek” a Kárpátok keleti lejtőjén (is), 
amelyek azután, a következő századokban, s 
mindenekelőtt napjainkra megannyi „nagy magyar 
temetőkké” váltak/válnak a szemünk előtt. A folyamat 
tart, napjainkban teljesedik be végképp.

Milyen volt valaha, történelmének kezdetén a moldvai 
csángó-magyarság helyzete? Amikor e kérdésre 
válaszolni próbálunk, boldog emlékezetű Benda Kálmán 
professzor kétkötetes Okmánytárát hívjuk tanúnak. A 
keleti (moldvai) román vajdaság hosszú ideig vazallusa 
volt a Magyar Királyságnak. A mohácsi nemzeti 
katasztrófáig a Kárpát-medencebeli, illetve az óhazai 
magyarsággal a moldvai magyarságnak szellemi-
művelődési, lelki, sőt gazdasági kapcsolata igen jelentős 
volt. Mohácsig e térségben Magyarország (Lengyel-
ország mellett) nagyhatalomnak számított és vezető 
szerepe számottevő volt. E nép lélekgondozása 
rendszeres és kimondottan anyanyelvű volt. Egyik-másik 

Csángó sors vár…
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megszűnése után megváltozik, rosszra fordul. Az óhaza 
elveszíti vezetői szerepét a térségben, Mohács után három 
részre szakad, politikailag meggyengül. A terjedő refor-
máció eszméi, valamint a magyar állam külpolitikai 
súlyának elvesztése kül- és belpolitikai válság fokozó-
dásához vezetett egyaránt. A katolikus egyház ereje meg-
gyengült, egyre kevesebb magyar pap jut be Moldvába 
magyar atyafiainkhoz. egy ideig a csíksomlyói ferences 
atyák töltik be nagy áldozatok árán ezt a szerepet, amíg 
őket is ki nem tiltják; mert egyre gyakoribbá válik a 
katolikus hit (=magyarság) üldözése a fejedelemségben. 
(Például a görög eredetű Despot Voda alias Heraklidesz 
Bazilikosz nagy ellensége a Moldvai „magyar 
vallásnak”, a katolicizmusnak.)

Egyes fejedelmek intoleráns politikáját támogatandó a 
román ortodox egyház prozelita 
tevékenységet indít a csángó ma-
gyarság ellen, amiről korábban nincs 
tudomásunk. A katolicizmussal (a 
magyarsággal) szembeni ellenszenv-
nek a nyomait a román ortodox egyház 
teológiájában kell keresni. Ugyanis a 
román ortodox teológiai eszmék szerint 
az egyház a román lélek bölcsője és 
mentora. Az ortodox román egyháznak 
a más keresztény felekezetekkel 
szembeni ellenszenvét történelmünk 
folyamán számtalan esetben tapasz-
talhattuk. És nemcsak Moldvában… 

 E zűrzavaros időszakban a 
magyar pap egyre kevesebb lesz; a 
Vatikán idegen ajkú misszionáriusokat 
küld a moldvai magyarsághoz. A 
jezsuita és a ferences misszionáriusok 
között gyakoriak az ellentétek, ezek 
időközönként még tettlegességre is 

fajulnak. Lelki gondozók közötti ellentéteknek a 
magyarság látta mérhetetlen kárát. Kezdenek romosodni 
a templomok, a paplakok, pusztulni kezd a magyarság. A 
lelki élet hanyatlása mellett a romlást gyorsítják a krími 
tatárok gyakori és ismétlődő betörései, portyázásai. 
Emiatt gazdaságilag tönkre mennek, állataikat minden 
betöréskor a tatárok elhajtják, a falvak népe állandó 
menekülésben van. Nagyfokú anyagi és szellemi 
elszegényedés jellemző e korszakra; első sorban az északi 
csángómagyar falvak pusztulása válik történelmi ténnyé 
a XVII. század folyamán. Ezt az állapotot tükrözi a 
század negyvenes éveiben keletkezett Bandinus -kódex 
is.

Ez időtől kezdve a moldvai magyarság több ízben 
folyamodik a Vatikánhoz magyar papért; és azóta is 
számtalanszor „leírta siralmas panaszát” a pápákhoz írott 
kérelmezéseiben, ám minden „jajkiáltása” pusztában 

román fejedelem (például Alexandru cel Bun, 1400-
1423) magyar katolikus templomok építésével jelentős 
mértékben elősegítette a moldvai katolikus egyház 
(=magyarság) erősödését. Ekkor még a csángó 
magyarság tudatosan ragaszkodott anyanyelvéhez, ősei 
szokásához, hagyományaihoz; minden értékéhez, ami őt 
megkülönböztette a görögkeleti (ortodox) vallású 
népességtől. Az ősi kultúrához és hagyományihoz való 
ragaszkodás hosszú ideig jellemző vonásuk. Például, ha 
távoli, eldugott települések közelében nem volt katolikus 
pap (=magyar pap), inkább a kántor keresztelte meg az 
újszülöttet, mintsem az ortodox pópa. A magyar 
államiság védelme alatt kialakuló Moldvában (XIV_XV. 
század) virágzó, fejlődő magyar élet volt. Gazdasági 
szempontból is ekkor még kedvező a moldvai magyarság 
helyzete. Ugyancsak írott források 
tanúsítják: Moldvában a magyarok, az 
idetelepült németek és más népek 
(zsidók, örmények stb.) teremtettek 
ipart, kereskedelmet és viszonylagosan 
fejlett mezőgazdaságot. Ők alapítják az 
első mezővárosokat (XIV. század), 
amelyeknek a nevei is magyarok, így 
jelennek meg a latin szövegekben: 
Románvásár, Jászvásár, Németkő vagy 
Karácsonykő, Szűcsvára, Vászló, 
Bákó, Egyedhalma, Szászkút stb. 
(Roman, Iasi, Piatra Neamt, Suceava, 
Vaslui, Bacau, Adjud, Sascut stb.). 
Folyók, patakok, dombok, hegyek, 
dűlőnevek és személynevek megléte, 
amelyek nem kisszámban fordulnak elő 
Moldvában ékesen bizonyítják, hogy 
nagyszámú magyarság élt e tájakon 
valaha. A korabeli források szorgalmas, 
takarékos, jól gazdálkodó magyarságról 
vallanak. A misszionáriusok azt is följegyezték, hogy 
csinosabb házaik vannak, földjeik gondozottabbak a 
többségi románokénál. Tehát a moldvai csángó-
magyarság gazdasági-művelődési-politikai helyzete 
általában nem volt rosszabb a korabeli összmagyar-
ságénál. Amíg részesei az összmagyarság kulturális-
szellemi vérkeringésének, amíg az óhazával szorosabb a 
kapcsolatuk, addig virágzó élet volt a csángómagyarság 
lakta tájakon. Beszédes példa az alábbi is: a XV. század 
második évtizedéig a moldvai vajdaságban három 
katolikus püspökség jön létre. A milkói (vagy kun) 1227-
ben, a Szeret városi 1371-ben és a moldvabányai 
püspökség 1410-ben. (Havaselvén, ahol szintén 
tekintélyes számú magyarság és kunság élt, két katolikus 
püspökség alakult: a szörényi 1246-ban és az argyasi 
1381-ben).

A moldvai magyarság élete az önálló Magyarország 

36 EKOSZ-EMTE

Átalvető

Krónika



elhangzó szó maradt napjainkig… 
Ezek után kézenfekvő a szomorú tanulság: a moldvai 

magyarság, amely valaha még őszinte, erős identitási 
tudatból ragaszkodott édes anyanyelvéhez, ősi 
szokásaihoz, vallásához, a XVII-XVIII. század folyamán 
egyes fejedelmek, de mindenekelőtt az ortodox egyház 
nyomására, magyar nyelvű „lélekgondozó” nagy 
hiányában mély válságba került. E korszakban sok hajdan 
volt magyar falu tűnik el az északi vidékeken; egy része 
nyelvüket és vallásukat elveszítve eltűnik a román 
ortodoxiába, másik csoportja a csángómagyarságnak 
nyelvileg asszimilálódik, de megmarad (napjainkig) 
római katolikus hitben. A harmadik csoportja, 
mindenekelőtt a későbbi korokban „odacsángált” réteg 
megtartotta, sok esetben romlott állapotában is anya-
nyelvét. Egymás közt ma is ezt használják, főleg az 
idősebbek. Egyre gyakoribb, hogy a fiatalság többnyire 
románul beszél. Ez a szűkebb csoport (réteg) alkotja 
napjainkban a moldvai magyarságot. Identitástudatuk 
annyira meggyengült magyar iskola és magyar pap 
hiányában, hogy – megfigyeléseink szerint – ennek 
csupán egy kisebb hányada vállalja a magyarságát…

Az 1880-as években Jászvásáron (Jasi) római 
katolikus püspökség alakul és papi szeminárium nyílik a 
Román Királyság és a Vatikán közti konkordátum 

alapján. Már az első, szabófalvi származású csángó 
püspök, Rab Mihály (Mihail M. Robu) körlevéllel kitiltja 
az anyanyelvet a „magyar templomokból”. Utódai, M. 
Glaser és Nagy A. Durcovici püspökök tovább fokozzák 
a magyarellenességet. A valamikori 400-450 ezer 
moldvai magyarság napjainkra körülbelül 60-70 ezerre 
fogyott. Amennyiben a magyarság fogyott, annyival nőtt 
a románok száma ugyanott. Viszont az is igaz, hogy a 
Vatikán elérte a célját: a moldvai magyarság föláldo-
zásával létrehozott egy román nyelvű római katolikus 
egyházat a szláv ortodoxia határán. 

A millecentenáriumi szent évben szomorú nemzeti 
statisztikai kép tárult elénk: pusztul a magyar Moldvában, 
Felvidéken, Kárpátalján, az Őrségben (Burgenlandban), 
Délvidéken és Erdélyben. Dél-Erdélyben a magyarság a 
beolvadás határán van, Belső-Erdély magyarságára a 
csángó sors vár… Ennek ellenére, sőt ennek dacára erős 
hittel állítjuk és hirdetjük, hogy tőlünk függ, külön-külön 
minden magyartól, hogy leszünk-e ebben az évez-
redben… Látjátok feleim szemetekkel, mik vagyunk… 
Reménykedjünk,  higgyünk,  szeressünk… és 
AKARJUNK IS ÉLNI!

Ősz Erőss Péter
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 16 évvel ezelőtt, 2006. június 18.-án a Székely 
Nemzeti Tanács nagygyűlést szervezett a Hargita megyei 
Ditró községben. A román hatóságok a rendezvény 
ellenőrzésére már június 17-én különböző csendőr 
alakulatokat küldtek ki Gyergyó vidékére, főleg 
Gyergyószentmiklósra. Ezek a csendőrök a Művelődési 
Otthonban – ahol a szokásos hétvégi diszkót megszer-
vezték – szombat éjszakáján vasárnapra virradóra csupán 
nemzetiségük miatt megverték a magyar fiatalokat. Az 
ártatlanul megvert fiatalok száma oly nagy volt, hogy a 
mentőautónak hatszor kellett fordulnia. Miután a 
helyszínen is megbizonyosodtam az esetről, a Parlament 
plénumában követeltem a tettesek példás megbüntetését. 
A következőkben ennek a beszédnek a tükörfordítását 
mutatnám be: 

„Elnök Asszony!
Képviselő Hölgyek és Urak!
A Székely Nemzeti Tanács 2006. június 18-án 

nagygyűlést szervezett a Hargita megyei Ditró község-
ben. A gyűlés résztvevői hitet tettek Székelyföld területi 
autonómiájának létrehozása mellett.

Én megértem a román közvélemény ellenszenvét a 
Székely Nemzeti Tanács elveivel szemben, hiszen a 
románság félre van vezetve a Hargita, Maros és 

Kovászna megyei magyarság autonómia-törekvéseit 
illetően. A ditrói nagygyűlést a hatóságok jóváhagyták és 
békés szellemben zajlott le. De a hatóságok félelmét jelzi 
az  a  tény,  hogy az  ország minden részéből 
csendőralakulatokat hoztak a rend fenntartására. Ezek a 
rend őrei azonban képtelenek voltak türtőztetni a 
gyűlöletüket a gyergyószentmiklósi magyarsággal 
szemben. Június 17-e és 18-a éjszakáján, 1 óra körül 
behatoltak a művelődési ház épületében lévő „diszkóba”, 
és etnikai konfliktust idéztek elő. Kiadták a parancsot a 
magyar nyelvű zene megszüntetésére, és az általuk 
követelt zeneszámok éneklését követelték. Mikor 
rákérdeztek, hogy mi az oka ennek az agresszív 
magatartásnak, durva módon ütlegelni kezdték a 
diszkóban levő személyeket. A sebesültek száma olyan 
nagy volt, hogy a mentőautók szinte képtelenek voltak a 
sérültek városi kórházba való szállítására.

Tisztelt Vasile Blaga Miniszter Úr!
Olyan értesüléseim vannak, hogy a helyi lakosságot 

verő agresszorok tettét el akarják simítani az Ön 
alárendeltjei. Én mégis pártatlan kivizsgálást követelek, 
azon törvénytelenség kivizsgálására, melynek tettese az a 
25 csendőrtiszt és altiszt, akik az ártatlan lakosság ellen 
erőszakot követtek el.            

A gyergyószentmiklósi csendőrtámadás
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1Köszönöm, hogy meghallgattak.”
A korabeli sajtó – valószínűleg külső nyomásra, és a 

románokkal szembeni lojalitásból – részben az esemé-
nyek elhallgatására, vagy csak a részigazságok közlésére 
szorítkozott, ami gyakorlatilag az általam felvetett atroci-
tások eltussolását segítette elő. Sőt a Hargita Népe című 
napilapban a megyei rendőrparancsnok nyilatkozatával 
próbálta hiteltelenné tenni az országgyűlés plénumában 
elhangzott beszédemet. A következőkben ismertetném az 
újságcikk tartalmát:

„Többen megsérültek a hétvégén egy gyergyószent-
miklósi szórakozóhelyben kitört verekedésben. Garda 
Dezső RMDSZ képviselő tegnapi parlamenti politikai 
nyilatkozatában kivizsgálást követelt a beügyminisztertől. 
Mint a lapunknak is elküldött szövegben megjegyzi: „a 
törvénytelenség (...) tettese az a 25 csen-dőrtiszt és altiszt, 
aki az ártatlan lakosság ellen erőszakot követett el.” A 
történtekről sok részletet nem sikerült megtudnunk, annyi 
azonban kiderült, hogy a hivatalos álláspont gyökeresen 
eltér a képviselő nyilatkozatától.

„A hatóságok félelmét ettől a nagygyűléstől (a ditrói -
szerk. megj.) jelzi az a tény, hogy az ország minden 
részéről  csendőralakulatokat  hoztak  a  rend 
fenntartására. Ezek a rend őrei azonban képtelenek 
voltak türtőztetni a gyűlöletüket a gyergyószentmiklósi 
magyarsággal szemben. Június 17-e és 18-a éjszakáján 1 
óra körül behatoltak a Művelődési Ház épületében lévő 
diszkóba és etnikai konfliktust idéztek elő. Kiadták a 
parancsot a magyar nyelvű zene megszüntetésére és az 
általuk óhaj-tott zeneszámok lejátszását követelték. Mikor 
rákérdez-tek, hogy mi az oka ennek az agresszív 
magatartásnak, durva módon ütlegelni kezdték a 
diszkóban lévő személyeket. A sebesültek száma olyan 
nagy volt, hogy a mentőautók szinte képtelenek voltak a 
sérültek városi kórházba való szállítására” - olvasható 
Garda Dezső politikai nyilatkozatában.

A Hargita megyei csendőrség szóvivője nem tudott az 
esetről. Mint Cristian Ipate hadnagy rövid tájékozódás 
után lapunknak elmondta, semmilyen jelzés nem érkezett 
intézményükhöz az esettel kapcsolatosan. Ugyanakkor a 
máshonnan „iderendelt” csendőrök állítólagos cseleke-
deteiről sem értesültek.

A gyergyószentmiklósi kórháztól kapott információk 
szerint az orvosok összesen hat személy sérüléseit látták 
el. Az egyik áldozat a többiektől külön, később jelentkezett 
a kórházban. Dr. Lackó Erika lapunknak elmondta, egy 
személyt további ápolásra a sebészetre utaltak be.

A Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség tegnapi 
közleménye szerint június 18-án éjjel 1 óra 14 perckor a 
112-es sürgősségi hívószámon arról értesítették a gyer-
gyószentmiklósi rendőrséget, hogy az X-treme diszkóban 
incidens robbant ki. A helyszínre kiszálló rendőröknek 
fiatalok egy csoportja arról számolt be, hogy egy másik 

csoport támadásának szenvedő alanyai lettek a botrány 
során. Az előbbi csoport öt tagját a mentők szállították el.

A közlemény hangsúlyozza: a konfliktus a lemez-
lovastól igényelt eltérő stílusú zeneszámok okán robbant 
ki. Az előzetes kivizsgálás során megállapították, hogy a 
vita hevében az egyik csoportból üveget hajítottak a 
másik csoport tagjaira, aminek következtében a két 
csoport összeverekedett, kölcsönösen ütlegelve egymást.

A későbbiek során az érintettek közül öt személy tett 
panaszt a helyi rendőrségen, amelyekben nincs utalás a 
többi szereplő személyazonosságára, illetve minőségére 
vonatkozóan.

A közlemény rámutatott, az eset további kivizsgálá-
sában részt vesz a helyi ügyészség is. A megyei rendőrség 
ígéretet tett: a nyomozás végeztével újabb közleményt 
bocsátanak ki.

- Szórakozóhelyi incidens volt, de nem volt benne 
politika - hangsúlyozta tegnap lapunknak a diszkó 
tulajdonosa. Burján Ferenc nyomatékolta, a verekedés 
résztvevői közül senki sem volt egyenruhában. - Az ital 
volt a probléma, és nem más – szögezte le.”

Ez az újságcikk iskolai példája volt annak, miként 
lehet egy etnikai konfliktust kocsmai verekedéssé nyilvá-
nítani. Hasonló szellemű írás jelent meg a Krónika című 
napilapban is, ahol az egyik ifjúval mondatták ki 
rosszallásukat a képviselő politikai nyilatkozatával 
kapcsolatosan. „A hatósági túlkapások?” –  cím alatt 
megjelent írás tartalma a következő: 

„A gyergyói képviselő politikai nyilatkozatában úgy 
vélte, a csendőröket a ditrói Székely Nemzetgyűlésre 
vezényelték a térségbe, de azok képtelenek voltak 
türtőztetni gyűlöletüket a gyergyószentmiklósi magyar-
sággal szemben. 

Az említett verekedés a gyergyószentmiklósi 
művelődési házban működő diszkóban tört ki. A Hargita 
megyei rendőr-felügyelőség által kiadott közlemény 
szerint a verekedést a zenei ízlések közötti különbségek 
váltották ki és ama tény, miszerint „az egyik csoportból a 
másikba dobott valaki egy üveget”. Az alaposan helyben 
hagyott Madaras Vilmos szerint a verekedést a diszkóban 
jelenlevő civil csendőrök húszas csoportja váltotta ki, 
amikor a táncolás hevében valaki véletlenül meglökte az 
egyik csendőrt. „Az első pofont én kaptam, és amiatt 
csattant el, mert a barátomat kérdőre vonták, miért 
lökdösődik. Román tudásommal segíteni próbáltam, és 
megkérdeztem: Ce ai cu el?, vagyis Mi bajod van vele? 
Többen is nekem estek, és ütöttek-vertek, ahol értek.” - 
magyarázta Madaras. Antal József két fogát hagyta ott a 
verekedésben. Ő arra is kitért, hogy amikor magyar zene 
szólt, csak az ő csoportjuk táncolt, ám amikor román 
számot tettek fel, a civil ruhás csendőrök „eszeveszett ug-
rabugrálásba kezdtek”. A magyar fiúk társaságában lévő 
lányok is beavatkoztak a csetepatéba, de őket sem 
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A magyar Hunyadi-uralkodóház székely eredete 
kapcsán érdemes a történettudomány néhány olyan 
alapvetését felidézni, melyek mentén célszerű az 
értelmezési kereteket meghatározni. 2018 novemberében 
Kásler Miklós miniszter úr a következőket fogalmazta 
meg: „Hunyadi államférfi és hadvezér”, aki „megragadja 
az emberek lelkét”: „kell Hunyadiról egy jó film.” „A 
hazaszeretet és a keresztény elhivatottság legmagasabb 
színvonala Hunyadi János, ennek kell átjönni egy ilyen 
filmben.”(1) A Hunyadi-film egyetemes történelmi 
jelentősége jegyében indokolt azon megállapításokra 
utalni, melyeket a származásra vonatkozóan Kubinyi 
András (1929–2007) történész, régész, középkorkutató, 
egyetemi tanár, akadémikus a „Mátyás király” (Bp., 
2001.) címet viselő könyvében fogalmazott meg: 
„Román származásúnak mondja Hunyadi Jánost” 
Bonfini is; és az a „legvalószínűbb, hogy román főúri sarj 
volt” vagy „havasalföldi vajdai családból származott”; 
tehát „az adatokból nyilvánvaló: a Hunyadi-család 
román eredetű volt”. (2) Kubinyi András könyvének ezen 
mondatain alapulnak a XXI. században kiadott 

történelem tankönyvek, és ez határozza meg a 
tudományos fokozatok megszerzéséhez vezető lépcsőket 
és utakat is, és ezért igen fontos a következő kijelentés. 
2018 novemberében Kásler Miklós miniszter úr a 
következő megállapítást tette: „a magukat felvilágo-
sultnak és progresszívnak képzelő kulturális káderek a 
mai napig megengedik maguknak, hogy Hunyadi Jánost 
románként szerepeltessék”. „Tudhatnák, hogy nem a 
román hegyipásztorok voltak Havasalföld „nemessége” 
akkoriban.” (3) Ezen történelmi iránymutatás jegyében 
gondolkodva indokolt a következő alapvetésekre utalni!  
A Szepességből származó Hunfalvy Pál (1810–1891) 
jogász, néprajztudós, nyelvész, az 1848–1849-es 
szabadságharc idején országgyűlési képviselő, 
akadémikus a következő összefüggésekre mutatott rá: a 
középkorban „Vlachiát senki sem nevezé Romániának.” 
A „két Vlachia a XIV. és XV. századokban, a török 
uralkodás előtt, tulajdonképpen Romaeo-Vlachia a 
görög császár birodalmában és Ungro-Vlachia a magyar 
korona birodalmában”: a későbbi „beköl-tözők a volt 
neveket fogadták el”. (4) A fenti alapvetésekre tekintettel 

Dr. Diószegi György Antal

A „hazaszeretet és a keresztény elhivatottság 
legmagasabb színvonala Hunyadi János”!

kímélték a verekedő legények.
„A lányok elénk álltak, megpróbálták szétválasztani a 

két csoportot, de nem sikerült" - magyarázta Antal, és azt 
is elmondta, hogy közülük mindenki amiatt keveredett a 
verekedésbe, mert próbálta szétválasztani, csitítani a 
balhézókat.

A megvert fiatalemberek feljelentést tettek a rendőr-
ségen. Octavian Jardan törvényszéki orvos öt-hét napon 
túl gyógyuló kemény tárgy okozta sérüléseket állapított 
meg, Antal Józsefet pedig fogászati szakértőhöz irá-
nyította. „Nem az első eset, hogy a diszkóban balhéznak a 
csendőrök, és azért fordultunk a hatósághoz, hogy ne 
legyen folytatása ennek. Most minket vertek meg, holnap 
másokon lehet a sor” - mondta Antal. Madaras szerint 
egyébként nem tekinthető román-magyar összekapásnak 
a verekedés, és rosszallóan vélekedett az ügyet ekként 

2feltüntető Garda-interpellációról.”
A verekedésről a Krónika napilap így írt: „Magam is 

kíváncsi vagyok, kik voltak a diszkóban verekedő 
fiatalok” - jelentette ki a Krónika kérdésére Pavel Dumit-
ru megyei csendőrparancsnok. Dumitru elmondta, az 
általa vezetett csendőrcsapat a verekedés másnapján uta-
zott Csíkszeredából Gyergyóditróba, a Székely Nemzet-
gyűlésre. Laurențiu Lázár gyergyószentmiklósi csendőr-
parancsnok is cáfolta, hogy az általa vezetett laktanyából 

mentek volna diszkózni a duhajkodók. Elmondta, a lak-
tanyából korábban testületileg szabadságra engedték a 
csendőröket. A kárvallott Madaras Vilmos azonban ki-
jelentette, a fiúk valóban civilben voltak, de szervezetten, 

3a laktanya irányába vonulva hagyták el a lokált.”
 A Krónikában megjelent újságcikk is jelzi, 

miként próbálták diszkreditálni kiállásomat a magyar 
verésekkel szemben. Sőt az a tény, miszerint Madaras 
Vilmos jelezte, hogy a csendőrök szervezetten vonultak a 
laktanya irányába, politikai nyilatkozatom igazságtartal-
mát bizonyítja. A két újságcikkből az is kitűnik, hogy a 
civilbe öltözött csendőrtiszteket és altiszteket magyar 
verésük miatt senki sem vonta felelősségre.

A gyergyószentmiklósi és a Gyergyó széki RMDSZ 
szervezet vezetői hallgattak az ügyről, nehogy rossz 
viszonyba kerüljenek a rendőri és a csendőri hatalommal.

Garda Dezső

1  Románia Parlamentje. Képviselőház. Becsek-Garda Dezső 
Kálmán beszéde a csendőrök magyarveréséről a ditrói Székely 
Nemzeti Tanács nagygyűlése idején. 2006. június 19.

2  Szüsszer Nagy Róbert: Díszkóbunyó és parlamenti nyílatkozat. 
= Hargita Népe, 2006.

3  Jánosi Aliz: A hatósági túlkapások. = Krónika, 2006        
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indokolt „Ungro-Vlachia” történeti elemzése során 
Bonfini keresztény reneszánsz világképét és műveltségi 
szókincsét alapul venni!  Antonio Bonfini (1427 vagy 
1434–1502) itáliai tudós humanista, Mátyás király 
történetírója valójában a származása kapcsán azt 
rögzítette, hogy a „valah But fia” volt Hunyadi János, aki 
„Zsigmond uralkodása idején született atyja falujában, 
melyet mai napig Corvinusnak neveznek”. (5) 
Nyilvánvaló tehát, hogy valójában legelsőként a XIV-XV. 
századi „valah” szó jelentésének értelmezési keretét 
indokolt meghatározni a történelmi hűség eszménye 
jegyében, melyre tekintettel egy 2 évszázaddal ezelőtti 
megálla-pításra fontos felhívni a figyelmet. A kiváló 
székely tudós Ponori Thewrewk József (1793–1870) 
tanító, királyi, táblai jegyző, ügyvéd, író, régiséggyűjtő, 
nyelvújító, „Magyarországon és 
Erdélyben mind a két Törvényszék 
Ügyeinek hites Ügyésze” a követke-
zőket rögzítette 1825-ben: „Né-
melyek az Oláh vezetéknév miatt, 
Hunyadi Oláh (Buthi, Székely) Vojkot 
oláh nemzetűnek tartják lenni. De ez 
épen olyan nevetséges, mint az volna, 
ha valamely hígeszű pribék Udvar-
hely Széken az oláhfalviakat, kik egy 
szót sem tudnak oláhul beszélni, 
falujok nevéért oláhoknak monda-
ná.”. (6) Nos, az teljességgel nyilván-
való, hogy nincs senki, aki „hígeszű 
pribék” hírébe szeretne kerülni, ezért 
célszerű a magyar akadémiai 
tudományosság XIX. századi 
műveltségi világképére hivatkozni! 
Dr. Wenzel Gusztáv (1812–1891) 
jogtudós, egyetemi tanár, a főren-
diház tagja, történetíró, akadémikus a 
következő alapvetéseket fogalmazta 
meg 1872-ben:  a  „Valachus" 
elnevezés „a hazai ethnographia érdekesebb, de 
nehezebb kérdései közé tartozik”, melynek „megfejtése” 
kapcsán „fájdalom, azt kell beismernünk, hogy annak 
sikeres megoldása mindeddig még előkészítve sincsen”. 
(7) Ezen tudósi hitvallás különleges jelentőséggel és 
üzenetértékkel bír, mivel másfél évszázaddal később is 
ugyanez a helyzet, tehát a XXI. századi nemzeti 
történettudomány jeles képviselőire vár a feladat, hogy a 
teljességgel helytálló valóságot korszerűen mutassa be, 
azaz a XV. századi keresztény reneszánsz legmagasabb 
szintű emlékezet-műveltségi alapvetései mentén 
határozza meg az értelmezési kereteket! Történelem-
szemléleti korszakváltásra van szükség a XXI. 
században!  E tárgykörben fontos felidézni azt a 
(„MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV” során tett) nyilatko-

zatot, melyben 2018 novemberében Kásler Miklós mi-
niszter úr kijelentette, hogy „nem kedveli a tudományos 
vélemény-diktatúrát”. Alapvetésként fogalmazta meg a 
következőket is: „Minden felvetést cáfolni, vagy 
bizonyítani kell”, hiszen a tudomány világában „szokás a 
tézis-antitézis-szintézis”. „Tehát, ha valamit állítok, akkor 
azt tényszerűen kell cáfolni vagy megerősíteni.” „Nem az 
számít, hogy ki állítja, hanem hogy mit állít, és mivel tudja 
bizonyítani!” A Magyarság-kutató Intézet tudományos 
tevékenysége révén „lehetőséget teremtünk az építő 
vitára és a szintézisre”. „Az identitás szerves része, hogy 
egyértelmű világképe és önazonosság-tudata legyen az 
embereknek.” (8) „Valachus", „valah”, „Ungro-Vlachia”: 
e történet-tudományi megnevezések valódi, egyértelmű 
és önazonos jelentése kapcsán az alábbi összefüggésekre 

indokolt utalni! Hunyadi Mátyás 
király udvarában köztudott volt, 
hogy „Heraklész fiától, Scythától 
származtak a scythák, és ezektől a 
hunok, a magyarok”. Mátyás királyt 
„heraklészi hősnek” nevezte és „scyt-
ha Mars” névvel illette Bonfini. Az 
itáliai tudós, Antonio Bonfini is 
tudta, hogy a magyarok rokonai 
Szkítiában éltek, akik szintén ugyan-
azt a magyar nyelvet beszélték: őket 
kutatta Mátyás király is, hogy 
letelepítse őket Magyarország el-
pusztult vidékeire. Királyunk tekin-
tetében fontos görög vonatkozás, 
hogy a budai palotájának bronz-
kapujára Heraklész 12 munkáját 
vésték föl. (9) A fenti megállapítások 
kapcsán nyilvánvaló az a rendkívül 
fontos emlékezetműveltségi alap-
vetés, hogy Bonfini korának tudás-
tárában a magyar nemzeti önazonos-
sággal összefüggésben teljesen értel-

mezhető volt az az alapvetés, hogy a „valah But” unokája 
volt a „scytha Mars” Mátyás király! E tárgykörben a XV. 
századi keresztény reneszánsz legmagasabb tudományos 
világának a megteremtőire, azaz az itáliai görög tudóskör 
hatalmas műveltségű személyiségeire fontos utalni, 
hiszen a „vlachosz” és „szküthész” görög eredetű szavak, 
melyek latinizálódása legnagyobb mértékben a XIV-XV. 
század Európájában valósult meg.  Indokolt rögzíteni, 
hogy a görög szkíta szó immár 3 évezrede lovasíjászt 
jelent a magyarokra vonatkozó őstörténeti alapvetésként; 
míg a görög vlachosz értelme pedig pásztor. E görög 
szóból ered a csak a magyar jogrendben létező „ius 
valachicum”, azaz a pásztorjog, és az ebbéli életmódot 
kifejező XIV. századi vlach/oláh szó is. Havasalföld 
görög neve Oungrovlachia volt, ami Magyarpásztorföld 

40 EKOSZ-EMTE

Átalvető

História



jelentéssel bír: ez volt a görög műveltség világképében a 
Kárpátokon túli magyar lovasíjász nemzetségek nagy 
szabadságban élő nagyállattartó pásztorvilágának térsége, 
melynek legszervezettebb határvédelmi katonai erejét a 
havasalföldi Székely megye biztosította. A XIV. századi 
Havasalföld (Árgyasudvarhely) magyar alapítású 
püspöksége szintén alapvetést jelent a magyar Hunyadi-
ősök székely eredete terén, melynek történelmi valóságát 
az egyetemesség szintjén a görög műveltség is igazolja! 

Dr. Diószegi György Antal

Források: (1) STEFKA ISTVÁN – HUTH GERGELY – 
PestiSrácok.hu: Kásler Miklós a PS-nek: Az önazonosságunk alapja, 
hogy rendet tegyünk a történelmünkben! (Interjú) pestisracok.hu › 
kasler-miklos-a-ps-nek-az-onazonossa... Kásler Miklós a PS-nek: Az 
önazonosságunk alapja, hogy .. 2018. nov. 30. — letöltve 2021. 

február 13.: a továbbiakban idézet mű (i. m.); (2) Kubinyi András: 
Mátyás király. Tudomány – Egyetem sorozat. Bp., 2001. 8. o.; (3) i. 
m.; (4) Hunfalvy Pál: Az oláhok története 1. Bp., 1894. 445., LX. o.; 
(5) Antonio Bonfini: Mátyás király. Tíz könyv a magyar történetből. 
Latinból fordította Geréb László. A fordítás munkáját tanácsaival 
segítette Kardos Tibor. A fordítást ellenőrizte Mezey László. Átnézte 
Juhász László. Bp., 1959. 14. o.; (6) Ponori Thewrewk József 
Magyarországon és Erdélyben mind a két Törvényszék Ügyeinek 
hites Ügyésze: Három értekezés Hunyadi Székely János 
Magyarországi Kormányzó, Erdélyi s Havasalföldi Vajda, 
Tótországi, Temesi s Szörényi Bán, Besztercei örökös Gróf, és 
Nándor-Fejérvári Kapitány törvényes ágyból lett születésének 
bebizonyítására. Pozsony, 1825. 6. o.; (7) Dr. Wenzel Gusztáv 
akadémikus: Diósgyőr egykori történelmi jelentősége. (1873).  In.: 
Értekezések a Történeti Tudományok köréből. 2. kötet. Pest, 1872. 6. 
o.: „Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 1872. november 
11-ki ülésén”.; (8) i. m.; (9) Antonio Bonfini: Mátyás király. Bp., 
1959. 23., 24., 31. o. 

A Maros megyei Bún, Alsó- (vagy Kisbún) és 
Felsőbún (vagy Nagybún) egyesítéséből jött létre. 1301-
ben Bwn alakban említik először. Reneszánsz kastélyát a 
17. század elején, Bethlen Farkas építtette, 1640-1641-
ben fia, Bethlen János újjáépíttette, bővítette és magas 
várfallal, bástyákkal vetette kökrül. Itt írta meg gróf 
Bethlen János a Rerum  Transilvanica című történeti 
művét. Bún és Alsóbún közt félúton, kastélyszerű, romos 
udvarház árválkodik egy jóval később – ma már 
használaton kívüli -, méretes gát szomszédságában. Ez a 
kisbúni Bethlen-kastély.

Az erdélyi reneszánsz
A 16-17. század fordulóján és utána Erdély-szerte 

fokozott erővel indult meg a kastélyok és udvarházak 
építése a késő reneszánsz helyi változatában. 

Az „erdélyi reneszánsz”-ként emlegetett építkezés  
kifejlődése, virágzása, egybeesik az Erdélyi Fejede-
lemség fénykorával és Bethlen Gábor uralkodásával.

Keresztes Gyula, a Maros megyei kastélyok és 
udvarházak című könyvében rávilágít arra, hogy a század 
első felében a késő reneszánsz formavilága a kedvelt, 
majd a folytonos változások során, a reneszánsz 
szigorúbb formáitól eltérve, divatossá vált a derűs 
virágdísz, olyannyira, hogy lassanként új stílusváltozat, 
az erdélyi virágos reneszánsz bontakozott ki.

Példaként akár a szárhegyi Lázár-kastélyt is megem-
líthetjük, azonban ismert az a változat is, ahol a 
homlokzat reneszánsz elemeit klasszicista részletek 
cserélték fel, mint történt ez a kisbúni kastélynál is.

A tömör, négyszögletes alaprajzú elrendezés
A kisbúni birtokot a Losonczi Bánffy család 

megállapodása alapján, a 16. században, a bethleni 
Bethlen Miklósnak adta át az ott álló várral (?) együtt. 

Sajnos, a krónika a vár nagyságáról és állapotáról nem 
tudósít, de ha volt ott vár is, az a Bethlen családnak az 
induláshoz kedvező előnyt jelentett.

1617-ben Bethlen Farkas erdélyi főgenerális, kastélya 
építésénél a tömör négyszögletes alaprajzú elrendezést 
választotta. A sarkokra különböző formájú sokszög 
alaprajzú külső bástyákat építtetett.

A kéttraktusos épületmag szimmetrikus elrendezéssel, 
zömög sarokbástyákkal, eredetileg kevés ablaknyílással, 
koronázó párkányának frízében, a padlástérben 
lőrésnyílásokkal és a párkány felett feltételezhetően 
pártázattal épült.

Az épületmag fölé emelt magas sátortetőzet hang-
súlyozza ki a kastély tömegét és csupán az abba 

Erdély értékei
Nagy-Bodó Tibor sorozata II. rész.

Ma kőhalom van ott, ahol valamikor vár állott. 
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metsződő, sokszögű négy toronysisak oldja fel annak 
komorságát, tömegét.

A kastély a végső formáját a 19. század első 
harmadában nyerte el, amikor megépült a bethlenszent-
miklósi kastélyra emlékeztető, árkádos főhomlokzata.

A települések birtokosai.
Kisbúnt tehát hiába  keressük a térképen, csak Búnt és 

Alsóbúnt találunk, Fehéregyházától néhány kilométerre, 
északra, illetve északkeletre. 

Szász András közlése szerint is egykor mindkét 
település előbb a Bethlen, majd a Haller család birto-
kához tartozott, akárcsak a szomszédos, mára Segesvárral 
teljesen egybeolvadt Fehéregyháza.

A négyszög alaprajzú, sarkain sokszögű tornyokkal 
megerősített, késő reneszánsz stílusú épületet Haller 
Gábor tanácsára és tervei alapján, 1640-ben kőfallal 
vették körül, melyet sarkaink úgynevezett olasz bástyák 
erősítettek.

A díszes, faragott ajtók tanúsága
1640-1641-ben, Bethlen Farkas fia, Bethlen János 

történetíró, reneszánsz kastélyát újjáépíttette, bővítette, 
külső bástyákkal és magas várfalakkal vette körül. A 
kastély oldalán, a hosszabbik homlokzat elég minden 
bizonnyal ez időben építtették a két sarokbástya közé az 
árkádíves, tornácos bejáratot és fölé az emeleten, az 
ugyancsak árkádíves loggiát. Sajnos, az emeleti részt 
később ablakokkal zárt helyiséggé változtatták. Az 
ellenkező oldalon az alaprajzi bővítés a kastély 
mellékhelyiségeit foglalja magába. A földszinti helyi-
ségek boltozati része igen változatos, az emeleti termek 
síkmennyezettel fedettek és azok pompájáról a díszes 
faragott ajtók tanúskodnak.

Az épület tengelyében, vagyis a súlypontjában 
elhelyezett központos hall és lépcső, díszes kivitelezéssel 
készült.

Bethlen Gábor emléktáblája
A külső erődövezet egyik bástyáját Haller Gábor 

tervezte. Balogh Jolán Erdélyi reneszánsz című 
munkájában feltételezi, hogy mindegyik bástyát Haller 
Gábor tervezte.

Bethlen Gábor 1675-ben, a kastély homlokzatára 
emléktáblát helyezett és abba a gróf Bethlen család 
címerét és nevét is bevésték, ami azt sejteti, hogy az épít-
kezést a fejedelem ösztönzésére szorgalmazta a család. 

Hogy a bástyák pártázatát mikor ki távolította el, arról 
a krónika nem tesz említést, de a kastély, klasszicizáló, 
timpanonos homlokzati kialakulását a bővítési munkák 
alkalmával nyerte el. 

Bethlen János adománya
A felvezetőnkben már említettük, hogy gróf Bethlen 

János Kisbúnon írta a Rerum Transilvanicum Libri IV. 
munkáját, melyben Bethlen Gábor uralkodásától kezdve, 
az 1663-ig terjedő korszakot írta le.

Nem hagyhatjuk említés nélkül azt sem, hogy Bethlen 
János a marosvásárhelyi református kollégium fenntar-
tására 2 ezer forintot adományozott.

A kastélyt övező várfalak és a négy sarokbástya 
mérete jelentéktelen volt a kastély méreteihez viszonyítva 
és az védelmi szempontból sokat nem jelentett. A 
gazdasági épületek a várfalakon kívül álltak.

A kopárrá vált, egykor pompázó park
Az épület, amely viszonylag épen vészelte át a 

történelem viharait, a második világháború után évtize-
dekig a fehéregyházi állami gazdaság irodáinak adott 
otthont. Ugyanakkor tudni kell, hogy az államosítás után 
a mezőgazdasági egység a műemléket mindaddig 
használta, míg a gondozatlan épületek használható 
állapotban voltak. 

Ekkor vált kopárrá az évszázados fákkal és parkkal 
pompázó „nagyberek és kaszáló”, melyen a kastély is állt 
és amelyet a Nagy-Küküllő vize határolt medrének, 
árterületének rendezése előtt. 

A kastély a végső pusztulását várja.
Az épület sorsát a Nagy-Küküllő 1970-es nagy árvize 

pecsételte meg. A tengernyi víz hatalmas pusztítást 
okozott a közeli Segesvár alsóvárosában.

Szász András közlése szerint ekkor határozták el az 
illetékesek, hogy a hasonló esetek elkerülése céljából 
gátat emelnek a Bethlen-kastély szomszédságában. Mire 
a védmű elkészült, az állami gazdaság kiköltözött a 
műemlék épületből.

A gazdátlanná vált kastély azonban, még 1980-ban is 
viszonylag épen állt. Pusztulása a kilencvenes években 
kezdődött el. Tetőgerendázatát, nyílászáróit elhordták, 
védőbástyáit megbontották.

Kiemelten fontos megjegyezni azt is, hogy 1975-ben 
Keresztes Gyula készített egy tanulmánytervet a kastély 
eredeti nagyságában való elköltöztetésére és újbóli 
felépítésére, javaslatot is tett a felhasználására. A javasolt 
helyként az Ispánkút szomszédságában lévő, enyhén 
lejtős oldal kínálkozott. 

Az árvízvédelmi munkálatokkal előrehaladott álla-
potba jutottak, a kastély pedig elhagyatva romosodik, 
végső pusztulásra várván. Az egykor impozáns épületből, 
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napjainkra hasznavehetetlen rom maradt, melyet 
legfeljebb egy azonnali és hatékony beavatkozás 
menthetne meg.

Dr Kálmán Attila: Negyven évi vonaglás után az 
épület megadja magát…

A kastély 20. századi története mozgalmasnak 
mondható. A Szentkereszty családtól a magyar, majd a 
román állam tulajdonába kerülő kastélyt nem kellett 
államosítani. Később, az állami gazdaság használta. Az 
1970-es évek árvizei megrongálták a kastélyt. 1978-ban 
már arról írtak a lapok, hogy lebontják, azért, hogy 
víztároló medencét építsenek. A lebontásra nem került 
sor, de az épületet sorsára hagyták. Ezután a kastély 
üresen várta sorsa beteljesülését. A rendszerváltás után 
gazda nélkül maradt. Kőbányának használták. Majdnem 
negyven évig tartott ez a vonaglás, végül az épület 
megadta magát, ma egy kőhalom van ott, ahol valamikor 
vár állott.

A kisbúni kastély sorsára jutott a nagyteremi kastély 
is. A 19. század végén, a Bethlenek tulajdonából kikerült 
a birtok, ezután a Solymossy, majd Vay családok 
tulajdona. 1932-ben már a kastély építőanyagát áruba 
bocsátják, sorsa azonban csak az 1940-es évek elején 
teljesült be. Mégis maradt, mutatóul egy épületrész, 
amely mára romos állapotban van. Sic transit gloria 
mundi. Ma már csak régi fényképek, metszetek 
emlékeztetnek a kastély és parkjának egyediségére.

Demján László, műemlékvédő építész: Az idő szalad, 
a papír marad…

A romániai műemlékek jegyzékében az MS-II-m-A-
15610 sorszámon szerepel egy nem létező kastély. 
Papírforma, leltári szám és a teljes adminisztráció 
becsukhatja a porosodó nagykönyvét. Mehet vissza a 
polcra. A kastély, papíron marad, az idő meg csúnyán 
elszalad, a múlt pedig talán már nem is érdekel egyeseket. 
Azt jobb inkább nem bolygatni.

Valamikor, a nyolcvanas évek elején, jó tíz évvel a 
nagy árvizek után jártunk gyalogosan a Nagy-Küküllő 
mentén a művészettörténész kollégámmal, Judókával. 
Nekünk kellett dokumentálni az akkori állapotokat. Nagy 
mérnőki pontossággal megépített védőgát tövében 
találtuk az akkor már teljesen elhagyatott, de még 
formavilágában tündöklő reneszánsz csodát. Szinte 
láttuk-hallottuk a hajdani koslatást, hintók, kocsik zaját, 
kutyafalkák csaholását és a lovak horkantásait, szép 
magyar szófoszlányokat és az állandóan füstölő hátsó 
kéményekből kiáramló, friss kenyérillatot. Az erődített  
várfalak sarokbástyáin távolba mélázó őrök delet kiáltó 
harsonája ébresztett és zökkentett vissza mai világunkba.

 Judókával kívül-belül körbejártuk a néptelen és árva 
udvarházat, megmaradt kastélyt. Láttuk a főbejárattal 
szembeni jobboldali ikerkémény belső oldalán még ott 
díszelgő, cirkalmas betűkkel felírt BI vagy talán BJ 

monogramot, a szépen faragott ajtók megmaradt zábéit, a 
kikoptatott, széles deszkázatú padlókat és a már 
omladozásra ítélt mennyezeti nádszálak kikíváncsiskodó 
végeit. Aztán egy értékmentő gondolattal leszereltük a 
bejárati kapuszárny belső oldalán még díszelgő zárcímkét 
és tovább indultunk a következő állomásunkra. Az idő 
szalad, már Judóka is itt hagyott, a kastély, mint egy 
homokóra, átcsurrant az időkapun, szépérzéki 
formájából, egy kupac romhalmazzá.

Hát, csak ilyen a történelem.

Szabó Előd teológus, unitárius lelkész: Amiről az 
alig négyméteres falrészlet beszél…

A kisbúni Bethlen-kastélyt az 198O-as években még 
lakóházként használta az állam. A rendszerváltás után 
sorsára hagyták az épületet. A község magyar 
érdekképviselete eredménytelenül küzdött a kastély 
megmentése érdekében, nem volt helyi és más szinteken 
sem akarat ennek az örökségnek a konzerválására. 
Tizenöt-húsz év alatt a természetes romlás és az 
emberkéz által okozott károk a visszafordíthatatlan 
pusztulás felé sodorták ezt a műemléket. Ma már csak 
maradványok állnak, az egykoron pompás épületből: 
három, kb. négyméteres falrészlet beszél már csak arról, 
hogy valamikor nem is akármilyen élet töltötte be ezt a 
helyet.

Imecs Lajos, nagybúni lelkésztől tudtuk meg, hogy a 
nagybúni reformátusok egy Bethlen-kúriát használnak 
istentiszteleti helyként, templomként, vasárnapról 
vasárnapra. A család kettős címere, monogramja látható a 
bejárat fölött, de a kígyót ábrázoló Bethlen-címer a 
szószékkoronán is fellelhető. Az épület belső részét 
alakították át, hogy a templomi céloknak megfeleljen és 
tornyot építettek hozzá.

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációért 
köszönet Keresztes Pálnak és Keresztes Géza műépítész, 
műemlékvédő szakmérnöknek. A régi és a mai képeket 
Demján László, műemlékvédő építész küldte be a 
szerkesztőségünkbe. Mai fotók: Imecs Lajos, nagybúni 
lelkész.

Nagy-Bodó Tibor 
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Barlanglátogatások
Amennyire a tábori tevékenység megengedte, Ákos 

négy-öt kilométeres körzetben bebarangolta az erdőket, 
barlangokat, bányát és környékét. Minden érdekesnek 
látszó helyen a kiváltott hangulatra figyelt. És a 
barátnőinek, akikkel szorosabb kapcsolatba került, 
elmesélte az élményeit. Közülük, a Jégbarlang többnek 
is felkeltette a kíváncsiságát és megkérték, hogy vezesse 
oda be őket. Erre a csodaútra egy reggeli edzés után került 
sor. Végigsétáltak az Ősforráshoz vezető köves úton, 
áthaladtak a Tündérek mezején, elmentek az Ősforrás 
mellett a bányaletérőnél és tovább haladva egy enyhén 
lejtős, füves útra 
léptek, ahol mind-
végig kisebb-na-
gyobb  fenyők 
hallgathatták a kis 
csapat beszélge-
tését. Az út egyre 
meredekebbé vált, 
az út végén, ahol a 
fenyők sűrű lomb-
ja összeért, és fe-
jük fölé árnyékot 
vetett, egy baloldali letérőnél, a széles út ösvénnyé 
keskenyedett a meredek hegyoldalon. Itt már csak 
libasorban bukdácsolhattak a sziklaköveken. Nem tartott 
sokáig, de változatossága és szépsége elbűvölte őket. A 
barlang bejárata a hegy sziklahasadékából tárult szemük 
elé.  A nyári melegben, váratlanul csapódott szembe 
velük, a barlangból kiáramló jéghideg levegő. Ákos 
életében már több barlangot is bejárt, mindeniknek 
megvolt a maga szépsége, varázsa, különlegessége. 
Mászott cseppkő és vizes barlangokban, szűk lyukakon, 
repedéseken át, kürtőkön is. A maga nemében mindenik 
elbűvölő volt, de energetikailag ez a barlang egyikhez 
sem  hasonlított. És itt ugrott be a mester figyelmeztetése: 
"Ti egyelőre maradjatok meg a fák szellemével való 
kapcsolat-teremtésnél, mert a köveknek nagyon alacsony 
a rezgésszintje és ez lehet rosszindulatú is. "  Na, ezt a 
negatívumot lehetett itt észlelni, talán ez az, ami  
félelmetessé teszi. Ákos, Piroskát vezette be elsőnek, 
mivel csak  egy elemlámpa volt náluk, többen nem tudtak 
volna haladni a szűk repedésen. A bejárattól húsz méterre 
egy hatalmas sziklakő zárta el útjukat, aminek a tetejére 
felmásztak, majd a túlsó felén leereszkedtek. Ehhez már 
mászási technikára volt szükség. Ákos minden 

Erdély természeti kincsei
Öröknek hitt értékei trianon előtt és évtizedekkel utána,- egy sajátos keleti filozófia visszfényében, avagy

Borszéki  élményeim, anno 2002.   - III. rész

nehézségen átsegítette Piroskát. A túlsó oldalon is 
hepehupás köveken és repedéseken egyensúlyozták át 
magukat, s amikor majdnem a végére értek, ott, ahol 
ketten is meg lehetett még állni, Ákos körbevilágított az 
elemlámpával. Felfele nem látták, hogy hol végződik a 
repedés. Innen két irányba is tovább lehetett  mászni, de 
ezt Ákos már csak hason csúszva tehette meg. Piroskát 
nem akarta kitenni a veszélynek. Inkább elmondta, hogy 
melyik üregben mit látott. Miután visszatért, lekapcsolta a 
lámpát és figyelmüket mindketten arra a hatásra 
összpontosították, amit a koromsötét barlang kiváltott 
belőlük. Így álldogáltak perceken keresztül, miközben az 
időérzéküket elveszítették. Egy idő után Ákos arra lett 
figyelmes, hogy itt-ott fények jelennek meg a sötétben, 
majd hirtelen mintha egy fénycsík futott volna el előtte, 
azt hitte, látomásai vannak, amikor Piroska is ugyanezt 
mondta el. "Tudod, mit láttam?" - kérdezte. "Megjelent 
előttem egy nagyon szomorú szempár, aki azt sugallta, 
hogy örökre ide van zárva, a barlang nyugalmát őrizni. 
Ezt a feladatot valamilyen okból kifolyólag büntetésként 
kapta, soha nem láthatja meg a napvilágot. Őrzi a régen 
elhunyt élőlények szellemének nyugalmát."  Ákos csak a 
fényeket látta, de mindvégig érzékelte maga körül a 
szenvedő szellemek nyüzsgését. Kis idő után a lámpát 
felkapcsolta és Piroskát kikísérte. Odakint a kis csapat 
már türelmetlenül várt a sorára. És ugyanezt az utat Ákos 
végigjárta Enikővel, Ibolyával és Icával is. Mindenik a 
Piroskáéhoz hasonló dolgokat érzékelt, csak Ica bővítette 
tovább a meglátásait. "Nekem az az érzésem, - mondta a 
sötétben, - hogy itt valamikor beomlott a föld, emberek és 
állatok életét oltotta ki és ezeknek a földhözragadt 
szellemei vannak itt megrekedve.  Régmúlt élőlények 
félelmeinek lenyomatát őrzi ez a barlang. Valamikor a víz 
is átmoshatta, vízeséseket látok zubogni. És valahol a 
túlsó oldalán is kell legyen kijárat, mert arra felé látom 
kifolyni a vizet."  

A barlangból kiérve, Ákos nagyot nyújtózott, 
megfürdött a nyári napsugarak éltető melegében, majd a 
Medvék barlangja felé vették az irányt. Leugráltak a 
bánya sziklalépcsőin, Ibolya Icát és Ákost akkor 
fényképezte le, amikor mind a ketten a levegőben voltak. 
Ez egy százkilós, terebélyes nőtől érdekes látványként 
hatott, aki kilói ellenére igen könnyedén mozgott. 
Aláereszkedve, végig mentek a bányán, a lejtőn, ötszáz 
méter járás után pedig egy hirtelen kapaszkodónál tértek 
be az erdőbe. Száz méterrel tovább váratlanul tűnt eléjük 
a két sziklafal közötti bejárat, ami a Medvék barlangjába 
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vezet. Sajnos már nem volt idejük bemenni, mert várta  
őket a tábori tevékenység. Egy másik alkalommal 
látogattak el újból ide, Ibolyával, Enikővel és Pannival. A 
két sziklafal között úgy haladhattak át, mint egy mesebeli 
szoroson, aminek tetején hatalmas fenyők álltak őrfalat. 
Már a szoros elején hideg légáramlat csapódott velük 
szembe, és lennebb érve ez egyre fokozódott. A 
huszonnégy óra alatt a nap is csak rövid időre kacsint be a 
sziklák közé, hogy megnézze, mi rejlik a mélységben. 
Meleg sugaraival néhány perc alatt átfésüli a kis szorost, 
majd legyint egyet és továbbmegy. Nem érdemes itt sokat 
időzni, ez az eldugott hely úgyis örök hidegre van ítélve.              
A szoros, füves térségben feneklik meg, Ákosék innen 
nézhettek szét, hogy hogyan tovább. Mert előttük két 
üreg is tátongott, de egyik sem volt a barlang. Lefele 
menet, ha nem vagyunk eléggé figyelmesek, úgy 
elmehetünk a barlang bejárata előtt, hogy észre sem 

vesszük.  Ákos 
Ibolyát vezette be 
először, de csak-
hamar vissza is 
tértek, mert Ibolya 
egyéb elfoglaltsá-
gaira hivatkozva 
otthagyta őket. 
Enikővel már si-
keresebben átte-
kinthették a hatal-
mas kiterjedésű 

repedést (azért írom repedésnek, mert az elemlámpa 
fénye nem ér el a tetejéig.) Bizonyos magasságokban, 
sziklakövek hidalják át, amik akkor gurulhattak le, 
amikor a hegy meghasadt. És ezek a kövek bármikor 
lezuhanhatnak. Úgy tűnik, közülük néhány alig-alig tartja 
magát. Ezek alatt botorkáltak amíg még felállva is lehetett 
menni. Enikő nagyon élvezte az egész utat, s amikor 
Ákos az előttük tornyosuló sziklát akarta megmászni, 
biztatta is. Nem volt könnyű, de megérte. A tetejére érve 
egy repedésen, két fal közé szorulva, egy másik 
magaslatra mászott, majd innen kéménymászásban 
ereszkedett az aljára. És hason csúszva,  egy sziklakő 
aljáról kibújva, jó sárosan kúszott vissza Enikőhöz . A 
barlang nagyon szeszélyesnek tűnik. Mintha azt sugallná: 
"Ha akarom, bármikor betemethet-lek!" Az állandó  
bizonytalanság érzetét kelti az emberben. 

Panni, amikor ő került sorra, nagyon bátran lépdelt 
Ákos után. Boldog volt, hogy van aki kalauzolja. "Veled 
bárhova bemennék," - mondta. Ákos arra gondolt, hogy 
próbára teszi Panni bátorságát. Megálltak a folyosó 
végén, s azt mondta neki: "A lámpát kikapcsolom, maradj 
csendben és figyelj az érzéseidre." Azzal a sötétben, 
kettőjük közé egy képzeletbeli falat húzott, úgy, hogy ő ne 
érezze az Ákos jelenlétét, de Ákos figyelemmel tudja 

követni a Panni érzelmi változásait. Amikor megérezte, 
hogy elhatalmasodik rajta a félelem, a falat gyorsan 
felhúzta, a lámpát visszakapcsolta, és kérdőn nézett rá. 
"Jaj, olyan egyedül éreztem magam. Már azon 
gondolkoztam, hogy tudnék innen kijutni.  Hát ennyire 
félelmetes ez a barlang? Menjünk ki innen! Milyen jó, 
hogy megint itt vagy." És akkor hűlt el igazán, amikor 
meglátta a fejük fölötti repedésen áthidaló sziklakövet, 
ami akár egy ordítástól is lezuhanhatott volna.

   "Alsó-Borszék és a Fürdőtelep közt egy látványi-
lag is gyönyörű alakú mésztuff hegy, a Kerekszék 
emelkedik, mely csillámpala fénylő talapzatra helyez-
kedve minden megérkező előtt kellemes jelenségül tűnik 
fel. A fürdőtől szép árnyas erdők, félelmes árkok és 
hegyszakadásokon át félóra alatt a Kerekszék nyugati 
ormához érünk, hol feltűnnek az úgynevezett Medve-
barlangoknak méltán bámulatra méltó sziklacsoportjai. A 
sziklák hófehér oldalait gyönyörű zuzmók, mohák , más 
sziklanövények díszítik, s rojtozzák mintegy bűv-szegéllyel 
körül e festői szilaportálét, melynek varázs-nyilatán lehet 
behatolni e szirt-romok festői tömkelegébe. 

 Ugyan a Kerekszékben mintegy 1000 lépéssel 
alább, a hely délre néző oldalában van a Jégbarlang. 
Bejáratán felül egy pontról 8 szótagot tisztán 
visszamondó visszhang (délre kell fordulni s a szemben 
levő hegynek irányozni a hangot) van. A Jégbarlang 
bejárata jelentéktelen kis üreg, mely meredek magas 
sziklafal oldalában nyílik. A barlang maga szintén nem 
nagyszerű, megjárható hossza legfelebb 120 lépés lehet, 
folyosója néhol oly szűk, hogy csak karcsú termetű 
egyéniség tudhat áthatolni rajta. Másutt veszélyes 
szirtüregek felett kell a sikamlós oldalakon tova csúszni. 
Benn oly hideg van, hogy a hévmérő a legmelegebb nyári 
napon is 3-4 fokon áll. Ezen, lyukacsos mészkőtuff-
sziklákba vésett barlang hátüregeiben mindig van jég, 
mely akként képződik, hogy a hegyben fakadó ásványos 
víz a szikla ritka hálózatán átszivárogva, elpárolgása 
felemészti a hőséget, mit a kívülről vékonyan szivárgó lég 
nem egyensúlyozhatván, nem egészítheti azok szükséges 
hőfokra, hogy a víz cseppfolyós állapotban maradjon, s 
ekként jéggé alakul, még pedig oly szilárd jéggé, hogy az 
bajosan vágható, sőt azután sem könnyen olvad, minek 
ismét természettani oka van, mert a szénsavanyos víz sok 
ásványrészt olvasztván fel, az a fagyáskor kiválik, függve 
marad, s egyenlően oszolva összefoglalja a jég szemcséit. 
E barlang nem csak kirándulás helyül, hanem 
egyszersmind jégvermül is szolgál a fürdővendégeknek, 
kik a nyár forróbb napjaiban innen vitetik a 
fagylaltkészítéshez szükséges jeget." (Orbán Balázs: A 
SZÉKELYFÖLD leírása. 1868-as kiadás.)

 Nagy Zoltán  
okl.  természetgyógyász 
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P. Buzogány Árpád

P. Buzogány Árpád

Megunt élethámban

Indigómásolat

Újabb vonatok érkeznek,
indulnak újabb emberek,

vannak, akik búcsúznak, és van,
ki bámul, csak ott ténfereg,

vonatkattogást hallgat és
hogy útra kel, azt álmodja

vagy azon töpreng, hogy mi lehet
a búcsúzás helyes módja,

van, ki még félne távozni,
más régóta arra vágyik,

tengő-lengő nap után még
elvánszoroghat az ágyig,

tovább álmodni hajnalig
ezt a gyönyörű, nagy álmot,
hinni, hogy még levetheti
ezt a megunt élet-hámot.

Amíg kicsi az ember, mindig
valami nagyobbra vágyik,

egyszer felmászik a kisszékre,
majd onnan néz fel az ágyig.

Ha először szerelmet érez,
olyan csodás, nem is földi!
Aztán addig vakar, életét
kis szeretőkkel megtölti. 

Vagy csak indigómásolattal.
Jármű kell, bulik, nyaraló.

Furcsa program lesz a fejében:
nincs külön álom s való.

Nincs egy jó barát, ki megmondja:
ember, ez csak az álcád!

Rájön, majd… ha megveszik neki
az első kankós pálcát.
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Az ember ragaszkodik mindenhez, ami korszerű. 
Öltözékét, lakását, bútorait, sőt az életvitelét, a stílusát is 
igyekszik a jelen trendjéhez igazítani. Nem könnyű 
feladat, mert felgyorsult világunkban az, ami ma még 
modern, újszerű, holnapra már megeshet, hogy ósdivá 
válik. Nem szeret lemaradni semmiről. Riadt küszkö-
déssel, lázas sietséggel igyekszik, hogy ott lehessen a jelen 
pillanatnál, amikor születnek, jönnek a ködös semmiből 
az ideák, amik aztán valami furcsa varázslat révén formát, 
testet nyernek. Addig szeretné kézbe venni, használni, 
amíg új, s nem megkésve kullogni minden után.

De ugyanakkor ragaszkodik a régi dolgokhoz is, 
amelyek oly ismerősek, kézhez állóak, barátságosak. 
Régi emlékeket idéznek, maguk körül békét, nyugalmat 
árasztanak, csodálatos hangulatokat teremtenek. Közöt-
tük megpihenni jó, fátyolos tekintettel végig simítani 
rajtuk, ahogyan nagyszülők szoktak az unokán, aztán 
csendben elmélkedni egy kicsit, szelíd elnézéssel 
mosolyogni az otrombaságain, amik régebben nem is 
látszottak, ám az idő teltével mintha növekednének, mint 
púp a háton.

Hacsak néhány évtizednyit is lépünk visszafelé az idő 
alagútján, oldódni kezdenek bennünk a görcsök, amelye-
ket a megfelelés vágya okoz. Elmúlik a feszültség, a féle-
lem, hogy ha nem vigyázunk, orrunk előtt elhúz az élet, 
mint álmatagon bámészkodó utas előtt az egyetlen vonat. 

A múlt megvár, nem kell rohannunk érte. Lehetünk 
oldottak, könnyedek, lazák, játékosak, gyermekiek. 

Felöltözhetünk szép ruhákba, csokros nyakkendőt 
köthetünk, a hölgyek könnyű fátylas kalapokat tehetnek, és 
száguldhatunk harminc kilométeres őrjítő sebességgel 
pompás, nyitott automobilokon minden cél nélkül, csak úgy. 

Zsinóros mentében és huszárcsákóban lóra pattanunk, 
s ahogyan a régiek tették, ló és lovasa masírozunk dél-
cegen. De szépek vagyunk!

De lehet, hogy csak azt keressük meg, ha összegyű-
lünk egy-egy iskola vakációs csendjét megtörve, hogy 
kik is voltunk tíz, húsz, harminc … avagy temérdek évvel 
ezelőtt.

Molnos Ferenc

A múlt megvár

A hitről 1.
B.Osvát Ágnes

Talán előjön
 a hit. Ha Úr szobáján 

 huzat átrepít.  



Sóváradon születtem 1945. július 15-
én vasárnap hajnalban, Király István és 
Abodi Margit harmadik gyermekeként. 
A szülői házat még 1758-ban építették az 
őseink. Ezt a házat édesapám bontatta le, 
mintegy 200 év után. Az új ház ma is áll 
a Király utca 358. szám alatt. A sóváradi 
Király-ág évszázadokra nyúlik vissza: 

Apafi Mihály erdélyi fejedelem (1661-1690) székely lófő 
rangra emelte Király Györgyöt, és leszármazottjait. A 
kutyabőrt, amit nagymamám oly becsesen őrzött egy kis 
ládikóban, 1977-ben a Securitate elvitte; börtönnel 
fenyegették meg apámat, ha nem szolgáltatja be. Így csak 
a másolata van meg, az eredetit a Maros megyei 
levéltárban őrzik.

A régi háznak három szobája volt. Az elsőben lakott 
Nannyó, özv. Király Istvánné, Móga Jusztina (1886-
1968). Nagy mesemondó volt, gyermekkorunk igazi 
gyöngyszeme. A Biblia volt a nélkülözhetetlen könyve, 
amiben születések, halálozások, évfordulók voltak 
bejegyezve. Kívülről szavalta a Walesi bárdokat, Hunyadi 
Lászlót, Petőfi verseit. Jókedvű, humoros, dolgos, jó 
egészségnek örvendő nagymama volt. 1903-ban készült 
fotója becses dísz a hálószobám falán.

Apámék is, anyámék is heten voltak testvérek. Nem 
csoda, hogy az egész falu szegről-végről rokon volt. 
Édesanyám a falu egyik leggazdagabb családjából 
származott. Naponta negyven zsellér is dolgozott a 
földjeiken, akiknek a gyerekek vitték ki a falu határába 
ételhordókban az ebédet. Volt úgy, hogy naponta tizenkét 
kenyeret is sütöttek. 

Szívesen időznék még a múltban, volna mit 
feleleveníteni, de a következő sorokban azokat az 
emlékeket szedem csokorba, amelyek nemcsak az 
emlékezetemből, hanem a szívemből sem halványultak el.

Első gyermekkori élményem a régi házhoz kötődik. 
Sokan voltunk benne, és feketébe öltözve sírtak. 1947-ben 
halt meg tüdőbajban a 23 éves András bátyám, aki a II. 
világháborút követő fogságból már betegen tért haza. 
Engem nagyon szeretett és az volt a kívánsága, hogy ha 
megnövök, menjek ki a sírjához és énekeljem el a 
kedvenc nótáját: Amikor még éjféltájban, ablakidnál 
húzzák a cigányok...A kérését teljesítettem!

Második emlékem, hogy koromsötétben megyünk 
haza a fonóból és én fogtam szorosan a szüleim kezét. 
Behunytam a szemem, és a lábaimat jó magasra emeltem 
lépés közben, nehogy belerúgjak az utca köveibe. Nagyon 
féltem a sötétségtől.

Pici lány voltam, amikor édesanyám névnapjára kapott 
ajándékba egy vázát. Amíg kikísérte a vendégeket, én 

Gyermekkorom emlékfoszlányai
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addig csipeszkedtem, hogy elérjem a szekrény tetején 
lévő vázát, míg a váza leesett és eltörött. Én ijedtemben 
kifutottam a kertbe, és elbújtam a szalmakazal tövében. 
Hiába kerestek, kiáltozták a nevem, hívogattak. Nem 
mertem előbújni csak akkor, amikor Nannyó azt mondta, 
hogy nem kapok ki, s így megúsztam egy szidással.

Imádtuk Király nannyót, aki nem engedte, hogy 
nagymamának hívjuk. Esténként Csaba bátyámmal nála 
rostokoltunk. A csitkó kályhájában égett a tűz, s ő mesélt. 
(Felnőtt koromban kerestem ki 
az egyik kedvencem, a ”Kistér-
céli Katica” meséjét. Olyan 
furának tűnt felnőttfejjel ez a 
mesecím.) Volt egy feküládája, 
amiben tartotta a ruháit. (Kettőre 
emlékszem, és azokat váltogatva 
járt a templomba.) Csaba arra 
állt fel mindég és így komédi-
ázott: ”Bodros bárányfelhők 
repülnek az égen,/Hófehér 
báránykák ugrálnak a réten.” 
Nagykorában pedig sokszor 
felkapta Nannyót, és forgott 
vele. 

Nannyó minden húsvétra új 
ruhát csináltatott nekem, lévén 
egyetlen lány a családban, s egy 
lánynak szépnek kell lennie. 
Mesélte, hogy egyszer lány 
korában különleges álmot látott. 
A kerítésük tetején hét szál virág 
nyílt, és a kapujokon Király Pista, a későbbi nagyapám 
lépett be. Az álmot a képpen fejtették meg, hogy ő lesz az 
ura és hét gyermekük fog születni. És az álom bizony be is 
teljesedett. Nannyó így mondta: ”hét versben voltam 
megbomolva”... 64 éves korában került először orvos 
szeme elé. A viták alatt nem a fiát védte soha, hanem az 
anyámat. Ő járt a mezőre dolgozni, hogy kímélje a 
beteges menyét. Minden vasárnap elment a templomba. 
Ha virág volt a kertben, leszakította a violát, rozmaringot 
vagy vénasszonylapit, zsebkendőjébe csavarta és az 
énekeskönyvvel együtt tartotta a kezében...

Nannyó Pesten szolgált és sokat mesélt az akkori 
udvarlási szokásokról. Nagy élménye volt, hogy 1904-ben 
láthatta Kacsóh Pongrác János vitézét, a híres Fedák 
Sárival a főszerepben.

András öcsém ikerként látta meg a napvilágot. Azon a 
héten édesanyám Erzsi nevű testvére is ikreket szült. 
Bizony szégyellte Abodi mama, hogy mit szól a falu: egy 
hét alatt négy gyermek! Én JÓL EMLÉKSZEM, hogy 
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öcséméket a gólya hozta, és letette a pólyát az udvarra. 
Ilus néni, a bába pedig felvette és bevitte anyámnak. Mi, a 
testvérei - Ernő 11, Csaba 6, én pedig 4 évesen - az ablak 
alatti padra álltunk, hogy lássunk is valamit a történésből. 
Amikor Nannyó ezt észrevette, az asztalról levette a 
szőttes abroszt és az ablakra terítette.

Említettem, hogy 1958-ban a régi házat lebontották és 
újat építettek. Ki kellett költözzünk a házból az istállóba. 
Anyám és Nannyó szépen kimeszelték az istállót. Volt 
betéve két ágy, én a jászolyban aludtam. Ilyen 
körülmények között is jól esett a hancúrozás. Semminek 
sem éreztük a hiányát, mert együtt volt a család. Igazi 
nagy kaland volt.

Ezen a nyáron nagy felhőszakadás volt. Mi épp a 
délutáni templomozásból jöttünk haza, és kénytelenek 
voltunk beszaladni bátyámékhoz. Mire hazaértünk, 
kiöntött a Várpataka, és folyt végig a Király utcán. Mivel a 
házunk az utca kanyarulatában van, befolyt a sok víz az 
udvarra, és onnan a pincébe. Az új ház még nem volt 
befejezve és mi a pincében laktunk. Nannyó épp ott 
tartózkodott, de mire észrevette, már késő volt. Tódult be a 
víz, és ő bent ragadt. A pince ablakán húzták ki. Még ma is 
emlékszem, hogyan ringatózott a víz tetején a lábosban a 
csirkepaprikás meg a sok házikenyér. Jöttek aztán a 
szomszéd férfiak és vagy harminc veder iszapot mertek ki 
a pincéből.

Édesanyám névnapja július 13-án volt, Sóváradon 
ekkor tartják a Margit napot. Mindig egy törökbúzaszedő 
kosár kürtőskalácsot sütöttünk szénen a kemence 
szájában. Jöttek az asszonyok, volt éneklés, nevetés. A 
hiedelem szerint ezen a napon jelenik meg az első 
kalongya, ekkor kezdődik az aratás. És amelyik törökbúza 
Margit napján eléri a szekértengelyt, abból még lesz 
termés.

A termelőszövetkezet, azaz a kollektív gazdaság 
Sóváradon 1949-ben alakult meg. Az aratás befejezését 
mindig méltóan ünnepelték meg akkortájt. Feldíszített 
szekerek hozták haza az aratókat a mezőről, és az első 
szekéren az új kalászból font búzakoszorú ékeskedett. Az 
ötvenes években a május elsejét is megünnepelték a falu 
határában Endrének nevezett részen, egy nagy erdei 
tisztáson. Reggel korán a falut szekéren ülő muzsikusok 
ébresztették. A szekerek már készen álltak, hogy a falu 
népét kiszállítsák Endrébe. Ez a tisztás a szovátai 
vasútállomással szembeni erdőben volt és van. Előre 
elkészített színpadon zajlott a „kultúrműsor”, és közben 
sült a „flekken”. Mi gyerekek pedig szedtük a 
bigyirikankóst és énekeltünk, táncoltunk, hancúroztunk.

A régi házzal szemben Apám épített egy nyárikonyhát. 
A két ház között szőlőlugas volt. Amikor már megérett a 
szőlő, reggelente létrát támasztott a lugas alá, Csaba 
felmászott rá, és leszedte a harmatos szőlőt. Édesanyám 
ezalatt a túróspuliszkát állította össze. Még most is érzem 

48 EKOSZ-EMTE

Átalvető

Napló

a számban ezeket az ízeket.
Amikor nagy vihar, „nagyidő” kerekedett, Nannyó 

mindig mondogatta, hogy jön a világ vége, s én nagyon 
féltem ettől a kijelentésétől. Ilyenkor még a harangokat is 
meghúzták, hogy oszlassa el a felhőket. A harangokra ezt 
írják az öntésük után: Az élőket hívogatja,/ a holtakat 
elsiratja,/ a nagyidőt eloszlatja. 

Tavasszal Szent-György napján (ápr.24) felmentünk 
gyalog Szovátára a suszterhez nyári cipőket vásárolni. 
Nagyon vártuk már ezt a napot, mert innentől kezdve 
lehetett mezítláb járni.

A sóváradi Király-utca lakói nagyon összetartó 
emberek voltak. A munkálatokban egymást kisegítették, 
kalákáztak - még a házak építésénél is. Téli estéken hol az 
egyik, hol a másik szomszédban volt a fonó. A lámpa a 
szoba közepére volt felakasztva és leengedve. Az 
asszonyok körbe ülték, és ki kerékkel, vagyis rokkával, ki 
kézzel, vagyis orsóval fonta a gyapjút, a kendert. Közben 
énekelgettek, hogy jobban haladjon a munka. Mi, 
gyermekek ki-be rohangáltunk. Végül jött kínálásként a 
pánkó - és nem a fánk! -, az aszalt szilva, kompót, vagy 
pattogatott kukorica.

Régen nyaranta a gyümölcsöket megaszalták télire, s 
nem kompótként tették el. Sok aszalódeszkánk volt, 
azokra terítették ki az apróra darabolt almát, szilvát és 
vadkörtéket. Még a zöldpaszulyt is megaszalták. Télen a 
szárazpaszuly levesbe egy marék aszalt paszulyt is tettek. 
Az aszalványokat napon szárították vagy kimelegítették a 
kemencét és abba tették a deszkákat. Ott hagyták pár 
napig, amíg megszáradtak. Nannyó gondja volt, hogy 
nagypénteken „bagolytüdőt” főzzön ezekből a szárított 
gyümölcsökből. Pattogatott kukoricát igen, de húst nem 
ehettünk estig. 

Nagypénteken vetettük el a legszebb kerti virágot, a 
violát, mert akkor lett csokros: 
A violát akkor szedik,/ Mikor reggel harmat esik. / Mert 

ha akkor le nem szedik,/ A szép színe elváltozik.
Csabához kapcsolódik a legtöbb emlékem. Két évvel 

voltam kisebb és jóban-rosszban együtt voltunk. A virágos 
kertet mindig nekem kel-
lett rendbe tenni. Egyik al-
kalommal, amikor gyom-
láltam, egy nagy döglött 
kígyót láttam az ágyásban 
feküdni. Sikoltozni kezd-
tem, mire Csaba rám 
kiáltott: „Hallgass, én tet-
tem oda, meg akarom 
nyúzni!” Valóban meg is 
nyúzta, a bőre most is ott 
lóg a búzagyomláló vason. Ő egyébként nagyon csintalan 
gyerek hírében állt. Az iskolában volt egy „füst-lyuk”, 
ahová bezárták egy órára az „aktuális” gonoszkodókat. 



Csaba naponta volt a vendége, én meg álltam az ajtaja 
előtt és sírtam. Vártam, mikor jön ki. Neki sokszor az 
ablak volt az ajtó, ott közlekedett. A lányokat meg 
állandóan „nyavalygatta”. Magaviseletből sohase volt 
jeles, DE annál kedvesebb, jámborabb, meleglekűbb 
ember lett nagykorára. Amikor nagy sár volt az 
utcánkban, Csaba „falábakon” járt az iskolába, amelyeket 
maga faragott. De készített korcsolyát csokányból, vagyis 
kukoricaszárból és bodzafa-puskát is. Ezekkel játszottunk, 
nem voltak tele az üzletek játékokkal. De pénz sem volt 
rá, háború utáni szűk esztendők jártak. 

Akkoriban nem volt divat az ajándékozás. Egy csokor 
virág is megtette a magáét. Édesapám a műbútorasztalos 
mesterséget tanulta ki Petrozsényban. Négy évig volt ott, 
egyszer sem tudott hazajönni. (A mestere asztalos 
műhelyében aludt egy koporsóban). Ő minden 
karácsonyra faragott valami kedves darabot, például a 
rongybabámnak ágyat, széket, szekrényt. Az első bolti 
babámat Ernő bátyám hozta Marosvásárhelyről (ott 
tanult). Matild névre hallgatott e baba, de honnét vettem 
ezt a nevet, mikor még a faluban sem volt ilyen nevű 
hölgyemény? Hetedikesek voltunk Zsuzsi barátnémmal, 
és még akkor is babáztunk. A tarisnyába dugtam a 
babámat, és irány Zsuzsi! 

Édesapám citerákat is készített. Esténként citerázott, 
édesanyám gyönyörűen énekelt és mi gyerekekül az asztal 
körül táncoltunk. Öcsi jó táncos volt, de Csaba egyenesen 
botlábú. Énekelni sem tudott, de a szövegeket kívülről 
tudta. Társaságban nyomtam a lábát, hogy fogja vissza 
magát, ne „rontsa” a nótázást, de mindhiába.

A téli disznóvágások is élményszámba mentek - persze 
nem a „kivégzési fázis”. Hajnalban belefúrtam fejem a 
párnába, s amikor elhallgatott az áldozat, szaladtam ki a 
disznóperzseléshez. De ahogy virradt és eljött az iskolába 
menés ideje, nem volt pardon, indulni kellett. Édesanyám 
a torokpecsenyéhez puliszkát főzött, és csak akkor 
készítette el a puliszkát, amikor édespám elment a 
kollektívbe Béla bátyámért. Mintha ehhez a szertartáshoz 
ő, a testvére is hozzátartozott volna. De én tudom ennek az 
okát: édesanyám jó szíve. Tisztelte, szerette Apám 
testvéreit, a sógornőkkel együtt, és Ő is tisztelve, szeretve 
volt.

Nannyó hordta a hátán átalvetőjében az árut Szovátára. 
Természetesen gyalog, mezítláb. Volt olyan nap, amikor 
háromszor is megjárta a terűvel Szovátát. Kellett a 
kenyérrevaló a hét gyermeknek. Király apó „lágy” ember 
volt. Rossz nyelvek szerint dolgozgatott, szivarozgatott, 
de a „kalapot” Nannyó viselte. Tejet hordott többek közt a 
híres marosvásárhelyi polgármesternek, Berdády 
Györgynek is a szovátai villájába. Egy alkalommal ő 
nyitott ajtót, és amint meglátta Nannyót mezítláb, így 
kiáltott fel: „Királyné, királyné! Micsoda királyné maga, 
hogy mezítláb jár?!”
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Minden vasárnap délután bál volt a kultúrotthonban, 
amely már négy órakor elkezdődött. Ekkor tanulgatták a 
fiatalabb lányok a nagyobb legényekkel a tánclépéseket. 
Nagyon büszke voltam, amikor Király Imrével 
táncolhattam, aki gyönyörűen táncolt. Aztán a 
vacsoraszünet után már csak a nagylányok mehettek. Ott 
is volt ám ismerkedés, nemcsak a fonóban! Nyiladoztak a 
szerelem bimbócskái…

Lánykoromban engem is elkísért Anyám a táncba. A 
nagyteremben körbe padok voltak elhelyezve. Első 
sorban az anyák, a mögöttük lévőben a lányok ültek. 
Amikor megszólalt a zene, a fiúk felálltak, a kiszemelt 
lány fele tartottak és az anyáktól elkérték a hajadonokat. 
Szerénységem tiltaná, hogy ide írjam: az elsők között 
„keltem el”. Amikor meg Édesapám vagy Lacibátyja kért 
fel, az ünnepszámba ment. Nagyon vigyáztam a 
lépéseimre, mert nagyon elegánsan táncoltak!

Diáklány voltam, amikor a sóváradi tánccsoportban 
táncoltam. Balogh Lajos volt a párom. Szegény Lajossal 
senki sem akart táncolni, mert botlábú volt, nem volt 
erőssége a tánc. Mit volt mit nem tenni, Lacibátyja (Király 
László tanár) mellém állította. Nem lehetett visszakozni, 
magánvélemény kifejtése akkorjában „nem volt divat”. 
Nade Lajossal annyira összeszoktunk, hogy engedel-
mesebb, jobb partnerem nem is lehetett volna. Télen a 
táncpróba után mind mentünk szánkózni a temető útba. 
Nekünk volt egy  hosszú ”ikarusz” névre hallgató 
szánkónk, hat személyt vígan tudott fuvarozni. Micsoda 
sikoltozások, felborulások, nevetések voltak!

A szovátai Ady Endre középiskola utolsó évese 
voltam, amikor a táncversenyben első díjas lettem. 
Gyermekkoromban azt hittem, az énekesi pályán a 
helyem, de hol kötöttem ki? NAGYON JÓ HELYEN! 
Szeretett a Jóisten, mert olyan munkahellyel áldott meg, 
ahol minden lehetőség megadatott az önképzésre. 37 évi 
könyvtárosi munka alatt mennyi, de mennyi új 
könyvtermés „átment” a kezemen-eszemen… Nemcsak 
átment, hanem vevő szemekre - érdeklődésre talált 
bennem.

 
Ősszel szőlőéréskor rendeztük meg a szüreti bált. 

Különös kegyeltje volt a sorsnak az, aki „csősz” lehetett. 
Ugyanis ŐK őrizték a szőlőt. A lányok gyöngyös pártában 
tündököltek, piros zsinóros mellényben, fehér csipkés 
alsószoknyában, ami piros szalaggal volt kidíszítve. A fiúk 
székely harisnyában. A csőszök között volt a csőszkirály a 
párjával. 1963-ban Király Domival én is betölthettem ezt 
a megtisztelő szerepet. A csőszök a bált megelőző két 
hétben betanultak egy tánc-koreográfiát, amit majd 
előadtak a nagyközönség előtt.

A báli nagyteremben a gerendás mennyezetre egy 
négyzet alakú faszerkezetre voltak felfűzve a 
szőlőgerezdek, úgy három méter magasan. A csőszök 
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őrizték a szőlőt, és ha valaki „lopni” akart – ilyenkor a fiú 
a lányt ölbe kapta és felemelte, hogy szőlőt szakíthasson -, 
annak fizetnie kellett. A csősz táncot erre az énekre járták 
el a csőszök:

Egy, kettő három és a négy,/ Egy, kettő három és a 
négy,/

 Egy kettő, két kettő,/ Kétszer hat tizenkettő,/
 Egy kettő, két kettő,/ Kétszer hat tizenkettő.

Édesapám kereken 58 színdarabot tanított be a 
fiataloknak, idősebbeknek egyaránt. Húsz évig volt 
sportelnök és minden futballmérkőzést pontosan leírt. 
Tartalmas  naplóját  Csaba  bátyám örökölte. 
Édesanyámmal ketten a meccsek után kimostuk a 
mezeket, és rendbe tettük a következő alkalomra. 
Természetesen fizetség nélkül. Egy időben édesapám lett 
a kollektív gazdaság könyvtárosa, amelyben 455 kötet 
volt. A brosúrákat leszámítva mindegyiket elolvastam. 
Már ott elvarázsolt az olvasás öröme. Emlékszem, amikor 
vakoltuk a házat, maltert kellett kavarnom, a létrát 
odatettem magam mellé, s rá az Anna Kareninát.

Drága jó nagyanyámnak mindig gondja volt rám. Az 
ágyam mellé tette egy „csiporba” a tejszínt, mondván 
kenjem magam, egy lánynak szépnek kell lennie...mert 
bezzeg Ő lement a patakra (Várpataka), ami a kertjük 
végében folyt és tenyerébe vette a kavicsokat, azzal 
dörzsölte az arcát, hogy piros legyen. Szép is volt! Azt 
tartja a mondás, hogy szép vénasszonyt és jó gyermeket 
nem lehet találni - de Ő kivétel volt.

Húsvétot megelőző időszakban gyűjteni kezdtük a 
tojásokat. Elvettük a tyúkok alól és felvittük a pajtahéjára 
– az istálló fölötti részbe -, ahová a száraz szénát 
behordták és felrakták télire. Mi oda dugtuk a szénába. 
Édesanyám sápítozott, hogy épp most nem tojnak a 
tyúkok, amikor a legjobban kellene. Aztán váratlanul 
ünnep szombatján Apám kalapjában lehoztuk a tojásokat. 
Volt nagy öröm! Mai napig sem tudom, hogy Anyám 
sejtette-e a turpisságot, vagy csak mímelte az örömöt a 
tojások láttán. 

Amikor eljött az öntözés napja, Apám kiállt a kapuba 
és minden legénykét betessékelt öntözni. Első számú 
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jelentkezők a cigányok voltak, akik Apámat Király 
uramnak szólították. Minden cigány hozzánk jött 
hivatalos papírokat megírni, fogalmazni. Erre ő nagyon 
büszke volt. De öntözni járt az egész Király utca apraja és 
vénje. Az idősebbek vederrel jártak, volt nagy riadalom 
meg futás! A legények jácintot kaptak a kabátjuk 
gomblyukába, a vének meg száraz virágot.

A törökbúzahántás is nagy hancúrozással járt. A szoba 
közepét kiüresítették, oda behordták a szekerekről a 
törökbúzát, amiket meg kellett a háncsuktól tisztítani. 
Amikor befejeződött a kalákás hántás, akkor jött csak az 
igazi móka. Az asszonyok, lányok szoknyáját 
megtöltötték törökbúzahajjal, és volt visítás, bonyodalom! 
A munkásokat pálinkával és pánkóval kínálták. Ez 
minden évben ugyanígy megismétlődött, de a hangulata 
nem halványult.

A törökbúza földünkbe kendert is vetettünk. Amikor 
megérett, ki kellett „nyőni”. Zsúpba kötöttük és elvittük a 
Kis-Küküllőre beáztatni. Lenge helyet kerestünk, hogyha 
megnő a víz, a sodrás ne tudja elvinni a zsúpokat. Aztán 
beletettük a kendert, és kövekkel jól megraktuk. Hat hét 
múlva levettük róluk a köveket, kimostuk a kendert, majd 
tangóharmonika módra kinyújtottuk száradni. Száradás 
után következtek a tilolás. Télen a kendert megfonták, 
szőttek belőle abroszt, törülközőt, lepedőt. Nagyapámnak 
még csepű-gatyái voltak.

Évente kétszer szapultunk: februárban és októberben. 
Kint a nagy üst alá begyújtottak, főtt a víz. Ezalatt a kádba 
belerakták a szennyest, amely szőtt dolgokból állt. A 
tetejére egy kendőbe sok 
hamut tettek, összekö-
tötték a kendőt, hogy a 
hamu ne folyjon ki a 
ruhára, hanem csak a 
„lúgos” víz. A forró vizet 
merték a ruhára, amikor 
kihűlt a víz, a csapon 
leengedték, majd ismét 
felmelegítették és kezdő-
dött elölről a művelet. 
Három napig „dunszto-
lták” a szennyest, és - bizony - egy folt sem maradt 
bennük. Azután a kádból kiszedték a ruhákat és vitték 
kitisztálni a Kis-Küküllőre. Télen ez kemény munka volt, 
mert a jeget be kellett törni. A lábak alá csokányt tettek, 
hogy ne fázzanak meg az asszonyok. Mi, a gyerekek 
vittük a forró vizet fazékban, és abba mártogatták a 
megfázott ujjaikat az asszonyok. A ruhákat kiterítették az 
udvarra, egy vastag kötélre. Ott száradozott, tavasszal 
hamarabb, télen egy hétig is. De milyen illata volt 
azoknak a tiszta ruháknak! Élvezet volt benne aludni. 
Mosógép? 1958-ban vezették be az áramot Sóváradon, 
addig a lámpa volt a fényforrás.



Minden évben a füvet Apám kaszálta le a Király Józsi 
tanórokban (gyümölcsös), mi pedig mentünk takarni. Volt 
vagy két hektár terület. Nem lehetett egyik végéből látni a 
másikat. Az első kaszálás épp a cseresznyeérésre esett, így 
egyben szüreteltünk is. Csabával mi kísérleteztünk, hogy 
miképpen lehetne a cseresznyét tartósítani. Gödröt ástunk, 
kibéleltük szénával. Keresztben egy ágra ráhelyeztük a 
cseresznyepárokat. Rá ismét szénát és földdel befedtük. A 
kíváncsiságunk sajnos nem bírta ki, csak egy hétig, 
felnyitottuk hát a vermet és megettük a cseresznyét. De a 
cseresznyét éréskor őriznünk kellett a madaraktól! 
Mindenikünknek volt egy „csergetője”, azt hajtogattuk 
körbe-körbe. Ez nagy zajt csapott, amitől a madarak 
elszálltak.

Hát még a mozi! Hogy is lehetne kihagyni… Néha a 
vasútállomásra beállt egy vagon, és abban vetítették a 
filmeket. Nem sokáig, mert a vonat vitte tovább más 
faluba.  Mekkora élmény volt a mozgókép! Emlékszem 
egy indiai szentimentális filmre, Radzs Kapur 
főszereplésével. Arra is emlékszem, hogy végigsírtuk a 
filmet. Később a kultúrotthonban voltak a mozivetítések. 
A drága Nannyómat minden filmre el kellett vigyük. 
Beültettük az első sorba és egy kissé szégyenkeztünk, 
hogy egyedüli öregasszonyként – a hatvanas évei felé 
tartott - épp a mi mamánk kíváncsi a filmre.

 A kollektívből évvégi elszámoláskor – a munka-
nap függvényében – olajat és cukrot kaptunk. Emlékszem, 
hogy 25 kg cukrot, 20 liter napraforgóolajat vittünk haza. 
Ritkaság számba ment a napraforgóolaj, inkább 
disznózsírral főztek. Volt egy kis mázas sárga tányérunk, 
abba Anyánk olajat öntött, megsózta, felmelegítette és mi 
kimártottuk kenyérrel. Ha most tenném az asztalra, aligha 
ízlene úgy, mint akkor. Teát is főzött csuszából, 
málnalevélből, mentából, és elnyomtattuk a vacsorát. 

 Az élelmet a méz egészítette ki.  Apám Gálnéban, 
Biró Ferenc sógor házánál messze kint a határban 6-8 
család méhet tartott. Ősszel mentünk „pergetni”. Volt, 
amikor két veder mézzel tértünk haza, amely elég volt egy 
egész évre. 

 Régen nem volt sárgapor a padlódeszkák 
megsárgítására. Még én is használtam a szalmából 
készített „csutakot”. Összehajlítottuk a szalmaszálakat, 
akkorára, mint egy mostani súrlókefe. Gyönyörű, 
természetes sárga színt adott a padlónak.

 Gyermekkorom főbb ételei a tejespuliszka, 
hagymatokány, túróspuliszka, és a mártás kolbásszal. 
Puliszka mindennap volt, reggel és este is többször. A 
puliszkába rejtettük a kolbászt és versenyeztünk, kié tart a 
legtovább. Nem ismertük a szalámit, nem volt felvágott, 
de volt disznózsír, szalonna és kolbász. Eszünkbe sem 
jutott, hogy nem ezek a világ legfinomabb falatjai. 
Minden évben levágtunk ötven-hatvan nyulat vasárnap 
ebédre, ugyanannyi csirkét csütörtökön vacsorára. 
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Édesapám évente nevelt bikaborjút, beadta a vágóhídra, 
amiért elég szép összeget kapott. Ezt az összeget 
megfontoltan, okosan, ”beépítette” a házba.

Nem voltak különböző lekváraink eltéve télire, „csak” 
a rengeteg szilvalekvár. Ez ki is tartott az egyik befőzéstől 
a másikig. Addig hagyták a szilvát a fán, amíg jól 
megérett, majd lerázták, és este a kalákába összegyűlt 
asszonyok „kiputtyogatták”. Kora reggel üstbe feltették 
főni a szilvát, és kis adagokban, apránként bele 
”fogyasztották” az egészet. Nannyó ült és kavarta, 
kavarta, mert nem lehetett ott hagyni. Késő estig tartott a 
ceremónia. Nem kellett hozzá cukor, annyira édes volt - és 
tartósítószer sem. Cserépfazekakba merték, papírral 
lekötötték és irány a padlás. Onnan hoztunk le egy–egy 
edényt, amikor már kiürült az előző. Előfordult, hogy az 
egerek lerágták a papírt a fazékról, de semmi finnyás-
kodás, attól még szilvalekvár volt a szilvalekvár.

Hűtőszekrényünk sem volt, de nem is volt rá szükség, 
hiszen nem lett volna, mit belerakni. Minden udvaron állt 
egy jó hideg vizű kút. A disznóvágásnál az egész disznót 
feldolgozták, nyers hús nem maradt. A húsokat füstre 
tették vagy lesütötték, a kenyérre való volt a disznózsír. Ha 
maradt egyik napról a másikra főtt étel, azt beletették az 
ételhordóba és kötélen leengedték a kútba, egészen a 
vízszintig. Töltöttkáposzta csak ünnepek alkalmával 
került az asztalra. Karácsony persze nem lehetett 
töltöttkáposzta nélkül. Cserépfazékba tette oda 
Édesanyánk reggel főni. És csendesen, lassan, a kályha 
végében „duzzogott” késő estig. Sokszor rizs helyett 
darált törökbúzát tettek a hús közé.  És mindég 
puliszkával ettük. 

Gyermekkorom karácsonyai a régi házhoz kötődnek. 
Tapaszos volt a háromból két szoba. Anyu feltett minket, 
gyerekeket az ágyba, és megtapasztotta a földet. 
Agyagosföld, tehénganyé keverékéből készült a tapasz. 
Addig nem engedett leszállni, amíg meg nem száradt a 
föld. Akkor behintette szitált homokkal. A karácsonyi 
ajándék a karácsonyfa volt, töltöttkáposztás és tapaszos 
illattal keverve! A karácsonyi díszeket is édesanyánk 
készítette, krepp-papírból és szalmaszálból. A fán lógtak 
az ezüstre festett diók, s a piros almák. 

Karácsonykor volt az István-nap. Édesapámat jöttek 
köszönteni a barátok, a szomszédok egy-egy üveg borral. 
A sütemény mindég kürtöskalács volt, szénen sütve. Biró 
Béla keresztapánk hozta a tangóharmonikáját és hajnalig 
énekeltek, táncoltak. Rácz sógor - a vadász a szomszédból 
- a puskájával jött és az ajtó előtt egy nagyot lőtt, úgy 
lépett be tisztelegni az ünnepelt előtt. 

De az ünnep igazi sztárja Laci bátyánk volt. Hozta a 
hegedűjét, és keresztapánkkal felváltva húzták a nótákat. 
Hajnalfele, amikor indult haza a feleségével, átölelte az 
édesanyját, Nannyót és együtt énekelték: 

Nincs senki olyan jó,/ nincs senki olyan szép,/nincs 
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senki olyan, mint az én anyám./Ő fogja a kezem,/ ő sír, ha 
elesem,/ő mindenem, hisz ő az én anyám.

Hajnalban jöttek a cigányok egy hamuval tele nagy 
fazékkal, amit a bejárati laposkőhöz vágtak és elénekelték:

Szent István, hát még alszol-e?/ Szent István, hát még 
alszol-e?/ Serkenj fel álmodból,/Kelj fel az ágyadból,/ 
Mert hozzád jöttünk./Mondjad, hogy beeresztesz-e?/ 
Mondjad, hogy jó szívvel látsz-e?/Mert ha nem, 
elmegyünk,/Más szállást keresünk, ahonnan jöttünk./Az 
Isten éltessen,/ Mindenben szerencséltessen/, Hogy neved 
napjára,/Fényes hajnalára/ Örömmel vigadj!

Zörgetik a kulcsot, pénzt akarnak adni,/ ha húsz lejt 
nem adnak, el sem fogom venni!

A kántálás után megkapták a pénzt, bort, kalácsot.

Micsoda emlékek! Nem lehet ezeket könnyek nélkül 
leírni!!!!!

Domokos Margit Edit
Szováta, 2019. július
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Vicces szómagyarázatok

CENTRIFÚGA: Bach-művek középső tétele. Előadása 
forgószínpadot igényel.
CICKÁNY: A patkány és a macska keresztezéséből 
származó állat.
CÍMERES: Nemesi származására büszke, válogatott 
ökörfajta. 
CINGÁR: Rendkívül vékony repülőgépek garázsa.
CINKE: Egészen pici óndarab. 
COBOLY: Western-filmek drága prémbe öltöztetett 
tehenészlegénye. 
CSENCSEL: Először Csen kínai sakkmester által 
alkalmazott fortélyos megnyitás, mely mind a harminckét 
bábu azonnali lecserélésére törekszik, hogy több idő 
jusson az elmélet tanulmányozására.
CSEPREG: Permetező, ritkás esőhullást kifejező ige. 
(Szinonimája: szemrkél)
CSEREBOGÁR: Tartalékjátékos a galacsinhajtók 
mérkőzésén.
CSICSIKOV: Bóbiskov, Szunditov és Szenderegjev 
barátja Gogol Alvó lelkek című regényéből. Dunnyus-
kával takarózik. 
CSIGABIGA: Csiga vontatta biga; kétfogatú jármű a 
puhánnyá és gerinctelenné vált ókori Róma lassúsági 
kocsiversenyein.
CSÍPŐFOGÓ: Csárdást ropó legény.

FORRÁS: Tímár György: Nevető lexikon és agyrémszótár. Fekete sas 
Kiadó, 2000

Késő délutánra lett vége a nagy záporesőnek. A 
Hargita- hegy tetejéről a lemenő nap nyújtogatta sugarait, 
fényével bevilágított a vizes fenyőfák alá. A megázott 
vadállatok sorra rázták le bundájukról a vizet, hogy 
hamarabb megszáradjanak. A nagy bokor alatt 
meghúzódott róka farkát tisztogatta, de akármerre fordult, 
a gyomra olyan hangosan korgott az éhségtől, hogy a 
kismadarak is továbbrepültek egy másik fára 
félelmükben. Sikertelen vadászat eredménye, hogy üres a 
hasa.

Újabb furfangos terveken gondolkodott, mert eljön az 
este, és éhesen nem tud lefeküdni. Kieszelt egy tervet, 
majd elindult. Nem volt messze a mocsár, hát odament. A 
fák alól körbefigyelte, hogy kik vannak ott, milyen 
veszély fenyegeti. Nagyon nem tetszett neki, amikor 
meglátta az alsó felében a sok tehenet legelészni. 
Szerencsére kifelé tartottak a mocsarasból, mert ez a 
hazajáró csorda volt. Nem merészelt kibújni a fa alól, míg 
el nem haladtak a pásztorkutyák is, mert ha meglátják, 
rögtön rátámadnak. Volt már tapasztalata a rókának, 
milyen veszélyesek tudnak lenni. Nem olyan régen látta, 
hogy elbántak a nálánál sokkal nagyobb farkassal. 
Éhesen, de ép bőrrel megvárta, amíg elmennek. A tehenek 
nyakán lévő kolomp már alig hallatszott, óvatosan kibújt, 
finoman kitapogatta a mocsárban a kemény nádast. Azért 
lépegetett óvatosan a nádasokon, mert az volt a terve, 
hogy majd ő szilárdan megáll a nádkupacokon és elkezd 
segítséget kiabálni. Körülötte a süppedő mocsár. Amikor 
odaér valaki segíteni, ő belerántja és máris megvan a 
vacsorája.

Elindult, betapogatózott vagy 3 méterre, majd 
elkezdett jajveszékelni. Segítségért kiabált, síró hangon, 
lehajtott fejjel. Arra ment az őz, ajánlotta, hogy segít, mert 
nagyon megsajnálta.

- Nem szükséges, - mondta a róka - maradj ott a 
szélénél, mert vékonyak a lábaid te is belefulladsz, inkább 
szaladj az erdőbe és hívjál segítséget.

- Jól van – mondja az őz -, megyek a medvéhez.
- Ne, ne oda ne menj, mert most fáradt és nem szereti, 

ha zavarják!
- Akkor megyek és megkeresem a vadkant.
- Oda se menj - mondta a róka -, nagyon el van 

foglalva, a fogait hegyesíti, mert megkoptak.
- Ejnye-ejnye, te róka, bajban vagy és még most is 

válogatsz a segítségekben.
Tudta a róka, hogy ezekkel a nagytestű, erős állatokkal 

nem jó ujjat húzni, mert ő jár pórul. Azt várta, hogy 
ajánljon fel kisebb állatot, amivel el tudna bánni. Az őznek 
nem jutott jobb segítség az eszébe:

- Jól van, akkor te mondd meg te, róka koma, hogy 

Mocsár a róka csapdája

Felhasznalo
Strikeout
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kihez menjek?
- Biztos megtalálod a nyulat, akármelyik jöhet, ők so-

kan vannak testvérek.
Ebben megegyeztek. Fordult egyet az őz és máris 

eltűnt a sűrű erdőben. Odaért a nyulak szállásához, 
bekopogott, máris megjelent a nyúlfi. Nem is köszönt és 
már mondta:

- Ritkán jársz te errefelé, őzike, biztos valami baj van. 
- Igen - felelte az őz, és elmesélte, hogy amíg a nap le 

nem megy, ki kellene szabadítani a rókát a mocsárból.
- Hó–hó! - kiáltotta a nyúl - Már megint a róka van 

bajban, ennek fele sem tréfa! Jól van, megyek és segítek.
- Szaladj, fuss előre őzike és én is rohanok, csak egy 

hosszú szederindát kérek a medve barátomtól, amit 
bedobunk és kihúzzuk a rókát.

Elszaladt az őz, vissza a mocsárhoz, mondta, hogy 
mindjárt érkezik a nyúl és kihúzzák közösen. Közben a 
nyúlfiú bekopogott a barátja, a barnamedve ajtaján, de 
nem válaszolt senki. Újra kopogott, és most már elkezdett 
félni is, mert tudta, hogy nem szabad zavarni a 
barlangjában. Belépni nem mert, így hát teljes erejéből 
kiáltott, mire nagy morgás hallatszott és megjelent a 
medve, jobb lábát ütésre emelve.

Meglátta, hogy egy pici nyúl áll előtte, méghozzá a 
szomszédja. Leengedte a lábát és már nem is haragudott. 
Azért megemlítette, hogy ezt más állat nem merte volna 
megtenni.

- És akkor mi az a sürgős, halaszthatatlan, amiért 
felzörgettél?

- A róka a mocsárban van és segítségért ordibál. Egy 
nagy indát, akarok kérni tőled, kötél helyett, amivel 
kihúzzuk a mocsárból.

- Azt már nem, te buta nyúl, újra porul jársz, csapdába 
akar csalni, mint a múlt héten. Na gyere, mutasd meg, 
hogy hol van a róka, mert ellátom a baját.

Siettek a mocsárhoz, de mire odaértek, már voltak ott 
állatok: őz, sündisznó, farkas. Mind azon tanakodtak, 
hogyan húzzák ki a rókát. Mikor megérkezett a medve, 
rámordult:

- Mit akarsz megint, te nagyeszű róka?  Na, várj csak, 
úgy kihúzlak én, hogy nem felejted el soha!

Két lépést tett a vízbe a róka felé, de ekkor felugrott a 
róka és szélsebesen kiszaladt a mocsárból. Az állatok 
csodálkoztak, hogy megint be akarta csapni a 
segítségeket. De mi oka volt rá? A medve hamar 
megfejtette: az volt a terve, hogy ha valamelyik kisállat 
bemegy hozzá, ő ráugrik és mindenki szeme láttára 
megvacsorázza. Hálásan köszönték a medvének, hogy 
megmentett mindenkit. Boldogan hazamentek az állatok 
és veszély nélkül aludták át az éjszakát.

Gál Imre

Valamikor. az átkos múltban, Bimbus is futballozott. Ő 
mesélte, mikor még élt, hogy a faluközi bajnokságot úgy 
nyerték meg, hogy el is vesztették a döntő mérkőzést, s 
nem is. Vagyis megnyerték, de mégsem. A zándorfalvi 
csapat mindig találomra állt össze, a magát Depnernek 
tituláló brigádos játszotta a menedzsert, a kollektív 
gazdaság traktora vontatta az utánfutót, azon utazott a 
sereg, és éppen az lépett pályára, akinek a lábára talált a 
raktárból találomra kiragadott lábbeli.

Secko jedno*, művelködött Bimbus, én tanárként 
edzőnek lettem deklarálva, és volt két testvér, nem is 
ikrek, de a megtévesztésig hasonlítottak egymásra, 
mindkettő pösze volt és meglehetősen retardált, ők 
centerhalfot játszottak, de nem tudták, mi az.

Ebben a szellemben nyertünk egy vasárnapon a szom-
szédos gádorfalvi pályán, miután Depner belefújt a 
„füttybe”, egyedül neki volt sípja, ezért  örökösen ő veze-
tett minden meccset; elüvöltötte a jelszót (amely ebben az 
esetben mind a zándorfalviaknak, mind a gádorfalvi-
aknak szólt): „Kukkra, sógor, hadd lássák otthon is!”  

A két falu között  mindössze annyi a különbség, hogy 
a zándorfalviak urizálnak, úgy  mondják: sógor, a 
gádorfalviak pedig dzsáválészok, szerintük csak: sógar.

Az eredmény nulla–nulla, mesélte Bimbus, mikor még 
élt, természetesen a mi javunkra. Mert az volt az egyezség, 
hogy aki nyer, az állja a sört. Ebből az italból esztendőben 
kétszer lehetett részesülni: augusztus huszonharmadikán 
és a Zándorfalva–Gádorfalva döntőn. Sajnos, a két dátum 
majdnem mindig ugyanarra a vasárnapra esett, ezért öt 
láda sör helyett mindjárt tízet kunyerált ki Depner a 
községi korcsomától.

Közben sajnálatos módon, a kvázi iker csávók, Csubi 
és Bubi gólt rúgtak. Az egyiket az egyik az egyik kapuba, 
a másikat a másik a másik kapuba. Így az eredmény 1:1 
lett volna, ha a kvázi ikrek tudták volna, melyikük melyik 
kapuba rúgott, teljesen spontánul és véletlenül, hogy  
mindkettejük lábáról messze a gyepre ugrott a kiszolgált 
negyvenhatos csuka. 

Az eredmény bejegyzésekor a „delegáltnak”, bizonyos 
Táska nevű adószedőnek fenntartásai támadtak a 
gólszerzők nevét illetően.

Ki rúgta a zándorfalvi gólt? Csubi szerint Bubi. Bubi 
szerint Csubi.

Ki rúgta a gádorfalvi gólt? Bubi szerint Csubi. Csubi 
szerint Bubi.

A meccs azonban úgy zárult, ahogy kezdődött, mesélte 
Bimbus, mikor még élt. Depner brigádos kézből rúgta fel 
a „loptát” az égbe, és azt kiáltotta, amit az elején: „Kukkra, 
sógor, hadd lássák otthon is!”

A vendéglátók kedvéért megismételte, immár 

Kukkra, sógor!
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diplomata verzióban: „Kukkra, sógar, há' lássák 
nálunkéknál is!”

Avval mehettünk a bufethez, mesélte Bimbus, mikor 
még élt. Váltóslag énekeltük a zándorfalvi és a gádorfalvi 
nótákat, és közben elfogyott a sör. 

Akkor az áldott házigazdák pucinoltak, és 
összeadódott egy veder piros verandás borra való pénz, s 
bizonyistók, négyemberes menetben folytatódott  az 
áldomásozás.

Ekkorra már ki lett osztva a diploma is a zándorfalvi-
aknak, és Táska, a delegált adószedő nulla-nullát írt be, a 
végén tizenegyesekkel, amelyek ugyanvalóst csakis nulla-
nullával eredményeződtek.

Ezen összevitázott a két vezetőség, de újabb veder 
borért meg is békéltek, csak Csubit és Bubit sapkázták 
meg, előbb a zándorfalviak, azután a gádorfalviak, és 
fordítva is: a gádorfalviak, s megint a zándorfalviak. De a 
kvázi ikrek hamar túltették magukat az incidensen, 
legfeljebb az róható fel nekik, hogy a hazaúton ők lökték a 
remorka kerekei közé Depnert, a brigádost, de ez nem 
igaz, mert Depner a traktorista mellől zuhant le, a kabinból.

Mindenesetre, mesélte Bimbus, mikor még élt, ez a 
Táska mint delegát le lett mondatva, mert nincsen olyan 
meccs, hogy zéró:zéró; ráadásul megmarta egy kutya is, 
amikor foglalni járt egy faluvégi családnál, és emiatt 
szinte-szinte veszettnek nyilvánították. Az isten nem 
verboten, idézte Gőtét vagy Sillert Bimbus.

Depner brigádos élete végéig bottal járt, de váltig 
tanúsítja jegyzőkönyvileg is, hogy az égre rúgott labda 
holdtöltekor visszahullott, egyenest a Tekerő Aurélia 
ölibe, akivel ő, Depner brigádos az udvaron éjszakázva 
nem kimondottan asztrológiai célzattal időzött. 

Na de az is secko jedno, mesélte Bimbus, mikor még élt. 
És hát immár őneki is secko jedno. Mert hát osztán ez 

a Bimbus  megunta a dicsőséget, átlépett – és most olyan, 
mintha nem is.

Pedig a minap aranyos betűkkel írta a fészbukjára, 
hogy ő is látta, amit a brüsszeliek a Holdról.

Bölöni Domokos
*Secko jedno – tót nyelvből átvett kifejezés, jelentése: teljesen               

mindegy. 

TÁMOGATÓINK
(2022.02.01.-től 2022.04.30-ig)

 Az előfizetéseket meghaladó támogatások. 

Győr
Svédország
Budapest
Debrecen
Százhalombatta
Pécs
Budapest
Dunakeszi
Szeged
Budapest
Budapest
Temesvár
Érd
Pécs
Budapest
Békéscsaba
Budapest
Monor
Budapest
Jászárokszállás
Marosvásárhely
Marosvásárhely
Marosvásárhely
Marosvásárhely 

1 000 Ft
3000 Ft
3 000 Ft
7 000 Ft

10 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
7 000 Ft
5000 Ft
3 000 Ft
7 000 Ft

14 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
3 000 Ft
1 000 Ft 

20 000 Ft  
3 000 Ft
5 000 Ft
3 000 Ft
5O RON

100 RON
50 RON
20 euro

Antal Ildikó Emese
Bereczki Veress Biborka
Dr. Deák Gyöngyi részére
Dr. Farkas Antal
Dr. Farkas Gábor
Dr. Horváth Sándor
Dr. Szabó Ilona
Dr. Szentléleki Károly
Gál Teréz
Éliás Éva részére
Fülöp Ágnes
Gazda István 
Gyöngyösi Mária
Kilár Ferenc
Király Béla
Palkó Gizella
Szakács Gáborné
Szász Olga
Szurkos Eszter
Zoltán Attila
prof. dr. Tőkés Béla
Kulcsár György
Demeter Károly
Szakács Géza

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy minden 
előfizetésnél - a banki utalásnál is - tüntessék fel a 

pontos címüket, különben nem tudjuk elpostázni a lapot. 
Köszönjük.

Az adományokat ezúton is köszönjük. Elnézést kérünk 
mindazoktól, akik támogatását figyelmetlenségből nem 

tüntettük fel. Kérjük, mindenképpen jelezzék, hogy pótolhassuk.

Elérhetőségünk az EKOSZ honlapján megtalálható, ide írhatnak.

Humorsarok

Képtelen vagyok elhinni, hogy ugyanaz az Isten, aki 
értelemmel, józan ésszel és intelligenciával látott el 
minket, azt akarja, hogy elfelejtsük ezek használatát. 
(Galileo Galilei)
A történészek olyanok, mint a süketek, akik folyton 
válaszokat adnak, miközben nem is kérdezte őket senki. 
(Lev Tolsztoj)
Csak akkor mondom el majd, mit gondolok a nőkről, 
amikor már fél lábbal a koporsóban leszek. És ha 
elmondom, utána gyorsan behúzom a másik lábamat is. 
(Lev Tolsztoj)
Olyan jól megtanultam a jogot, hogy amikor elvégeztem 
az egyetemet, bepereltem őket, megnyertem a pert, és 
visszakaptam a tandíjamat. (Fred Allen)
Veszélyes őszintének lenni, hacsak nem vagy emellett hülye 
is. (George Bernard Shaw)

Elárult hitek
B.Osvát Ágnes

Becsapott békék,
elárult hitek partján,
zengő Bach-fugák.  
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„Reményeid, bizakodásaid nem ho-
mályosíthatják el sokszorosan megszen-
vedett tapasztalataidat. Sem az ígéretek 
a tapasztalati kalkulust. Sem a felkínált 
tetszetős kompromisszum saját érték-
rended esélyeinek távlati biztosítékát. 
Mai napod mindig holnapra ébred. 
Választásod mindig holnapra lesz 

sorsvonallá. Mit megteszel ma, holnaptól az tesz téged.”
„Van ennél számon kérhetetlenebb formája is az 

elszakadásnak; - mikor még együtt fekszünk le, együtt 
reggelizünk, s talán még jobban is igyekszünk szeretni 
egymást, mint azelőtt. De mégsem ezen múlik. Egyszer 
csak jön egy nap, mikor egy táj kezd fölrajzolódni, (...) 
egy táj, ahová tudom, hogy csak a másik léphet be, hiába 
látom én is.”

„Tévedés, hogy a múlt „messze” esik, „távol van”. 
Közeli, mint a kihűlt szerető, aki újra s újra fölmelegszik 
és megint mindenre képes. A múlt mai csoda, amit holnap 
ismerek meg s teszek magamévá. Mégis úgy élünk, 
mintha ismerhetnénk a jelent nélküle, s lehetne így is 
álmunk a holnapról.”

Mészöly Miklóst sokáig periferikus írónak tartották a 
hatvanas évek végére azonban a marxistáknak is be 
kellett látniuk, hogy egy más világszemléletű alkotó is 
válhat meghatározó fontosságúvá. Ő írta meg a modern 
magyar epika több alapvetőnek bizonyult művét, s ezek 
hatása is erőteljes a rá következő nemzedékekre. Nemzet-
közi sikert is aratott, európai nyelveken kéttucatnyi kötete 
jelent meg. Nagyon eltérő műfajokban és formákban 
alkotott egyaránt kiemelkedő műveket. Írt prózát, drámát, 
esszét, bábjátékot, mesét, ifjúsági regényt, forgató-
könyvet, rádiójátékot, verset, munkásságával találkozva 
tehát az egyik legalapvetőbb élmény a sokszínűség. 
Egyébként azt mondták róla, hogy ő ország egyesítő 
egyéniség, aki nagyon jól tudta, hogy az ország a 
Kárpátokig ér.

Szekszárdon született 1921. január 19-én, Molnár 
Miklós néven, nemzedékekre visszamenően polgári- 
értelmiségi családban. Édesapja ármentesítő mérnök volt, 
édesanyja egy ügyvéd lánya, a család Babits szüleivel is 

baráti kapcsolatban állt. Iskolai tanulmányait Szekszár-
don végezte, 1938-ban érettségizett, utána a fővárosban a 
Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudo-
mányi Karán, 1942-ben szerzett jogászdoktori oklevelet, 
majd szülővárosában lett ügyvédbojtár. A Sorbonne-on 
szeretett volna irodalmat és filozófiát tanulni, de a háború 
miatt erre nem volt módja.

A második világháború alatt egy évig frontkatonai 
szolgálatot teljesített. Szerbiában hadifogságba esett.  

A pécsi Sorsunk című folyóiratban jelent meg első 
novellája, még családi nevén. Közben, 1943-ban meg-
semmisített egy bőröndnyi kéziratot. 

1944-ben behívták katonának, tüzérnek képezték ki, 
majd Németországba vitték alakulatával. Többször 
megszökött, többször elfogták, hadifogságban is volt, 
végül, - vélhetőleg egy irodalombarát szovjet tiszt - révén 
jutott haza Szekszárdra. 1945-től a legkülönbözőbb mun-
kákat végezte: „Voltam kétkezi munkás, malomellenőr, 
közben folytak a szovjet jóvátételi szállítások, s én 
terménybegyűjtési ellenőr voltam. Átmeneti kam-
pányidőre még burgonya-biztosnak is tituláltak... 
Alakulása közben láttam a világot, az ideológiai 
zűrzavart, az állatiasnak és meghatóan emberinek 
abszurd keveredését...”

1947–1948-ban Szekszárdon, a Tolna megyei Kisúj-
ság felelős szerkesztője lett, szépirodalmi műveit itt már 
Mészöly néven közölte. 1948-ban Pécsett jelent meg első 
novelláskönyve, a Vadvizek. A pályakezdése elég sokáig, 
másfél-két évtizedig elhúzódott, az íróvá válás nehéz 
folyamat volt a háborús időben. 1949-ben feleségül vette 
Polcz Alaine pszichológust, aki később nemcsak 
szakmájában, hanem íróként is ismertté vált Asszony a 
fronton című dokumentumregényével, valamint, később 
ő volt a Magyar Hospice Alapítvány létrehozója és 
vezetője. Polcz Alain életéről és munkásságáról egy 
következő esszében fogok szólni.

Mészöly Miklós, a Rákosi-korban többnyire munka-
nélküli volt, 1951–1952-ben az Állami Bábszínház 
dramaturgjaként dolgozhatott. 1955-ben mesekönyvei 
jelentek meg. 1957-es elbeszélés kötetét (Sötét jelek) a 
hivatalos kritika elutasítóan fogadta, a szerzőt rendsze-

Eleven hagyomány
MÉSZÖLY MIKLÓS                

(Szekszárd, 1921. január 19. – Budapest, 2001. július 22.)
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resen zaklatták. Másfél évig félig-meddig illegalitásban 
dolgozott vidéken, majd szabadfoglalkozású író volt. A 
Kádár-korszak mindvégig elutasító vele, műveit nem 
akarták kiadni, drámáit bemutatni. Az 1968 után 
kibontakozó ellenzéki mozgalmakban nemcsak részt vett, 
hanem azok egyik vezető személyiségévé vált. A korszak 
fiatal írónemzedékei benne látták egyik legfőbb 
példaképüket.

Pályája során többször is hallgatásra ítélték, ezekben 
az időszakokban csak gyermekirodalmi művei jelen-
hettek meg, de azért álnevek alatt közli munkáit, 
rádiójátékokat, bábdarabokat, színházi adaptációkat ír 
(gyakran feleségével együtt, Molnár Ilona álnéven) mesé-
ken dolgozik. 

Anyagi okokból, statisztaként számos filmben is 
feltűnik, például Jancsó Miklós Halhatatlanságában 
(1959) és Oldás és kötésében (1963), vagy Bácskai Lauró 
István Ígézet (1963) című rövidfilmjében.

Az elhallgattatás időszakában megjelent meséiről (A 
bánatos medve (1954), Hétalvó puttonyocska (1955), 
Fekete gólya (1960), A hiú Cserépkirálykisasszony 
(1964), Az elvarázsolt tüzoltózenekar (1965), vissza-
emlékezéseiben számos alkalommal szól. A szerzői 
vallomás szerint a meseírástól eleinte idegenkedő, ám a 
műfaj mellett a késői pályaszakaszokban is kitartó 
Mészöly, első gyermekirodalmi szövegeit egyfajta 
kompenzációként hozta létre: „Botcsinálta meseírónak 
érzem magamat. Első meséimet inkább rábeszélésre 
írtam, mint belső ösztönzésre. Ez még az ötvenes évek 
elején történt. Valahányszor visszautasították egy 
novellámat, önvigasztalásul írtam egy mesét.” (…)

„Tény-való, hogy nagyon kellett akkoriban valami 
gyógyszerpótlék.” 

A hallgatást az 1957-ben kiadott Sötét jelek rövid 
időre megtöri, a kötet publikálását a forradalom leverését 
követően felügyelet nélkül maradt Magvető Kiadó és 
igazgatója, Bodnár György közbenjárása teszi lehetővé, 
de a Népszabadságban azt is „uszítónak” nevezték, így 
Mészöly megint csak évekig nem adhatott ki felnőtteknek 
szóló könyvet. Részesült viszont az Albert Camus által, 
magyar szerzőknek felajánlott támogatásban. Ebben az 
időszakban megfigyelték, lehallgatták és attól is lehetett 
tartani, hogy letartóztatják. Első regényét, Az atléta halá-
lát végül 1966-ban adta ki a Magvető. A többször indexre 
tett regény,  előbb franciául jelenik meg a Seuil Kiadónál 
– a külföldi publikálás 1966-ban lehetővé teszi (sietteti és 
kikényszeríti) a korabeli prózát tekintve, rendhagyó mű 
magyarországi kiadását. 

Mészöly első drámájához, Az ablakmosóhoz egy 
kultúrpolitikai botrány kötődik, amely megpecsételte 
drámaírói karrierjét. A hatalom természetéről szóló 
darabot 1963-ban mutatták be a Miskolci Nemzeti 
Színházban, azonban szinte azonnal, a második előadás 

után le kellett venni a műsorról. A dráma szövegváltozatát 
a Jelenkorban közölték, de abból még nagyobb botrány 
lett, támadások indultak a folyóirat ellen, a főszerkesztőt, 
Tüskés Tibort leváltották.

A következő években a szerzői életpálya kedvező 
irányt vesz. Mészöly számos országban megfordul (töb-
bek között: Ausztria, Németország, Hollandia, Svájc, 
Jugoszlávia, Csehország, később Franciaország, USA, 
Izrael), kapcsolatokat épít külföldi szerzőkkel, kiadókkal. 
A 60-as évek második felétől, több jelentős munkája 
jelenik meg (pl. Jelentés öt egérről (1967), Saulus 
(1968), műveiből fordítások, filmes adaptációk 
készülnek: Az atléta halála cseh, dán, német, lengyel, a 
Saulus német, lengyel és francia nyelven. A Gaál István 
által rendezett Magasiskolát, 1970-ben, Az állam-
forgalminál, Bódy Gábor-féle adaptációját 1973-ban 
mutatták be. Az 1970-ben publikált Pontos történetek, 
útközben c. kötet, az életmű korábbi darabjaira kevéssé 
jellemző prózapoétikai megoldásokat mutat. A regény a 
példázatos formálásmóddal szakító, irodalmi realiz-
mussal kísérletező szöveg, mely a Polcz Alaine utazásai 
során gyűjtött, magnószalagon  rögzített történeteit írja 
újra.

Mészöly 1971-től az életpálya alakulástörténetét 
meghatározó Filmen dolgozik. A kéziratot 1974-ben, 
nyugat-németországi ösztöndíja alatt fejezi be. Az 1976-

ban publikált mű határkő, melynek radikalitását – a 
recepcióval összhangban, - a szerzői analízis is 
hangsúlyozza: „valami olyan pont, ahonnan tovább nem 
vezet út. (…) Hogy leszögezzem: egyáltalán nem kité-
rőnek érzem a Filmet, hanem valamilyen végállomásnak. 
Ahonnét újabb elágazást próbálok magamnak keresni, 
találni.”

1975-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó publikálja, az 
életművet reprezentáló Alakulások című válogatás-
kötetet. A következő években esszéit, naplójegyzeteit 
rendezi sajtó alá (A tágasság iskolája, 1977), megjelenik 
a Pontos történetek, útközben bővített kiadása, 1979-ben 
pedig két drámája (Bunker, Az ablakmosó) már kötetben 
is hozzáférhető. Ugyanezen évben publikálja a – kritikai 
reflexiók szerint újabb pályaszakaszhoz tartozó – 
Szárnyas lovasok darabjait. 
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1980-tól Mészöly rendszeresen szervezett ellenzéki 
összejöveteleket Kisorosziban, később pedig a Város-
major utcai lakásukon. Bekapcsolódott az ellenzéki 
értelmiségiek csoportjába, több, számára fontos ügyben is 
szót emelt. A Hadkötelezettséget Ellenzők Ligájának 
megalakulásakor elnökké választották. Az 1956-os 
forradalom 30. évfordulóján ő is aláírta azt a nyilat-
kozatot, amelyben kelet-európai ellenzékiek fejezték ki 
elkötelezettségüket a demokrácia mellett. Antall József 
1988-ban többször is meghívta az Ellenzéki Kerekasztal 
háttérbeszélgetéseire. Mészöly volt a Magyar Helsinki 
Bizottság első elnöke, valamint a Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia alapító tagja és elnöke is. 

Szintén a 80–as évek elején versei jelennek meg (Esti 
térkép, Kiemelések,1981). Az életmű kései szakaszának  
csúcsteljesítményként  jegyzett  Megbocsátást 1984-ben, 
a Sutting ezredes tündöklése című elbeszéléskötetet 
1987-ben, a rövidprózai remekeit magába foglaló Volt 
egyszer egy Közép-Európát 1989-ben, utolsó, jelentős 
nagyepikai munkáját, a beszélyként definiált Család-
áradást pedig 1995-ben publikálja. Mészöly, a kiforrott 
prózai munkák megírásával egy időben – a kísérletező 
szerzői attitűdre jellemző módon – más műfajokban is 
alkotott. Itt említendők a recepció által kevéssé vizsgált 
versek (például az említett Esti térkép vagy az 1991-es Az 
én Pannóniám és Elégia című kötet darabjai), a Lassan 
minden (1994) és a Színházon kívül (2010) című kiad-
ványban is megjelent színpadi darabok, illetve a folyóirat-
publikációkban, gyűjteményes kötetekben közzétett 
esszék, publicisztikák (például A tágasság iskolája  
(1977), az Érintések (1980), A pille magánya (1989), A 
negyedik út (1990) vagy az Otthon és világ (1994) 
kötetek darabjai). Az életmű lényegi jellemzője a sema-
tizmus elutasítása, a rendre újabb poétikai megoldások 
érvényesítésének igénye.  Mészöly korszakos munkái, a 

mindvégig megújulni képes életpálya a következő író-
nemzedékek számára mintaként szolgál. 

1990-ben Kossuth-díjat kapott. Szintén 1990-től a 
Magyar Írószövetség vezetőségi tagja volt. 1992-től a 
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító 
elnöke. 1993-ban a Demokratikus Charta egyik szó-
vivője. 

Mindenképp ki merem mondani, hogy nevét, a 20. 
századi magyar elbeszélők között is kiemelkedő 
alkotóként illik számon tartani. 

Mészöly Miklós, 2001 július 22-én hunyt el, 
Budapesten. Hamvainak egy részét 2001 augusztus 23-án 
helyezték örök nyugalomra a Farkasréti temetőben, 
másik részét a házaspár kisoroszi kertjében és Trieszt 
partján szórták szét. 

Polcz Alaine, Mészöly Miklós özvegye 2003-ban 
Szekszárd városának ajándékozta közös budapesti 
lakásuk berendezési tárgyainak, valamint könyvtáruknak 
nagy részét. Ezzel teremtette meg a szekszárdi Irodalom 
Háza - Mészöly Miklós Múzeum alapjait, amely az író 
emlékének ápolása mellett, feladatának tekinti a Tolna 
megyei irodalmi emlékek időszaki kiállításokon való 
bemutatását, az irodalom iránti érdeklődés felélesztését, 
illetve színvonalas programok szervezését az irodalom-
szerető közönség számára. 

Polcz Alaine ugyanakkor megalapította a Mészöly 
Miklós Egyesületet, mely szerzői hagyatékot gondozó, 
az életműhöz kapcsolódó irodalmi kontextusok kutatását 
támogató szervezetként, 2002-ben kezdte meg műkö-
dését. Az Egyesület 2004-ben Mészöly Miklós-díjat 
hozott létre, melyet azóta minden évben, az író születése 
napján, a szekszárdi Mészöly-emléknapon adnak át.

Összeállította: B. Osvát Ágnes

Portik Sándor Ökrös szekér , 2019,
45x35, olaj, farost

Portik Sándor Ökrös szekér , 2019,
45x35, olaj, farost
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Lívia, a hetvenes évek közepén még irigylésre méltó-
an boldog volt. Remek külföldi cuccokat viselt, egyszer 
megkérdeztem, hogy honnan van annyi szép ruhája, s 
akkor mondta el, hogy az anyósa Németországban él és ő 
küldi. 

Egy lépcsőházban laktunk, így akarva, nem akarva 
szinte előttem folyt le az élete, az a mosolygós, 
kiteljesedett asszonyi élet, amiben végre részesülhetett, 
mert sokáig élt egyedül, első házasságából réges-rég 
kivált, de a rossz tapasztalatok nyomán évekig viszoly-
gott egy új kapcsolattól.  Egy szép nap azonban megis-
merkedett a mostani férjével, aki bár két vagy három 
évvel fiatalabb volt nála, viharos szerelembe estek. És 
Lívia kivirult, dicshimnuszokat zengett a férjéről, aki jó 
volt és szelíd, szerinte akár kenyérre lehetett volna kenni. 
Az a kevés korkülönbség egyáltalán nem látszott meg, 
sőt, akár azt is mondhatta volna az ember, hogy a férfi 
idősebb, mert Lívia karcsú és törékeny teremtés volt, 
hosszú fekete haja akár egy viháncoló kamaszlányé, csak 
úgy lobogott utána, amikor leszaladt a lépcsőn. 

És éltek, szerették egymást, jól öltöztek a külföldi 
csomagokból, amikor Lívia, túlcsorduló boldogságában 
elhatározta, hogy most már haza hozza az első 
házasságából született lányát, aki betöltötte a tizennégyet, 
s addig a nagyanyjánál nevelkedett, falun. A kislány szép 
volt, felnőttes, talán túlságosan is fejlett idomokkal, és 
csöppet sem hasonlított az anyjára. Nem fekete volt, 
hanem szőke, termetre magasabb is, megtermettebb is. 
Az arca, mint a templomfalakra festett pufók angyaloké. 
Mindenki azonnal megszerette.

Teltek, múltak a hónapok. Teljesnek tűnt a boldogság, 
a nevelőapa, úgy tűnt, igazi apaként mindenfelé magával 
hordozta Hajnalkát, vitte, hozta az autóján, az iskolába, 
bárhová, s esténként, amíg a Lívia munkaideje tartott, 
moziba mentek ketten, utána Líviáért autóztak. Mert, 
hogy szavam ne feledjem, Lívia presszósként, egy bárban 
dolgozott, minden második nap, este tízig. 

A kislány meg nőtt, szépült, már tizenötéves lehetett, 
amikor - bár ez nagyon ritkán fordult elő, - egy este mi is 
elmentünk a moziba, s a néhány sorral előttünk lévő 
széksorban megláttam Hajnalkát, ahogy az „apukájával” 
klasszikus mozibeli szerelmespárként, szorosan 

egymáshoz bújva ülnek. És nem is a filmet, inkább 
egymást nézegetik. 

Elszorult a szívem, de rögtön arra gondoltam, hogy ez 
bizony nem tartozik rám, csak Líviáért kezdtem rettegni, 
nehogy megtudja, nehogy megmondja neki valaki. 
Hónapok teltek újból, s én el is feledkeztem volna már az 
egészről, amikor egy késő esti órában éppen becsukni 
készültem a konyhaablakot, de közben kidugtam rajta a 
fejem, s a kis park egyetlen padján, magába roskadt, 
vékony nőt láttam, aki fejét térdére hajtva, összecsava-
rodva ült ott. Meresztettem a szemem a sötétben, aztán 
hirtelen sejtelemmel lerohantam a lépcsőn. Sejtelmem 
beigazolódott. Lívia volt az, szólításomra lassan felemelte 
a fejét, haja ziláltan lógott az arcába, mindig gondosan 
sminkelt arca kivörösödve, szeme sírástól bedagadva, 
szemhéja alig-alig mozdult. Rám meredt, azonnal 
megéreztem az alkoholszagot, alaposan leihatta magát. 
De hová is menekült volna, ugyan hová? Úgy tűnt, neki 
már csak az alkohol adhat menedéket. Nem is kérdeztem, 
mi van, tudtam én azt anélkül is. Az történt, hogy egy véd-
telen, kicsi nő, túláradó boldogságában talán megsértette 
az irigy isteneket, s azok bosszúból ráomlasztották a 
világot. 

 Ez után az este után, sokáig nem láttam Líviát, 
később tudtam meg, hogy munkába sem járt, beteg-
szabadságot vett ki és hetekig feküdt valami félkábu-
latban, olyan állapotban, amikor a lélek megszűri a 
történéseket, s az ember nem is tudja igazából, hogy 
valóban megtörténtek-e vele bizonyos dolgok, vagy csak 
álmodta őket. S ha igen, akkor csak várni kell a 
felébredést. Erre azonban várhatott szegény, várt is 
bizonyára, de az ébredés az ő számára minden képzeletet 
felülmúló emberi kegyetlenséggel ment végbe. Amikor 
úgy tűnt, lehet már beszélni vele, a férje ridegen közölte, 
hogy beadta a válást, s mivel más lakásuk nincsen, a két 
szobát megosztják: ezután a nagyobbik szobában ő fog 
lakni Hajnalkával, a kicsit pedig nagylelkűen Líviának 
hagyják. 

Én nem tudom, hogy lehetett ebbe beleegyezni, de 
sejtem, hogy van az emberi léleknek egy olyasféle 
állapota, amikor már teljesen mindegy, mi történik vele és 
körülötte. Lívia nem hisztizett, nem tiltakozott, fel sem 
jelentette a volt férjét, kiskorú megrontásáért, egyszerűen 
elfogadta, hogy neki ezen túl már ez a sorsa. A haja 
viszont, a szénfekete haja hónapok alatt hófehér lett, le is 
vágatta, amilyen rövidre csak lehetett, ő maga pedig 
negyven évesen a néma szenvedés ősöreg szobrává 
változott. Néha beszélgettünk, tartózkodás nélkül bármit 

LÍVIA 
(Antik sorstragédia, modern erdélyi változatban)

„Nyűszít előtted, vonít utánad,
    fekete kutyaként a bánat.

Nincs hová bújnod, nincs hova menned,
akár térden állva kérnéd a kegyelmet.”

(Mire eltűnik a  fájdalom)

Felhasznalo
Note
felcserélni a jeleket
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elmesélt, amire rákérdeztem, de azt már csak sejthette az 
érző ember, min mehetett keresztül hónapok, sőt évek 
hosszú során át, amikor éjszakánként hallgatnia kellett a 
mellette levő szobában történő „életet”. S még csak 
bosszúra sem gondolhatott, hiszen az egyetlen lányát nem 
tehette ki egy olyan botránynak, ami egész életére kihatott 
volna. Mert Lívia jó volt és szelíd, s tovább szerette 
Hajnalkát, sőt, tovább szerette a férjét is. És nem akart, 
nem tudott volna nekik rosszat tenni. Éppen csak, amikor 
két és fél év után már nem bírta tovább, önálló lakást kért 
a vállalattól, s az általa annyi szeretettel berendezett 
lakását kettejüknek hagyta. S mikor - lévén, hogy 
Hajnalka még nem volt tizennyolc éves, - engedélyét 
kérték az esküvőhöz, a papír aljára fáradt mozdulattal 
odakanyarintotta a nevét.

Az idő pedig telt, néhányszor még találkoztunk, 
egyszer egy kórházi folyosón, elpanaszolta, hogy nem 
tudja mi lett a tüdejével, de nem baj, mert az időközben 
Németországba költözött lánya azt telefonálta, hogy 
menjen hozzájuk kivizsgálásokra, ott talán meg tudnák 
gyógyítani. 

- És elmegy hozzájuk? - kérdeztem.
- Hát mondja meg, mi mást tehetnék? Hiszen a 

gyermekem. Senkim nincs rajtuk kívül - sóhajtott 
boldogtalanul és látszott rajta, hogy nehezére esik még a 
lélegzetvétel is.  

 Aztán ismét eltelt jó néhány hónap. Összefutottunk a 
Főtéren, boldogan újságolta, hogy megjárta Német-
országot, hogy végre, őszintén összebékültek, minden 
egyéb a múlté, és hogy Hajnalka gyermeket vár. Csak ne 
mondjam meg senkinek, - hajolt hozzám, - a gyermek 
nem a férjétől, mástól van, de nincs semmi baj, mert az 
egész a férj engedélyével történt. Ugyanis, miután sokévi 
próbálkozás után sem lett terhes a lánya, megejtették a 
vizsgálatokat, s kiderült, hogy Józsika steril. Márpedig 
Hajnalkának gyerek kellett, azt mondta, ha nincs más 
megoldás, elválik, s akkor kezdtek azon gondolkozni, 
hogy keresnek valakit, aki a férj beleegyezésével teherbe 
ejti Hajnalkát, a továbbiakban pedig semmi közük hozzá. 
A biztonság kedvéért nős embert kerestek, aki némi 
pénzösszegért, de bizonyára a szép fiatalasszony bájaiért 
is, hajlandó volt megtenni, amire kérték.

És láttam Lívián, hogy az unoka utáni vágy új erőt 
öntött belé, talán a betegséget is legyőzi, gondoltam, 
végül is minden jó, ha a vége jó. 

Úgy kilenc-tíz hónap telhetett el, amikor közös 
ismerőssel találkoztam, ő kérdezte, hogy tudom-e, mi 
történt Líviával.

- Nem tudom, de gondolom, most már minden a 
helyére rázódott az életében, remélem, a betegség sem 
hatalmasodott el rajta annyira, hogy ne tudna örülni az 
eddig már megszületett unokájának. 

- Kérem, látogassa meg, amíg még van kit. Ő majd 

bizonyára elmeséli a történteket, én nem akarok 
pletykálkodni - búcsúzott az ismerősöm.

Elhatároztam, hogy haladéktalanul felkeresem Líviát.
Persze, előbb kikerestem a nevét a telefonykönyvből, 

hiszen azt sem tudtam, merre van a lakása, felhívtam és 
megkérdeztem, hogy elmehetek-e hozzá? Bágyadt hang 
válaszolt, miért ne, menjek csak, neki már úgyis minden 
mindegy.

Elmentem hát. Lívia már nem tudott felkelni az 
ágyból, a munkahelyén évek hosszú során át gyilkosan 
gomolygó, tömény cigarettafüst megtette hatását. 
Összemart, szegény tüdeje alig zihált, arcán a közelgő 
vég színeivel, bágyadt mosollyal emelte meg 
lepkekönnyűre fogyott kezét és rámutatott  az ágy mellé 
helyezett székre. 

- Hát beteljesedett, - súgta alig hallható hangon. - 
Pedig én nem átkoztam soha. Nem én... én nem átkoztam 
meg őket, egyetlen-egyszer sem. 

- Hitetlenül hallgattam, szinte suttogva elkínlódott, 
megszakításokkal tele monológját. Az történt, hogy a 
lányáék időközben mégis összebarátkoztak a gyerek 
természetes apjával, s úgy határoztak, hogy az, meg a 
felesége lesznek az újszülött kislány keresztszülei. Igen 
ám, de a férfi beleszeretett Hajnalkába, és követelte, hogy 
váljon el a férjétől, ő is elválik a feleségétől és házasod-
janak össze. Hiszen végül is az ő gyerekük a kislány. 
Aztán a keresztelőn többet ivott a kelleténél, s mértéket 
vesztve, megvadultan támadt Hajnalkára. A vissza-
utasítástól egészen megzavarodhatott, mert felkapta a 
hússzeletelő kést és hat szúrással véget vetett a fiatal anya 
életének. 

- Nincs többé leányom, - pihegte Lívia, - cserébe 
van egy pár hetes unokám, akit én már sohasem fogok 
fölnevelni. Pedig a koromtól még megtehetném. Majd a 
Józsi, ő remélem, tisztességgel fölneveli. A lakásomat 
már rájuk írattam, mindenem az övék, talán a „vejem” 
hazajön a temetésemre, s a síromat is elrendezi. Odafönt 
úgyis mindannyian együtt leszünk majd egyszer...

- Hát ez volt a történet, ami túltesz bármelyik 
görög sorstragédián. Nem véletlenül hívják Erdélyt a 
balladák földjének.       

2003. 
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Könyörgés
Könyöröghetsz

az égnek, a gyertyák
ettől/  még

csonkig égnek.

Tükörkép
Sáros tócsában

csak önmagát nézheti
a tiszta ég is. 

Béke
A béke leszáll,

körülnéz, óvatos. Az
angyal messze jár.

A józan ész árnya
Árnyékában a 

józan észnek, lapul az
örök intrika.

Elkopott erény
A rég elfakult

erény nyomában, róka-
lelkű, taktika. 

Egyesekhez
Pokoljárásról

jajonganak, kik maguk
voltak ördögök.

Megkevert történelem I.
Sok népe alszik

itt keletnek, mert váltott
lovon járt a  múlt.

Megkevert történelem II.
Hitet és nevet 

hagyott királyunk: talán 
megért egy misét.

                                                    
Megkevert történelem III. 

Elharangozták
minálunk, a felkoncolt 

sámánok hitét.

Megkevert történelem IV.
Pecsétes, rongyos 
álmainkra  Petőfi

 írta rá nevét.

Megkevert a történelem V.
Mint piszkos kártyát,

 megkevertek. Jajunk nem 
hallják, s fogy fajunk.

Megkevert történelem VI.
Közben itt minden                        

más nevet kap, tanuljuk
hát az új nevét.

Megkevert történelem VII.
S mert megmaradni

így lehet, a föld gyakran
gazdákat cserélt.  

„Változatlanság: A jobbak mindig
 más korokban éltek. De
       folyton  reméltek.”

 „ Nem hiszem el:  Én nem hiszem el,
hogy ami rossz volt, mára

megjavulhatott.”

B. OSVÁT ÁGNES HAIKUI
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Mészöly Miklós: 
A csillagász, a lopó, a vadász meg a szabó

Volt egyszer, hol nem volt, volt egy szegény ember, s 
született négy fia. De valahogy olyan szegény maradt, 
hogy nem tudott egyiküknek se örökséget adni. Azt 
mondta hát nekik:

– Menjetek, fiaim, próbáljatok szerencsét. Tanuljatok 
ki valami mesterséget.

El is indult a négy fiú, mentek, mendegéltek, míg csak 
el nem értek egy keresztúthoz, ami éppen négyfelé 
ágazott. Ott aztán elbúcsúztak egymástól, de előbb 
megbeszélték, hogy négy esztendő múlva ugyanazon a 
helyen találkoznak, ha meg nem halnak  addig.

Telt-múlt az idő, a négy fiú meg szépen kitanult 
közben. Az elsőből csillagász lett, a másodikból lopó, a 
harmadikból vadász, a legfiatalabból szabó. S a 
megbeszélt napon mindegyikük elindult hazafelé. Mikor 
a keresztúton összetalálkoztak, mindjárt továbbindultak 
az édesapjukhoz, hogy jelentsék neki: kitanulták a  
mesterségüket.

– Jól van, fiúk, én hiszek nektek – mondta az öreg. – 
De azért mégis szeretnék bizonyságot látni. Mondd csak, 
fiam, te csillagász, mit látsz annak a fának a tetején? De 
jól nézd meg!

– Hát, látok egy fészket, egy aranymadár ül benne öt 
tojáson.

– Na, lopó – fordult a másikhoz az öreg –, ha tenéked 
ez a mesterséged, lopd el azt az öt tojást, de úgy, hogy a 
madár észre ne vegye.

A lopó egyből fölmászott a fára, észrevétlenül ellopta 
az öt tojást, s odaadta az apjának. Az öreg meg letette az 
asztalra. Mindegyik sarkára egy tojást, az ötödiket meg a 
közepére. S odahívta a harmadik fiút.

– Na, fiam, te vadász, ha csakugyan ez a mesterséged, 
lássuk, hogyan lövöd ezt az öt tojást egy golyóval  
kétfelé!

A vadász rögtön fogta a puskáját, megpróbálta – és 
sikerült neki. Az öreg erre is csak bólintott.

– Jól van, fiam, te is jól kitanultad a mesterséged. 
Hanem te, negyedik fiam, te szabó, terád vár a nagy 
feladat most már! Úgy varrd össze ezt az öt tojást, hogy a 
fiókáknak semmi bajuk se legyen bennük.

A szabó nem sokat töprengett, fogta a tűt, és 
összevarrta a tojásokat. De hogy sikerült-e az összevarrás, 

az még nem biztos: majd ha kikelnek a fiókák, akkor 
tudjuk meg. S az öreg újra odaintett a második fiának:

– Na, lopó, vidd vissza a fészekbe a tojást, hadd lássuk 
meg, mi lesz pár nap múlva. 

Hogy mi lett? Pár nap múlva kikeltek a fiókák, de 
olyan hibátlanul, hogy még az anyjuk is meg volt 
elégedve velük. Csak egy halvány kis piros csík volt a 
nyakukon: csupán ennyi nyoma maradt a szabó 
öltögetésének. 

Így aztán az öreg is megnyugodott végképp, hogy a 
négy fiú jól kitanulta a mesterségét. Most már csak az volt 
hátra, hogy ne csak játszogassanak az ügyességükkel, 
hanem valami hasznost is cselekedjenek. 

S akkor – hogyan, hogy nem – éppen meghallották, 
hogy a királynak elveszett a lánya.

A csillagász rögtön kapta a messzelátóját, s nyomban 
meglátta a  királylányt, amint a tenger kellős közepén ül, 
egy sziklán. Azazhogy nem is csak ült, hanem aludt; s 
nem is a puszta sziklán, hanem a hétfejű sárkány  ölében.

A négy fiú tüstént jelentkezett a királynál, s kértek tőle 
egy erős hajót,  hogy majd ők megmentik a  
királylányt. A hajót megkapták, s el is értek szerencsésen 
a sziklához. Ott verte őket a hullám a nagy tenger kellős 
közepén, ők meg csak tanakodtak. A vadász mind csak 
azon volt, hogy veszi a puskáját, és lelövi a hétfejű 
sárkányt, de a csillagásznak sehogy se tetszett a dolog. 
Mert mi lesz, ha véletlenül a lányt éri a golyó?

– Hanem te, lopó – mondta az öccsének –, ha a tojá-
sokat el tudtad lopni, lopd el most a lányt!

S úgy is történt. Kikötöttek a szikla aljában, a lopó 
lesurrant a hajóról, s még ötvenet se számoltak, már ott 
volt ismét a fedélzeten, karjában az alvó királylánnyal. 
Aztán szélnek fordították a hajót, és elindultak a tenger 
partja felé.

Csakhogy azonközben a sárkány is fölébredt ám! 
Kinyitotta a hét pár szemét, és látta, hogy oda a 
királykisasszony! Azonnal felrepült a magasba, messze a 
sziget fölé, messze a hullámok fölé, és egyszerre a hét pár 
szemével megpillantotta a hajót.

„Csak ott lehet a királykisasszony, sehol másutt!” – 
gondolta, és tüzes forgószélként a hajó felé repült.

A vadász meg észrevette. Fölkapta a puskáját – 

2022. június
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süvített a golyó, és éppen jó helyre süvített: a kegyetlen 
sárkány szívébe. Az már kevésbé volt jó, hogy a sárkány 
irdatlan nagy teste éppen a fedélzetre zuhant le, és az 
iszonyú zuhanástól ízzé-porrá ment a hajó… Alig maradt 
épen pár szál deszka meg árboc-csonk, azokba kapasz-
kodott a négy fiú meg a királylány. S csak verte, dobálta 
őket a hullám. S akkor így kiáltott fel a vadász:

– Így nem maradhatunk sokáig, mert megfagyunk 
csuromvizesen. Te vagy a szabó, öcskös, találj ki valami  
okosat! S a szabó azonnal munkához látott. Addig 
ügyeskedett a hullámok között, míg valahogy össze nem 
szedte a roncsokat, jó erős öltésekkel összevarrta őket. 
Csakhamar újra együtt volt a hajó, ott úszott a tengeren, 
ha nem is olyan büszkén, mint azelőtt, de arra mégis jó 
volt, hogy hazavitorlázzanak vele.

Volt is öröm aztán a királyi udvarban! Sírt az öreg 
király, csókolgatta az elveszett lányát, a legényektől meg 
azt kérdezte:

– Most azt mondjátok meg, melyikőtök érdeme a 
nagyobb, ahhoz adom a lányomat feleségül.

Azt mondja erre a csillagász:
– Csakis az enyém, hiszen én láttam meg, hogy hol 

van, a tenger közepén, a sziklán.
Mire a lopó rögtön:
– Csakis én érdemlem meg, mert én loptam el a  

sárkánytól.
Mire a vadász dühösen:
– Hiába loptad el, mert ha én le nem lövöm a  

sárkányt, valamennyiünket fölfalt volna.
Mire a szabó még dühösebben:
– Engem illet a leány, mert ha én össze nem varrom a 

hajót, mind odavesztünk volna a tengerbe.
S szó szót követve, majdnem hogy összevesztek. 

Végül is az öreg királynak kellett igazságot tenni. S azt  
mondta:

– Négyőtökhöz nem adhatom a lányomat feleségül, 
ezt ti is beláthatjátok. Hanem adok mind a négyőtöknek 
egy-egy királyságot. Mert szép az én királykisasszony 
lányom, de még szebb, ha békességben éltek.

S úgy is lett. Kaptak egy-egy királyságot, s még ma is 
boldogan élnek, ha meg nem haltak. 

Kiskati egy nap elindult világgá. Persze, nem örökre, 
csak egy kicsikét. A mackójával közölte a nagy eseményt:

-  Maci, én most elmegyek bolyongani!
Aztán odasétált a kiskapuhoz. Szó ami szó, a kiskapu 

se volt éppen kicsike. De ami azon túl kezdődött, az már 
igazán óriási volt. Kiskati akkorának érezte magát az 
óriási rét közepén, mint egy katicabogár. Amint ment, 
mendegélt, egy rettentő hosszúra nőtt fűszálat vett észre, 
amit ide-oda fújt a szél. S a fűszál tetején valaki ott 
felejtett egy összecsukott, pöttyös napernyőt! Kiskati 
odanyúlt az ujjával, hogy kinyissa a csodálatos ernyőt – 
de az bizony elrepült.

- Állj meg! – kiáltott utána.  A napernyő azonban 
annál magasabbra szállt. Lehet, hogy az takarta el a napot 
az óriási rét fölött? 

Most már árnyékban ballagott tovább Kiskati. Egy 
picit félt ugyan, de azért bátran ment tovább. S egyszerre 
csak mit lát? Egy kidőlt faóriást, ott feküdt a tó fölött, 
mint valami híd. Kiskati meg azt gondolta magában: - 
Átmegyek én ezen a hídon, akármi történik is! És rálépett 
a kidőlt faóriásra. Az meg reccs! – összetört alatta, ő meg 
beletottyant a tóba. Lett is sírás mindjárt! Visszhangzott 
tőle az óriási rét.

S akkor egyszerre ott termett az édesapja. Odahajolt 
Kiskati fölé, megfogta a kezét, kisegítette a pocsolyából 
és fél kezével fölemelte az összetört faóriást.

Mészöly Miklós: 
Kiskati és a napernyő

Portik Sándor Régi székely ház, 2019,
olaj, farost

Múltunk magánya
B.Osvát Ágnes
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Kellemes nyári szünidőt kíván 
mindannyiotoknak a 

szerkesztő néni és továbbra is várja 
leveleiteket, javaslataitokat, 

a következő címre:

- Hiszen ez csak egy faág! – nevetett Kiskati. – 
Add nekem, hadd vigyem én.

Aztán elindultak hazafelé, de alig mentek pár lépést, 
megint kisütött a nap: a napernyő eltűnt az égről. De 
vajon hova tűnt? Lehet, hogy újra visszarepült a fűszál 
tetejére? És visszaballagtak a rettentő hosszú fű-szálhoz, 
hogy megnézzék, a napernyő ott van-e rajta.                     

Ott volt.

- Nézd, katicabogár! – mondta Kiskati édesapja. – 
Tartsd csak oda az ujjad. Kiskati odatartotta, a katicabo-
gár meg rámászott. Még akkora sem volt, mint a 
mutatóujja körme.

- Ugye, hazavihetem? – kérdezte Kiskati az 
édesapjától.

- A katicabogár is beleegyezett, nem repült el a ujja 
hegyéről. S mikor hazaértek, odatette a mackója 
mancsára a kis pöttyös bogarat.

- - Láttál már ilyet? – kérdezte. – Mert ha nem 
tudnád, ez nem napernyő, hanem katicabogár. Csak azok 
látják napernyőnek, akik olyan kicsik, mint te.

És nagyon büszke volt rá, hogy ő már nem olyan kicsi.

Fotó: pexels.com/paula

Portik Sándor Székely ház, 2012, 
70x50, olaj, vaszon

Portik Sándor, Erdei ház juhokkal 2012,
100x70, olaj, vaszon

Portik Sándor a természetben fest.

Fotó: portiksandor.ro
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Portik Sándor: Székely fiatalok a kapuban, 2015, 50x40, olaj, vaszon

Áldott Pünkösdi Ünnepeket! 

Fotó: pexels.com/David Bartus


