Vagyunk, akik voltunk, leszünk, akik vagyunk.

Megjelenik: március, június, szeptember, december hónapokban.
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KOSSUTH LAJOS SZOBRA
GYERGYÓCSOMAFALVÁN
Ádám Gyula fotója

Petőﬁ Sándor

A NEMZETHEZ
(részlet)

Föl, hazám, föl! százados mulasztást
Visszapótol egy hatalmas óra,
„Mindent nyerni, vagy mindent veszítni!”
Ezt írjuk föl ezer lobogóra.

Oly sokáig tengődtünk mi úgy, hogy
Volt is, nem is a mienk az ország;
Valahára mutassuk meg már, hogy
Senkinek sincs semmi köze hozzánk.
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A madéfalvi veszedelem áldozataira emlékeztek
Erdélyben 2022. január 7-én
A tragikus esemény 258. évfordulóján a madéfalvi Szent
Anna-kápolnában Tamás József nyugalmazott segédpüspök mutatott be szentmisét a több száz áldozat emlékére. A
templomban Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának
elnöke, a madéfalvi emlékműnél pedig Szentes Csaba polgármester és Tánczos Barna romániai környezetvédelmi
miniszter, valamint az anyaország képviseletében Magyar
Levente miniszterhelyettes és Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára mondtak ünnepi beszédet. A megemlékezés imával és a himnuszok eléneklésével zárult.

falvi veszedelemhez vezetett tehát, egyáltalán nem a csökönyösség miatt történt, hanem mert pontosan látták annak
a következményét: egyszerre kellett volna katonáskodniuk
és emellett adót ﬁzetniük is. Getző István ezért fordította
meg, azaz gondolta meg magát, és választotta a szabadságot.
Amikor ma a madéfalvi veszedelemre emlékezve köszöntöm Önöket, akkor az eseményeknek nem távolról jött
ismerője, hanem őseim révén részese is vagyok. Ők is azok
közé tartoztak, akik szembeszálltak a birodalmi akarattal,
inkább a szabadságot választották. Nem lettek megalkuvók. Őseim az erőszak vagy a megtorlások miatt menekültek el Erdélyből, hogy előbb „Modúvában”, majd BukoviPotápi Árpád János államtitkár ünnepi beszéde
nában öt falut alapítva: Istensegítset, Fogadistent, Hadik„Most ideje, hogy megfordítsa kegyelmetek magát, falvát, Andrásfalvát, Józseﬀalvát találjanak otthonra. 177
mert ha most nem, gyermekeikről gyermekeikre marad az esztendő száműzetés után, 1941-ben térhetett vissza a bua nyomorúság, a fegyver dolga. Azok pedig, akik egyszer kovinai székelység Magyarországra. Népcsoportunk szásem vettek volt fegyvert, már sok bújdosások után megma- mára a mai gyászos emlékezetű véres nap egyben születésnap is. A velünk, itt az emlékműnél
radnak a régi szabadságban.”
közösen emlékező, 120 tolnai, baranyai, al-dunai – vajdasági bukovinai
Főtisztelendő Püspök Úr!
székelyhez hasonlóan, én ma ismét
Tisztelt Miniszter Urak!
otthonról jöttem haza Önökhöz MaEgyházi és Világi Méltóságok!
défalvára.
Tisztelt Honﬁtársaim!
Január 7-én azokra a lemészárolt
férﬁakra, nőkre és gyerekekre emléKülönös csengésűek a felolvakezünk, akikkel szemben elfogytak a
sott szavak. Régiek, 1764. április
birodalom érvei, és a legkegyetle9-én idézte fel őket egy jegyzőnebb módon fejezték ki, hogy a székönyvben Getző István, mint
kelyek szabadságába semmi esetre
amelyeket a csíksomlyói plébásem nyugodhatnak bele. Emlékeznos mondott neki. Kijózanítóak
zünk a veszedelemre azért is, mert
voltak. Felhívta a ﬁgyelmet arra,
megtanít bennünket reménykedni a
ha akkor a székelyek engednek a
jövőben. Akik ugyanis minket igába
birodalmi parancsnak és felveszik
akartak hajtani, ma már sehol sincsea császári fegyvert, nemcsak a saPotápi
Árpád
János
államtitkár
beszéde
nek, s mi mégis büszkén állunk ki
ját vállukra vesznek terhet, haMagyarországon, Erdélyben, a Kárnem a gyermekeikére is. Védeni
kellett nemcsak önmagukat, hanem a családjukat is. Több pát-medencében a régi szabadságunk ügye mellett. Megévszázad drágán – székely véren – megváltott szabadságát maradni a régi szabadságban; ez volt a somlyói plébános
játszották volna így el. Az a békés ellenállás, ami a madé- tanácsa, és nem kevesebb a cél számunkra ma sem.
Szerkesztőbizottság:
S. Király Béla főszerkesztő,
B. Osvát Ágnes, szerkesztő (irodalom-rovat, fedőlapok, ábrák),
Juhos-Kiss János, szerkesztő, Királyné Mátyus Gyöngyvér, olvasószerkesztő
Kiadja az EKOSZ elnöksége, a kiadásért felel az EKOSZ elnöke:
Dr. Szekeres Sándor, 2200 Monor, Kapisztrán János u. 49. szám;
Tel: 06-20-503-0538 E-mail: szlukacssandor@gmail.com
Alapító főszerkesztő: Orbán László
Levelezési cím: S. Király Béla, 1046 Budapest, Lázár Vilmos u. 7.;
Tel.: 06-30-3139166 E-mail: kiraly.bela@freemail.hu
Nyomdai előkészítés: Rebel Graﬁka Kft. Monor Nyomdai munkák: Böcz Nyomda, Szekszárd
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Mi magyarok és székelyek megtanulhattuk, hogy a történelem már csak ilyen: akik úrnak gondolják magukat,
gőgösök lesznek és elbuknak, míg a megalázott nép – ha
kénytelen is elszenvedni az igazságtalanságot – idővel igazolást nyer és megerősödve emelkedhet fel.
Az elmúlt tizenkét év számunkra is a felemelkedés időszaka volt. Magyarnak lenni végre nem megaláztatást és
hátrányt jelent immár, hanem méltóságot és elismerést is.
Ezt a méltóságot és megbecsülést közösen, együtt értük el.
Tisztelt Honﬁtársaim! Emlékező Közönség!
2010 óta Önök mindenben számíthattak ránk, idén,
2022-ben mi is számítunk Önökre!
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Salgótarjáni Erdély-Kör
'56-os emlékfutás
A Salgótarjáni Erdély-Kör immár huszonkilencedik alkalommal rendezte meg az október 23-i emlékfutást. Az
idei, salgótarjáni eseményre is már két hónapja készültek,
Valiskó Ferenc főszervező irányításával. A versenyt továbbra is kiemelten támogatta többek között a Magyar Olimpiai Bizottság, az Emmi Sportért Felelős Államtitkársága, Nógrád megye és Salgótarján önkormányzata, a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány, a Nógrád Megyei Hírlap, a
Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány, a Nógrád
Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a
salgótarjáni Friss Cipó Kft.,
az Erdélyi Körök Országos
Szövetsége – Monor, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége és Ponyi József‚ 56os elítélt forradalmár.
Az ünnepséggel egybekötött emlékfutás 2021. október
Valiskó Ferenc
23-án, szombaton, 8.30-kor
kezdődött sok száz résztvevővel Salgótarjánban, a Megyeháza előtt. Az óvodák, általános- és középiskolák, felnőttek
mellett ismét volt családi futás, és a versenyzők között idén
is jelen volt a salgótarjáni Mozgáskorlátozottak Egymást
Segítők Egyesülete. Az eseményre összesen tizenhárom
váltócsapat nevezett. Az óvodásoktól, a 6-8 éves korcsoportoktól kezdve, a 9-10 évesek, a 11-12 évesek, a 13-14
évesek, a 15-16 évesek, a 17-18 évesek, illetve a felnőttek
szintén korcsoportok szerint vettek részt az emlékfutásban.
A hetven év fölötti korcsoportban 2. helyezést ért el a 85
éves Valiskó Ferenc, amiért szívből gratulálunk. Bakos
László képes tudósításában ennél sokkal több részletet is
olvashatunk a Nógrád Megyei Hírlap 2021. október 25-i
számában.
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Sóvidék szíve - Sófalva
Szekeres-Lukács Sándor monográﬁájáról
Dr. Szekeres Sándor, az Erdélyi Körök Országos Szövetségének elnöke a múlt év végén ismét meglepte olvasóit Kodáros kincsei, Fejezetek Felsősófalva és a Székely-Sóvidék történelméből1 című könyvével. A 2002ben kiadott kötet 184-ről 483 oldalra kibővítve látott
újonnan napvilágot, amelyben a szerző nemcsak szülőfaluja történetét mutatja be, hanem betekintést nyújt a székelység egész történelmébe. A Nemzetpolitikai Államtitkárság pályázatán nyert művet sikerült eljuttatnia Sóvidék településein a székely családokhoz, a három székely
megye – Maros, Hargita és Kovászna – középiskoláihoz,
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai, marosvásárhelyi és kolozsvári ﬁókjaihoz, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének 46, illetve az
Erdélyi Körök Országos Szövetségének 14 egyesületéhez, remélve, hogy ezáltal is erősödik a magyar nemzettudat olvasóiban.
A jogász végzettségű székely író tájékoztat az előszóban, hogy két okból is indokolt volt ismételten kiadni e
könyvet. Egyrészt, mert 2002 óta nagyot változott a világ,
másrészt az eltelt idő alatt elég tetemes adatot sikerült
összegyűjtenie, amellyel gazdagíthatta nemcsak Felsősófalva, hanem a magyar nemzet szerves részét képező székelyek történelmét is. A szerző családi gyökerei visszanyúlnak a lófőszékely Lukácsokhoz, akik jelenléte már az
1602. évi katonai összeírásoknál fellelhető volt. Lukács
József, az apai nagyapa meghatározó szerepet játszott életében, sok tekintetben befolyásolta későbbi életútját. Az
ősei tisztelete miatt használja a Szekeres-Lukács Sándor
nevet írásaiban.
A szerző igyekszik pontosítani a magyar történelem
fontos és meghatározó elemeit, ezért gyakran hangsúlyozza, hogy Anonymus, Kézai Simon és más régi magyar krónikások írásait szó szerint kell értelmezni. Szerinte nem kell félremagyarázni, kik is voltak a magyarok,
székelyek, hunok vagy szkíták. Ideje volna már elfogadni, amit a krónikák mondanak, vagy ami a székelyek regéiben megmaradt. Azt is kiemeli, hogy a legutóbbi kutatások - amelyeket a Kásler Miklós miniszter úr által létrehozott Magyarságkutató Intézetben végeztek - egybevágnak a régi magyar krónikákban leírtakkal, a székelyek
által korábban is hangoztatott elmélettel.
Kodáros dombjának neve szorosan összefügg a magyar őstörténettel, ugyanis a legenda szerint Dáriusz perzsa király, amikor megtámadta a szkítákat - mivel azok
cseleikkel kifárasztották a perzsa sereget -, vereséget
szenvedett. A visszavonulás közben Dáriusz kénytelen
volt elrejteni temérdek kincsét a későbbi Felsősófalva

környékén. Halikarnasszoszi görög Hérodotosz, aki az első ismert történetíró volt, a Kr. előtt 484-425 közötti években részletesen leírta a perzsák háborúját a szkítákkal, sőt
járt is Szkítiában. Valószínű azonban, hogy a perzsa király
mégsem járt a Sóvidéken, csak a legendája maradt fenn.
A monográﬁa írója kendőzetlenül bevallja elfogultságát a székelységgel kapcsolatban, maga is vérbeli székely
lévén nem szeretne az objektivitás hamis illúziójában tetszelegni. Ezért idézte I. Habsburg Lipót császár oklevelét,
miszerint a székelyek az emberiség legharciasabb fajtája.
Ez a megállapítás tömören jellemzi e népet a XVII. században. Sajátosságai hosszú évszázadok során alakultak
ki, s mivel megváltozott azóta a világ, ezeket megérteni
csak úgy lehet, ha minél jobban megismerjük a múltat.
Persze azt is érdemes tudatosítani, hogy I. Habsburg Lipót császár miért is írt ilyen szépen a székelyekről. Neki
ugyanis hátsó szándékai is voltak. Szerette volna megosztani a magyarságot, hadd forduljon a magyar és a székely
egymás ellen, ugyanis éppen az ő uralkodása idején tört ki
a Rákóczi vezette szabadságharc a Habsburgok ellen.
A történelmi kitekintés után a szerző elhelyezi Felsősófalvát térben és időben. Megtudhatjuk, hogy a település
Székelyföld, pontosabban Udvarhelyszék nyugati felén, a
Sóvidék közepén található és azt is, hogy miként változott
az idők folyamán. A földrajzi és népességföldrajzi ismertetés után a változatos növényvilágról és állatvilágról,
Felsősófalva helyneveiről és temetőiről olvashatunk. Felsősófalva lakosságának is szentel egy fejezetet, részletesen kitérve a székely katonai összeírásokra (lustrák).
Szekeres-Lukács Sándor nagyon alaposan ismerteti a
szülőföldje és szülőfaluja szellemi-tárgyi örökségét: építészetét, népművészetét, népviseletét, táncait, a gyermekjátékokat, a húsvéti és pünkösdi hagyományokat. Később bemutatja a helyi civil szervezeteket is, mint amilyen az Önkéntes Tűzoltóság, a Felsősófalvi Innovatív Egyesület, a
Felsősófalvi Kodáros Egyesület, a jól működő Közbirtokosság vagy a már megszűnt Felsősófalvi Fúvószenekar.
A só és történelem című fejezetben kiderül, hogy a sófalvi Sóhegyen már 1562 előtt is bányászták a sót, nem
véletlenül nevezték a települést a székely nemzet sóbányájának már akkor, amikor Parajd még nem is létezett. A
sóbányászattal függ össze, hogy Erdély egyetlen székely
fejedelme – Székely Mózes - miért is kötődik Sófalvához.
A könyvben látható a fejedelem szobra is, amely az egykori felsősófalvi községháza előtt áll. (Tudni kell egyébként, hogy e szobor felállításában oroszlánrésze volt a
szerzőnek.)
Az utolsó fejezet Ki tudja merre? című részéből érde-
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mes szó szerint idézni néhány gondolatot, mert
ezek tükrözik legjobban Szekeres-Lukács Sándor
pedagógiai hitvallását: „Ezért minden körülmények között először is meg kell maradni tisztességes, becsületes, keresztény székely-magyar embernek, aki nem szégyelli ősei hitét, nyelvét, kultúráját, aki tudja, hogy a magyar nyelv legalább
ér annyit, mint a román, a szlovák, a szerb, az angol, a német, vagy a francia. Ha tudjuk, ismerjük,
hogy a magyar nyelv sokkal nagyobb szókinccsel
rendelkezik, mint az előbb felsorolt nyelvek, akkor nem fogjuk szégyelleni az őseinktől hozott,
édesanyánktól tanult szép magyar nyelvet. Ne
szégyelljük gyönyörű szép székely népdalainkat,
sóvidéki táncunkat, viseletünket, mert aki ezeket
tudja, az egy kicsivel több, mint az átlagember.
Sokkal többet ér székely-magyar nemzeti örökségünk, mint két egyetemi diploma vagy egy köbméter arany. Természetesen érdemes tanulni és
megismerni más nyelveket is, hogy ne legyünk
kiszolgáltatottak, hanem igazi szabad székelyek,
akik tudják, hogy évszázadokon keresztül azért
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tudtunk megmaradni
életképes embernek,
mert szabad székelyként éltük életünket.
Merjük kihasználni,
értékelni és értékesíteni a Székely-Sóvidék természeti adottságait, hogy ezen a
földön lehessen élni,
mert nincs ennél a
vidéknél szebb és
gazdagabb föld.
>>Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és
minden áldozat sóval sózatik meg. Jó a só: de ha
a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen
bennetek só, és éljetek békében egymással.
(Márk evangéliuma 9.49-50)>>”
Királyné Mátyus Gyöngyvér
1

Szekeres-Lukács Sándor: KODÁROS KINCSEI Fejezetek Felsősófalva és
a Székely-Sóvidék történelméből 2021

Elhunyt Csata István

Jelen számunk belíveit a Dreifaltigkeitsbergkirche-i
(Németország) dómban található,
Golgota-sorozat fotóiból állítottuk össze,
valamint Tőkés Béla haikuival gazdagítottuk.

2022. március

Az Erdélyi Körök Országos
Szövetsége döbbenten fogadta a
szomorú hírt, hogy a Komlói
Erdélyi Kör elnöke, Csata István
2021. december 25-én koronavírus fertőzésben elhunyt.
A szilágysági származású
Csata István 1945. április 1-én
született Zilahon és ott is dolgozott sokáig. 1992-ben áttelepült
a magyarországi Komlóra, ahol a Rati Kft.-nél dolgozott.
Özvegy volt, ugyanis felesége Szűcs Mária már korábban
meghalt. Lányai - Mária és Erika - mindketten Komlón
élnek.
Csata István 2019-től volt a Komlói Erdélyi Kör elnöke, de a gyilkos kór gyorsan elragadta őt, tisztsége rövid
ideig tartott. A kirándulni szerető, csendes, szelíd természetű Csata Istvánt az Erdélyi Körök Országos Szövetségének tagjai sosem fogják elfeledni, saját halottjuknak
tekintik.
Emléke örökké élni fog szerettei szívében, Isten adjon
vigasztalást a gyászolóknak.
Kedves István, béke Veled!
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Elhunyt Fejér Sándor István evangélikus lelkipásztor,
a Mezőberényi Erdélyi Kör alapító tagja
Fejér Sándor István 1954.
április 4-én született Brassóban
hívő, hétfalusi csángó családban. Alapfokú zenei általános
iskolába járt, utána tanítóképző
líceumot végzett. A tanulás mellett versenyszinten sportolt, junior válogatott (14-18 korosztály) ökölvívó volt a nehézsúly
kategóriában. Tengerész főiskolára jelentkezett, de édesanyja nem engedte. Időközben
megismerte későbbi feleségét, Zitát és teológiai tanulmányokat végzett Kolozsváron, Nagyszebenben. Először
Bukarestbe helyezték lelkésznek, majd 1981-ben Temesvárra került. Az 1989-es forradalom alatt is eleget tett
lelkészi hivatásának, búcsúztatta, temette az áldozatokat
és az akkori körülmények ellenére tartotta a lelket
mindenkiben.
A brassói születésű lelkész 1992-ben a Kolozsvár-Bu-

karest-Temesvár „szolgálati úton” érkezett Mezőberénybe, ahol a lelkészi szolgálat mellett több civil szervezet
tagjaként is tevékenykedett, egészen a 2019-ben történt
nyugdíjazásáig. Aktív tagja volt a polgárőrségnek, az Erdélyi Körnek, edzője a Mezőberényi Kick-Box Szakosztálynak. Pedagógusként is komolyan vette a gyerekek és
ﬁatalok között végzett munkáját, a legnagyobb örömöt a
gyerekek jelentették szolgálatában. Mindig lelkesen ment
hittanórákra az óvodától kezdve az állami- és az egyházi
iskolákig, a gimnáziumig.
Megszervezte és feleségével együtt vezette a gyülekezet fenntartásában működő Idősek Klubját.
Fejér Sándor István Mezőberényben töltött lelkészi
szolgálata, szerteágazó, közösségépítő munkája során
számtalan barátra tett szert, akik végig mellette álltak, és
akikre betegségében is számíthatott családjával együtt
élete utolsó pillanatáig.,
Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes!

30 éves a Mezőberényi Erdélyi Kör
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne."
Tamási Áron
A 30 éves évfordulóra készülvén, az EKOSZ elnöke
Dr. Szekeres Sándort felkért,
hogy foglaljam össze egyesületünk három évtizedes történetét. A feladat nem könynyű, mert három évtized a történelemben elenyésző, de az ember életében meghatározó korszak.
A miénkben különösen az volt, mert
az 1990-es évek elején, amikor egyesületünk tagjainak
nagy része áttelepült, a szülőföldet hagyta el, az anyaország kedvéért. Nehéz, a további életünket meghatározó
döntésnek bizonyult. A kisebbségi lét megalázó mindennapjai helyett a biztonságos életet választottuk.
Alapszabályunk értelmében, rendezvényeinket az
alábbi célok meghatározásával valósítottuk meg:
- az erdélyi menekültek és áttelepültek letelepedésének segítése, olyan befogadó közösség kialakítása, amely az élet minden területén pótolni igyekszik
a megszokott környezet hiányát
- az Erdélyben élő magyarság szellemi, kulturális és
anyagi támogatása

- az erdélyi kultúra és hagyományok ápolása, ami
az egyetemes magyar kultúra része
Első, egyben alakuló rendezvényünkön Mezőberény
akkori polgármestere, Cservenák Pál Miklós a következő
szavakkal köszöntötte a Mezőberény Erdélyi Kör egyesületté alakulását: „Az egyesület munkájához erőt, egészséget kívánok, tagjainak sikeres beilleszkedést. A békesség és szeretet jellemezze munkálkodásukat”.
Az első időszakban olyan vendégeket fogadtunk, akik
meghatározó szerepet töltöttek be az akkori kisebbségi
létben: Jakabﬀy Attila, Király Károly, Kincses Előd. Kiállításokat, szavalóesteket, író-olvasó találkozókat, színházi
előadásokat szerveztünk. A teljesség igénye nélkül, csak
néhány név: Bandi Dezső, Banner Zoltán, Czire Dénes,
Kocsis István, Máthé András, Meister Éva, Molnár H.
Lajos, Réti Árpád. Mezőberényben felléptek a marosvásárhelyi, temesvári és nagyváradi színház társulatai.
Rendszeres vendégeink a Kolozsvári Magyar Opera művészei. Mindig nagy sikert arattak a néptánc csoportok
fellépései, közöttük a Búzavirág együttes Brassóból és a
Berény Táncegyüttes. Utóbbiak rendszeres fellépői
rendezvényeinknek.
Találkoztunk egyházi vezetőkkel: Tempﬂi József,
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Mózes Árpád, Gáncs Péter. Meglátogattuk lakásán,
Komlón a Nemzet Sportolóját, Buzánszky Jenőt, aki a
következő sorokat írta emlékkönyvünkbe: „Kívánom
igaz magyar szeretettel a kapcsolat örökkévalóságát!”
Két alkalommal szerveztünk EKOSZ találkozót Mezőberényben. A helyi képviselő-testület kellő tisztelettel biztosította az esemény helyszínének a Városháza Dísztermét.
Találkozhattunk az EKOSZ mindenkori elnökeivel és
tiszteletbeli elnökével: Dr. Búzás Gábor, Dr. Kövesdy
Pál, Nagy Árpád, Dr. Szekeres Sándor. Rendezvényeinken megjelentek politikusok is: Erdmann Gyula,
Jeszenszky Géza, Dávid Ibolya, Katona Ádám, Markó
Béla, Kónya Imre, Semjén Zsolt, Erdős Norbert, Pallag
László, Dankó Béla, Bethlen István, Varga Mihály.

7

Gyomaendrődi Böllérfesztiválon, ahonnan több elismeréssel tértünk haza a grillezett húsok kategóriában. Ilyenkor minden alkalommal ﬂekkent és miccset készítünk.
Hagyományos farsangi báljaink minden évben nagy érdeklődést váltanak ki, nemcsak Mezőberényből, hanem
más településekről is érkeznek vendégek. Már több mint
egy évtizede a Kolozsvári Magyar Opera művészei osztatlan sikerrel lépnek fel rendezvényeinken.
Jelenleg éppen a 30. évfordulóra szervezett ünnepség-re
készülünk. A Bethlen Gábor Alapkezelő jóvoltából nyert
pályázat lehetővé teszi a méltó megemlékezést. Nagyszabású műsort, valamint erdélyi étel- és italkóstolót tervezünk vendégeink számára.
Végül egy újabb idézet vendégkönyvünkből, amit egy
fellépése alkalmából a Csík Zenekar vezetője, Csík János
jegyzett be emlékkönyvünkbe: „Éljen sokáig szívünkben és
lelkünkben ez az értékes nemzeti öntudat, ami őrzi még sokáig a magyar és székely kultúra továbbélését, erősödését.”
Azt gondolom, hogy ezeknek a szavaknak ma különös
aktualitása van!
Mezőberény, 2022. január 19.
Kajlik Péter, a Mezőberényi Erdélyi Kör elnöke

Böjte Csaba testvér a kopjafa avatáson

Egyesületünk életében két kiemelkedő eseményről
külön szeretnék szólni. 15 éves évfordulónkon 2007-ben
székelykaput állítottunk a helyi Városi Liget bejáratánál.
A jeles eseményre Székelyföldről, Nyikómalomfalváról
érkezett a kapu, Papp Jenő tanár úr alkotása. Az esemény
példás összefogás eredménye. Az anyagi fedezetet magánemberek adományaiból teremtettük meg. Az eseményre 2007. augusztus 20-án, Nemzeti ünnepünk alkalmából került sor. A kapun Tamási Áron jól ismert idézete
olvasható, ami írásom mottójaként is szerepel, mert akkor, a felemelő pillanatokban azt gondoltuk, hogy „Otthonról hazajöttünk!”
A másik esemény 2017. augusztus 18-án zajlott, amikor az általunk igen nagyra becsült Böjte Csaba érkezett
városunkba és megszentelve átadta a fennállásunk 25. évfordulója alkalmából készült kopjafát, amit egyesületünk
akkori tagja, Orbán Albert faragott.
Tevékenységeink közül még jótékonysági akcióink is
említést érdemelnek. Gyűjtést szerveztünk a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium számára, számítástechnikai eszközök vásárlására, valamint tagjaink letelepedését
segítettük az első időszakban. Rendszeresen részt veszünk a Mezőberényben rendezendő városi napokon és a

Csak tiszta forrásból!
2022. Február 20-án Józsa János korondi fazekasmester 80. születésnapja alkalmából jubileumi kiállítás
nyílt, Józsa János 80 – Csak tiszta forrásból! címmel a
Népművészet Mestere legutóbbi alkotásaiból.
„Józsa János nyolcvan esztendőnyi életpéldájával
nemcsak tisztán látja, de a mi számunkra is láttatni tudja
az élet igazságait”- mondta Kövér László a megnyitó ünnepségen, és kiemelte, hogy a mester művészete a nehéz
kisebbségi sorba kényszerült székely néplélekből fakad.
Orbán Viktor miniszterelnök levelében megköszönte
Józsa Jánosnak, hogy a bezártságban is folytatta hivatását, hiszen ezek a hagyományos díszítőművészetet megörökítő alkotások - a nyolcvan nagy méretű kerámia dísztányér - „tiszta forrásból” fakadnak, „a szülőföld szeretetéről vallva nemzeti gyökereink
megőrzésére is sarkallnak minket”.
Józsa János jubileumi kiállítása megtekinthető április 30-ig a
Józsa Judit Galériában (V. ker. Városház
u. 1.).
Józsa János és Kövér László

2022. március
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Jubileumi rendezvény Mezőberényben
2022. február 5-én ünnepelte a Mezőberényi Erdélyi
Kör fennállásának 30. évfordulóját. A nagyszabású rendezvény helyszíne az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ volt. A jubileumi alkalom megünneplésére Kajlik Péter, az egyesület
elnöke igen gazdag programot szervezett, melyre meghívta az egész ország erdélyi egyesületeit, illetve a határon túli barátaikat is.

állítást mutatott be, egyik közülük kalotaszegi volt. Végül
a Kolozsvári Magyar Opera művészei - akik immár több
mint tíz éve állandó vendégei Mezőberény rendezvényeinek – Lehár és Kálmán híres örökzöldjeit varázsolták a
színpadra: énekeltek, játszottak, táncoltak. A színvonalas
előadás végén a közönség felállva tapsolt. A műsor a székely himnusz eléneklésével zárult.

Berény néptáncegyüttes

A megemlékezés az Erdélyi Körök Országos Szövetsége rövid közgyűlésével kezdődött, amelyen dr. Szekeres Sándor - az EKOSZ és a monori Bethlen Gábor Erdélyi Kör elnöke - egy elismerő oklevéllel gratulált Kajlik
Péternek az egyesület harminc éves tevékenységéhez és
az ünnepség megszervezéséhez. A tanácskozáson jelen
voltak még: a szegedi Mihalik Kálmán Alapítvány, a salgótarjáni Erdély Kör, az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei
Egyesületének képviselői, valamint az Átalvető főszerkesztője és olvasószerkesztője Budapestről.

A Kolozsvári Magyar Opera művészei

Az ünnepi műsor négy órakor kezdődött a színházteremben. A korábban érkezőket egy - az egyesület harminc
éves tevékenységének legfontosabb pillanatait idéző fotókból, illetve emléktárgyakból álló - gazdag kiállítás fogadta az aulában. A magyar himnusz eléneklése után Siklósi István polgármester ünnepélyesen köszöntötte a rendezvényt és gratulált az egyesületnek a jubileumi évfordulóhoz. Dr. Szekeres Sándor EKOSZ elnök megnyitó
beszéde után egy perces néma felállással emlékeztek a
Komlói Erdélyi Kör nemrég elhunyt elnökére és Fejér
Sándor István helyi evangélikus lelkészre, akinek közösségszervező érdemeit Kajlik Péter, a Mezőberényi Erdélyi Kör elnöke méltatta. Az eltávozott lelkész lánya, Feyér
Zita énekesnő édesapja legkedvesebb dalaival búcsúzott
a színpadon, közben a kivetítőn pillanatképeket láthattunk a lelkész életéből. A nemrég 20 éves jubileumát ünneplő Berény táncegyüttes három fergeteges táncössze-

·Dankó Béla köszöntője az emléktábla avatáson

Ezt követte az előtérben egy emléktábla avatás a
Mezőberényi Erdélyi Kör fennállásának 30. évfordulója
tiszteletére. Dankó Béla országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, hogy 2002 után mélypontra jutott a
nemzetpolitika és a 2004-es népszavazás előtt 23 millió
román munkavállalóval riogatott a baloldali kormány.
Nem csoda, hogy az alacsony részvétel miatt odalett a
kettős állampolgárság reménye. Ezt a bűnt kellett kiküszöbölni a 2010-es választások után. Az emléktáblát Dankó Béla képviselő, Siklósi István polgármester, dr. Szekeres Sándor EKOSZ elnök és Kajlik Péter, a helyi Erdélyi
Kör elnöke közösen leplezte le. Időközben megterítettek
az „Erdélyi Ízek” állófogadással egybekötött ételkóstolóra, melyen Sztojka Tibor és zenekara erdélyi muzsikával
szórakoztatta a résztvevőket. Távozáskor minden család
kapott egy ﬁnomságokkal tele ajándékcsomagot. A távolból érkezetteket díszvacsora várta a Berény Szálló éttermében, melyet zenés-táncos mulatság követett.
Másnap délelőtt az erdélyi körök képviselői megtekintették a kopjafát és a tizenöt éve állított székelykaput, melyen Tamási Áron legfontosabb idézete olvasható: „Azért
vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
Kajlik Péter elmondta, hogy ez üzenet a gyermekeiknek,
a jövő nemzedékének, hogy sose feledjék, honnan származnak, honnan jöttek, de most már itt élnek, itt kell
helytállniuk a továbbiakban.
Sokan nem tudtak eljönni a járvány miatt, de így is
minden jól sikerült. Köszönet a kiváló szervezésért, a színes programokért, a szíves vendéglátásért Kajlik Péternek és a közreműködőknek, illetve a gyönyörű időért a
Fennvalónak!
A rendezvény összefoglalója elérhető ezen a linken:
www.youtube.com/watch?v=voyz7dGxnXQ
Királyné Mátyus Gyöngyvér
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Kajlik Péter elnök ünnepi köszöntője a Mezőberényi
Erdélyi Kör megalakulásának 30. évfordulóján
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek!
Tisztelt Képviselő Úr, Polgármester Úr,
Alpolgármester Úr, Igazgató Asszony, Elnök Úr!
Tisztelettel köszöntöm a helyi képviselőtestület tagjait, helyi civil szervezetek vezetőit, erdélyi körök képviselőit, erdélyi és mezőberényi vendégeinket, mindenkit,
aki ma eljött ünnepi műsorunkra ebben a koronavírussal
fertőzött világban!
Köszöntöm a Mezőberényi Erdélyi Kör tagjait, akikkel 30 éve alapítottuk egyesületünket, azóta jóban-rosszban együtt vagyunk. Nagy szomorúság számunkra, hogy
éppen ma kísértük útjára Feyér Sándor lelkészt, barátunkat, alapító tagunkat. Kérem önöket, adózzunk emlékének egy perc néma felállással!
30 év a történelemben viszonylag rövid, de egyesületi
szinten számottevő időszak, ami alatt sok minden történhet. És történt is: segítettük új tagjainkat a beilleszkedésben, aktívan részt vettünk városunk kulturális életében.
Tárlatokat, szavalóesteket, író-olvasó találkozókat, színházi előadásokat szerveztünk. Részt vettünk az EKOSZ rendezvényein, segítettük az otthon maradottakat. Fesztiválokon, ünnepeken erdélyi ételeket sütöttünk-főztünk. Évtizedek óta szervezzük hagyományos farsangi bálunkat, ami
minden alkalommal nagy érdeklődésnek örvend, köszönhető mindez a Kolozsvári Magyar Opera művészeinek,
akik már állandó résztvevői rendezvényeinknek. Vendégül
láttunk erdélyi ﬁatalokat, akik labdarúgó tornákra érkeztek
városunkba. Támogattuk berényi ﬁatalok Erdélybe utazását. Székelykaput és kopjafát állítottunk a Városi Ligetbe,
amire méltán büszkék lehetünk. Ma is nosztalgiával gondolok vissza a kezdetekre, a '90-es évek elejére, amikor ﬁatalon, tervekkel felvértezve érkeztünk Mezőberénybe,
egy új, szabad élet reményében. Olyan városba, ahol a la-

kosság befogadott és támogatott bennünket.
Közös a múltunk, talán ezért is érezhetjük otthonunknak
Mezőberényt. Úgy gondoltuk, egy a történelmünk, kultúránk és a keresztény értékrendből fakadóan a jövőnk is.
A Kárpátok közeléből érkezve, megszerettük az „alföldi rónaságot”, ahogy Petőﬁ említi versében. Mert ez a
hely több mint 30 éve otthonunk, a maga szépségeivel: a
gazdag termőföldekkel, vadállománnyal, a lassú folyókkal, gyógyfürdőkkel, nosztalgiát idéző vidékkel és rendezett városokkal. Sorstársaimmal mi nem a Nyugati, a
messzi Óperencián is túli világot választottuk, hanem közös hazánkat, a Kárpát-medencét!
Fontos számunkra hitünk, gyökereinket soha nem feledjük. Böjte Csabát idézem, aki néhány éve személyesen
szentelte fel a Székelykapu szomszédságában állított kopjafát: „Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel!”
A 30 év alatt mi is így tettünk és a boldogság sem került el minket. Sajnos, bánatban, gyászban is volt részünk,
amikor barátainkat, egyesületünk tagjait veszítettük el. Ők
szívünkben örökre velünk maradnak! És velünk vannak
azok is, akik betegségük miatt, ma nem tudnak ünnepelni.
Itt említeném meg azokat, akik egyesületünk vendégei
voltak, de sajnos többé már nem jöhetnek: Bandi Dezső,
Dr. Búzás Gábor, Kányádi Sándor, Király Károly…
Viszont itt vannak barátaink, akik közül többen egyesületünk tagjai is. Akik nem tagok, maradnak szimpatizánsok, támogatók, állandó résztvevői rendezvényeinknek, akikre mindig lehet számítani! Köszönöm nekik,
hogy kitartottak mellettünk, sokat tanultunk egymástól!
Befejezésül Wass Albert gondolata jut eszembe. Merem remélni, a Mezőberényi Erdélyi Kör három évtizedes
tevékenységére is érvényes: „Ami elmúlt, nem mindig a
múlté. Néha messzire kihat a jövőbe.”

Színház és zene a szórványból
Tolna megyei turné
Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete /EMTE/
2021. évi tevékenysége során számos nagysikerű eseményről számolhat be, még az év utolsó hónapjára is jutott
feladat. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően ismét az erdélyi szórványmagyarságot is érintő turnét szervezhettünk
meg, Tolna megyei helyszínekkel. Az esemény elnevezése:
Színház és zene - a Temesvári Magyar Színház színészei és a Bartók diákszínpad turnéja Tolna megyében.
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A tervek szerint Paks, Dunakömlőd, Bölcske, Madocsa, Szekszárd, és Kakasd lettek volna a turné állomásai,
de időközben a járványügyi helyzet átírta a forgatókönyvet. Ennek ellenére azért, bár az eredeti tervektől kissé
eltérve, de megvalósulhatott az esemény.
A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház
színművésze, Molnos András Csaba mentorálásával a
Bartók Diákszínpad előadását láthatta a nézőközönség.
Győri Katalin „Delete” című színművét mutatták be a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum diákjai. A darabban
a ﬁatalság és felnőtté válás érzelmi hullámvasútján haladva különböző személyiségeken, karaktereken keresztül
tükröződött a realitás. A kamaszok mindennapjainak vívódásai humorral leplezve tárultak a nézőközönség elé, több
generációt is megérintve, hiszen a darab a tinédzserekről
szólt, a felnőtteknek (szülőknek) is.
Az előadáson a Bartók Béla elméleti Líceum zenekara,
a Sleeping Insomnia is fellépett, tőlük nagyrészt saját szerzeményeket hallhattunk. Jó érzés volt tudomásul venni a
Tolna megyei közönségnek, hogy napjainkban is termékeny a magyarság külhonban. Fiatalos, lendületes zeneművek csendültek fel a szorgalmas, jól összeszokott zenésztársak hangszerein.
A műsort a „Színház zenéje” zenei koncert zárta,
amely Cári Tibor székelyudvarhelyi születésű zeneszerző
szerzeményeiből állt. A színház zenéje – egy független, úttörő művészeti projekt - újító szándékkal indult útjára évekkel ezelőtt, az eredeti élő színházi zene népszerűsítésére. A program tulajdonképpen egy kulturális üzenet, melynek az a célja, hogy kifejező művészi eszközökkel győzze
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meg hallgatóit a színházi zene értékéről és fontosságáról.
Cári Tibor a színház zenéje egy kibővített, továbbgondolt
változatát mutatta be, azt, amellyel 2019-ben a POSZT-on
(Pécsi Országos Színházi Találkozó) elnyerte a Színikritikusok díját. A koncerten a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház színművészei működtek közre. Az
előadást rendszerint az aktuális közönség vastapssal értékelte, így a ráadásra is mindig sor került.
Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete ezúttal
is azon dolgozott, hogy az erdélyi értékeket megmutassa
és népszerűsítse a székhelye szűkebb környezetében,
Tolna megyében.
Ez a mi dolgunk, ha megesett velünk, hogy elhagytuk
Erdélyt. Nem feledjük az otthon maradottakat, és ha a
csapból kell folynunk ahhoz, hogy az anyaországban mindenki megértse a külhoni sorsot, akkor úgy is lesz. Elfogadunk és hálásan megköszönünk minden közreműködést.

A fotó a kakasdi fellépés helyszínén készült, a Makovecz
Imre által tervezett Faluházban, amely a lakosság példamutató összefogásának köszönhetően épült fel, társadalmi
munkával.
Bándi Imre, az EMTE elnöke

10 éves a Hazajáró
A Budapesti Székely Kör idei első estjét 2022. január 26-án
szervezte Budapesten, a Háló
Közösségi és Kulturális Központban. Az est vendégei immár
a hetedik alkalommal a HAZAJÁRÓ népszerű honismereti televíziós műsor két tagja: Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor
műsorkészítő-utazók voltak.
(Tavaly a világjárvány miatt online esten beszélgettünk.)
A DUNA Televízió Magyar
Örökség- és Prima Primissima
Közönségdíjas honismereti magazinműsora idén ünnepelte
fennállásának 10. évfordulóját,
így a beszélgetés menetét is ez
határozta meg. Tíz témakörre

fűzve sok mindent megtudhattunk a két vendégünktől.
Csak néhány témakört idézünk ide: A kárpáti hegyek világa, Magyar emlékek nyomában, Magyar közösségek a
Kárpát Hazában, A megmaradás esélyei tömbben és szórványban… Honismereti turizmus: miért alakult a Hazajáró Egylet 2015-2022 között. Mit adtak a személyes élmények: mit adott a hazajárás a ﬁlm-készítő stábnak.
Az esten megtudhattuk, hogy a „Hazajárók” idestova
23.600 km-t utaztak, 460 kilométert gyalogoltak egy év alatt. A mintegy 300 izgalmas útjuknak azonban nincs vége,
további 82 utat terveznek még az elkövetkezendő években.
Az est meglepetés-vendége volt Bálint Olga, a kézdivásárhelyi Közösségi Szolgáltatási Komplexum vezetője
és a Szentkereszty Stephanie Egyesület elnöke, aki röviden bemutatta az általa vezetett intézmény-komplexum
feladatait, jövő évi terveiket. A Budapesti Székely Kör
hosszabb előadásra visszavárja Olga asszonyt.
Frigyesy Ágnes, a Budapesti Székely Kör elnöke

Átalvető
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Országgyűlési választás a kaszárnyakapitalizmus idején
A mi korosztályunk a rendszerváltás idején Erdélyben
is, Magyarországon is - mint általában a ﬁatalok - jókedvvel kémlelte a jövőt, noha a jelenünk nem dicsekedhetett
igazán bőséggel. Erdélyben az erős közösségi összetartás
városon és falun egyaránt pótolta a nélkülözéseket, hiszen
a kisebbségi lét is az összefogásra ösztönzött. Gyermekkorom legfelemelőbb élménye volt, hogy Szilveszterkor
éjfél után egy óráig fennmaradhattunk, és a rádiós kabaré
után felállva, a felnőttekkel közösen énekelhettük el Kölcsey Himnuszát. Ezzel a mágikus eseménnyel léptünk át
az új esztendőbe. A másik élményem, hogy édesapám
reggelente mindig akkor lépett ki az ajtón munkába menet, amint elhangzott a Kossuth rádióban a Rákóczi induló utolsó taktusa.
Napjainkban már sajnos azt tapasztaljuk: ha valaki a
nemzetére, a keresztény vallására, a családjára vagy kisebb-nagyobb közösségére esküszik, ha összefogásra buzdít, az hamar megkapja Európa szerte a kivénhedt kultúrharcos bélyegét. Ideje belátni, hogy az áprilisi országgyűlési választás mindenekelőtt kultúrharc is. Mi, az Átalvető
olvasói rossz hírrel szolgálunk a műközösségeket gyártó
szózsoldosok számára: az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és szimpatizánsainak erős az önazonossága,
sőt identitástöbblete is van, amely két irányba kapaszkodik
erősen: egyrészt Erdély, a szülőföld felé – s egyben minden külhoni magyar felé –, másrészt Magyarországhoz.
Ez a sajátos helyzet, ez a kettős kötődés - amelynek örömét nemrég Monoron, Pakson majd Mezőberényben is átélhettük -, külön feladatot ró ránk: maradéktalanul részt
kell vennünk a tavaszi választásokon!
A szavazásnak most is nagy a tétje, de hangsúlyozzuk,
hogy nem óhajtjuk a választási küzdelmet a jó és a rossz
harcának felfogni. A baloldal és a jobboldal számunkra
csak egy memóriaﬁók, amelybe – jobb híján – beleteszszük a tapasztalatainkat, a világról, emberről, közösségekről alkotott véleményeinket, és azonosítjuk a tőlünk
eltérő világnézeteket, mert tudjuk, hogy az emberségünk, a magyarságunk fontosabb, mint a politikai
hovatartozásunk.
Megtapasztaltuk viszont, hogy a demokrácia, vagy
amit jobb híján annak nevezünk, az egy - a külföldi és belföldi média által - elvarázsolt kertészet. És oda belépve
ki-ki milyen virágot szakít, olyat szagolhat elég sokáig.
Általában négy évig.
A keresztény értékrendhez igazodó, de néha gyarló
emberként azt is tudjuk, hogy nem az intézményekkel
van a baj elsősorban, hanem a kényelemre, önzésre és
hívságos dolgokra való hajlamunkkal. Adja magát a
kérdés: hányan nem vettek részt az elszakított országrészekben a négy évvel korábbi választáson, miköz-
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ben tudták, hogy a segítséget csak magunktól és nemzettársainktól várhatjuk? És hányan dicsekedtek azzal,
hogy honosított neoﬁta kismagyarként 2004 decemberében a szülőföldjükön maradottak ellen szavaztak?
Hányan tartják észben és emlékeznek ilyenkor a felújított templomok, iskolák számára, a támogatások sokaságára, amelyet a mostani kormánytöbbségnek köszönhetnek? Jelen számunkban közölt interjú is emlékeztet arra,
hogy melyik kormány állt az erdélyi magyarság mellé,
amikor önálló egyetemet akart alapítani. És ne feledjük,
hogy van egy személy a Demokratikus Koalícióban, aki
alig féléve Szolnokon ezeket állította: „Erdélyhez semmi
közünk. Nem magyarok, székelyek! A román nép egyik
ága! Sosem volt magyar terület! Akár a csángók!”
Bonyolítja helyzetünket, hogy a politikai-közösségi
tapasztalatainkat, ismereteinket egyre nehezebben lehet átadni a világhálóban vergődő gyermekeinknek,
unokáinknak. Akiknek a mostani - s remélhetőleg nem
átmeneti - béke oly természetes, mint a levegő. A nemzeti
államok felett álló, őket sakkban tartó Világcég Birodalom címzetes tagjai azt parancsolják a mai ifjúságnak,
hogy öleljék magukhoz a nagy emberiséget, azonosuljanak tanaival, felejtsék el keresztény gyökereiket, magyar
identitásukat. Letérdepeltetnék őket a mérkőzések előtt,
egy idegen ideológia nevében, amihez semmi közünk.
Nehéz elmagyarázni a mostani választás tétjét azoknak a
ﬁataloknak, akik a számítógépes angolon, a Netﬂixen,
Hollywood pókemberein vagy Disneylanden hízlalták
képzeletüket, és nem - például - Arany János elbeszélő
költeményein. Ezért kell elmagyarázni nekik, hogy az
átalvetőnek két tarisznyája van: a raﬁnált jogaik mellett a
tízparancsolat követelményét is vállukon kell hordaniuk,
ha magyarként teljes emberi életet akarnak élni. Segítsünk tehát rajtuk, hiszen méltóbb sorsra érdemesek!
Mindig fel lehet róni valamit egy leköszönő kormánynak, országgyűlésnek vagy a helyi döntéshozóknak. Vitázhatnánk a bérszintről, a tanügy helyzetéről, a kis- és
középvállalatok támogatásáról, a munkaadók és a munkavállalók viszonyáról és egyebekről. De mire való talmi
vágyálmokat szőni, amikor ennél sokkal nagyobb a tét?
Napjaikban az országos választás nem pusztán durcáskodó családi vita. Nem csak Magyarország belpolitikájáról döntünk a szavazatunkkal. A választás arról is szól,
hogy kik és hogyan „világosítják fel” gyermekeinket a
nemiség felcserélhetőségéről, és arról, mit kezdünk hazánk maradék szuverenitásával, amikor a multinacionális vállalatok macska-egér harcot játszanak még a
nálunk nagyobb államokkal is. Olyan világban élünk
sajnos, amelyben Dánia nagykövetet küld a Google,
Apple, Facebook és Amazon tetrarchiához. És ilyen
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körülmények közt az ellenzék miniszterelnökjelöltje képes azt nyilatkozni külföldön, hogy a Visegrádi Négyeket
nem kívánja többé nyomásgyakorló eszközként használni
az Unió centrum államaival szemben!
Készülődjünk lélekben az április eleji országgyűlési
választásokra, ez állampolgári jogunk és kötelességünk!
De előtte találkozzunk a március 15-ei Békemeneten!
S. Király Béla

Arany János

HAJ, NE HÁTRA,
HAJ ELŐRE
Haj, ne hátra, haj előre!
Vérmezőről vérmezőre!
Mert ott az a virág terem,
Melynek neve győzedelem,
Haj rá haj!
Tavaszodik, lágy az idő,
Kihajt a fű, kövéren nő:
Az is azért olyan kövér,
Megáztatta tövét a vér.
Haj rá haj!
Hadd áztassa, hisz az nem baj,
Ha szépen hajt, nem másnak hajt;
Ha terem is, nekünk terem
A véren vett győzedelem,
Haj rá haj!
(1849)
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Talpra magyar, hí a haza!
Az EKOSZ készül
a márciusi Békemenetre
2022. március 15-re újabb békemenetet tervez a Civil
Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány - jelentette be Csizmadia László. Ez lesz a kilencedik ilyen esemény. A szervezők azt szeretnék, ha ezen
a rendezvényen kétszer annyian lennének a kormánypártok támogatói, mint október 23-án.
A CÖF–CÖKA elnöke szerint már most el kell kezdeni a felkészülést, mert Brüsszelnek is bizonyítani kell, itthon is kell mutatni az összefogás erejét. Az ellenzék kapcsán kifejtette: az ellenfél jelen pillanatban ismét keresi magát, mivel mindegyre elveszíti. A választóknak az elmúlt tizenkét év vitathatatlan érdemeit kell
mérlegelniük, és összehasonlítani azokat a korábbi tízzel. Kulturált
nyugalomra van szükségünk a felfordult és
elbizonytalanodó Európában.
Az Erdélyi Körök
Országos Szövetségének egyesületei és az
Erdélyből származó
magyarok megértették
az üzenet fontosságát és remélhetőleg nagy számban
fognak megjelenni az országos jelentőségű eseményen.
A nemzeti ünnepünk úgy válik közös ünneppé, ha Békemeneten vonulunk egymás mellett.
A tét igen nagy, hiszen a globalizációs, keresztényellenes erők, Brüsszel technokratái az ellenzéket támogatva folyton acsarkodnak a keresztény Magyarország
ellen. Kijelentették – megszegve az alapszerződés egyik
pontját -, hogy beavatkoznak a magyar oktatásba.
Mindannyiunk közös célja egy békés, jobb világ
létrehozása, amelyet nálunk egyelőre csak a jelenleg
kormányzó pártszövetség képes biztosítani.
A szervezés részleteiről értesíteni fogjuk a tagszervezeteinket. Még hosszú út áll előttünk, és össze kell fogni,
ha azt szeretnénk, hogy Magyarország továbbra is a
magyarok országa legyen!
Szekeres Sándor, EKOSZ elnök

Átalvető
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A Sapientia Egyetem létrehozásáról
Interjú dr. Szekeres Sándorral, az EKOSZ elnökével
Több mint négyszáz éve Báthory István megalapította az
első egyetemet Kolozsváron. Azóta már hallgatók ezrei
tanulhatnak Erdély-szerte számos intézményben, illetve
intézményi hálózatban. Ezek egyike a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem, amely alapításánál még az
első Orbán-kormány bábáskodott. A Sapientia Alapítvány Alapító okiratát dr. Szekeres Sándor jogász (jelenleg az Erdélyi Körök Országos Szövetségének elnöke),
az akkori Határon Túli Magyarok Hivatalának gazdasági osztályvezetője dolgozta ki. Erről beszélgettünk monori otthonában.
Napjainkban a Sapientia Egyetemnek több városban is
van tagozata. Milyen előzményei voltak az erdélyi magyar nyelvű egyetemi oktatásnak?
A kiváló erdélyi fejedelem, lengyel király és litván
nagyherceg Báthory István (1533-1586) először Wilnoban (Vilnius) alapított egyetemet, majd két évre rá, 1581.
május 12-én kiadta azt a kiváltságlevelet, amely elrendelte a Kolozsváron alapított kollégium akadémiává való
fejlesztését. 1583-ban már mintegy háromszáz hallgató
tanult itt. Azelőtt a módosabb tehetséges erdélyi ﬁatalok a
protestáns Németalföldön, esetleg Angliában vagy a katolikus Itáliában képezték magukat. Sajnos ez az egyetem
csak pár évig működhetett, mivel, 1586-ban váratlanul elhunyt az alapítója, másrészt 1588-ban a jezsuitákat kitiltották Erdélyből.
E rövid életű intézményt több kísérlet után - Bethlen
Gábor fejedelem jóvoltából 1622-ben a gyulafehérvári
kollégium akadémiává fejlődött - végül a magyar állam
által 1872-ben alapított Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem követte, az alábbi szakokkal: bölcsészet, jog, orvostudomány, matematika és természettudomány.
Mi történt Trianon után?
1919. május 12-én a román hadsereg intézkedése miatt megszűnt a magyar nyelvű oktatás, de később,
1940–1945 között újra folytathatta működését. A román
király jóváhagyta a magyar nyelvű Bolyai Tudományegyetem létesítését, nyilván politikai okokból. Az egyetem orvosi kara Marosvásárhelyre költözött, majd 1948ban Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet
néven önállósodott. 1959-ben - szintén politikai okokból egyesítették a kolozsvári egyetemeket, és így jött létre a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem, mely ezen a néven
működik mind a mai napig. 1998. szeptember 30-án volt
még kezdeményezés egy Petőﬁ-Schiller Egyetem meg-
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alapítására, de ez komolytalan kísérlet volt.
A Sapientia léte ma
olyan természetes, mint
az évszakok váltakozása. Pedig valamikor,
valakiknek, meg kellett
küzdeniük érte. Ön volt
az egyik szakmabeli,
aki segített a születésénél. Nehéz feladat volt?
Az 1998. májusi országgyűlési választáDr. Szekeres Sándor
sok után, július 6-án
alakult meg az új magyar kormány Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével, a Fidesz, a Független Kisgazdapárt
és az MDF képviselőiből. A kormány látva, hogy Romániában még mindig nincs önálló, állami fenntartású magyar egyetem, kereste a lehetőséget annak megalapítására. A több mint másfél milliós erdélyi magyarság is ezt
szorgalmazta. November végén Németh Zsoltot, a Külügyminisztérium államtitkárát bízták meg, hogy a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) közreműködésével készítsen tervet egy magyar kormány fenntartásával
működtetett és román államtól független egyetem megalapításához. A Szabó Tibor vezette intézményben azonban nem voltak meg az erdélyi magyar egyetem elméleti
kidolgozásának személyi feltételei.
Miért nem?
Elsősorban azért, mert nemcsak a korábbi vezetőségben, hanem a dolgozók többségében is kevés volt a nemzeti elkötelezettség. Németh Zsolt ezért Misovicz Tibor
gazdasági elnökhelyettest bízta meg, hogy olyanokat keressen, akik nemcsak szakmai tudással, hanem erős nemzeti öntudattal is rendelkeznek. Misovicz Tibornak fontos
volt az is, hogy a jelentkező személy a magyar mellett a
román jogban is járatos legyen. Így kerültem 1999. szeptember elsejétől oda, mint gazdasági osztályvezető.
Hol szerzett román jogi ismereteket?
1981-ben végeztem el Kolozsváron a Babes-Bolyai
Tudományegyetem Jogi Karát. Az 1959-es egyesítés
miatt csak román nyelven hallgathattam az előadásokat, a
jegyzetek is ezen voltak elérhetőek. Magyarul csak az
úgynevezett társadalmi tudomány tantárgyakat hallgathattuk, mint a tudományos szocializmus, politikai gazda-
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ságtan, etika, pedagógia, magyar-román jogi terminológia. A jogi könyvtárban viszont megvolt az összes magyarországi tankönyv, amelyeket sorra el is olvastam, noha a tanáraim azt nem kérték.
Akkoriban a román állam a nagyvárosokat lezárta, kezdő
pedagógusok csak különleges engedéllyel kaphattak ott
állást…
Némileg más volt a helyzet a jogászoknál. Örömmel
értesültem arról, hogy a csíksomlyói Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kereskedelmi Vállalat merész igazgatója
– sose felejtem el a nevét: János Zoltán - úgy hirdette meg
az állást, hogy magyar nyelvtudást kért annak betöltéséhez. Tudta jól, hogy a román jogászoknak nincs magyar
nyelvismeretük és ő tulajdonképpen magyar jogászt keres. Nagy bátorság kellett a Ceausescu diktatúrában ezt
megtenni, ezért a felajánlott állást elfogadtam. Később
azonban Székelyudvarhelyre költöztem, mert a ﬁam folyton beteg volt a csíki medence hideg levegője miatt. Ezen
a vidéken már enyhébb az éghajlat, és nem olyan kemény
a tél, másrészt így szüleim falujához, Felsősófalvához is
közelebb kerülhettem. Az egykori Udvarhelyszék számos
településének MgTSZ jogtanácsosa lettem.
Ilyen ígéretes kezdetek után miért hagyta el Erdélyt?
Nagy öröm volt, hogy a szülőföldemen dolgozhattam,
de a kommunista és magyarellenes diktatúra időközben
egyre csak szorított a présen. A román diktátor emberei
végül arra kötelezték az MgTSZ jogtanácsosokat, hogy
minden 250 négyzetmétert meghaladó földterületet vegyenek el a tulajdonosoktól a törvény nevében. 1989. május 5-én minden Hargita megyei MgTSZ jogtanácsosnak
egy iratot adtak át, amelyben az állt, hogy amennyiben
nem kobozzuk el bírósági úton ezeket a földterületeket,
nem kapunk ﬁzetést. A kényszerhelyzet miatt az áradó
Szamoson úszva hagytam el Erdélyt 1989. május 9-én.
Nem kívántam részt venni ekkora bűnben.
Életveszélyes búvárúszásáról egy dokumentumﬁlmből
értesültem. A ﬁlmet 2002-ben készítette Almási Miklós, és
több díjat nyert vele a HTMT előtt. Hogyan boldogult
Magyarországon?
A szökésem után Nyíregyházára, majd Budapestre
mentem, mivel itt élt egy régi orvosbarátom, Dr. Pákh
Sándor, akivel még 1977-ben összeismerkedtem. Ő és felesége segített az első lépéseimnél. Az Építőipari és Termelőeszköz-kereskedelmi Vállalatnál (ÉPTEK) lettem
jogász, ahol hamar kiismertem magam. Egyrészt azért,
mert a szocialista táborban a jogászmunka hasonló volt,
másrészt, mert már Kolozsváron olvasgattam az itteni
szakirodalmat. Már az első években több pert is megnyertem, a vállalat vezetője engem szeretett volna a jogi osztály vezetőjének kinevezni. December 9-én jöhetett is
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utánam a családom. Monorra költöztünk, ahol 1991-től
Gyámügyi- és szociális osztályvezető, 1994-től pedig a
város jegyzője lettem.
Visszatérve a Sapientia Egyetemre, elmondaná, mi volt
pontosan a munkája annak idején a Határon Túli Magyarok Hivatalánál?
Gazdasági osztályvezetőként nemcsak a magyar és a
román jogot kellett megfelelően ismernem, hanem autót
is kellett vezetnem, ami szerencsémre nem okozott gondot. Időközben a magyar kormány elfogadta a négy erdélyi magyar történelmi egyház vezetőinek javaslatát egy
önálló, magyar alapítványi egyetem létrehozására, hogy
az erdélyi magyar ﬁatalok anyanyelvükön tanulhassanak.
Az erdélyi és partiumi egyházi vezetők létrehozták a
Sapientia Alapítványt. Név szerint: Dr. Jakubinyi György
érsek, Tempﬂi József, Reizer Pál és Martin Roos püspök a
római katolikus egyház részéről, Dr. Csiha Kálmán és
Tőkés László püspök a református egyház nevében, Dr.
Szabó Árpád püspök az unitárius, Mózes Árpád püspök
pedig az evangélikus egyház részéről. Misovicz Tibor a
Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) gazdasági
elnökhelyettese 1999 folyamán többször is megbízott,
hogy tárgyaljak ezekkel a vezetőkkel, és teremtsünk jogi
keretet az egyetem létrehozásához. Első lépésként természetesen meg kellett alakítani a Sapientia Alapítványt. Feledhetetlen élményeim közé tartoznak a Dr. Szabó Árpád
unitárius püspökkel vagy Tonk Sándorral folytatott megbeszélések, melyek folyamán megszületett az együttműködési megállapodás. A HTMH vezetőjétől, Szabó Tibortól és Misovicz Tibor gazdasági elnökhelyettestől azt a
megtisztelő feladatot kaptam, hogy dolgozzam ki a Sapientia Alapítvány Alapító okiratát. Örömmel végeztem el a
feladatom. Néha napján beleolvasok a számítógépemen
tárolt szövegre, hogy megvan-e még.
Mikorra készült el a Sapientia Alapítvány Alapító
okiratával?
A Sapientia Alapítványt (SA) hivatalosan 2000. március 16-án jegyezték be a kolozsvári bíróságon. Az Alapítvány Kuratóriuma az alábbi személyekből állt: Dr.
Tonk Sándor elnök, Dr. Tánczos Vilmos alelnök; Dr.
Marton József titkár; Dr. Brassai Zoltán, Tolnai István,
Dr. Szilágyi Pál, Tőkes Elek, Toró Tibor és Birtalan Ákos
tagok. A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma több alkalommal átalakult, a jelenlegi tagok 2019-től: Kató Béla
elnök, Szilágyi Éva Gabriella titkár, Brendus Réka,
Gyerő Dávid, Jakab Ilona, Kállay Péter, Dr. Kun Imre
Zoltán, Lászlófy Pál István és Matuz Zsolt tagok.
Kellett-e még sokat várni az első tanév megkezdéséig?
Egy évet. Az akkreditációs bizottság 2001 májusában
jóváhagyta az egyetem ideiglenes működési engedélyét,
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így októberben elkezdődhetett az oktatás. Ekkor nyitotta
meg kapuit a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem
is.
Végezetül még egy utolsó kérdésem lenne: meg tudná-e
mondani, mi volt a legnagyobb élménye a HTMH-ban eltöltött időkből?
Mint gazdasági osztályvezető, az egész Kárpát-medence gazdasági ügyeivel kellett foglalkoznom. Erdély
csak egy szelete volt a feladataimnak, de a Sapientia
ügyeinek haladása mindig is különösen foglalkoztatott.
Az egyetem kolozsvári, marosvásárhelyi és csíkszeredai
tagozatain néhány éven belül már jelentős eredményeket
sikerült elérni. Kolozsvári egyetemista éveim szép emléke volt, amikor néhány hónapig Bocskai István fejedelem
szülőházába jártunk órákra. A nyolcvanas évek elején
ugyanis az Arany János utcai Jogi Egyetem épületét fel-
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újították. El tudja képzelni, mit jelentett nekem, amikor
2000 végén sikerült megvenni Bocskai István szülőházát? Ráadásul ez az épület éppen Mátyás király szülőházával szemben található a Főtér irányába. Hát ez a legnagyobb élményem, hogy Bocskai István magyar és erdélyi
fejedelem szülőháza lehetett a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem központja!
Az első Fidesz kormány - melyben az MDF és a Kisgazdapárt is részese volt a kormányzásnak – óriási nemzetpolitikai fegyverténye, hogy az erdélyi és a partiumi
magyarságnak segített létrehozni az önálló, magyar
nyelvű egyetemi oktatást. Mire is intett minket Bocskai, a
nagy államférﬁ, az egyetlen győztes szabadságharcunk
vezetője? Idézem:
„A Magyar Országaikat, hogy az Erdéllyeiket töllük
ne taszítsák, tartsák attyaﬁuknak…”
S. Király Béla

Megvédjük a gyermekvédelmi törvényt
Mint arra korábban az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) kinevezési gyakorlata kapcsán Lomnici
Zoltánnal decemberben is felhívtuk a ﬁgyelmet, továbbra
is fennáll a veszély, hogy az Európa Tanács (ET) és annak
intézményei döntő mértékben a Soros Györgyhöz kötődő
szervezetek befolyása alatt működnek. Egyre több jelét
tapasztaljuk annak, hogy az ET politikai nyilatkozataiban,
illetve az EJEB ítéleteiben káros, és korlátok nélküli nyílt
társadalomellenes szellemiség nyilvánul meg. Olyan, amilyet a Soros-szervezetek képviselnek.
Ennek legutóbbi példája az ET Emberi Jogi Biztosának, Dunja Mijatovic asszonynak Magyarországot a
gyermekvédelmi népszavazás kapcsán élesen elítélő, csütörtökön kiadott nyilatkozata. A biztos asszony véleménye szerint a témában tartandó népszavazás rendkívül sajnálatos, mert az LMBTQ közösséghez tartozó személyek
jogainak további csorbításához és gyűlöletkeltéshez vezet. Úgy fogalmaz, hogy már maga a 2021 júniusában
elfogadott törvény is ellentétes minden nemzetközi normával, de nem lát semmilyen problémát abban, hogy a
gyermekek nevelését kétes hátterű NGO-k végezzék, a
szülők beleegyezése nélkül.
A nyilatkozat kapcsán szeretném felhívni a biztos aszszony ﬁgyelmét, hogy a magyar jogszabályok semmilyen
formában nem korlátozzák senkinek a jogait, minden felnőtt ember olyan életet él, amilyet önmaga számára választ és jónak lát. A gyermekvédelmi törvény célja
megvédeni gyermekeinket a rájuk zúduló ellenőrizetlen
szexuális propagandától és szélsőséges döntések meghozatalára irányuló befolyásolási kísérletektől, másrészt biztosítani a szülők jogát, hogy ők dönthessenek kiskorú
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gyermekeik felvilágosításáról. Visszautasítjuk biztos
asszony azon megalapozatlan állítását is, hogy a magyar
gyermekvédelmi törvény része lenne egy általános, az
emberi jogokat háttérbe szorítani kívánó összeurópai
folyamatnak.
Az elmúlt évben a biztos asszony a migráció támogatásáról adott ki egy hangos nyilatkozatot, amelyben felszólította az általa képviselt szervezet tagállamait, hogy a
befogadó központokban lévő illegális migránsokat engedjék szabadon, mivel zárt helyeken jobban terjed az új
típusú koronavírus. Mijatovic asszony szerint ezekről a
szabadjára bocsátott migránsokról a nemzetállami adóﬁzetőknek kellene gondoskodniuk.
2018 májusa óta én is az Európa Tanács magyar delegációjának és a Parlamenti Közgyűlés Jogi Bizottságának
tagja vagyok. Szomorúan tapasztalom, hogy az ET-n belül a 90-es években felépített nemzeti kisebbségvédelmi
rendszert az elmúlt évek migrációs válsága lerombolta és
ma már nemcsak az EU, de az ET is a migránsok és más
kisebbségek jogairól beszél és nem, vagy alig hajlandó
foglalkozni a több mint 50 milliós lélekszámú európai őshonos nemzeti közösségekkel.
Nem utolsó sorban azt sem tudjuk nem észrevenni,
hogy Mijatovic biztos kritikája egy az egyben megegyezik a Magyarországot támadó Soros-szervezetek és az ő
kottájukból játszó hazai baloldali ellenzék kritikájával,
amit szintén egyértelműen visszautasítunk.
Zsigmond Barna Pál,
országyűlési képviselő – Fidesz
2022. jan.15-i Facebook bejegyzése
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Állásfoglalás a székelyek magyar
nemzeti önazonosságáról
A Székely Nemzeti Tanács legfontosabb dokumentumának, Székelyföld autonómia statútumának első szakasza kimondja: „Történelmi azonosságának kifejezéseként, polgárai esélyegyenlőségének biztosítása érdekében,
a magyar nemzeti önazonosság védelmében, Székelyföld
lakossága önkormányzati közösséggé alakul.” Ennek a
törvényjavaslatba foglalt, és abban kiemelt helyet elfoglaló célkitűzésnek fontos elvi jelentése van. Székelyföld autonómiáját azért kell kivívnunk, hogy ezzel létrejöjjenek a
székelység magyar nemzeti önazonossága megőrzésének
intézményi biztosítékai.
Ennek tudatában hozták létre a székely falvak és városok közösségei a Székely Nemzeti Tanácsot, amely már
alakuló gyűlésén, az autonómia igénylésére vonatkozó kiáltványban kimondta: „A történelmi Székelyföld őshonos,
ma is többségben élő magyar nemzetiségű lakóiként ragaszkodunk évszázados autonómia-hagyományainkhoz.
A belső önrendelkezés útjára lépve a települések székely
tanácsai révén kinyilvánítottuk ezt a jogot és akaratot, igényeltük a területi autonómia törvényerejű Statútum általi
szavatolását.”
Szintén az alakuló ülés fogalmazza meg Székelyföld
autonómiájának lényegét: „Meggyőződésünk, hogy Székelyföld autonómiája, az autonóm területen a magyar
nemzeti közösség önazonossága védelmére szolgáló többlethatáskörök elismerése, ezen hatáskörök és jogosítványok autonóm régióra, ennek hatóságaira való
átruházása a polgárok közötti teljes és tényleges egyenlőséget szavatolja.”
Ezek az egyhangúan elfogadott határozatok megkerülhetetlen kötelezettséget rónak a Székely Nemzeti Tanács
küldötteire, a települési és széki tanácsokra, amely a magyar nemzeti önazonosság vállalását, és másoknak ugyanilyen értelemben vett ösztönzését jelenti a hivatalos népszámlálás alkalmával is.
Ez az erkölcsi kötelezettség következik még az 1941ben Marosvásárhelyen megtartott Székely Nagygyűlés határozatából is, amely harmincezer székely akaratából
mondta ki: „Ha mi magunkat székelyeknek mondjuk –
vagy valaki csak így emleget minket – ezzel csak arra az
erkölcsi, nemzeti és népi jelentésre teszünk külön hangsúlyt, amelyet nekünk ez a szent név jelent: Magyar.”
A székelységnek pontosan meg kell értenie azt is, miért
jelenik meg külön nemzetiségként a romániai népszámlálás során a székely. Már a két világháború között megfogalmazták a román nacionalizmus ideológusai azt az
igényüket, hogy a székelyeket a népszámlálás során külön
nemzetiségként tüntessék fel, ilyen módon törölve Romá-

nia térképéről azt az egy tömbben élő magyar közösséget,
amely az ország közepén, Magyarország trianoni határától
több száz kilométerre él. Második lépésként a székelyek
román eredetét szerették volna bizonyítani, ezzel helyezni
más megvilágításba a trianoni döntést és biztosítani annak
hosszú távú érvényességét. Ezekre az áltudományos kísérletekre volt méltó válasz a marosvásárhelyi székely nagygyűlés fent idézett határozata.
Az 1930-as romániai népszámlálás szervezői viszont
úgy tekintették, hogy nincs külön székely, vagy csángó
nyelv, következéskép nincs székely, vagy csángó nemzetiség sem. Végül a Nicolae Iorga és követői által erőltetett, a
történelmi valósággal ellentétes elméletet, amely szerint a
székelyek nem magyarok, Nicolae Ceausescu próbálta átültetni a népszámlálások gyakorlatába 1977-ben. Ebben az
időszakban épp a romániai magyarok helyzete miatt kezdett egyre feszültebbé válni Románia és Magyarország viszonya, és ilyen körülmények között szerette volna üzenni
a román diktátor, hogy a székelyeknek nincs közük
Magyarországhoz. A próbálkozás azonban megtört a székelyek hűségén, magyarságuk tudatos vállalásán, és az akkor még több mint 1.700.000 erdélyi magyarból ezernél
alig többen vallották magukat székelynek.
A rendszerváltás utáni Románia épp a nemzeti kérdésben őrzött meg sok olyan örökséget a múltból, amely tehertétel a demokráciának és akadálya az állampolgárok
közötti teljes és tényleges egyenlőségnek. Ezek között az
örökségek között kell számon tartani Románia alkotmányba iktatott nemzetállami meghatározását, de még inkább
ennek a meghatározásnak a nemzetközi joggal szemben
álló, magyarellenes értelmezési gyakorlatát, de azt a kísérletet is, amely a népszámlálás során leválasztaná a székelységet a magyar nemzetről.
A székelység mindig tudatában volt annak, hogy ő a
letéteményese a legősibb és legtisztább magyar hagyományoknak, hogy történelmi küldetése védelmezni a nemzetet és Magyarországot, hogy ő a legmagyarabb törzse a
magyarságnak.
Mi székelyek, ennek megfelelően fogjuk magyarnak
vallani magunkat, ha ma megkérdeznek, akár a népszámlálás alkalmával, és ezt fogják tenni utódaink is minden
időkben.
Marosvásárhely 2011. október. 13.
Izsák Balázs, A Székely Nemzeti Tanács elnöke
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A szovátai Mátyás-huszárok

Erdélyben a rendszerváltás óta igyekezett minden település méltó módon megünnepelni a magyar forradalom és szabadságharc évfordulóját, így Szovátán is.
A 2007-ben megrendezett ünnepségek után merült
fel az ötlet, hogy a huszárság hagyományainak fölelevenítésével még színesebbé és felemelőbbé tehetnénk
ezt a napot, hiszen a huszár a becsületesség, vitézség, a
magyar nemzetért való kiállás mintaképe.
Már a következő hónapban tartottam is egy tájékoztató előadást városunk tanácstermében, „Huszárság a
kezdetektől napjainkig” címmel. Sok érdeklődő jött el a
rendezvényre, majd a végén a hallottaktól fellelkesülve
tizenöten vállalkoztunk a huszárcsapat megszervezésére.
Következett a kutatás, a kapcsolatkeresés és az információgyűjtés időszaka. Lassan kiderült, hogy milyen
huszárok kerültek ki Székelyföldről, illetve szűkebb vidékünkről, a Sóvidékről. Kutatókkal, szakemberekkel
és más hagyományőrző huszárokkal egyeztetve lassan
körvonalazódott, hogy az 1848-49-es szabadságharc
időszakában az akkor alakuló Kossuth huszárokhoz vonultak be jelentős számban a helybéliek, amely később
a 15. Mátyás huszár lovasezreddé alakult át.
Az újonnan alakuló huszárcsapat erre alapozva adatokat gyűjtött a lófelszereléshez, a huszáröltözethez és
felszereléséhez, illetve elkészítette a működési tervet.
Hozzákezdtünk a ruházat csináltatásához, lovak számbavételéhez, a szervezéshez.
2007 augusztus 1-jén nagyszabású zászlószentelő
alakuló ünnepséget szerveztünk Szovátán. A felvonulással kezdődő rendezvényen több mint 50 lovas huszár
vett részt Székelyföldről, Partiumból és Magyarországról. A bevonuló csapatokat nagyszámú lelkes lakos köszöntötte. A helyi csapat zászlóját egyházak képviselői
szentelték fel és adták rá áldásukat, világi elöljárók kívántak sikert a hagyományápoláshoz.
A szovátai 15. Mátyás huszár hagyományőrző csa-
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pata célul tűzte ki, hogy ápolja a hajdani Mátyás huszárok emlékét és szellemiségét. Továbbá felvállaltuk kulturális és egyházi rendezvényeken való részvételünket,
hogy ezzel is hozzájáruljunk a magyar identitástudat
életben tartásához. A huszár a magyarság büszkeségét,
egyenességét, gerincességét, bátorságát testesíti meg.
Ugyanakkor felidézi azokat az időket, melyekre minden más nemzet csodálattal néz.
Azóta minden évben részt veszünk a helyi Március
15-i ünnepségeken, 10-12 lovashuszár vezeti a felvonulást a megemlékezések helyszíneire. Megkoszorúzzuk
a hősök emlékművét, a Petőﬁ szobrot és a 1848-49 -ben
elesettek tiszteletére állított kopjafát. Tisztelgünk az
ünnepségeken és alkalmanként bekapcsolódunk a kulturális műsorokba. Katonadalokat, 48-as énekeket
éneklünk, szabadságharcos témájú táncjeleneteket és
huszártoborzókat mutatunk be.
Reméljük, hogy gyermekeink tovább éltetik ezt a nemes hagyományt és büszke ﬁatal férﬁként vonulnak
majd be a Mátyás huszárok alakulatába.
Erőt, egészséget!
Márton Levente,
hagyományőrző hadnagy
Szováta, 2022. február 14.

Huszárok tánca, kísér a Mezőhavas népizenekar,
Mátyus Vilmos prímás vezetésével

Bátorság
A bátorság egy
Mélységes, imádkozó
Rejtett félelem.

18

Megváltásra várva

EKOSZ-EMTE

Megváltásra várva
Idén, még nem tudni, hogy örömünkre vagy bánatunkra, a húsvéti ünnepeket alaposan áthatja a politika
nyomasztó, pókhálós szövevénye, ami sajnos, alaposan
rányomja bélyegét minden gondolkodó, becsületes magyar emberek kedélyére. Magyarán: nem hagy felszabadult lélekkel, valóban az ünnep gondolatának szentelni
napjainkat. Ahhoz túl nagy a tét. Válságban a világ, válságban Magyarország. Tőlünk függ, választóktól, hogy jó
döntést hozunk-e, vagy meggondolatlanul magunkra szabadítjuk a liberális világ minden szennyét és nyomorúságát, amire - szent meggyőződésem – egyetlen magyar
embernek sincs szüksége. Pedig de szép, de felemelő volt
valamikor a húsvét, felnőttnek, gyereknek egyaránt.
Hogy pontosan miként határozzuk meg ezt a – minden
tavaszon – várva várt napot, aminek – kissé profanizálva,mindenképp a tavasz, a megújulás, a feltámadás örömét
kell elhoznia az emberek szívébe? Erre nyújtsanak rövidke ismertetést az alábbi sorok.
A húsvét Magyarországon az év egyik legfontosabb
vallási ünnepe, amely alkalmával Jézus Krisztus feltámadására emlékeznek meg. Ennek tiszteletére szerte az országban szentmiséket és istentiszteleteket tartanak, melyek általában körmenettel zárulnak. A húsvétot megelőző vasárnap – virágvasárnap –, Krisztus diadalmas jeruzsálemi bevonulásának az ünnepe. Ennek emlékére alakult ki, hogy a déli vidékeken pálmás, az északibb tájakon
pedig barkás körmenet tartanak. A húsvéti ünnepkör, a
farsang utáni negyven napos nagyböjttel kezdődik,
amelynek mélypontja a nagypéntek, Jézus szenvedéseink
és kereszthalálának az emléknapja. Ennek tiszteletére a
legtöbb templomban passiójátékot, az iskolákban pedig
misztériumjátékokat rendeztek.
Nagyszombaton szentelték
meg a tüzet, illetve ezen a
napon tartották a
vízszentelés szertartását is. Mindemellett, a leglátványosabb nagyszombati szertartás a feltámadási
körmenet volt. A
negyvennapos
böjt után az emberek teli kosarakkal
indultak meg a templomok felé, hogy az abban
vitt sonkát, főtt tojást, kalácsot és tormát már megszentelve, megáldva fogyaszthassák el este, a húsvétvasárnapi
ünnepi asztal körül ülve.

Húsvéthétfő a magyarok lakta területeken a locsolkodás napja. A szokás eredete a régi időkbe nyúlik vissza,
alapja pedig a víz megtisztító és megújító erejében gyökerezik, modern formában pedig a mai napig megmaradt.
Vidéken több helyen még napjainkban is kútvízzel locsolják a lányokat, a városokban azonban különféle kölnivizekkel helyettesítették ezt. A locsolkodás hagyományának, egyesek bibliai eredetet is tulajdonítanak, mivel a
feltámadást hírül vivő asszonyokat vízzel lelocsolva próbálták a katonák lecsendesíteni. A locsolás után a ﬁúk a
régi időkben tojást, szalonnát vagy festett tojást kaptak
cserébe. Ezeket a vörös vagy lila hagyma héja, vörös káposzta vagy a zöld dió levének segítségével festették különböző színűre. Napjainkban a lányok és az asszonyok a
férﬁakat a locsolás napján vendégül látják, különféle ételekkel, kaláccsal és italokkal kínálják. A locsolkodást hagyományosan, különböző versikék és mondókák kísérik,
amelyek igen változatosak. A technika fejlődésével, a természetes festékanyagokkal készített hímes tojásokat
lassan felváltották a mesterséges színezékekkel készítettek, de gyakori a csokoládéból készült tojás vagy nyuszi ﬁgura is. Sok esetben, a tojás mellé aprópénz is jár a
locsolkodónak. A tojásfestés a régebbi időkben nem kis
ügyességet kívánt. A legegyszerűbb megoldás a levél felhasználásával készült díszes tojás volt, de sok helyen a
mai napig nagyon igyekeznek megőrizni az egyes tájegységekre jellemző díszítési motívumokat, amelyek számos
technikával (karcolás, hímezés, írás vagy akár patkolás)
készülhet. A locsolkodás és a tojásfestés hagyománya
azonban a városokban kezd kissé megfakulni, ezt a napot
sok család inkább kirándulással vagy a rokonok meglátogatásával tölti. A húsvéti szimbólumok eredete: a tojás, az
ősi termékenység szimbóluma, amely a világ szinte öszszes népénél fellelhető, a kereszténységben pedig a feltámadás jelképévé vált.
A húsvéti nyúl eredete kissé bizonytalan, nálunk német hatásra honosodott meg, valamikor a XIX. század folyamán. Maga a nyúl, szintén a termékenység szimbólumává vált, és szerte Európában a húsvét ünnepével társítják. A bárány az egyik legelterjedtebb húsvéti jelkép,
amelynek szerepe az utóbbi időben jelentősen csökkent
és helyét a húsvéti sonka vette át. A mediterrán országokban azonban, napjainkban is az ünnepi asztal elmaradhatatlan eleme a sült bárány. A jelkép eredete bibliai és
több történetre is visszavezethető. A bibliai tíz csapás közül, a zsidó népnek az utolsót nem kellett elszenvedniük,
mivel áldozatként házaikat egy bárány vérével jelölték
meg, de Jézus kereszthalála is az áldozatot hordozza magában, hiszen halála által váltotta meg az emberiséget. A
barkaág, szintén régi húsvéti szimbólum, melynek
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eredete a virágvasárnap megünnepléséhez nyúlik vissza.
A barka, a magyarországi éghajlati viszonyoknak
köszönhetően a pálma és olajágak szerepét vette át,
amelyekkel Jézust köszöntötték jeruzsálemi bevonulása
alkalmából.
Ennyit, a vallás jegyében megfogalmazott ünnepkörről amibe, mint kezdő soraimban említettem, egyre durvábban belerondít a világot megváltoztatni akaró liberális, Isten törvényeivel szembe menő, eszement áramlat,
ami sajnos egyre jobban és kitartóan fertőzi a világ minden sarkát. Amit az idén, Magyarországon még a választások kimeneteléért való aggodalom is külön teherként
rak rá a magyar emberek vállára és lelkiismeretére. Hogy
a mindenre súlyosan ránehezedő járványhelyzetet már ne
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is hozzam képbe, hiszen ezzel is már torkig van az egész
világ. De jó lenne felszabadítani a lelkeket, de jó lenne
már végre gondtalan-vidáman rámosolyogni a húsvéti
ünnepek előkészületeinek vidám szertartásaira, de jó lenne, áhítatos lélekkel várni és hinni egy újabb feltámadásban. Hát, próbálkozzunk, legjobb lelkiismeretünk szerint,
s akkor talán végre csak kitárul számunkra egy élhetőbb
világ lehetősége, de ne feledjük: ne isteni csodát várjunk,
mert a csoda eljövetele manapság már a mi döntéseinktől,
tőlünk, emberektől függ.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk, első sorban
kedves olvasótáborunknak, ezen felül pedig minden jó
szándékú magyar embernek.
B. Osvát Ágnes

Mikes Kata: Húsvét Amerikában
Drága Ilonkám!
Megkaptam kedves húsvéti üdvözleted, nagyon örültem neki. Hát még a fényképnek, amely gondolom, tavaly készült és a vidám kisﬁú, aki a kicsi vödrével locsol
Téged, az a Vince unokád! Hogy megnőtt, Istenem, csak
most született! Remélem, időközben az én képeslapom is
megérkezett hozzád, már két hete, hogy elpostáztam. Ez
nem olyan vidám, mint a Tied, de hát ez is hozzátartozik a
Húsvéthoz: a feszület.
Nagypéntek estéje van. Nemrég értünk haza a templomi szertartásról Gyuri ﬁammal. Gyorsan megvacsoráztunk, mert a nálunk szokásos kis böjti levest már délelőtt
megfőztem. Tudod, mi egy hagyományos templomba járunk, ahol tridenti liturgia szerint miséznek. A szertartás
végén szakrális csönd… hallgatagon tértünk haza.
Szomorúan, némán vacsoráztunk kettesben. Ez a második Nagyhetünk drága férjem, Bill nélkül. Már sokszor
voltam ilyen nagypénteki szertartáson, de még soha nem
volt rám ilyen hatással a szentmise. Igazi katarzis élmény
volt. Már az elején megrendülten néztem a csöndben bevonuló ministránsokat és a papot, a nyitott, üres tabernákulumot. Mélyen átéreztem a sokszor hallott, jól ismert
szent olvasmányokat az áldozati bárányról, akinek meg
kell halnia. Hogy is van ez? Az Úristen, miután egyszülött
ﬁát kivégezték, mint egy bűnözőt, elárasztja végtelen irgalmával a világot? Ez aztán az isteni logika! Hogyan is
tudnám én ezt teljesen megérteni, mint valami geometriai
tételt? De bizalommal, hittel el tudom fogadni. És ha ezt
elfogadom, akkor már az én életem tragikus fordulatát is
másképp, mintegy fölülről látom: Negyven évi boldog házasság után… ásó, kapa, nagyharang.
Ma este, a szertartás után csodálatos módon megtisztulva, megkönnyebbülve végre elég erő van bennem ah-
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hoz, hogy nekifogjak és leírjam az igazságot, hogyan is
halt meg az én férjem. Minden nap írok egy keveset
hozzá, aztán majd elküldöm Neked, édes Ilonkám, hiszen
olyan régóta ígérem. Bill, mint tudod, rendőr volt, csak
úgy, mint Andrew, az apósom, és annak az apja… legalább három generáció.
Ugye, nem hitted volna, hogy egyszer majd egy rendőr-dinasztia ﬁába szeretek bele, és ő lesz az én drága férjem? Emlékszem, mennyire utáltuk annak idején a rendőröket, a hatvanas-hetvenes években Magyarországon? De
hogyan is szerethettük volna ezt a testületet, ami inkább
az elnyomó hatalmat szolgálta, mint a polgári rendet? Itt,
Amerikában, egészen más volt a helyzet, amikor én
1977-ben ide kerültem, ebben a kis városban, ahol ma is
élek. Itt a békés polgárság védelmezője, a rend intézményes őre volt ez a fegyveres testület. De nem akarom,
hogy Te is szomorkodj az ünnepen, majd a következő levelemben mindenről beszámolok.
Képzeld, tegnap este, Nagycsütörtökön - vagyis Zöldcsütörtökön, ahogy nálunk is nevezik – többen is hívtak
vacsorára, de mi Gyurkával Marcsi lányomékhoz mentünk. Ilyenkor zöldet eszünk: Marcsa hihetetlenül ﬁnoman
készíti a spenótot borssal és fokhagymával, mellé bundáskenyeret. Vidáman, jó étvággyal ettünk, örültünk, hogy együtt lehetünk. Holnap, Nagyszombaton újra sütök-főzök:
délután átjön teára néhány kedves templomi ismerősünk,
akkorra szoktuk elkészíteni az itt szokásos "hot cross
bun"-t. Van, aki már Nagypéntekre süti, mi szombatra, ezzel a ﬁnomsággal szakítjuk meg a nagypénteki böjtöt.
Ilonkám, ne áruld el senkinek, de én ezt a hagyományos angolszász süteményt alapvetően ugyanúgy készítem, mint a foszlós kalácsot szokás. A különbség az, hogy
a lisztbe nem csak csipet sót, hanem jó sok fahéjat és egy
kis szegfűszeget is keverek, aztán a langyos, cukros tej-
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ben feloldott élesztővel, pár tojással, friss vajjal a szokásosnál valamivel keményebb, de ruganyos tésztát gyúrok.

Amint a tészta összeállt, belekeverek egy jó bögrényi apróra vágott kandírozott narancshéjat. Mások mazsolát
tesznek bele, a kandírozott narancshéj az én specialitásom. Persze, tehetsz bele Te is mazsolát, vagy egyéb
aszalt gyümölcsöt, sőt, ha nem tudsz választani, tegyél
ebből is, abból is egy kicsit, aztán legközelebb eldöntöd,
minél maradsz. A készre gyúrt tésztát egy alaposan kivajazott tálban megkelesztem. Ha már duplájára dagadt,
szilva nagyságú darabokat szakítok ki a tésztából, kézzel
gömbölyűre formálom, és egy kivajazott tepsibe teszem,
egymástól 3-4 centi távolságban. Egy éles késsel keresztet karcolok a tésztagömbökbe, és újra kelesztem, amíg
duplájára dagadnak, akkor forró sütőben hamar megsütöm. Ezalatt elkészítem a cukros mázat a fehér
kereszthez. Kevés tejben feloldok pár evőkanálnyi porcukrot és egy kis reszelt citromhéjat. Ha a sütemény megsült, vagy 10 percig hűlni hagyom, aztán konyhai ecsettel
az előzőleg bekarcolt kereszt formákra rámázolom a
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fehér keresztet a cukormázzal. Máris lehet tálalni, mert
így igazi a "forró keresztes zsömle"!
Szombat este aztán elmegyünk a Feltámadási szentmisére, utána az egész család hozzánk jön hajnali reggelire. Addigra én megfőzöm a húsvéti sonkát is, ebből fogunk vasárnap hajnalban reggelizni. De előtte a sonkát, a
kenyeret, ezt-azt kosárba teszem, és a mise végén úgy,
mint sokan mások, kendővel szépen letakarva sorban
odatesszük az áldoztató rács elé. Miután a pap a sekrestyében levette a palástot, visszajön, és megáldja a kosarakban levő ételt.
Húsvét hétfő itt sajnos már nem ünnep. Se a Húsvét,
sem a Pünkösd nem kétnapos ünnep Amerikában, legalábbis hivatalosan nem az. Ennek ellenére mi a családban, mint sok más ismerősünk, tartjuk az ünnepet. Aki
csak tud, szabadnapot vesz ilyenkor, nem megy munkába. Locsolkodás errefelé nincsen, de szegény Billem – Isten nyugtassa! - engem minden Húsvét hétfőn meglocsolt. Kapott is érte szép piros tojást! Én adtam volna neki
hímes tojást is, mert egész ügyesen pingálok, de nem,
neki csak igazi piros tojás kellett!
Most látom csak: elmúlt már éjfél! Mialatt Neked írtam, lassan szombat lett. Hamarosan virrad. Elfáradtam,
megyek aludni. A Nagyszombat nálunk általában csöndesen telik. De utána jön Húsvét vasárnap, a Feltámadás
ünnepe! Azon a napon nincs helye a bánatnak.
Édes Ilonkám, szívből kívánok Neked és szeretteidnek áldott, vidám Húsvétot!
Régi barátnőd:
Kata

A húsvéti feltámadás jegyében, mert mindenre
van megoldás, amíg emberségünk nem hagy el
Mi szükséges ahhoz, hogy Csillagvirág nyíljon?
Zsolt nagyon szerette a szabad életet. A lelkének mélységei is azt sugallták, hogy ő a mindenen átsuhanó. Irtózott minden korlátozástól, köteléktől, ami a legkevésbé is
fogva tartotta. „Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem”.
Sokszor járták át lelkét-fejét ezek a gondolatok. Szerelem
nélkül üres a szabadság és szabadság nélkül teher a szerelem. Mindig úgy érezte, hogy akkor lenne igazán boldog,
ha szerelmesen, szabadon száguldozhatna a párjával, akivel tökéletesen értik egymást, érzik egymást és bármit
megadna, bármit megtenne érte, ha szabadon hagyja. Ez a
szabadon hagyás - úgy érezte -, bevonzaná egymástól azt,
amit kívánnak, amire vágynak, mert egyiket sem terhelik
olyan kötelékek, amik minden esetben az eltávolodást,
vagy az eltávolodás vágyát jelentenék. A nők, természe-

tükből adódóan olyan férﬁra vágynak, akinek jelenlétében mindig biztonságban érzik magukat. Ez a természet
rendje. Az igazi nő attól boldog, ha egy ilyen férﬁnek viselheti a gondját és az igazi férﬁ hálás azért, ha a párja így
gondolkozik. Zsolt sokszor kockáztatta a életét azért a nőért, akit élete párjának hitt, de szép lassan rá kellett ébredjen a tévedésére és az együtt megélt történetek sorozata
azt bizonyította, hogy ez a fajta gondolkodás teljesen egyoldalú. Zsolt a szívét, lelkét odaadta volna neki, de ezt a
párja soha nem viszonozta. Adél, Zsoltnak ezt a tulajdonságát hamar felismerte és ki is használta, na meg bízott is
benne, de ez Zsoltot már azért sem zavarta, mert ettől
érezte jól magát. Amikor Újév első napján heten másztak
fel a Szék-sziklára, végig egyensúlyoztak a jeges oldalon,
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Zsolt két barátjával mindig előre ment, kötelet kihúzni a
veszélyes szakaszokon, hogy a három lányt biztonságosan átsegítsék. Egyik ilyen alkalommal az Adél két ﬁú
unokatestvére lélekszakadva futott Zsolt után, hogy jöjjön
segíteni, mert Adél megcsúszott és a 80 méteres szakadék
fölött lóg a levegőben. Zsolt zerge módjára futott vissza.
Egy sziklaperemen egyensúlyozva elérte Adélt, elkapta a
csuklóját, felrántotta, s mint egy játék babát, a bal hóna
alá vette, és tovább egyensúlyozva, meg fél kézzel kapaszkodva, biztonságos helyre vitte.
Ilyen és ehhez hasonló történeteket éltek meg évekig,
ahol Zsoltnak már az is kielégülésnek számított, hogy valaki rá meri bízni magát. Ettől érezte magát erősnek és
bátornak. Aztán szép lassan, amikor néha neki is szüksége lett volna segítségre, azt soha nem kapta meg. Adél őt
csak addig használta, amíg szolgálni tudott, de amikor
megbetegedett, még az életéből is leírta és a közös gyermekeiknek is azt hangoztatta, hogy apuka már nem fog
sokat élni. Arra készítette elő a gyermekeket, hogy barátkozzanak meg az apjuk elvesztésének a gondolatával. De
Zsoltban mindig ott volt az élni akarás és akárhányszor is
esett el, mindig talpra tudott állni. A segítség viszonzásának még a gondolata is ellenségeskedést és viszályokat
szült, ami végül az elváláshoz vezetett. Zsolt a saját bajaival és gondolataival eddig is magára volt hagyva, de
sehogy sem tudta megérteni, hogy miért kegyetlenkedik
vele a sors, miért veszi el tőle – amiről azt hitte, - az élete
értelmét jelenti és ez nem más, mint hogy gondoskodhasson arról, akit szeret. Ugyanis, Adél azt vágta a
fejéhez, hogy azért válik, mert túlságosan biztonságban
érzi magát mellette. Az ilyen fajta megnyilvánulások
mindig a szeretetlenségről árulkodtak, és szeretet hiányában az ember lelke szép lassan elfásul. Az ember, az élet
apró örömeiben találja meg a boldogságát. Egy jó szó,
egy megértő mosoly, az együttérzés adja meg értelmét
földi létünknek.
Akinek nincs párja, az olyan, mintha a fél lába hiányozna és egy lábon kéne végig ugrálja az életét, de ha a
párunkban nincs megértés, sohasem tudunk összhangot
teremteni egymás között, mert az mindig félreértéshez
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vezet és az értelmetlen magyarázkodások minden életerőnket elszívják. Akkor már jobb, ha tovább ugrálunk fél
lábon. Az igazi élettársak úgy egészítik ki egymást, ahogy
az egyik kéz segíti a másikat. Amióta a Teremtőnk szétválasztotta a lelkeket férﬁra és nőre, azóta mindig keresik
egymást, s ahányszor tévesen választanak, újra és újra
csalódnak. Idegesek, mert nem találják a másikban azt,
ami belőlük hiányzik. Valahol mindenkinek meg van a
hozzáillő társa, csak ebben a társadalmi „rendben” elfelejtettük, hogyan kell azt bevonzani és ha találkoznak is
egymással, legtöbb esetben elmennek egymás mellett. Ha
már az életük második felében a lelkek felismerik egymást, lehet, olyanok az életkörülmények, hogy lehetetlennek látszik az összehangolódás, s mire rájövünk a megoldásra, eltelt a rövid kis földi életünk és a következő életünkben kezdhetjük újra a keresést. Amíg a karma körforgásában vagyunk és emberi ésszel gondolkozunk, ez
valóban így van, de ha a szellemünk felülírja ezt és kilépünk a körforgásból, mindent meg tudunk változtatni. Ha
emlékezünk és tudatosítjuk magunkban, hogy örökéletünk van és teremtők vagyunk, úgy alakítjuk földi életünk
színdarabjait, ahogy akarjuk, s ahogy nekünk tetszik,
akkor majd elszórakozunk minden darabon, aminek a
rendezői is mi vagyunk.
Ezek a gondolatok felvidították Zsolt szívét és már
tudta, hogy csak egy csettintés a megoldás. Hát persze: a
vonzás törvénye! Azt gondolom amit szeretek, azt élem,
amire vágyom és mindenem megvan. Hagyom, hogy a
mindenható, Teremtő Atya nyilvánuljon meg bennem, és
minden kérésem teljesül, ami nem ütközik bele a teremtés
rendjébe. „Hol Isten, ott szükség nincsen.”
Az égre tekintett, s szemei előtt váratlanul feltűnt egy
fényes csillag, mely egyre közeledett, majd virággá változott. Ragyogó szirmai szétnyíltak és a közepéből egy
gyönyörű tündér mosolygott rá. „És azóta az égből,
csillagvirágok hullanak.”
Nagy Zoltán,
okl. természetgyógyász

Az eszmék reinkarnálódásáról,
ezúttal külön magyarázat nélkül. Hiszen minden sor magától beszél. III.
Zord Idő, 1919. 2. szám
A KÖZÉPSZERŰSÉG DICSÉRETE
Nem tudtam behódolni a középszerűségnek. Nekem
hiába mondták: „De nézd, ﬁam, mindenütt ott vannak,
parlamentben szónokolnak, akadémián elnökölnek, bir-
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tokpolitikát csinálnak, tizenkilenc kiadást érnek, hadtesteket vezetnek – minden vezető pozícióban őket látod;
merőben akadémikus vagy, ha még tagadod a – kiválóságukat...” – Miiit? – A kiválóságukat. A középszerűség kiválóságát. A rátermettségét minden vezető szerepre. És én
tagadtam. Konokul, dacos elhatározottsággal. Azt mondtam: „Persze, most vezethetnek, most elnökölhetnek, szó-

Nézőpont
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nokolhatnak – mert most mindegy, ki vezet, ki elnököl, ki
szónokol. Mert most csend van, rend van, nincsen semmi
baj. És – parva sapientia regitur mundus. Megy minden
magától, és lehetnek elől a középszerűek – hisz mindegy,
ki van elől, mikor nincsen baj és nem is fenyeget... De
csak jöjjön egyszer idő, hogy szükség lesz valakire, az
észben, tudásban, jellemben, legelsőkre – hej!, hogy rángatjuk elő őket szerénységük odvaiból, és hej!, hogy futnak hátra ezek a mostani vezető senkik, hátra, hátra legislegisleghátra...” És eljöttek ezek az idők. Egy hőst, egy
hőst ide – tízezer senkit egy hősért! S ha nincs az élők között, a sírjához megyünk, s a tíz körmünkkel kikaparjuk
onnét! Merőben fölösleges a fáradság, monsieur! Hőst!...
merőben fölösleges. Ezennel bemutatom önnek az alábbi
urakat: X. Y. Z. Ha fél, hogy összetéveszti, számozza meg
őket. De ne féljen, semmi baj nem származik az összetévesztésből sem. Csak bizalom, Iksz, Ipszilon és Zé mindent elintéznek. Nem bízol a szemedben... Ez lehetetlen.
Hisz ezek – a tegnapiak, a tegnapelőttiek, az azelőttiek. És
ezek mernek vállalkozni? és ezek fognak elintézni? Fakard a kézben, falovon ülnek, játékpisztoly a nyeregkápában... ezek? Ezek. Megint vezetnek, megint szónokolnak, megint elől vannak. És az észben, tudásban, jellemben elsőket megint nem látod sehol... Behódolok. Dacos
derekamat meghajtom, és a kalapomat megemelem – a
középszerűség előtt.
Osvát Kálmán

*

**

Zord Idő, 1920. 13. szám
ÉN, HERKULES
Bocsássák meg bűnömet az olimposzi istenek – de ha
még sokáig így megy a dolog, (szerénység ide, szerénység oda!) én félistenné habilitáltatom magam. Hogyne kelnének bennem ilyen hiúságok, mikor látom, hogy
mások is, minden körülöttem élők – nem embert, hanem
legalább is valami félistent látnak bennem. Olyan feladatokra tartanak képesnek (és rám is bízzák ezeket), amelyekhez Herkules 12 munkája: csak vasárnapi kirándulás
a Somos-tetőre. Na hallják csak: Miután már sikerült
másfél évig különféle ravaszságokkal a torkomra tett
kést, a bőrömtől mégis egy milliméternyi távolságban eltartani – egyszerre újabb és még nehezebb kérdés elé állítottak. Kiutazik Budapestről Párizsba, általam személyesen ismert Bénárd Ágoston orvostudor, saját töltőtollával
aláírja a magyar békét és ezzel az egyszerű, minden szellemi megerőltetés nélkül véghez vihető művelettel olyan
zavarba hoz engem, hogy a fülem is kétfele áll! Értsék
meg: Uraim és Hölgyeim! Másfél évig balanszírozhattam

EKOSZ-EMTE

a kötélen, másfél évig tarthattam az egyensúlyt (bal kezemben a nemzeti becsület, jobb kezemben egy új világtörténelem), és most jön ez a ﬁú, pecsétet nyom a Világtörténelemre, és felborítja a féltve őrzött egyensúlyomat.
Én olyat esem mindjárt, hogy... Ne méltóztassanak azt
gondolni, hogy ez csak egy jó tréfa. Legkevésbé azt,
hogy: jó. De azt sem, hogy tréfa. A fele sem az. A békeszerződés aláírásával én, dr. Herkules a legkínosabb zavarba jutottam. Másfél évig minden elhatározásomat azzal a kitérővel halogathattam, hogy: „Várni kell, semmi
sem bizonyos. Várjunk, míg a béke alá lesz írva.” Nos, ez
a kolléga egy mozdulatával kihúzta a gyékényt alólam. A
béke alá van írva. Hiszen jó, még van egy kis időm. Még
mindig mondhatom: Hohó, még nincs ratiﬁkálva. Igaz,
hogy nem tudom egész pontosan mi az a ratiﬁkálás, de
azért mondhatom. (Errefelé igazán nem kell nagyon szégyenkezni, ha valamit nem tud az ember biztosan, és
mégis mondja...) De valahogy úgy érzem, hogy a ratiﬁkálásra már nem kell újabb másfél évig várakozni. És akkor
végérvényesen döntenem kell. És akkor – De itt már
beszéljünk komolyan. Az új helyzet, mely Erdély katonai
okkupációjával beállt, engem, egyes embert rettenetes
helyzetekbe sodort. Meg kell mondani: nemcsak a helyzet adottságai tehettek erről, hanem emberek is. A túlzó és
türelmetlen sovinizmus, mindent egyszerre akart. Egy
édes megszokottságot, parancsszóval akart közönnyé változtatni át. Ma talán szabad már megmondani, hogy e türelmetlen sietség inkább ártott, mint használt. A fájó magyar lélek (s még bántalmaztatott is!) mit tehetett? Szavakat keresett, formulát, reményt. Csoda-e, Uraim? De nehogy csak egyfelé osszak igazságot, a másik oldalnak is
kell valamit mondanom. Arról az oldalról a magyar, lélekkínzó lelkiismereti összeütközését még súlyosabbá
tevék: gyanúval, váddal, örök kétkedéssel. Ha még egyszer jönnek ilyen helyzetbe, vagy a mostani helyzet tovább folytatódnék, brutális őszinteséggel jobbra és balra
odakiáltanám: Nem engedem magamat erőmet meghaladó problémák elé állítani. Tőlem ne kérdezzék, hogy melyik állam polgára vagyok! Hogy ez az állapot, de jure,
vagy csak de facto állapot? Én, sem ezt nem tudom, sem
azt nem tudom. Csak egyet tudok. Hogy: munka nélkül –
kétszerkettő négy –, mind elpusztulunk.
Osvát Kálmán

Érték
Gyakran az kerül
A legtöbbe, amiért
Semmit sem kapunk.

Átalvető

Könyvbemutató
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B. Osvát Ágnes
kaleidoszkópjáról
Egy mívesen megtervezett kötetben olvashatjuk újra
B. Osvát Ágnes közel száz
írását, melyek hosszú éveken
át óramű pontosággal jelentek meg az Átalvetőben. A
magyar és erdélyi magyar
irodalom színgazdagságát
tükröző épületes, gondolatébresztő „összeállítások” nemcsak esztétikai élményt nyújtanak, hanem etikai, pedagógiai értéket is közvetítenek.
Az irodalmi múltat mintegy erkölcsi példázatként állítják
elénk. Nem csoda, hiszen a szerzőnek a nagyapja, a marosvásárhelyi Zord Időt szerkesztő Dr. Osvát Kálmán, és
nagybátyja, a Nyugat híres Osvát Ernője jelenti a mércét.
A címlapon olvasható fészekmeleg odaillő szó, mivel a
szerző őrzi-félti, nehogy kakukktojások kerüljenek az Átalvető fészkébe az érdekvezérelt, internet által felgyorsított,
de esztétikai értelemben lecsupaszított modern világban.
B. Osvát Ágnesnek az Átalvetőben kifejtett munkássága persze jóval több ennél, ebben a kötetben csak az
irodalom esztétikai és etikai stációin vezeti végig az olvasóit. És hogy merre tart mindeközben? Talán a vallási
stáció felé – gondolhatjuk -, ugyanis a fényképe mellett az
alábbi versidézet áll a hátsó borítón:
„Álomi tájak vonzásában
születtem, szerettem és hittem,
kezem nyújtottam bizalommal,
de nem látta meg, csak az Isten.”
Ilyen példaadó tevékenységgel, ilyen gazdag múlttal a
tarsolyában nem hisszük, hogy e négy sorban végleges
ars poetikát olvashatunk.
Dr. Szekeres Sándor, az Erdélyi Körök Országos Szövetségének elnöke írt eligazító előszót az EKOSZ támogatásával megjelent kötetbe. Ezek az írások közel negyedszázadot fognak át, ami bizony hosszú idő. Azóta eltávozóban egy életforma, amely viszi magával éltető melegét
és fényét, és az új, amely felé igazítjuk gyerekeink, unokáink léptét, még csak most dereng az ég alján. Ebben a
furcsa félhomályban a megterhelt képzeletünk fenyegető
szörnyeket is lát, amelyet csak ilyen épületes könyvekkel
és közösségi összefogással lehet távol kergetni magunktól.
S. Király Béla
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LASSACSKÁN
Az álmok népe messze vándorolt,
vak éjszakák ködében tévelyeg.
Bár ellenük vád egy sem volt koholt,
elűzetésük nem volt tényleges.
Ha álom nincs, puszták az éjszakák,
csalódott csillagot kerül a hold,
korom lepi a tükrök ablakát,
zsibbadt a vágy, mely máskor átkarolt.
Próbáltam visszatéríteni álmokat,
sápadtan egyik egyre visszatért
bennem pirosra festeni a vért.
De nincs remekművekről másolat,
az életem lassacskán elfogyott.
Az álmok nem pénzen vett zsoldosok.

*

**

B. Osvát Ágnes

ÚRISTEN, JUT MÉG
EGY KIS IDŐD REÁM?
Istenem, egedből lógnak rám jégcsapok,
s földön futkosó, fagyott szívemet láthatod.
Nem tudom, idődből telik-e rám nézned,
hogy mivé váltam én, az nem a te vétked.
Félholtra fagyottan, remegve kérdezem:
akkor ez itt mind a saját érdemem?
Hiába nézek fel, nem látok csillagot,
a hitem, reményem, régesrég elhagyott.
Tavasz van, táncoló virágok tobzódnak kertemben,
bokázó darazsak, bogarak röpködnek köröttem,
intenék feléjük, nézzétek, itt vagyok,
ám tovalebbennek, nem tudják ki vagyok.
Pedig nem oly régen, mosollyal köszöntek,
harmatos szirommal felém integettek.
Istenem, olvaszd fel azt a sok jégcsapot,
irányítsd feléjük a sugárzó napot,
változtasd ezüstős esőkké a jeget,
hadd olvasszák fel a megfagyott szíveket.
Kérlek, csak egy napra add vissza hitemet,
s én örök hűséget fogadok teneked.
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A Mesternél
(Életkép 1984-ből) - Farkas Árpád emlékére
Azon a különleges napon, amikor először kopogtattam a Költő ajtaján, még azt reméltem, hogy én is lírikus
leszek. Már csak a közelismerés iktató pecsétje hiányzott
bizonyítványomból ahhoz, hogy a Parnasszusra tekinthessek.
Két év kellett ahhoz, hogy erőt vegyek magamon és
személyesen is felkeressem őt. Ebben a hetvenezer lakosú Olt parti megyeszékhelyen még volt tekintélye a tanári
pályának, még nem ért ide a későbbi amerikanizáció
pusztító mételye. De gyarló az ember, és mindig többre
vágyik. Látogatásommal írói kétségeimet akartam eloszlatni. A város fölötti széles fennsíkról - ahol a Mester lakott - szép kilátás nyílt a brassói medencére, a kanyargó
Feketeügy környékére, és jól látszottak a bodoki havasok.
És a legfontosabb, hogy közel volt a Székely Tükör, a későbbi Háromszék szerkesztősége, ami a székely Parnaszszust jelentette számomra.
Nem a lányai - Ő nyitott ajtót! Biztató mosollyal tessékelt befelé, mutatva az utat írószobája felé. Mindenhol
könyvek, ritka kiadványok incselkedtek velem a négyszobás lakásban, bármerre pillantottam menet közben. Az
írószobából kiléptünk a második emeleti erkélyre. Úgy
sorakoztak előttünk a fenyőfák, mint huszárok a díszszemlén. Rá se rántottak a téli hidegre, amelyet a Nemere
fújt ide a Keleti Kárpátok felől. Végre letelepedtünk az
íróasztalhoz. A beszélgetés nehezen indult részemről,
kezdetben elég csapongó válaszokat adtam, de aztán
megnyugtatott, hogy nemsokára - kötéssel a kezében mellénk telepedett Múzsa, a felesége. A Mester hosszas
irodalmi fejtegetéseit hallgatva lassan beesteledett. Hol rá
néztem, hol a háta mögötti, behavazott fenyőkre, az ablakon túli székely holdvilágra.
Anche io sono poeta: mikor rám került a sor, türelmetlenül rángattam elő verseim a táskámból, és tettem elé az
íróasztalra. Nem nyúlt még értük, előbb kiment borért a
konyhába.
A Múzsája közben a munkahelyi gondjaimról, a kolozsvári éveimről, az egyetemről, és a Kis-Küküllő menti
szülőfalumról kérdezgetett. Szép arcán alig karcolt valamit az idő galamblába! Kötőtűi sebesen párbajoztak a kezében: egy sima – két nádli, egy sima – két nádli… Nem
tudtam megállni, hogy ne dicsérjem a Mestert. A könyveiről beszéltem és a példát sugárzó tartásáról. Ki másnak, ha nem neki?
- Ez mind szép és igaz – hagyta jóvá bólogatva. - Csak
ne volna néha olyan lusta.
- Miért baj a lustaság? – védtem a Mestert. – A költő
lábát lógatva is a gondolatait érleli. Akárhol ül, magas-

laton van. A világ határhegységeinek csúcsáról kémleli a
jövőt és ítéli meg a jelent.
- De kedves tanár úr – vonta fel a szemöldökét -, nemcsak ő és a mű van a világon! Családja is van. Ha írni tud,
írjon minél többet, ne keresse a kifogást a külvilágban, a
diktatúrában, bármiben… Írjon, amíg csak akad, aki olvassa e mostoha tájon. Tudja mit? Olvasson nekem valamit abból, amit az asztalra tett!
Köszörületlen, érces hangon olvastam, ami a leghamarabb kezem ügyébe akadt:
Hársvirág illat
Szoknya villan az éjszakában.
Dúdolok hozzá dallamot.
Fodrozó térben, hanyatt a fűben
várom a megváltó harmatot.
Egy ingujj a holdfényben szárnyal.
Foszlik gyönyörű alakod
az éjféli szélben. Ha kél a Nap
eltűnök én is – felszáradok.
- Nagyon szép, és milyen keresett képek! – nézett rám
áthatóan. Aztán a Moirák húgaként ismét fonni kezdte
sorsunk szálait. Még hozzátette: - Ezt nem biztos, hogy
értékelni fogja! Mostanában Kassákot olvas!
Szelíden beszélt, rajta felejtettem a tekintetem. És a
hangja, akár egy zsoltárdallam!
A Költő dohogva jött be. De talán csak színlelte. Az is
jól állt neki, mint minden. Megállt a szoba közepén: egyik
kezében boros palack, a másikban szódavizes üveg.
- Alig hagylak magatokra, máris szövetkeztek a hátam
mögött – görgette a szavakat tettetett szigorúsággal. - A
Múzsám - mutatott balra - és a …
- … a fegyverhordozód – fejeztem be sietve, bennfentesen.
Töltött, koccintottunk. Komótosan vette kézbe verseim, mint a bankárok az ügyfél előnytelen szerződését.
Hol bólogatott, hol elismerően hümmögött, majd felhúzott szemhéjjal hipnotizálta a papírlapot. Az utolsó szerzeményem olvasva a lapra bökött:
- Ezt a verset panyókára vetted! Folyton lecsúszik
rólad…
Én is csúszni kezdtem lefelé, de a felhajtott pohár bor
segített megkapaszkodni.
- Nem rosszak a zsengéid – engedte ki tüdejéből a levegőt -, de nem vagy vérbeli lírikus!
A karosszéknek préseltem a hátam élő kérdőjelként!
- Nem vagy eléggé követelődző! – folytatta. – A szüle-
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tett költőt még a szellő is sértegeti, ha nem kedvére
fújdogál. És jár-kel, mint a pulykakakas, mindenkire rárivall: „Nézzetek rám, én helyettetek is szenvedek!”
- Az éremnek két oldala van – védekeztem -. Az egyik
mottó így szólna: „költő vagyok, tehát írok”, a másik:
„írok, tehát költő vagyok”. Én az utóbbiak táborába tartozom. Az demokratikusabb…
- A demokráciát ne az alkotók világában keresd! – vágott a szavamba. - A tehetség hatalmát nem lehet megosztani! És nem is szabad! Felaprózod magad és elkótyavetyéled öröklött kincseid!
- Miért kellene a költő holdudvarának megelőznie a
Holdat magát? – kérdeztem felbátorodva.
- Figyeled, hogy akar kicsúszni a markomból? – fordult Múzsája felé. – A lelkéhez beszélek, ő meg metanyelvet öltöget!
- Igyatok inkább a karcos borból – dorombolt csitítóan
a kötőtűk fürge úrnője.
A Költő felkelt, majd kiment és rágyújtott. Csatlakoztam hozzá. Együtt kémleltük a havas tájat, a sárgafényű
utcalámpák előterében pilinkélő hópelyheket.
- Prózával próbálkoztál? – kérdezte váratlanul.
- Ez biztatás vagy gúny? – rágott belül a kétség két
slukk között.
Apósom jutott eszembe, a szovátai Mezőhavas zenekar prímása, aki szerint a hegedű az igazi hangszer. Igen,
a költemény az igazi irodalmi műfaj.
- Belekezdtem már egy tucatba – mondtam -, de nem
volt szívem befejezni őket…
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Nemsokára szedelőzködtem, és elpakoltam irodalmi
cókmókjaim.
- Jó, legyen! – álltam kötélnek. – De az első novellámban a mai beszélgetésünket örökítem meg.
- Lelked rajta. Látom, könnyen meg lehet győzni téged. Aztán mit kezdesz vele? – kérdezte rámenősen.
- Pesten szoktak hirdetni pályázatot kezdő novellisták
számára - okoskodtam. - Hamarosan meglátogat egyik
szegedi egyetemista barátom, majd átcsempészi a határon.
Búcsúzás közben még kicsinyég méregettük egymást,
majd megszorította a kezem.
- „Fortuna szekerén okossan ülj, / úgy forgasd tengelét, hogy ki ne dülj!” Ne feledd, hogy annak idején Faludi
Ferenc is átpártolt a prózához. Rajtad áll, hogy felveszede a kesztyűt, amit a sors arcodba dobott. A tehetség sohasem elég. Vállalnod kell, hogy kivétel is légy, annak minden ódiumával!
A Mester szélesre tárta az ajtót, hogy lássak a vaksötét
lépcsőházban lefele menet. A félemeletnél tartottam, amikor még utánam kiáltott:
- Nem a villanyáramot szüntették meg, hanem az
áramszünetet adták meg! Kiálts fel, ha leérkeztél!
Az ellenséges félhomályban ismét verssorok cikáztak
előttem. A földszint közelében már fura szófordulatok
foszforeszkáltak a hideg falakon. Ha ezek a téli szentjánosbogarak hazáig kísérnének – gondoltam -, megírhatnám az
utolsó költeményem! Aztán jöhet az élet - azaz a próza!
S. Király Béla

A hitem, szeretetem és nemzetem drágább volt az életemnél
Emléktábla avatás Nagybányán
1961. január 29-én felakasztva találták hivatalában
Tőkés Béla nagybányai református esperest, aki sosem hagyta cserben híveit még a
legnehezebb percekben sem. Ravatalát
gyanús körülmények között őrizték, még a
családtagjai sem mehettek a közelébe. 60
év kellett elteljen ahhoz, hogy kiderüljön: a
tragikus hirtelenséggel elhunyt lelkész nem
öngyilkos lett, hanem a szekuritáté gyilkolta meg, amiért nem akart lelkésztársai besúgója lenni.
2021. szeptember 19-én ünnepélyes
keretek között emléktáblát helyeztek el a
Nagybánya - Óvárosi református templom
előcsarnokának falára Tőkés Béla mártírhalálának emlékére. Az ünnepség a vasárnapi istentisztelet keretében zajlott. Igét hirdetett Tőkés Béla unokája, Papp Hunor sztánai református

2022. március

lelkipásztor. Az istentisztelet után dr. Papp Huba - szintén
unoka - felolvasta Tőkés Béla élettörténetét, majd 47 családtag jelenlétében leleplezték az emléktáblát. A felolvasott
élettörténetet édesapja önéletrajza és Dr.
Hermán M. János Zwoleni (Hollandia)
nyugalmazott lelkipásztor "Emlegetése harminc évig tilos volt. Tőkés Béla életrajzi hagyatéka" című írása (Királyhágómelléki református egyházkerület kalendárium 2018)
és saját emlékei alapján Papp Leventéné
Tőkés Ildikó, a lelkész lánya írta meg és
küldte el az Átalvető szerkesztőségének.
TŐKÉS BÉLA élete
Tőkés Béla 1912. június 15-én született
Aranyosegerbegyen, édesapja Tőkés András helybéli lelkész, édesanyja Györﬀy
Mária, a néprajztudós Györﬀy István húga.
A középiskolát a kolozsvári Református Kollégiumban
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végezte, 1930-ban érettségizett. Öccsével, Tőkés Elekkel
édesapja nyomdokába lépett és a papi hivatást választotta.
Teológiai tanulmányait Kolozsváron, Budapesten és Bázelben folytatta. Lehetősége lett volna külföldön maradni, de ő
hazatért szülőföldjére. Segédlelkészként szolgált Élesden és
Nagyvárad-Olasziban. Utóbbi helyről hívták meg egyhangúlag parókus lelkésznek a Temes megyei Végvárra, ahol
1938. március 27-én iktatták be. Még az év június 5-én
Élesden feleségül vette Vadai Ilonát, Vadai Béla esperes lányát. Három gyermekük született: Gábor, Ildikó és Béla.
1940-ben, a második bécsi döntést követően, amikor
Végvár Romániánál maradt, kitartott gyülekezete mellett. A
második világháború során, az Antonescu fasiszta diktatúra
éveiben is kiállt népe mellett, és annak jogait védte. 1943ban a helyi csendőrség rosszindulatú vádja alapján a temesvári hadbíróság elé állították és egyhónapi börtönre ítélték,
amit le is töltött. Az indoklás szerint megsértette az állam
nyelvét, mert magyarul állította ki az anyakönyvi kivonatokat. A második világháború alatt a román katonai behívók
elől Magyarországra szökött legényeket írásokkal látta el.
Ezért 1944. augusztus 25-én letartóztatták és Târgu Jiuba internálták, ahol közel 10 hónapot raboskodott. Itt az internálótábor több ezer lakója között végzett lelkészi szolgálatot.
Tőkés Bélát hazatérésekor hívei lelkesen fogadták és
nemsokára az egyházkerület Bukarestbe küldte, hogy képviselje őket az 1945. október 15-én tartott országos lelkészkongresszuson. Itt Petru Groza miniszterelnök az
állam számára akarta megnyerni az egyházakat. Erről, a
szinte román ortodox zsinattá váló kongresszusról jegyzéket készített, amely tartalmazta a soha életbe nem lépett
lelkészi szövetség alapszabályait. A zsinatot követően
kezdték el – az előzetes ígéretekkel ellentétben – az államnak be nem hódoló katolikus, valamint protestáns egyházak papjainak és tanítóinak letartóztatását.
Lelkipásztori munkája mellett tovább képezte magát,
1947-ben a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen földrajz, történelem és néprajz középiskolai tanári szakon oklevelet szerzett. Munkatársa volt a Székely Nemzeti Múzeumnak, Végváron falumúzeumot alapított, továbbá néprajzi tárgyú dolgozataiból kettő írásban is megjelent.
Nagyon szerette a végváriakat, ugyanakkor gyermekei
iskoláztatását szem előtt tartva megpályázta a NagybányaÓvárosi Református Egyházközség megüresedett lelkészi
állását, ahol megválasztották és 1955. december 18-án beiktatták. A végvári gyülekezet a búcsú istentiszteleten új
palásttal ajándékozta meg.
Lelkészként új gyülekezetében is fontosnak tartotta a
családlátogatást. Rövid időn belül a templomba járó hívek
száma megnőtt, a templom felszentelésének 150. évfordulójára pedig – lelkes közadakozásból – sikerült az épületet
kívülről és belülről felújítani. Ezt a közösség 1959. szeptember 13-án hálaadó istentisztelettel ünnepelte meg.
Munkásságával nagybányai szolgálata során is felkeltette
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a román állambiztonsági szervek ﬁgyelmét.
Ebben az időszakban már számtalan családtagja vált a
kommunista diktatúra áldozatává. Az érmihályfalvi lelkész sógorát, Sass Kálmánt, többszöri bebörtönzést követően 1958. december 2-án kivégezték a szamosújvári tömlöcben, családját a bărăgani Olari nevű faluba telepítették.
Lelkész öccsét, Tőkés Eleket politikai okokból zárták börtönbe; apósát Vadai Bélát, az egykori élesdi esperest pedig
két évre a Duna-csatornához hurcolták.
1960 tavaszán Nagybánya Városi Néptanácsa el akarta
tulajdonítani az egyház két épületét. Tőkés Bélát állandóan
zaklatták és zsarolták azzal, hogy amennyiben az egyház
nem adományozza az Általános Iskolát és a Postabérházat
a városnak, akkor családjával együtt kitelepítik. Ő lelkipásztorként tudta, hogy egyedül nem dönthet az egyházi
ingatlanok elidegenítéséről, ehhez presbiteri gyűlési és
püspöki jóváhagyás szükséges. Határozatképes gyűlést
csak 1960. december 1-én sikerült összehívni, mivel a
presbiterek korábbi időpontban nem jelentek meg. Az ingatlanok állami tulajdonba jutása pedig csak Tőkés Béla
halála után történt meg.
1960-ban a Szatmárnémeti Református Esperesi
hivatal székhelyét áthelyezték Nagybányára. A hivatalban
lévő esperes Nt. Dr. Fábián György lemondott. A közgyűlésen Tőkés Bélát választották meg esperesnek. 1961.
január 2-án iktatták be. Ezt követően a szekuritáté be akarta szervezni, de ő ennek ellenállt, ezért folyamatosan zaklatták és fenyegették.
1961. január 29-én délelőtt a Nagybánya Óvárosi Református templomban Tőkés Béla hirdette az igét, kora
délután még temetett. Aznap a délutáni szolgálatra Gönczi
Sándort kérte meg, mivel hivatalos ügyben el kellett mennie. Istentisztelet után Gönczi Sándor talált rá a lelkészi hivatal egy gyenge keretű ablakára felakasztva. Alig két órával később a templomban felravatalozták anélkül, hogy előtte a kötelező törvényszéki boncolással az idegenkezűséget kizárták volna. A ravatalt két bőrkabátos férﬁ őrizte, a
holttest közelébe még a családtagok sem mehettek. 1990ig Tőkés Béla esperes nevének az emlegetése is tilos volt, a
korabeli Református Szemle még a halálhírét sem közölte.
1993-ban húsvét másodnapján a délutáni istentisztelet
után az itt szolgáló lelkész a családtagoknak elmondta,
hogy egy 82 éves híve - akinek a betegágya mellett úrvacsorát adott – megosztotta egy régen őrzött titkát, miszerint Tőkés Béla nem öngyilkos lett, hanem a szekuritáté
végzett vele. A tragédia délutánján másodmagával látta,
miként vitte be két idegen a holttestet a parókiára, de ezt
akkor nem merték elárulni senkinek.
Tőkés Béla esperes mártíromsága beárnyékolta családja további életét is. Özvegye nehéz anyagi helyzetbe került, gyermekei továbbtanulását pedig a rendszerváltozásig
ellehetetlenítették (Gábor ﬁa csak 51 évesen, 1990-ben juthatott be az egyetemre).
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Tőkés Béla esperest hite és nemzete iránti hűsége miatt
többször bebörtönözték, meghurcolták, végezetül meg is
ölték. Ez hat évtized távlatából is fájdalmas, be nem gyógyuló seb. Rá emlékezve az egyetlen tőle fennmaradt prédikáció zárszavait idézem, amiben mintegy hitvallást tesz,
elfogadva Isten rá szabott küldetését:
Közülünk mindnyájan mentünk már olyan utakon, melyek nem Isten útjai voltak. Becsületesen be
kell vallanunk: nem az volt a hiba, hogy nem ismertük, mi az Isten akarata, hanem sokkal inkább az,
hogy nem akartunk engedelmeskedni Isten akaratának. A kérés azért, „Legyen meg a Te akaratod,
mint a mennyben úgy a földön is!”, imádság azért
is, hogy adjon az Isten nekünk engedelmes szívet.
Aki kész Isten akaratát cselekedni, az fel is fogja azt
ismerni. A készenlét és az ismeret a hűséges engedelmesség minden lépésénél növekszik. Fordítva is
igaz: Ha hűséggel engedelmeskedünk, minden
lépéssel növekszik bennünk a készenlét és az Isten
akaratának megismerése. Ámen!
Néhai Tőkés Béla esperes gyermekei, unokái, közelebbi és távolabbi hozzátartozói mindannyian köszönettel
tartozunk a Nagybánya-Óvárosi Református Egyházközség lelkipásztorainak – Nt. Bak Lászlónak és Nt. Bak Enikőnek, gondnokának, presbitériumának és gyülekezetének, amiért 60 év elteltével – közösen a családdal – méltó
emléket állíthatunk tragikusan ﬁatalon elhunyt szerettünk
számára. Köszönjük!
Farkas Árpád

Apáink arcán
Itt, Erdélyben a suvadásos dombok
a férﬁakban éjjel mélyre szállnak,
reccsenve nőnek meg a pofacsontok,
s a vízmosásos szemekben az árnyak
nézik, nézik évezredes hosszan,
hogy a türelem partjain milyen erdő ég el.
Hiába kentétek be a füves rétet
jelszavakkal és piros borjúvérrel,
mert felzúg makacs hajuk az éjben
és erdőtűzként világít,
forradalmas-szép arcuk foszforeszkál,
hogy megleljük az utat hazáig,
ﬁúk,
ﬁúk, viháncoló csitkók a vad szelekben,
ha netalán az űrig nem sikerül szállnunk,
s e rögös földre mégis visszatérnénk,
csak lábujjhegyen, halkan!:
apáink hűlő, drága arcán járunk.
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Emlékezés Portik Sándor
festőművészre
Gyergyószentmiklóson
született Szabolcs ﬁam a
város szülöttjeként gyakran nézi és olvassa a gyergyói híreket. Döbbenetes
hírt küldött nekem február
9-én: az egyik legnagyobb
- és az általam oly nagyra
becsült - székely festőnek
2022. február 7-én megszűnt dobogni a szíve.
A Gyergyószentmiklós
felső részén, a Fesszegben
(Felszeg) felnőtt Portik
Sándor a Gyergyói-havasok szerelmese. A híres Both
András vára alatt a Békény-patak környéke még most is
szinte érintetlen falusi környezet, ahol a hagyományőrző
székely-magyarok a mai napig jobban összetartanak, mint
a városiak. Nem véletlenül jelentek meg a képein a székely emberek népviseletben vagy éppen a szénásszekér tetején. A gyönyörű gyergyói tájat ő még szebbé varázsolta,
hiszen alkotásain szinte lehetett látni a virágokon zümmögő méhecskéket, szinte hallani lehetett a pisztrángos
patakok csobogását. Ő maga így vallott erről:
„A táj szeretete oda hat, hogy kissé idealizálom a valóságot. Szépnek tüntetem fel azt, ami másnak esetleg a
szegénységet juttatja az eszébe. A gyergyói táj fenyvesei,
falvai magukon viselik a táj jellegét. Munkáimon igyekszem megörökíteni és bemutatni közvetlen közelről azt a
tájat, amely megszelídítette a székely népet.”
Azért is döbbentett meg a hír, mert épp ezen a télen
gondolkodtam azon, hogy az Átalvető folyóiratunkat
Portik Sándor festményeivel, graﬁkáival vagy linómetszeteivel kellene díszíteni. Sok éve ismerjük egymást,
kezdve az 1980-as évektől, amikor a Gyilkos-tó partján
láttam alkotni. Azóta számtalan alkalommal beszélgettünk. Már akkor magával ragadott a művészete, hiszen
úgy láttam, ő az igazi székely festő. A tájképektől a házakig, a székely emberek mindennapjait olyan stílusban álmodta a vászonra, hogy nincs olyan nap, amikor ne nézegetném perceken, de néha akár órákon keresztül. Nem
véletlenül lett tele monori házunk nappalija Sándor alkotásaival. Kedvencem a gyergyószentmiklósi Both váráról
készült olajfestmény, ahol a vár alatt épp a szülőháza
látható.
Isten nyugtasson békében!
Szekeres-Lukács Sándor

2022. március
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A Nobel-díjas nemes Békésy György – emlékérem
A Nobel-díjas Békésy György édesapja, nemes Békésy
Sándor Kolozsvárott született 1860-ban. A Kolozsvári
Egyetem tanára
volt, majd
1898-ban úgy
döntött, hogy
külügyi pályára
lép. Emiatt a
család BudaA kolozsvári Békesy-fészek pestre költözött
(a szerző felvétele) és itt született
meg 1899. június 3-án Békésy György. Később Békésy Sándort Magyarország németországi nagykövetségére helyezték, ahol
még két gyerek született: Lola 1900-ban (Passuth László
felesége) és Miklós 1903-ban. A Békésy család szóhasználata szerinti „Békésy-fészek” Kolozsvárott található (a nagyapai családi ház), a mostani nevén Republicii (régebbi
nevén Majális) utca 38. szám alatt.
A külügyi munkássága során nemes Békésy Sándor
több országban is teljesített szolgálatot: Németországban,
Törökországban és Svájcban, ahol legnagyobb ﬁa leérettségizett és egyetemi képesítést szerzett. Ekkor azt mondta
a ﬁának: „Egy erdélyi magyar nemes, csakis magyar nyelven doktorálhat.” Békésy György 23 éves korában – mindössze egyetlen év alatt – Tangl Károlynál, a budapesti
egyetemen, meg is írta a doktori dolgozatát a következő
címmel: „Folyadékok diﬀuziós állandójának mérése az interferenciális refraktorral.”
Békésy György a doktori cím megszerzése után, a Magyar Királyi Posta Kísérleti Állomásán helyezkedik el, ahol elsősorban az emberi hallással kapcsolatos kísérleteket
végez. Eredményeit külföldi szaklapokban is publikálja,
amivel felhívja magára a hazai és nemzetközi tudományos
élet ﬁgyelmét. Megválasztják a Magyar Tudományos
Akadémia tagjává és kinevezik a Budapesti Egyetem
profeszszorává.
A II. világháború végén a
Posta Kísérleti Állomásán is,
az Egyetemen is megsemmisül a laboratóriuma és emiatt
1946-ban egy évre Svédországba távozik, majd az Egyesült Államokba, ahol le is telepedik. Folytatja tovább az emberi hallással kapcsolatos kísérleteit, míg végül 1961-ben,
hat évtizeddel ezelőtt orvosi
Nobel-díjat kap „A fül csigájában létrejövő ingerületek

ﬁzikai mechanizmusának felfedezéséért”.

Az 1961. évi Nobel-díjasok
(Békésy György középen)

Békésy György, Honoluluban hunyt el 1972-ben.
Jelen cikk szerzője javasolta a Magyar Nemzeti Bank
vezetőségének, hogy nemes Békésy György halálának 50.
évfordulója alkalmából adjon ki egy emlékérmet. Íme, a
MNB pályázati kiírása:
„Békésy György tiszteletére az MNB különleges, ovális alakú 7500 Ft. névértékű ezüst emlékérme és annak 2000 Ft. névértékű színesfém változata
kibocsátását tervezi 2022-ben a Magyar Nobel-díjasokat bemutató sorozat részeként, a sorozatra jellemző technikai paraméterek megtartásával. A kibocsátás főhajtás az 50 évvel ezelőtt elhunyt ﬁziológiai és orvostudományi Nobel-díjas bioﬁzikus előtt.
Békésy György (1899 – 1972) magyar származású bioﬁzikus 1961-ben nyerte el a ﬁziológiai és
orvostudományi Nobel-díjat az emberi hallószerv
működéséről készített kutatásaiért, a belső fül, a csiga (belső fülben található szerv) ingerlésének ﬁzikai
mechanizmusával kapcsolatos felfedezéseiért.
Az alábbi táblázat tartalmazza az emlékpénzek
speciﬁkációját és a kibocsátás tervezett időpontját:
Elmékérme
témája Anyag

Speciﬁkáció
Átmérő
Súly méret Szél Kivitel Névér- Mennyig/db
mm
ték Ft ség / db

Békésy Ag .925 12,50
30*25
György
CuNi 10,30

sima

PP

7 500

4000

BU

2 000

4000

A tervezés során tematikai felkészítést prof. Dr.
Vincze János tart.”
Jelen cikk szerzője a tematikai felkészítést 2021. szeptember 2-án egy 90 perces előadás keretében megtartotta a
MNB által meghívott művészeknek - online formában -,
melyen az érdeklődők kérdéseket is tehettek fel. A pályázatokat (az érem elő- és hátlapjára 23 pályamunka érkezett
be) október 8-án egy héttagú zsűri bírálta el, melynek
tagja volt jelen cikk szerzője is. A bíráló bizottság a követ-
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kező elő- és hátoldalt fogadta el a Békésy György emlékérem számára.
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Az emlékérmék névértékük erejéig ugyanúgy
törvényes ﬁzetőeszközök, mint a forgalomban lévő
fémpénzek, hiszen minden olyan kötelező alaki
követelmény szerepel rajtuk, ami egy érmet pénzzé tesz
(névérték, kibocsátó ország, verési év és verdejegy),
ugyanakkor a készpénz-forgalomban nem vesznek részt.
Prof. Dr. Vincze János
Budapest

Séta a bölcsőhelyem körül
- Parajd Mezei Károly beszélgetése Barabás László néprajzkutatóval,
a Marosvásárhelyi Református Kántor - Tanítóképző Főiskola igazgatójával.
A szöveg a Magyar Katolikus Rádióban elhangzott műsor szerkesztett változata
II. RÉSZ
M.K: Hogyan fordult úgy Tanár úr élete, hogy a kétkezi
ﬁatalemberből íróember lett, kutató és tudós?
B.L: Hatodik osztályos koromban történt, hogy az
egyik huzamosabb kimaradás utáni órán Kása Erzsébet
tanárnőnk fogalmazást íratott. Felolvasta és csodálkozva
megdicsérte. Megkérdezte, hogy mi szeretnék lenni, mire
egyből rávágtam: „magyartanár”. És csodák csodája, senki sem kacagott az osztályban. Az olvasmányélményeimmel lassan előnybe kerültem. De nem feledkezhetek meg
Bene László kiváló lelkipásztorunkról, áldott emlékű Laci bácsiról, aki a legnehezebb ateista időben is megtartotta
a szombati vallásórákat, az istentisztelet után a „vasárnapi
iskolát”. Bibliai történeteket mesélt, és végigénekeltük az
akkori református énekeskönyvet. Mikor látta, hogy sok
minden érdekel, bejáratos lehettem a lelkészi irodába és a
papilakra, vittem az értesítést a presbitereknek - apám is
az volt sokáig - a soron levő tennivalókról, és olvasnivaló
könyveket kértem tőlük kölcsön.
Tanítóimat, tanáraimat viszont gyakran cserélgette az
akkori rendszer, nehogy túlságosan kötődjenek a gyerekek és a tanárok egymáshoz. De jó néhány tanárunk nevelői munkálkodása mégsem múlt el nyomtalanul a jobbára tarisznyás, maszatos füzetű iskolás nemzedékünk
életében. Csak egy példát említek, Deák Jenő tanító urat,
aki tanított számtant, éneket, kórust is vezetett. Bejártuk a
környéket, jókedvvel énekelve Kodály feldolgozásait. De
legfőképpen emberségre, becsületre tanított, kezdve a köszönéstől, a kölcsönkérésig. Érezhettük, hogy velünk van,
megerősítette azt, amit legtöbben a családból hoztunk.
Később, amikor néhányan nehéz helyzetbe kerültünk az
iskolában, kiállt mellettünk…
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M.K: Ezt hogyan kell érteni?
B.L: Tizennégy évesek voltunk 1961-ben és állítólag
sztrájkot szerveztünk vagy egyéb „rendszerellenes” dolgot műveltünk. Tény, hogy kamaszodó ﬁúkként csapatoztunk. A falu különböző részein kialakítottunk három
játszó társaságot, felszereltük magunkat fakardokkal.
Csatákat vívtunk a nagyszüleim görgényaljai Topló-kertjében, vagy a katolikus temető tetején levő kőkeresztnél.
Az Egri csillagok és a Pál utcai ﬁúk mintájára történt
mindez, legalábbis az én elgondolásom szerint, de ezt némely felnőtt másként értelmezte, például az iskola igazgatója és azok, akik két évvel azelőtt Fülpösi Jenő magyartanárunkat eltávolították a tanügyből. Alig fél évet taníthatott minket ötödik osztályban. Emlékszem, a rendes
irodalom és nyelvtan órákon kívül elkezdte a magyar történelmet is tanítani, amiről mi azelőtt vajmi keveset hallottunk az iskolában. (Én édesapámtól hallottam először
Árpád apánkról, Csaba királyﬁról, Szent Istvánról,
Kossuth Lajosról, Tisza Istvánról történeteket, a fonóban
pedig Petőﬁ Sándor verseket, háborús élményeket.) A
még önálló Bolyai egyetemen frissen végzett tanárunk
nem sokáig lehetett közöttünk, összeütközésbe került a
diktatórikus iskolavezetéssel. „Ideológiailag helytelen”
nyelvtani példamondatok és a politikai agitációs jelszavak megváltoztatása ürügyén alkalmatlannak minősítették a tanárságra és a szocializmus építésére. Utána letartóztatták, hosszú börtönévekkel sújtották. Szabadulásakor sem kapta vissza tanári státusát, munkásként dolgozott, egész pályáját, életét derékba törte az akkori hatalom. Fülpösi Jenő tanügyből való eltávolítására 1959
márciusában került sor, az 1956-os magyarországi forradalom utáni romániai bosszúhadjárat idején, és ez a „szocializmus végső győzelméért” még eltartott jó néhány
évig. Folyt az erőszakos kollektivizálás, a tanítókat, taná-
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rokat arra kényszerítették a „kiküldöttek” és a hatalom
helyi kiszolgálói, hogy agitációs munkát végezzenek az
előlük menekülő gazdaemberek között. Kamaszi csapatozásunkkal belekeveredtünk ebbe a forrongó világba,
nem volt kétséges, hogy kiknek az oldalán. Ennek az
egyik mozzanata a már említett iskolai sztrájk 1961 tavaszán. Úgy adódott, hogy a hatodik osztályosok közül többen nem válaszoltak a tanárnő kérdéseire a kommunistákat dicsérő versről. Az igazgató szünetben azonnal bezáratott a saját irodájába, nehogy tovább szervezzem a
"sztrájkot". Este engedtek haza, édesanyám felügyeletével. Verést nem kaptam otthon, de jól kifaggattak. Másnap újból hívatták a "főkolomposok" szüleit, összeült az
iskolai vészbíróság, hogy az „államellenes ügyet” megtárgyalja. Édesanyám sokgyermekes, értelmes asszonyként számonkérte tőlük, hogy a „csintalan kölykek” játékából miért kerítenek ilyen nagy ügyet. Szegény, ő sem
tudhatta, hogy nem volt minden gyermekjáték, ahogy mi
sem voltunk már éppen gyermekek. Serényi János barátommal levettük az iskolai folyosó faliújságjáról a gyengének, hamisnak vélt cikket, másikat írtunk és tettünk helyébe, a címére most is emlékszem: „Az igazi Petőﬁ”. Ezt
Deák Jenő tanárunk vette észre és gyorsan eltüntette.
Nem futott árulkodni, mint ahogy Fülpösivel megtették
közvetlen kollégái, hanem elővett és rettenetesen összeszidott minket. A szemében viszont azt láttam, olvastam,
hogy: „Igazatok van, ﬁúk”. Az ő mellettünk való kiállása
- és bizonyára másoké is a tanáraink közül - vezetett oda,
hogy nem jutottunk a Fülpösi Jenő sorsára. Megúsztuk
azzal, hogy hármunkat, Serényi János hetedikes osztálytársamat, Maruzsán Zoltán hatodikost és engem három
napra „kicsaptak” a parajdi iskolából. Húsz évvel később
felkerestem székelykeresztúri városszéli otthonában Jenő
bácsit és hálásan megszorítottam öreg kezét. A sors iróniája vagy éppen jóvátétele, hogy Serényi János barátomból tanár lett, hosszú ideig a szomszédos Alsósófalván
tanított és vezette az iskolát, majd Parajdon is igazgató,
éppen abban az iskolában, ahonnan egykor kicsapták.
M.K: Ön pedig ismert néprajzkutató lett, a Károli Gáspár
Református Egyetem kihelyezett intézményében, a Marosvásárhelyi Kántor- Tanítóképző Főiskolán igazgató.
Innen nézve, mintha megedzette volna a kicsapatás…
B.L: Valóban, gyorsan felnőtté kellett válnom, és hamarosan egészen más világba kerültem. Rozália nővérem
elvégezte a Bolyai egyetemet, matematika tanárnő lett Bihar megyében, Érmihályfalván, ott alapított családot.
Édesanyám rábízott, hogy vigyen az ottani középiskolába, mert itthon őket most térítik a kollektívbe, segítse
nagycsaládunkat megélhetési gondjaiban, és vegyen egy
kicsit a szárnyai alá. Egy évig távol éltem szülőfalumtól,
és ez jó iskola volt minden szempontból. Kamaszlázadozásom átalakult, most már az „És mégis mozog a föld”
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Jenői Kálmánja lett a példaképem Jókai regényéből. Középiskolai tanulmányaimat a közeli Szovátán fejeztem
be, de naponta Parajdról jártam egy rossz kerékpárral, és a
kolozsvári egyetem megkezdéséig folyamatosan itthon
éltem. Részt vettem minden családi munkában, kapáltam,
kaszáltam és legénykedtem falusfeleim között.
M.K: Most Parajdnak egyik magaslatához értünk, lábunk
alatt terül el a falu. Gyönyörű látvány, minden oldalról
hegyek vesznek körül minket...
B.L: Parajd a községközpont, közigazgatásilag hozzátartozik Alsósófalva, Felsősófalva és Békástanya, összesen nyolcezer körüli a lélekszám. Parajdot Orbán Balázs
már a 19. század közepén „csinos székely falunak” látta,
leírja, hogy van itt postaállomás, gyógyszertár, gyufagyár,
fekvése és természeti kincsei, sóaknái által arra hivatott,
hogy e vidék városává nője ki magát. A Sóvidék nevet
már vagy háromszáz éve használja a szakirodalom és lassan átvette a közbeszéd is.
M.K: Ezt az előttünk magasodó kis emelkedőt hívják a
helyiek sóhegynek?
B.L: Igen, ez egy kenyér alakú domb. Sóhátnak is
mondják, vagy parajdiasan Sóháttyának. Felszíni repedéseiben több sós forrás fakadt, gyermekkoromban ezekből
hordtuk a sós vizet az állatoknak és a szalonna tartósításához. Belvilágában pedig annyi só van a geológusok felmérései alapján, hogy elég lenne az egész Föld lakosságának vagy negyven-ötven esztendeig.
Állítólag már a rómaiak is bányászták. A középkorban
külszíni fejtés folyt, a 18. században földalatti bányát nyitottak, és azóta folyamatos a parajdi sóbányászat. A felhagyott Dózsa György bánya légterében a hetvenes években elkezdődött a légúti betegségek kezelése, az asztmás
betegek gyógyítása. Itt nem feledkezhetek meg dr. Veress
Árpád parajdi körorvosról, aki feltárta ezt a lehetőséget és
lelkesen beszélt nekem kísérleteiről. Telegdy Károly akkori bányaigazgatóról sem, akinek mindenkihez volt egy
jó szava és kezdettől támogatta a bánya gyógyászati értékesítését. Ennek következtében fellendült a gyógyturizmus, kiépült a hátországa, és ez átalakította a parajdiak
életmódját, mentalitását. Most már legtöbben, a község
vezetői is, a turizmusban látják Parajd és a környék
jövőjét…
M.K: …és mivel a kezelés nem túl bonyolult és fájdalmas
- hiszen csak be kell lélegezni a sóbánya levegőjét - uugyanakkor látványosan hatásos, a gyógyulni akaró turisták száma az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőtt.
B.L: Igen, és a bányában eltöltött kúra-időnek is kialakult a rendje, programja, amelybe sokféle szabadidős tevékenység is belefér, hiszen valahogy, lehetőleg értelmesen el kell tölteni odalenn azt a 2-3 órát a gyógyulni vá-
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gyóknak. Van odalent kalandpark a gyerekeknek, pingpongasztalok, olvasási lehetőség, étterem és - az egykori
sóvágók és fuvarosok bizonyára elcsodálkoznának rajta még istentiszteleti hely, kápolna is. Ők csak a sót fejtették
és hordták szerte Székelyföldön és Szászföldön, végig a
Maros mentére, most ennél sokkal nagyobb, fél országnyi
vagy félkontinensnyi területről jönnek ide sós levegőt lélegzeni, gyógyulni a népek. Megjegyzem, a parajdi, sófalvi és a környékbeli sóvágók kettős életet éltek, valójában nem lettek ipari munkások, a bányában is dolgoztak,
de inkább erdőltek, földet műveltek, állatokat tartottak,
hogy megéljenek.

Barabás László szülőháza Parajdon
A csodaszarvasos tető Lukács József munkája.

M.K: Beszélne az 1919-es sóvidéki lázadásról? A szüleim
sem meséltek róla…
B.L: Én sem a történelemkönyvekben olvastam, hanem apám elbeszéléséből tudom. Ő akkor kilenc éves
gyermek volt. Az első világháború befejeződése után, de
még a trianoni békediktátum véglegesítése előtt a székelység nem tudott belenyugodni a berendezkedő román
főhatalmi struktúrákba, az impériumváltásba. A nyárádmenti és sóvidéki székelyek azt hitték, hogy ezen lehet
helyileg változtatni. Lázadás kezdődött 1919 tavaszán és
tartott néhány napig, lefegyverezték a csendőröket, lövések dördültek, tervek születtek, de aztán jött a hadd-elhadd! A román katonaság megszállta Parajdot, és apám
tudomása szerint Laár Ferenc lelkipásztor - aki jól tudott
románul - könyörgésén múlott, hogy nem ágyúzták rommá a falut. De a bosszú nem maradt el, az akkori egyházi
gondnok és két másik parajdi is áldozatául esett, többen
elmenekültek a kivégzés elől, sokakat elhurcoltak. A főbűnösnek tartott sóváradi Farkas Dénest nyilvános, megfélemlítő kivégzéssel lőtték agyon a katolikus temetőben,
s odahajtották a falu népét, hogy végignézze. Sírjele, a kőkeresztnél kissé bennebb, ma is őrzi emlékét, bár a földi
maradványait a szülei később hazavitték Sóváradra.
Nem messze ettől a sírjeltől pihennek Nagybaczoni Nagy
Vilmos szülei, akik a parajdi bánya alkalmazottai voltak,
amikor 1884-ben megszületett a ﬁuk. A székely lófő ivadék Nagybaczoni katonai pályára lépett, világháborús
magyar katonatisztként vezérezredesi rangig, később
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honvédelmi miniszterségig emelkedett. Elvei mellett a
végsőkig kitartott, képes volt lemondani, elviselni a meghurcoltatást. „Ember maradt az embertelenségben”…, ezért emléke örökké élni fog. A Bagoly hegyen túl kezdődik a felsősófalvi határ és még fellelhetőek a régi Só-út
nyomai, melyen évszázadokon át hordták a sóvidékiek,
gyergyóiak a székely sót. Ha késsé jobbra fordulunk, látszik a Firtos hegy és alatta Atyha, egy színkatolikus falu.
A Málnász tetőn és Kerekerdőn „átugorva” feltűnik Alsósófalva templomtornya és piros háztetői. Ez a szívemhez
közel álló szomszédfalunk. Jódolgú, jókedvű székelyek
lakják, egykor úgy csúfolták őket, hogy „harmatverők”,
mert ők keltek legkorábban, már hajnalban zörgött a szekerük, ők verték le kaszájukkal, kapájukkal a növényekről a mezei harmatot. Szemben az a széles, erdős hát a
Harom. Onnan körbenézve már láthatnánk Korondot,
Szovátát, Sóváradot, végig a Kis-Küküllő mentét, Küsmödöt és Etédet. De a Harom patakán kígyózó erdei úton-ösvényen leghamarabb Siklódra jutnánk. Ezt az utat
én is sokszor megjártam. A siklódiakat vackorosoknak,
cseresznyéseknek mondták, ők hozták a parajdi hetipiacra és a gyergyói vásárokba a gyümölcsféléket, Erdély
szerte pedig a bükkfából készült szövőszékeket, osztovátákat. Ezeknek és még sok mindennek ők voltak a legkiválóbb mesterei.
M.K: Innen, a Kopac hegyről nézve, hol állapodna meg
először a tekintete?
B.L: A falubeli épületek közül, ha választani kellene,
kettőn. A magasabbik, a csillagos, kakasos, gömbös tornyú református templom. Ebben keresztelt meg Bene
László tiszteletes úr engem és hat testvéremet, és ő áldott
meg kezével a konﬁrmáláskor. Harangjának hívó szava
szabta meg gyermek- és ifjúkorom életmódját, a hétköznapok és ünnepek rendjét. Vasárnap, mire megkondult az
első harangszó, mindenféle hétköznapi munkával végeztünk, második harangszóra indultunk, hogy a templom
kapuja előtt gyülekezzünk. Apám hosszú ideig a gyülekezet presbitere volt és a dalárdában énekelt, édesanyám
még idős korában is verset mondott az Úr asztala előtt,
ünnepi székely ruhájában. Az istentiszteleten rendszerint
azzal kezdtük az énekek sorát, hogy „Ím bejöttünk nagy
örömben, / Felséges Isten /, A te szentidnek gyülekezetébe,
/ A te templomodba, / Felséges Atya Isten” és azzal végeztük, hogy „Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt, /
Bátran, bátran! Segedelme győzedelmet ad. / Bízzatok,
mert Jézus eljön, ő a fővezér, / Zengjen ajkunk, hozzád
esdünk győzedelemért”.
Konﬁrmálásra készülő gyermekekként az első padokban volt a megszokott helyünk, a jobb oldali padsorban a
ﬁúk, baloldalon a leánykák. Konﬁrmálás után felkerültünk a karzatra, a legények helyére. Igyekeztem Szakáts
Iván kántor úr közelében ülni, hogy lássam, hogyan ját-
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szik az orgonán. A karzat első padjából jól szemügyre lehetett venni a teljes gyülekezetet, a falu népének mintegy
kétharmadát, elöl, jobb oldalon a legidősebb, szürke fejű
férﬁak, baloldalon a fejkendős asszonyok, sorrendben
hátrább a ﬁatalabbak, a karzat alatt a ﬁatal házasok helye.
Ezt a sorrendet úrvacsorázáskor vagy kimenetelkor is szigorúan betartották.
A templom mennyezeti ívének feliratából azt is megtudhattam, hogy mikor épült a templom: 1790, és azt is,
hogy mikor újították: 1882 és 1929. Az első dátumhoz
annyit fűznék hozzá, hogy II. József császár türelmi rendelete után 1790-ben már lehetett protestáns templomokat építeni hivatalosan, és a parajdiak azonnal éltek a lehetőséggel, bár volt azelőtt is templomuk vagy kápolnájuk, amit a megnövekedett gyülekezet átalakított, megnagyobbított. Ez időben épült a római katolikusok temploma is. Az 1929-es dátum valóban nagy belső átalakulást
jelez, ekkor került mai helyére a szószék, kicserélték a teljes bútorzatot és megszüntették a székvitákat.
A másik nevezetes épület a pár évvel később épült
művelődési ház, akkoriban „Petőﬁ Sándor Kultúrotthon”.
Minden zegét-zugát ismertem: könyvtár, moziterem,
nagy színpados terem, ahol tartották az előadásokat,
bálokat. Parajdnak régóta volt kaszinója, polgári társalgó
köre, színjátszó társulata, dalárdája, fúvószenekara,
amelynek nagyapám is tagja volt, megtaláltam kürtjét a
padláson. A templom és a kultúrház előtti piactér volt a
hetipiac és a kirakóvásárok színhelye. Tele volt árusokkal,
sokféle népekkel. Nekünk, gyermekeknek más dolgunk
is akadt, mint a hallgatózás és bámészkodás. Korondi cserépkorsókban friss hideg vízzel jártuk a vásárt, hogy az
aprópénzből vásárﬁát, nyalogatós cukorkát és egyéb ritka
csecsebecsét vehessünk. Nagyobb koromban már bevettek a „lupujhintások” közé is. Nem volt olyan kirakóvásár, hogy meg ne jelent volna a körhinta, a ringlispil. Falovak és kocsik futottak körbe-körbe, de nem maguktól,
hajtani is kellett a lovakat: a tetőtérben négyen-öten toltuk, forgattuk a középgerenda rúdjait, míg jól nekilendültek a lovaink. Amellett, hogy mi is hintáztunk, jó kereset
volt, ráadásul a román gazdától is tanultunk néhány szót,
mondatot. Ami a bámészkodást és a hallgatózást illeti, hát
a templom előtti téren fordultak meg a lakodalmas szekerek, feldíszített lovakkal, vidám, borkínáló, kalácsszóró
násznépekkel. Engedték, hogy közel menjünk, és induláskor felüljünk a szekér kiálló hátsó rúdjára. Sokszor így
szekereztem, lakodalmaztam. És innen indultak a temetések is, a közeli cinteremből hozták ki a koporsót, istentisztelet után. Szakáts Iván kántor úr erős, mély hangjának
vezérletével kísértünk minden távozót utolsó falubeli útján. A temetési menetben diktálta az ének következő kétkét sorát: „Jövel, jövel én Krisztusom, / Ne hagyj utolsó
órámon”.
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M.K: És végül néprajzosként megemlíthetné a falu és a
környék népszokásait...
B.L: Sóvidék települései nemcsak sóban, agyagban,
fűben-fában, jó levegőben, hanem népszokások tekintetében is igen gazdagok. Volt itt karácsonyi betlehemezés,
óesztendő temetés, újévköszöntés, farsangi fonójátékok
és maszkurázás, farsangtemetés, húsvéti határkerülés,
hajnalozás és zöldágazás, sokféle kaláka és táncalkalom,
hogy csak néhányat említsek.
A hesspávázás pünkösdi énekes, felvonulós köszöntő
népszokás. Száz évvel ezelőtt Parajdon a ﬁatalok járták,
napjainkban a gyermekek szokása. Bartóknak köszönhetően a parajdi és sófalvi hesspávázók éneke, dallama beáramlott a magyar és az egyetemes zenekultúra és műveltség vérkeringésébe.
De ez fordítva is így van. Ha meghallom, elindul bennem valami, és mindjárt otthon érzem magam a pünkösdi
időben.

Juhos-Kiss János

A hajnali felriadás
A hajnali felriadás –
rossz álom után megváltás!
Az agyafúrt kötelesség,
a szívbe nyilall s mélyre vés.
A vihar hevesen ostromol,
a szél szelíden duruzsol.
A ciprus feszesen bólogat,
a gerinceseknek példát ad.
Mieinknek mit adhatunk?
A gonoszért imádkozzunk?
Égi zenét harsoghatunk?
Verseinkkel hódíthatunk?
A hajnali felriadás –
rossz álom után megváltás!
Tavaszvárónk vigasztalónk,
aranysárga kapaszkodónk.
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Székelykeresztúr két legendája
Székelykeresztúr sajátosan székely életet élt. Székelyföld peremvidékén a szászság határán. Tatárok dúlták, lakossága menekült, védekezett, katonáskodott az évszázadok során, mint a szabad székely többi része, hagyományt
teremtett és hagyományba ágyazva élte életét, amelyből
nem hiányzott a rege, a legenda, a monda sem. Két ismert
mondája ma is él a köztudatban: a Jézuskiáltóról és a
Katustaváról szóló. Az első a megmaradást példázza, az
utóbbi pedig Isten törvényének mindenek fölötti betartására ösztönöz.
A város felé északról egy hegy magasodik, mintegy
őrizve a települést, melyet a helybéliek Jézuskiáltónak
neveznek.

A századok óta élő monda szerint a tatárdúlás idején a
túlélésért ide menekült a lakosság. A megrémült, kétségbeesett emberek Jézust hívták segítségül, és nevét olyan
nagy erővel kiáltották, hogy a hang hallatára a megijedt
tatárok visszafordultak, Keresztúr pedig sértetlen maradt.
A menekülés emlékére azóta nevezi a nép ezt a hegyet
Jézuskiáltónak. A tetőgerincen a hagyomány szerint valaha kápolna is állt, annak helyét a késői utódok hatalmas
kereszttel jelölték meg, mely ma is látható.
Katustava legendája a jelenlegi városi fürdő és körülötte elterülő határrész helyén fekvő egykori tóhoz
fűződik. Magát a mondát Szabó József szedte rímbe a
Székelykeresztúr című lapban.
Húsvét napján történt.
Búgtak a harangok,
Imára késztető, hívogató hangok.
Átrezgett a légen és a falu népe,
Ünnepi ruhában ment Isten elébe.
Isten színe elé, az Isten házába,
Hogy őt dícsőítse, áldja imádsága.
Kata asszony csak font, nem felelt a szóra,
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A szomszédok hívták, menjen a templomba.
"Jöjjön Kata néni! Jöjjön imádkozni!
Aranyszájú papunk oly szépeket beszél
Az emberek szíve megújul, újra kél! "
"Nem megyek én lelkem, hiszen annyi a dolgom,
Melyikhez fogjak? Százfelé a gondom!"
"Jöjjön nénémasszony!"
"Nem mehetek szüvem, de miért a templom,
Oly nagy az én vétkem,
Hogyha el is megyek, nem hallgat meg Isten.
Már minden hiába, bűnös-sötét lelkem
Én vétkem, én igen nagy vétkem..."
Beharangoztak már, hangzik a zsolozsma,
Mint a fehér galamb, égre száll az ima.
Feltámadt ma Krisztus, hirdeti az Ige,
Hogy minden buzgó szív imádja, dicsérje
Katinéni csak ült. Kezében a rokka.
Messziről szállt felé, mintha mese szállna,
Örvendező lelkek hálaimádsága"
"Feltámadt ma Krisztus Alle-Alleluja!"
Csend... S e pillanatban, mint két ölelő kar
Földhullám felszökken és mindent eltakar.
Dübörgő robajjal, mennydörgő szózattal
Megroppant az égbolt.
S a magas egekből e szózat hallatszott:
"Dolgozz és szenteld meg a hetedik napot!"
Hol nem sok ideje pergett még a rokka,
Kristályforrás bugyog s lett egy kis tavacska.
Nevet adott a nép,
Neve Katustava.
Gyűjtötte: Gálfalvi Gábor

A gyergyócsomafalvi
Kossuth Lajos szoborról
A marosvásárhelyi Kossuth Lajos-szobrot 1899-ben
leplezték le a város főterének északi részén. A 3,20 méter
magas, gránittalapzaton álló bronzszobor Köllő Miklós
terve alapján készült. A Kossuth-szobrot Marosvásárhely
több más központi emlékművével együtt az 1919. március 27-éről 28-ára virradó éjszakán „ismeretlen tettesek”
ledöntötték. A gyergyócsomafalvi székelyek elhatározták, hogy híres szülöttük és szobrászuk leghíresebb művét
ismét felállítják.
A szobrot a Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány a
szovátai Sántha Csaba jóvoltából újraformázta és Gyergyócsomafalván 2001. október 14-én felállította.
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Erdély értékei
Nyíllal osztott földek
A völgy, ahol ősidők óta mindenki
az anyanyelvét beszéli
Magyarózd ékessége az a kastély, mely a dombtetőn
magasodva elsőként kerül a faluba látogató ﬁgyelmébe. A négy sarokbástyás, francia gótikus stílusú kastélyt, Pekry Lőrinc, II. Rákóczi Ferenc brigadérosa építtette francia gótikus stílusban, 1682-ben. A kastélyt,
1732-ben újjáépítették. A Radák-Pekry kastély szent
eredetű, olyan vonatkozásban, hogy Pekry, a forrói régi templom romjainak felhasználásával építtette.
A Honfoglalás kora és Ambrus lelkész említése

Horváth István ezt az alábbi sorokkal támasztja alá:
„…ebben, a világtól elzárt völgyben annyira természetes volt ősidők óta, hogy mindenki az anyanyelvét
beszéli, a maga szokásait éli, mint a lélegzetvétel…”.
A nehéz sorsú fejedelem szülőhelye
Dr. Fekete Albert Az erdélyi kertművészet – Maros
menti kastélykertek című könyvében írja le, hogy a település 1702-ben már az ózdi kastély urának, Pekry Lőrincnek
és feleségének, Petrőczy Kata Szidóniának a tulajdona.
Az elzárt völgyben nemcsak Ózdnak, de Bükkösnek,
Lándornak és Csekelakának is híres udvarházaik, kastélyaik voltak, ám vásártartási joggal egyik település sem
rendelkezett.
Még fejedelem, – a nehéz sorsú Kemény János – is
született Bükkösön, hol egy 1647-es összeírás ﬁlagória és
lugas összekapcsolt kialakítását mutatja, míg egynéhány
évvel későbbi, 1655-ös inventárium, már többudvaros
rendszerű, diﬀerenciált, reneszánsz kertet említ.

A település a Kis-Küküllő mentén, az Ózd patak völgyében, a Malozsa-völgynek is említett térségben található. A kanyargós völgy, a bogáti Maros-kanyarnál nyílik a
Marosra.
A völgyben hét falu található: Bükkös, Cintos, Csekelaka – a mellékvölgyben –, Gambuc, Istvánháza, Lándor
és Ózd. A két legnagyobb falu Ózd és Csekelaka, azonban egyikük sem éri el az ezres lélekszámot.
Orbán Balázs így ír a faluról:
„…Ózd egyike hazánk faluinak, melynek létét a hagyománya, a honfoglalás messze korára viszi fel, amenynyiben az ide települt, falut alapított Ózd nevű csapatvezérrel hozzák kapcsolatba, de emellett Ózdot érdeklőleg
okmányi tudásunk is messze korra felhat, mert 1227-ben
Ambrus ózdi lelkész említtetik…”.

A kastély tehát, a Dicsőszentmártont Ludassal összekötő út mentén, dimbes-dombos, szőlőkkel telepített és
erdő koszorúzta domboldalon fekszik, mintegy tizenöt
méterrel magasabban az út szintjénél.
A kastélyt tizenkét méter magas véd-feltöltés övezte,
alatta a műúttal párhuzamosan csordogáló patak vize táplálta a patkó alakú, mesterséges tavat, a barokk idő parkjainak elmaradhatatlan kellékét.

A völgyben ősidők óta mindenki
az anyanyelvét beszéli

Sokáig nem lehetett tudni, hogy a kastély építését
valójában és mikor kezdte el

Népességét tekintve, Magyarózd környéke vegyes vidék, ennek ellenére nem jellemzők rá az etnikai jellegű
konﬂiktusok.

A felvezetőnkben röviden már említettük, hogy a falura vonatkozó első okirat, az 1332. évi pápai tizedjegyzék,
mely szerint Márton nevű római katolikus papja, harminckét dinárt ﬁzetett.
Ózd birtokosai rövid időközökben váltják egymást,
míg végre, 1625-ben, házasság révén a bényei báró Radák család – Radák István– tulajdonába került első ízben,
aki Pekry Lőrincz kuruc vezérnek zálogosítja el.
Sokáig nem lehetett tudni azt, hogy a kastély építését
mikor és ki kezdte. Keresztes Gyulának azonban tudomása van arról, hogy Pekry ifjú feleségét, Petrőczy Kata
Szidóniát 1682-ben az új kastélyba hozta.
Egyik lányuk, Pekry Erzsébet Therézia 1732-ben, báró Radák Ádámhoz ment feleségül, és így Ózd másodszor került a Radák család birtokába.

A barokk idők parkjainak elmaradhatatlan kelléke
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Az első magyar versköltőnő
A fent említett Radák Ádám építtette újjá a kastélyt,
melyet a század elején, II. Rákóczi Ferenc idejében –
1709-ben –, a labancok felgyújtottak és belseje kiégett. Az
újjáépítés alkalmával kapta a kastély a barokkos vonásait.
Pekryné Petrőczy Szidónia (1658–1708) az első magyar versköltőnő, az ellenreformáció lírikusa. Árván nőtt
fel és asszonyi élete viszontagságos volt.
A mélyen erkölcsös, vallásos érzületű írónő panaszait
költeményeibe foglalta, azokban kesergő lélekkel panaszkodik élete körülményeiről, szenvedéseiről és csalatkozásairól. 1708-ban, ﬁatalon, negyvenkilenc éves korában
halt meg. Költeményeit Thaly Kálmán adta ki.
Teleki Ilona bárónő idejében,
még nagy borospincék voltak a kastélyban
Ami még az egykori Magyarózdot illeti: e település
esetében is igazi jobbágy-faluról beszélhetünk, hiszen az
okmányokból kitűnik, hogy a Baládﬁak férﬁága után, a
Radákokig és főleg a Pekry utáni Radákokig, nem volt
állandóan Ózdon lakó földesúr.
Fekete Albert előtt az is ismeretes, hogy a falu lakosai
is megmaradtak jobbágyoknak; egyesek időközben kis
földeket szereztek, de nagybirtokosok soha nem kerültek
ki a soraikból.
Fő foglalatosságuk a szőlőtermesztés volt. Híres volt
az ózdi bor, olyannyira, hogy egy 19. század végi, párizsi
borfesztiválon harmadik helyezést ért el.
Teleki Ilona bárónő idejében még nagy borospincék
voltak a kastélyban, és innen szállították a bort nyugatra.
Amikor a fent említett család 1945 után elmenekült, az
oroszok kifosztották a borospincéket, a szőlőtőkéket pedig az évek során a parasztok hordták szét.
Ma már nyoma sincs az egykori nagy szőlőknek, helyükön kopárak a domboldalak, a falu lakói csak saját fogyasztásra készítenek bort.
A tetőszerkezet impozáns képet ad a kastélynak
A tömör épületmag sarkain, egy-egy kerek toronnyal
épített kastély áll. Építészeti formája a román gótikus korból öröklődött, a francia építészeti szellem térhódításának, főúri kastélytípusa.
Keresztes Gyula szakvéleményezése szerint – ami a
Maros megyei kastélyok és udvarházak című munkájában olvasható –, a kétszintes épületmag homlokzatai szimmetrikusak, a kerek tornyok ablakainak kiosztása azonos.
Magas tetőszerkezetei impozáns képet adnak, a domboldalon álló kastélynak.
Főbejárata, a homlokzat elé rizalitszerűen kiugró hall
tengelyében van. Ugyanolyan rizalit a hátsó homlokzat
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hosszában is készült, mindkettő a főpárkány feletti timpanonos megoldással.
A kastély belső díszítőelemei
Homlokzatait vízszintesen erőteljes övpárkány osztja
ketté, az ereszek alatt főpárkány zárja le a homlokzatokat.
Mindkét párkány proﬁlozása a gótikus behatásra vall.
Méreteiben a nagy hall foglalja magába az emeletre
felvezető, díszesen megmunkált falépcsőt, melynek karfája és mellvédje esztergályozott elemekkel készült. Ablakainak asztalosmunkája gazdagon proﬁlozott, a belső
ajtók táblabetétesek és rátétszerűen díszítettek.
A vastag falban lévő ajtók bélés és perem borításainak
proﬁlozása, barokk hatás alatt készült. A hall és az emeleti
nagytermek falait különböző, sokszorosan domború, kolbásztag-párkányok díszítik, íves hajlatokkal, a mennyezeteket stukkó rozetták teszik díszessé.
A félköríves fülkékben egykor egy-egy szobor állt
A kastély homlokzatait az ablak kőkeretei, könyöklőés szemöldökpárkányai teszik értékessé. Az íves lezárású,
kétszárnyú bejárati ajtó kerete szalagszerű, lekerekített
élekkel és címerrel ékesítve épült.
A felette lévő, emeleti ablak rézsútos kőkerete, díszesen faragott, szemöldökpárkánya, három tagú. Az ablaktól jobbra és balra, valamint a rizalit oldalhosszain egyegy félköríves fülke díszítő elemként készült. Feltételezhető, hogy azokban egy-egy szobor állt.
A toronyszobák kéményei archaikus formát mutatnak
A boltozatos pincék ablakai is kőkeretezettek. A földszint és a pince ablakait kovácsoltvas rácsokkal látták el, a
szögvasból készített rácsok keresztezéseit bújtatással oldották meg, és ez is a barokk hatására vall.
A kastély homlokzatai, és azokat a barokkra jellemző,
világos, vaj-színre meszelték. Magas tetőszerkezeteit lapos cseréppel fedték le, a tornyok szélvitorlái változatosak. A két nagy gyűjtőkémény és a toronyszobák kéményei archaikus formát mutatnak.
Nyíllal osztott földek – avagy amit még tudni kell...
Ahogyan azt már a fentiekben már többször is említettük, Magyarózd 1332-ben már egyházas hely volt. Várkastélyát Pekry Lőrincz építtette 1682. előtt, késő gótikus
stílusban.
Külön ki kell hangsúlyoznunk azt, amit már említettünk feljebb, hogy a kastély szent eredetű, olyan vonatkozásban, hogy Pekry a forrói régi templom romjainak felhasználásával építtette. A település a nevét a hagyomány
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szerint a honfoglaláskor a falut alapító Ózd nevű vitéztől
kapta, de származtatják a régi magyar Osti-, vagy az Uz
névből is.
Írásos dokumentumokból:
„…Ózd népe tekintve elzártságát, a Baládﬁak előtt talán még a 13. században is faluközösségben élt. A nyíllal
osztott földek, erdőrészek, a kisnyilak nevű földek, közerdő nevű határhelynevek, valószínűleg a későbbi osztozások mellett is őrzik a hajdani faluközösség emlékeit…”.
A térség földrajzi elnevezései közül néhány – például
az ózdi Garsa-hegy, Vernyica- és a Peterkáj nevű határrész – bolgár-szláv múltra enged következtetni. Ezt támasztja alá Mátyusz Elemér neves történész professzor,
aki Ózdot tatárjárás előtti faluként említi.
A tulajdonviszonyok
A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokból:
„…egy ezen évben Várhegyen, gr. Keresztes Márton
curiájában kelt egyezmény alapján, melynek értelmében
Pekri Kata (b. Pölnitz Jánosné), Pekri Poli (Dániel Istvánné), Pekri Klára (Mossburg Zsigmondné) az 1697-iki
egyezmény alapján, Radák István által Pekri L.-nek 1260
frtért elzálogosított Ózdot oly feltétellel adják ki, hogy nevezett Pekri-leányoknak osztályrészükbe jutott Ózdért Radák Ádám ﬁzessen kiházasítási díj címén 1000 frtot, másik 1000 frt. beszámíttatik Radákné Pekri Terézia kiházasítási díjába, kit a váltságdíj 5-de is illet. Az átbocsátás
oly kikötéssel történt meg, hogy a Radák-család kihalása
esetében Ózd a Pekriekre szálljon…”.
Dr. Fekete Albert Az erdélyi kertművészet – Maros
menti kastélykertek című munkájában említi, hogy Radák István feltehetően a küküllővári Haller-kastély mintájára építtette fel a szabályos négyszög alaprajzú, sarkain
kör alaprajzú bástyákkal megerősített várkastélyt.
Más források szerint I. Apaﬁ Mihály fejedelemsége
alatt építtette a híres kuruc vezér, Pekry Lőrincz.
Valószínűbb azonban, hogy a várkastélyt Radák István emelte, és később Pekry is itt lakott (amint azt már
korábban említettük, az ő felesége volt Petrőczy Kata Szidónia, az első magyar költőnő).
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ben a mai napig megmaradt reneszánsznak.
Ettől kezdve a 19. század utolsó negyedéig, a Radák
család kihalásáig, a Radákok birtokában marad az ózdi
határ túlnyomó része.
A kultúra nyomai és az értékes régészeti leletek
A kastély utolsó tulajdonosa Teleki Ilona volt, aki
édesapjától kapta jegyajándékként, 1925-ben. Az 1930-as
évek elején költöztek férjével, Johann Konradscheim báróval, az addig intéző által igazgatott uradalomba.
Fekete közlése szerint az osztrák báró lelkesedett a régészetért, ő volt az, aki először ﬁgyelt fel az ekék kiforgatta régiségekre, és gyakran meg is vásárolta azokat a
parasztoktól.
Kiemelten fontos tudni még azt is, hogy később, Horváth István unszolására több régész is felkereste a települést és igen értékes régészeti leletekre bukkantak. Több
kultúra nyomait is megtalálták.
A háborúval a báró, 1944 őszén családostól nyugatra
sodródott, üres kézzel menekülve.
A lelkekben is elhelyezett kastély
A kastély tehát a falu elején – a délnyugati szélén –,
kissé félreesve a településtől, egy erdő koszorúzta domboldalon épült, az országúttól mintegy tizenkét méterrel
magasabbra lévő, kiugró földnyelven. Már messziről
uralja a tájat. Innen az egész falu látható, a kastély pedig
szintén látható a falu bármely pontjáról.
„…V. Radák Ádámnak fenyves erdők közé foglalt ódon kastélya… karcsú, magas tornyaival nemcsak szépíti
e tájat, hanem történeti becsűvé is lesz…” – helyezi el
mind a tájban, mind a lelkekben Orbán Balázs a magyarózdi kastélyt.

A felgyújtott és lerombolt kastély
A kastély egyetlen ostroma 1709-ben, Pekry Lőrincz
idején, a Rákóczi szabadságharc alatt történt. A császári
csapatok ostrom alá vették, majd az elmenekült Pekry
Lőrincztől üresen hagyott várkastélyt elfoglalták, felgyújtották és lerombolták.
1732-ben a birtok visszakerül a Radákokhoz. Radák
Ádám Pekry Polixéniával kötött házassága révén. Az
épületet is ő, vagyis Radák Ádám állíttatta helyre.
A kastélyt a későbbi korokban is bővítették, de jellegé-

Orbán Balázs leírásában egy rajzot is közöl az épületről, melyhez kanyargós, fasorral szegélyezett út vezet fel.
A kastély közvetlen közelét fenyők ölelik körül, a háttérben megművelt szőlősdombok látszanak.
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Hazajáró

Ahova az urak csónakkal jártak kávézni
A tájképi kerteket „…ritkán határolta szabályos kerítés. Nem is volt rá senkinek szüksége. Gyakoribb volt a
gyepű. Egy 5-10 m széles bokorsor, amelynek mintegy gerincét a vonalából kiálló szálfák képezték…”. Így volt ez
a magyarózdi angolkert esetében is. A kertről kevés adat
maradt fent. A leírások értelmében az országút mentén
csordogáló patak a domb aljában patkó alakú tavat táplált, mely az egykori kastélykert tartozéka volt.
„…A kastély belterületéhez tartozott még a múlt
században egy halastó, közepén egy kis szigettel, ahol egy
óriási hársfa ágai közé ﬁlagóriát építettek. Ide jártak át az
urak csónakkal kávézni…” - írja Horváth István az 1960as évek végén, majd így folytatja: „…a kastély mellett, a
falu felől egy száz éveket látott veszendő szilfaféleség áll,
nyugati oldalán, két halódó, hatalmas feketefenyő…”.
A két fenyő közül ma már csak egy áll, a másikból
csak egy kiszáradt csonk maradt. A park árnyat adó fáit,
valamint a kastély körüli fenyvest a Második Világháború
idején kivágták.
Hogy mi mindenre használták a kastélyt 1944 után!
Ahogyan a kastély gazdátlan maradt, az ózdiak is, de főként a gambuci románok mindent, amit mozdítani tudtak,
elhordtak belőle.
1947-ben államosították, utána óvodának, iskolának,
kultúrotthonnak, termelőszövetkezet-irodának használták
mindaddig, amíg különösebb ráfordítás nélkül, azt az
épület állapota megengedte. A kastélyt körülvevő gazdasági épületekbe pedig, beköltözött a „kollektív”, sőt építettek még három istállót is a területen.
1990-ben a kastély ismét üresen maradt, ekkor indult
rohamos pusztulásnak.
Ami a kastély jelenlegi állapotát illeti,
összeállításunkat dr. Kálmán Attila tanár, történész
az alábbiakkal egészíti ki:
A kastély a szokásos, multifunkcionális kastélyhasznosítás áldozata lett a kommunizmus idején. Volt benne
óvoda, kultúrotthon, TSZ székház, szolgálati lakások. A
kastély komolyabb pusztulása, mint általában az erdélyi
kastélyok esetében, a rendszerváltás után kezdődött. A
kastély ebben az időben, ameddig megtörtént a visszaszolgáltatás, a megsemmisülés szélére került. Nagyon
sok érték semmisült meg.
Az utolsó tulajdonos báró Konradsheim Jánosné gróf
Teleki Ilona leánya Jude Máriának sikerült visszaigényelnie a kastélyt.
A kastély és a hozzá tartozó melléképületeket és területet a tulajdonos, a Bonus Pastor alapítványnak – szenvedélybetegek rehabilitációját segítő szervezet – ajándékozta. 1998–2001 között újrafedték, ezzel megállítva a
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további romlást. Sikerült konzerválni a megmaradt freskókat, kőfaragványokat. 2005-re pedig felújították a magtárat, amelyben Terápiás Otthon működik.

A kastély jelenleg védve van, látogatása kérésre lehetséges. Az Alapítvány továbbra is tervezi a teljes felújítását.
A középkori templom 1687-es javítása is
Pekry Lőrincz nevéhez fűződik
A település temploma a kastéllyal szemben áll. János
Zsigmond idején a falu katolikus hívei az unitárius vallásra tértek át és a templomot is ők birtokolták, egészen a 17.
század elejéig, amikor a reformátusok használatába került.
Keresztes Gyula, a Maros megye középkori templomai című munkájában szakvéleményezi, hogy a templom támpilléres hajójához, diadalívvel csatlakozik a szentély, amelynek szélessége közel azonos a hajóéval és a
nyolcszög öt oldalával záródik.
Támpillérei háromlépcsősek, ablakai félköríves záródásúak. A
templom déli bejárata
elé portikuszt építettek.
A templom 1687-es
javítása és átépítése is
Pekry Lőrincz nevéhez
fűződik. Ezt a bejárati
ajtó fölötti párkány kiváltó kövére vésett felirat is tudatja.
A középkori eredetére ma már csak az
alaprajzi elrendezés
szolgálhat bizonyságul.
Nagy-Bodó Tibor
A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkért köszönet dr. Fekete
Albertnek, Keresztes Pálnak és Keresztes Géza műépítész, műemlékvédő szakmérnöknek. A régi és a mai képeket Demján László műemlékvédő építész saját munkájából és gyűjteményéből küldte be a szerkesztőségünkbe. Templomfotók: Bagy Levente.
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A 90 éves Grétsy László köszöntése
Idén februárban jelentette meg a Tinta Könyvkiadó A
nyelvész - emberközelből című könyvet, a professzor emeritus 90. születésnapja tiszteletére. Ennek a könyvnek egyik
újdonsága az, hogy a legnagyobbak gesztusával az Ünnepelt ad nekünk születésnapi ajándékot: megengedi, hogy
megismerjük emberi mivoltában is. Az édes anyanyelvünk
ápolójával, hat nyelven beszélő híres tanárral Erdélyi Erzsébet húsz kötetes nyelvész, Grétsy volt munkatársa beszélgetett. Idézem az egyik legfontosabb kérdést és választ:
„Milyen esélyei lehetnek anyanyelvünknek a harmadik
évezredben?(…) Pesszimista becslések szerint kétszáz éven
belül csak harminc-negyven nyelv fog biztosan fennmaradni a jelenleg beszélt hat-hétezerből! Herder jóslata
mégiscsak bekövetkezhet?
A mi nyelvünket, amely a világ nyelvei közül az e
nyelvet anyanyelvükként beszélők száma alapján az első
ötven közé tartozik, évezredes kultúrája alapján pedig még
ennél is előkelőbb hely illeti meg, ilyen
veszély egyáltalán nem fenyegeti. Lehet,
hogy két-három nemzedék felnövekedése
után majd újból változik a kép, de úgy vélem, a vészharangok meghúzása egyelőre
nem a mi feladatunk.”
A Tanár úr többi kérdésre adott válaszaiból is sok minden kiderült: például, hogy tévedünk, amikor úgy képzeljük el a tudóst,
mint aki könyvek közé zárva, elefántcsonttoronyban, poros könyvek közt éldegél.
Grétsy László életének kisgyerekkora óta
szerves része a sport. Ma is őrzi a sportigazolványát, amely 1948-i keltezéssel igazolja,
hogy a Magyar Atlétikai szövetség sportolója volt. Súlylökés, diszkoszvetés és középtávfutás volt az atlétikai szakterülete. Egész életében szerette a természetjárást, s feleségével, Jajczay Judittal a gyermekeiket is így nevelték. Mind a
négy gyermeke sportolt. Harmincéves korában kialakította
azt a tornagyakorlatsort, amelyet azóta – egyre bővítve – is
mindennap elvégez, immár hat évtizede. Eleinte 15-20 percig tartott a reggeli torna, de mivel a gyakorlatok száma az
évek, évtizedek folyamán egyre bővült, ma már 30-35 percesek, vagy még hosszabbak ezek a reggeli testedzések.
Grétsy László „életre szóló hobbija” azonban az olvasás és az írás volt. A tudományos, illetve játékos, pedagógiai célzattal megírt jegyzetei, cikkei mellett negyvennél
több önálló könyve látott napvilágot. Dolgos harminc évet
töltött a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi
Intézetében és mindig, mindenhol a nyelvművelés szolgálatában tevékenykedett. Több mint 140 sajtóorgánumba
írt. (Lásd: Magyar Nyelvőr, Édes anyanyelvünk, Magyar
nyelv, Tanítás - Tanulás, Családi Lap, IPM, stb.) A könyve

111. oldalán látható az Édes Anyanyelvünk lap első száma.
Ezt a lapot 30 évig szerkesztette, és a múlt év utolsó, ötödik
számában búcsúzott el az olvasóitól - mivel hamarosan betölti a 90. életévét.
Az interjúkötetben szóba kerül az a nyilvánvaló tény is,
hogy napjainkban az új ismeret forrása már nem kizárólag
a tanár, hiszen a Z és alfa-generáció tagjai, akiket digitális
bennszülötteknek szoktak nevezni, már különböző technikai eszközök segítségével jutnak ismereteikhez. A tananyagfejlesztők már jó ideje digitális kiegészítőket, szemléltető anyagokat is készítenek. „Nekem, a még régi képzettségű nyelvésznek – olvashatjuk a professzor úr egyik válaszában - az jut ilyenkor eszébe, hogy a digitális bennszülöttek életének tömérdek változása az „ujj” jelentésű latin
digitus szónak és származékainak segítségével lepi el, fonja be és alakítja át az egész világot.”
A továbbiakban négy legkedvesebb költőjét említi: Petőﬁt, Aranyt, Adyt, illetve a szerelmes szonettek
költőjét, Nadányi Zoltánt (1892–1954), akinek
nevét Berettyóújfalun emléktábla őrzi. Vannak
bizonyos verssorok, amelyekre mindig rácsodálkozik, amelyeket gyakran felidéz: „Adynak
Rohanunk a forradalomba verséből ezt a sort:
»Csönd van, mintha nem is rezzennénk«, is
gyakran belopom a saját szövegembe. Ha pedig valahol a nagy forgalom miatt dugóba kerültünk, s megrekedünk az úton, ritkán álltam
meg, hogy el ne szavaljam Vörös szekér a tengeren versének két utolsó sorát: »Várunk. S áll,
áll a lilás ködben / A nagy vörös szekér.« (…)
Ha például valamit olvasok, vagy valamilyen
ﬁlmet nézek, és az egész nincs ínyemre, miközben félreteszem a könyvet, vagy elzárom a tévét, már mondom is
Petőﬁ nyomán a bírálatot: »Mit nekem, te zord Kárpátoknak / fenyvesekkel vadregényes tája, / Tán csodállak, ámde
nem szeretlek«”!
Grétsy László díjainak sokasága képekkel és fotókkal
együtt nyolc oldalt tesz ki. Kitüntették Apáczai Csere János díjával, Szarvas Gábor díjával, a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztjével, a Magyar Örökség díjával,
Prima Primissima illetve a Magyar Nyelvőr díjával. E
Bölcsességkönyv méltatását azzal az evangéliumi igével
fejezem be – teszem keretbe –, ami a könyv első oldalán
olvasható:
„Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy véka alá, hanem
hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindenkinek,
akik a házban vannak.” (Mt 5,15)
Juhos-Kiss János
Budapest, 2022. február 7-én
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A Magyar Kultúra Napja Telkin

Juhos Kiss Sándor kiállításának megnyitója
2022. január 20-án ünnepi műsorral egybekötött kiállításmegnyitóval emlékeztek a Magyar Kultúra Napjára
a telki Kodolányi János Közösségi Házban. Juhos Kiss
Sándor erdélyi festőművész kiállítását kamarakoncert
nyitotta meg, a festő bátyja, Juhos-Kiss János költő a verseiből adott elő.
A festőművésztanár a mezőségi
szellemi és lelki örökségben vált felnőtté. Noha Szamosújváron született,
máig is a méltán híres Székhez kötődik.
Ecsetvonásai könynyedén vezetnek át
az egyik dimenzióból a másikba, ábrándjait és hitét kifejező színekbe öltözteti. Művészetével a
magyarság öntudatát
őrzi, erősíti. Bánó
Attila megnyitó beszédéből idézünk:
„Juhos Kiss Sándor képei megfogják és megrázzák a
nézőt. Ezeken a festményeken minden mozgásban van.
Az élénk színek, a lendületes formák mozgalmas dinamikája magával ragad bennünket. Mozognak a hegyek, a
fák, az emberek. Erdélyi ihletésű, régebbi képein is jól
megﬁgyelhető a mozgás, a dinamika, ami persze sok művész alkotását jellemzi, csakhogy Juhos Kiss műveinek
egészen sajátos üzenete van. Magyarokhoz szóló
üzenete.
Egy külföldi művészetbarát soha nem fogja érezni azt,
amit mi, magyarok érzünk e képek egy részének láttán.
Juhos Kiss Sándor Erdélyből származik. Magával
hozta szűkebb hazája friss leheletét. Azt az életerőt,
amely az erdélyi magyarság számára a legmostohább
időkben is biztosította a túlélést. Ezt elsősorban a lovasokat ábrázoló képeiben érezhetjük.
A Kurultáj lovas játékainak megjelenítése egyidejűleg
szól a hagyományok tiszteletéről és a magyarságot jellemző őserőről, amely egykor képessé tette őseinket a
honfoglalásra, a Kárpát-medencében való megmaradásra.
A művész nagy mesterségbeli tudásról árulkodó festményei erős szálakkal kötnek minket a keresztény hitvi-
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lághoz, történelmünkhöz, Erdélyhez, s nem utolsó sorban
a határainkon innen és túl élő magyarsághoz.

A képzőművészetben is egyre nagyobb szükség van
az eﬀéle, határokat nem ismerő kulturális kötelékekre,
nagy szükség van az ilyen kiváló magyar művészekre.
Szeretett lakóhelyünk, Telki büszke lehet Juhos Kiss
Sándorra, aki nemcsak művészként, hanem pedagógusként is kiváló munkát végez.”

P. Buzogány Árpád

Holnap jössz
Ma éjszaka tán rólam álmodsz
s nyugtalan hajnal ébresztget,
elfújja egyből a varázsát
mindennek és hoz hűs reggelt
ködök és rózsaszínű felhők
nélkül, ott állsz majd, magadban,
mire is várnál, amikor már
nincs szerepünk a darabban,
éppen bontják már a díszletet,
a közönség rég elszéledt,
vége lehetne a napnak is:
meghajlás, mehetsz, úgy véled.
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Tündöklő Jeromos a Nemzeti színpadán
- Székely diákok vendégszereplése a magyar kultúra napján Az Ádámok és Évák ünnepe ifjúsági színjátszó fesztivál
megrendezésére immár nyolcadik éve a Nemzeti Színház
biztosítja a helyszínt, a nagyszínpadot. Az eseményre január 22-én, a magyar kultúra napján került sor. Potápi Árpád
János, nemzetpolitikai államtitkár, idén Tamási Áron Emlékévet hirdetett meg. „Legyen az ábeli lelkület mindanynyiunké” – fogalmazott a marosvásárhelyi ünnepélyes
megnyitón. A nagyszabású játék szervezői is Tamásira emlékeztek, és még ősszel kisorsolták a jelentkező középiskolák között, hogy ki melyik drámával foglalkozzon.
Idén kivételesen egy határon túli iskolát is meghívtak, a
székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceumot.
Udvarhelyen szeptemberben ez alkalomból megalakult a KomédiTÁs (a TÁ nagybetűk az író nevének kezdőbetűi) nevű színjátszó kör. A diákokat Szűcs-Olcsváry
Melinda koordinálta és Fincziski Andrea, a Tomcsa Sándor Színház színésznője készítette fel. A középiskolának
van színjátszós múltja, remélhetőleg az új alapítású lelkes
csapat folytatja a néhai hagyományt.
A diákok már előző nap megérkeztek Budapestre. A
líceum 11.-es és 12.-es osztályfőnökeinek, Péter Istvánnak és Ozsváth Imolának köszönhetően a magyar kultúra
napját méltó módon töltötték a ﬁatalok a magyar fővárosban. A diákcsapat „művészibb fele” gondosan készült az
esti fellépésre, míg az említett két osztály tanulói Budapest főbb látványosságaival ismerkedhettek. Így kerültem
a társaságukba, mivel Péter István úgy látta jónak, hogy
helyi idegenvezetőt hívjon a város bemutatására. Nagyon
vártam a szombati napot, mert ﬁatalokkal dolgozni mindig hatalmas élmény: bírják a tempót, nyitottak az újra,
nem gond a lépcső, sőt a csigalépcső sem, és mindig jókedvűek! A tudásuk friss és ﬁgyelnek is – minden idegenvezető ilyen csoportról álmodik, ez néha meg is adatik.
Nekem ők jelentették a nap szépségét.
Rövid, egy-egy mondatos villanás a királyszobrok és a
középkori nagyságok szobrai előtt, majd az Andrássy út
legfontosabb épületei, megannyi neoreneszánsz palota
sorakozott a szemünk előtt. Hamar a város szívében találtuk magunkat, az Erzsébet-hídon, ahonnan pazar kilátás
nyílik mindarra, amit természet és ember együtt teremtett
az elmúlt évezredekben. Megcsodáltuk a Várkert Bazár
gyönyörű reneszánsz kialakítását, és bejártuk a várat az
István-toronytól a Hauszmann-sztori kiállításig. A kisﬁlm, amelyben életre kelt Hauszmann Alajos, még a kísérő tanároknak is meghatározó élmény volt. Péter István
tanár úr ﬁgyelme még arra is kiterjedt, hogy a délelőtti városnézés tökéletes minőségéhez audio-guide készülékeket biztosítson minden résztvevőnek.

A délután egy részét vártörténeti rejtvény megoldásával töltötték, amit kifejezetten nekik állítottam össze. Csapatokat alakítottak és közösen járták be a megadott helyszíneket, így személyes élményekkel kapcsolódhattak királyaink otthonához Luxemburgi tégláitól a Csikós csizmájáig. Közösen oldották meg a szelﬁs feladatokat, a keresztrejtvényt, fogalmazást, még plusz pontokat is gyűjtöttek. A Budavári Palota kreatív, interaktív felfedezése
után a gazdag kiállítás, Szinyei Merse Pál tavaszias
hangulatú festményeinek megtekintése következett, majd
vissza a pesti oldalra.
Volt egy varázsa annak, hogy este érkeztek a diákok a
Nemzeti elé. A sokatmondó szobrok sejtelmes fényben
derengtek, de még így is ereje volt a látványnak. A pompás épület a hideg miatt gyorsan beszippantott bennünket.
Rendkívüli házbejárást kaptunk, melyen egy végtelenül
kedves teremtés tolmácsolásában csodáltuk végig a színházat pincétől a padlásig.

A Nemzeti Színház bejárása után jólesett végre helyet
foglalni a kényelmes fotelekben. Milyen felemelő volt az
osztálytársakat ill. tanítványokat a "világot jelentő deszkákon" viszontlátni! Rögtön az első fellépők ők voltak. Hatalmas izgalom kísérte a közönség székely soraiban a fordulatos, pergő, rendkívüli előadást. Minden diák határozottan ismerte szerepkörét, szövegét, jól artikulálva fejezte
ki magát és - a szerencsés koreográﬁának köszönhetően székely viseletben, székely tánccal is színesítették Tündöklő Jeromos történetét. Öröm volt nézni a szép arcú és szép
mozgású ﬁatalokat, akik épp a Tamási Áron emlékév nyitó ünnepségét tisztelték meg több száz kilométert utazva,
hogy ma este itt, bennünket szórakoztassanak. Ki lehet autentikusabb náluk, a Farkaslaka közelében élő, az író nevét
viselő középiskola tanulóinál? A diákszínészek előadása
igen színvonalas és magával ragadó volt. A hűség, a szeretet, a hit, az erkölcsi tartás, a közösség megtartó erejének a
példáját sugározták, s valódi ünneppé tették az estét. A három tagú zsűrinek A. Szabó Magda elnökletével szerencsére nem volt nehéz a feladata, mert nem kellett győztest
hirdetnie. Aki itt szerepelt, mind az volt.
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„Legyen az ábeli lelkület mindannyiunké” – hangzott
el a marosvásárhelyi Kultúrpalotában a Tamási Áronemlékév ünnepélyes megnyitóján a Kultúrpalota nagytermében. A KomédiTÁs társulat tagjai, a felkészítő tanárok
és a színházi szakemberek rengeteget dolgoztak Tamási
Áron nevéért, és amit láttunk, méltó is volt hozzá. Megérdemelték a tapsot.
A ﬁatalok átélhették a színjátszás hatalmas élményét,
a siker mámorát a magyar színházi világ legjelentősebb
színpadán, megismerkedhettek egymással, barátságokat
köthettek. Ez az osztályfőnökök részéről rendkívüli igyekezettel és odaﬁgyeléssel megszervezett nap a kultúra nevében azért mégiscsak a gyerekekről szólt. Róluk, akik
szerepeltek és róluk, akik nézőként, osztálytársként itt lehettek. A végén elhangzott, oda nem illő kritikát biztosan
sikerül a helyén kezelniük.
Bízom benne, hogy a középiskolások másnap Po-
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tzsonyban, mire a „királlyá koronázásra” került sor, felhőtólenül tudtak azonosulni a valamikori magyar főváros hangulatával. Hétfő délelőtt még hazafele tartva a Gödöllői
Királyi Kastélyban betekintést nyerhettek a XIX. század
legszebb hölgye, Erzsébet királyné világába, megismerhették rendkívüli egyéniségét. Gondolatban még kísértem
őket a határig, majd a vadregényes erdélyi utakon Szent
László oltalmára bíztam őket, hogy tekintetével kísérje
végig útjukon. Remélem, jó érzéssel, csupa jó élmény, emlék birtokában érkeztek meg Székelyföldre, Tamási Áron
szülőföldjére, mint a magyar kultúra méltó örökösei.
Szántó Mária, idegenvezető, mesemondó
Azóta otthon is előadták a Tündöklő Jeromost, akit
érdekel, itt megnézheti: https://youtu.be/xJF-p2HazTs
(Szerk. megj.)

Az l848/49-es forradalom és szabadságharc
nyitánya Erdélyben
Székely véreink kezdettől velünk vannak
Gróf Batthyány Lajos kormánya megkezdi áldásos
működését. Az országgyűlés alig két hét alatt 31 törvényt
fogalmazott meg, ezeket l848 április 11-én a király, V. Ferdinánd aláírásával szentesítette. A törvény betűje szerint
Erdély egyesült Magyarországgal, a Határőrvidéket is a
magyar kormány alá rendelték. Május 7-én V. Ferdinánd a
katonaságot a magyar kormány iránti engedelmességre utasította. Május 29-én a kolozsvári országgyűlés kimondja
Erdély Unióját /egyesülését/ Magyarországgal. Jellasics
császári tábornok, horvát bán, mintegy 35.000 fős hadseregével szeptember 11-én átlépte a Drávát és megindult
Pest felé. Szeptember 25-én István nádor lemondott és
elhagyta az országot.
Szeptember 16. és 28. között Balázsfalván a románok
nemzeti gyűlése már nyíltan elvetette Erdély és Magyarország unióját (amit országgyűlési határozat mondott ki), és
követelte Erdély közvetlen bécsi irányítás alá helyezését.
Október elejére román felkelők ezreit fegyverezték fel – az
erdélyi császári hadsereg vezetésének hathatós segítségével –, három nagy felkelőtábort hoztak létre. Kettőnek a
bázisa császári-királyi alakulatok védelme alatt létesült:
Beszterce környékén, a 2. oláh határőr gyalogezred területén Karl Urban császári-királyi alezredes védelme alatt,
illetve Hátszeg környékén, az 1. oláh határőr gyalogezred
területén Joseph Riebel őrnagy iránytásával. A legnagyobb
tábor a 3. volt, amelyet Avram Jancu vezetett, közvetlen
fe-nyegetést jelentett a székváros, Kolozsvár számára.
Szep-tember 29-én a magyar sereg Pákozdnál, a Velencei-
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mellett, győzelmet aratott a horvát hadak felett, Jellasics
hátrálni kezdett Bécs felé. Október 8-án a lemondott
Batthyány helyett az országgyűlés az Országos Honvédelmi Bizottmányt bízta meg a végrehajtó hatalom gyakorlásával. Októberben egyre riasztóbb hírek jöttek Erdélyből,
az elszigetelt helyzetben lévő nemesi udvarházak, majd
egész falvak felégetéséről, kirablásáról, lakóinak a legkegyetlenebb módon történő lemészárlásáról. Báró Vay
Miklós, erdélyi királyi biztos kétségbeesetten kérte Puchner Antal altábornagyot, a nagyszebeni főparancsnokság
vezénylő tábornokát a rend helyreálltására, azonban semmit sem ért el. Sőt, Puchner október l8-án nyíltan szembefordult a magyar kormánnyal. Több kiáltványt küldött szét
egész Erdély területén, melyben kihirdette az ostromállapotot s elrendelte a magyar – s csakis a magyar! – nemzetőrség lefegyverzését.
Az erdélyi magyarság egyetlen támasza az október 16án összehívott agyagfalvi székely nemzeti gyűlés volt, amely kimondta, hogy az erdélyi magyarság védelmében fegyvert kell fogni. Négy nap alatt gyakorlatilag
megvalósult Székelyföldön az általános hadkötelezettség.
Közfelkiáltással 35 ezer székely állt a megválasztott fővezér, Sombori Sándor székely-huszárezredes rendelkezésére. Jórészük csak lándzsával voltak felszerelve. A székely
katonaság legütőképesebb alakulatai (két határőr gyalogoszászlóalj és egy huszár osztály) már korábban Magyarországra vonult, segítségül a szerb felkelés elfojtására. Kolozsvártól, illetve Erdélynek a magyar kormány irányítása
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alatt maradt északnyugati részéről pedig el voltak vágva,
egyelőre közvetlen segítséget nem tudtak nyújtani.
A SZÉKELY NEMZETGYŰLÉS FELHÍVÁSA
A ROMÁN ÉS SZÁSZ NÉPHEZ
Szász és román testvérek, polgártársak!
Agyagfalváról szólunk tihozzátok, hol őseink törvényt
hoztak, s hova törvényes jogunk szerént nemzetileg egybe gyültünk hatni a haza békéjének helyre állitására.
Kezünkben fegyver, kebelünkben férﬁas elhatározottság van megvédeni e hazát, s óltalmazni e haza minden
polgárainak szabadságát. De ne vélyétek, hogy a fegyvert
ellenetek fogtuk, ne vélyétek, hogy kebelünk ellenséges indulatot rejt irántatok. Békét óhajtunk e honban és szabadságot, melynek édes gyümölcseit veletek élvezhessük, s a
testvériség kaptsait szentül akarjuk fenn tartani, mind addig
mig annak szét szakitására részetökről lépés nem tétetik.
Azért halyátok meg szavainkot és értsétek meg:
Mü hivei vagyunk V-dik Ferdinánd királynak s elvagyunk határozva a királyi Trón fenn tartásáért szivünk vérét is áldozni, hitvány ámitónak nevezzük mind azt ki róllunk ellenkezőt mond. Mü tisztelyük nemzetiségtöket,
nyelvöket és vallásukat, s készek vagyunk azt fegyverünk
élével oltalmazni. Mü barátai vagyunk a vólt jobbágyok uj
szabadságának s testvérileg kivánunk titeket annak fenn
tartásában segteni. Mü közös teher viselést és jog egyenlőséget óhajtunk s nyilt ellenségei vagyunk mindennek ki
ezekkel ellenkezőt akar.
De elvagyunk határozva védeni a törvényt, melyet királyi eskü szentesitett, s ennek következtében fegyverrel
torlani visza mind azon törekvéseket, melynek az unió
megsemmisitésire, s a király által alá irt törvény szerinti
kormány, és akármily ajkuak személy, és vagyon bátorsága megdöntésre tétetnek.
Azért a testvériség hangján szólitunk fel titeket fogadjátok a baráti kezet, melyet nyujtunk, s egyesülyetek
velünk megvédésében a törvénynek s megmentésében a
honnak, mi előtt vérpatakok árasztanaák el annak földét.
Ha pedig tü a testvériség lánczait szét szakityátok, ha a köz
haza törvényei megrontására, ha az unió, s magyarország
kormánynnya fenn állása ellen lépéseket tesztek, bár testvéri sziveink megszakad is soraitokkal szembe fegyverbe
tanáltok, mert mü elvagyunk határozva nyugalmat eszközölni e honnak békésen ha lehet, fegyverrel ha kell.
Testvérek! mi hozzátok és nem bujtogatóitokhoz szollánk az őszinteség hangján, hasonlót várunk tőletek, válaszotokat el várjuk, mely münköt egyenként készen talál
vivni a köz szabadságért, veletek mint barát és testvér ha
lehet, de ellenetek is, ha néktek ugy tetszik, ki nyolc nap
alatt nem válaszól, azt ugy tekintyük, mint ki vissza lökte a
nyujtott baráti kezet.
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Egyébaránt a székely nép fegveres lábra élt, mert belső
Szolnok, Doboka, Kolos, Küküllő, és Alsófehérmegyékben gaz bujtogatások folytattván a közbéke megzavartatott, sokaknak vagyona kiraboltatott, sőt a magyarokból le
is ölettek, e felett az oláhság egy nagy része a törvényes
hatóságoktól fügeni megszünt, s engedelmességet esküdött egy gaz bujtogatónak, Urbánnak és lehetnee hüvelybe dugott karddal, ezeket nézni?
Mi rendet, békét, szabadságot akarunk a Király és Haza
nevében: azért mindenkinek baráti jobbját fel kérjük!
Agyagfalva, 1848 ban. (okt. 1617.)
G. Mikó Imre s. k.
elnök

Kovács Elek s. k.
Tolvivő

A székelyek nagy segítséget jelentettek Kolozsvár számára, hiszen hetekkel eltolták a város elleni császári támadás időpontját. A székelyek - törvényhatóságaik alapján
négy dandárt alakítottak, s október 24-én támadásba lendültek, sorban számolták fel a román felkelőtáborokat, 29én, majd 31-én pedig a Székelyföld és Kolozsvár közé
ékelődött Urbán csapatait is megverték. A császáriak azonban gyors erősítést küldtek Gedeon altábornagy vezényletével, s a jól képzett császári dandár meglepte a tüzérséget
nélkülöző székelyeket Marosvásárhelynél, s rövid küzdelem után szétszórták őket. A székely ellenállás napokon
belül összeomlott. A székelyek Háromszék területén tudták csak tartani magukat.
Bem tábornok december 7-én érkezett az időközben
Szilágysomlyóra teleptett főhadiszállásra, s vette át a tényleges főparancsnokságot. A lengyel származású Bem József, a székely-örmény származású Czetz Jánossal (aki 27
évesen a szabadságharc legifjabb tábornoka volt) a hadjáratok legnagyobb hősei, következő év március közepéig
befejezték Erdély felszabadtását, kiszorították még az
osztrákok segítségére már február elején bemasírozott orosz csapatokat is. Mindezzel biztosították a szabadságharc fővárosa, Debrecen hátországát, ahol az országgyűlés
l849. április 14-én határozatba foglalta a Habsburg-ház
trónfosztását és a magyar állam függetlenségének kimondását. Kossuth Lajos kormányzó-elnöki címet kapott.
A sok győztes magyar ütközet után, 150 év múlva,
most van okunk a bizakodásra? Vagy 1849. augusztus 13án, Világosnál örökre letettük a fegyvert?
Juhos-Kiss János
Források:

1. Erdély Szabadságharca l848-49 a hivatalos iratok, levelek és hrlapok
tükrében - Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kolozsvár 1945
2. Kedves Gyula: Czetz János, a szabadságharc legifjabb tábornoka Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat kiadványa 1996
3. Gergely András: Magyarország története (1790 1918) IKVA Kiadó,
Budapest 1990
4. Erdély rövid története - Akadémia Kiadó, Budapest 1989
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A „székelyﬁ” Hunyadi János korának emlékei
a Kárpátok koszorúján kívüli térségekben
A magyar Hunyadi-uralkodóház székely eredete a
XIX. századi Erdély világában közismert volt, melyre jó
példa, hogy a Magyar Unitárius Egyház jeles tudós személyiségei közé tartozó Kőváry László (1819–1907) jogász, történész, statisztikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja „A Székelyhonról” (Kolozsvár,
1841.) címet viselő könyvében megemlékezett arról is,
hogy „székelyﬁ” volt Hunyadi János, akinek életútja
„ezerszeres világításban ég ﬁa dicső pályára”!1 Kőváry
László a Déván megjelent könyvében a következőket
rögzítette 1900-ban: „Ha van Erdélyben megye, mely
büszke lehet ﬁaira, családjaira, az első sorban Hunyad
megye. Jó talaj, jó levegő csakúgy termetté a nagy embereket. A dicső Hunyadiak, a legnagyobb magyar hadvezér, a legfelejthetetlenebb király, s Bethlen Gábor bölcsője ringott ott, a legnagyobb erdélyi fejedelemé, ki nélkül
nem lett volna megmentve az erdélyi fejedelemség, s ha
nem lett volna megmentve, most a magyar állam csak történeti emlék volna. S ha Erdély történetét a millennium
századában vesszük, Hunyad megye ﬁai, családjai neve
2
futja végig századunk történetét.”
A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak és
több külföldi genealógiai társulatnak is a választmányi
tagja, Wertner Mór (1849–1921) történész, genealógus,
orvos a Déván 1900-ban megjelent könyvében pedig arról írt, hogy: „Hunyadi Pál ardzsizsi címzetes püspökkel”
kapcsolatban kiemelendő, hogy „1451-ben Hunyadi János kormányzónak követeként szerepel”.3 Dr. Wertner
Mór számos történelmi, genealógiai tanulmány szerzője
volt, több tudományos szaklap közölte az írásait (pl. Turul, Herold, Adler, Századok, Erdélyi Múzeum, Történelmi Tár, Magyar Nyelv). Főbb művei közé tartoztak a következők: „A magyar nemzetségek a XVI. század
közepéig” (I-II. kötet; Temesvár, 1891.); „Az Árpádok
családi története” (Nagy-Becskerek, 1892.); „Negyedik
Béla király története” (Temesvár, 1893.); „A Hunyadiak” (Déva, 1900).
Az „ardzsizsí címzetes püspökkel” kapcsolatban fentebb hivatkozott tárgykör kapcsán fontos összefüggésekre mutat rá az alábbi 2015-ben született összegzés! Az
„Argyas felső völgyének központi települése Argyasudvarhely”, ahol „1359-ben római katolikus püspökség alakult, mely később átadta helyét az ortodoxiának”. A
„Szörényi bánság magyar fennhatóságát” illetően fontos, hogy az „1380-as években Nagy Lajos Szörénytornya székhellyel megalapította a Szörényi püspökséget és
Argyasudvarhely székhellyel az Argyasi püspökséget.
„1360 körül Argyasudvarhelyen” alapított „havaselvi or-
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todox metropoliát” és „a konstatinápolyi pátriárkát” illetően fontos alapvetés, hogy ennek egyházi vezetőjét
„Ungrovalachia érsekének” nevezték. „Hamarosan
megalapították a szörényi ortodox püspökséget is, görög
püspökkel az élén”. Fontos rögzíteni azt is, hogy a XIV.
századi dicsőséges magyar király, „Nagy Lajos által alapított Szeret és Argyas püspökségének” a jelentősége fon4
tos kutatási alapvetést képez! E Kárpátokon túli térség
lovasíjász székely világának határvédelmi jelentősége
tárgykörében indokolt a térképészeti földrajz alábbi alapvetéseire is utalni! Az „Argyasi-Előkárpátok” kapcsán
fontos, hogy „névadója az Argyas-folyó” és „Argyas megye”. „A folyó korai neve Argias, de magyarul előfordul
az Árgyas alak is. Az Argyas a Fogarasi-havasokban
ered, a Duna mellékfolyója. Hossza 350 km.” „Külön középtáj az Olt és a Dimbovica völgye között fekvő, a Fogarasi-havasok előhegyeit adó Argyasi-Előkárpátok, amely
a két folyó között húzódó medencék hosszú sora. A tájképet főképpen erdőkkel borított dombhátak jellemzik. Legjelentősebb medenceségi térszíne a Hosszúmezői-medence.” A „Zsil, az Olt és az Argyas folyók” kapcsán fontos,
hogy e „folyók észak-déli irányú völgyeikkel szelik át a
hátságot, és lankás lejtőjű, hosszan elnyúló dombhátakra
tagolják, a középtájak”; és ezen a „párhuzamos folyóvölgyekkel szabdalt tájon a Kárpátokban eredő, a Duna vízgyűjtőjéhez tartozó jelentős folyók haladnak keresztül”.
„Az Olttól keletre fekszik a nagytáj legkiemelkedőbb részeit hordozó, a néhol több mint 600 m magasságra emelkedő Argyasi-dombvidék „nagytájrészlet”, amely három
5
középtájra bomlik.” A Kárpátok koszorúján kívüli térségek egészen a Fekete-tengerig nagy jelentőséget képviseltek Hunyadi János távolsági hadjárataiban is! E XV.
századi dicsőségkorszakunk kapcsán Kőváry László a
következő üzenetet fogalmazta meg kortársai számára az
1841-ben megjelent könyvének előszavában: „Nagyszerű idők elébe megyünk. Az ész mindenható tüze meg fog
víni a durva erővel; s hol a férﬁ, ki mint Hunyadi hajdanán e nemzetet, istenemberként vezesse át százada verestengerén.” A „nagy király bajnok atyja”, Hunyadi János
„erővel sújtá le az erőt”! „Hunyadiban egy koronát vett
meg életén a magyarnak: hív sarja nemzeti múzeumában
a nemzetet akarja megtartani”, melynek nyomán Mátyás
király „fejedelme lesz az ész fénykorának”! E példa nyomán a legfontosabb feladat, hogy a „múlt dicsőségünk
láncait keressük fel, összekötni általa a magyar korona
szebb jövőjét”, mivel a „magyar hazának" a jövő célkitűzései megvalósításához „értelem” és „műveltség kell,
mely közös legyen mint napvilág”, mivel ez a „nemzeti
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napnak csillaga, mondhatnám teremtője”!
A középkori „Archiregnum Hungaricum” határvédelme terén kimagasló jelentőséget képviselt Hunyadi János
korában a Kárpátok koszorúján kívüli térségekben lévő
székely lovasíjászok világa! E tárgykör évszázadokon átívelő összefüggései terén a Magyar Katolikus Lexikon
„Nyeszterfehérvár” szócikkében a következők olvashatóak: „Zsigmond király tatárok ellen kiépített védelmi
rendszerének egyik előretolt bástyája, amit a 15. században a fenyegető török veszély miatt Hunyadi János, majd
I. (Hunyadi) Mátyás király megerősített. A 15. században
egyértelműen magyar érdekterület, Fenesi Insula Péter
moldvabányai püspök 1476-ban Nyeszterfehérvárra helyezte át székhelyét,”. Templomát „Mátyás király építtette Szent László tiszteletére” (az „1780-as években még
állt”). Mátyás király nagy „súlyt helyezett a harcokban
megsérült vár helyreállítására”; és „arcul csapta és Árva
várába záratta Váradi Péter kalocsai érseket, mert az
nem vette be a törökkel kötött békébe az 1484-ben elesett
Nyeszterfehérvár helyreállítását”. „1511-ben a tatár kán
kezére került, s a magyar lakosság zöme Nyeszterfehérvárról Csöbörcsökbe költözött.” E körben utalok arra,
hogy a törökök 1484-ben Kiliát és Dnyeszterfehérvárt is
elfoglalták, tehát ez utóbbi erősség volt az utolsó magyar
kikötő a Fekete-tengernél! A korabeli székely világ hadrendje kapcsán fontos, hogy Hunyadi „Mátyás az igazságos” döntésével „meghatározza kik gyalogok, kik lovagok, az adómentséget elismeri s csupán ökröt követel”.
„Verbőczi kimondja törvénykönyvében, hogy a székely
eredetére scytha, hogy nemes és vitéz, hogy külön törvé-

EKOSZ-EMTE

nye és szokása van, hogy öröklés, tisztség nemzetségről
nemzetségre jár, hogy a megszentenciázott jószága nem a
felségre, hanem rokonára szál, vagy szomszédára, hogy
fejét csak főbenjárókért veszti”.7 Ezen székely jogrendi és
őstörténeti minőség kapcsán fontos, hogy Kőváry László
1841-ben megjelent könyvének előszava előtt, mintegy
mottóként olvashatóak Kossuth Lajos azon mondatai,
melyekben a magyar nemzet székely világa kapcsán a következő alapvetéseket fogalmazta meg: „Magyarhonban
milliók vannak, kik a kedves Erdélyhez egységkapcsával
óhajtanak csatoltatni; de kevesen vannak, kik Erdélyt, s
különösön az oly igen érdekes Székelyföldet ismernék,
mely az egész keresztény Európában (legfölebb tán a Baskokat kivéve) egyedül volt képes eredeti szabadnép typusát, minden feudalismusi fedeztetéstől tisztán tartani.”8
Zárógondolatként fontos kiemelten hangsúlyozni,
hogy a „székelyﬁ” Hunyadi János korának székely történelmi örökségét a Kárpátok koszorújától egészen a Fekete-tengerig indokolt feltérképezni!
Dr. Diószegi György Antal
Források:
(1,6,7,8) Kőváry László: A Székelyhonról. Kolozsvár, 1841.;
(2,3) Kőváry László: Hunyadmegye kihalt családjairól. Dr. Wertner
Mór: Hunyadmegye legrégibb tisztikara. (A XV. század végéig.)
Déva, 1900.;
(4,5) Faragó Imre: Térképészeti-földrajz I. A Kárpát-térség
térképészeti földrajza. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI KAR Térképtudományi és
Geoinformatikai Tanszék. Bp., 2015.

Farsangi dramatikus szokások Marosszéken
A farsangi szokásokkal és játékokkal kapcsolatos első
élményeim gyermekkoromból valók. Az 1950-es években a sóvidéki Parajdon még szokásos volt a fonó. A
szomszéd asszonyok farsang idején összegyűltek rendre
egy-egy házhoz fonni, varrni, kötni. Nagyon vártam azokat az estéket, amikor nálunk tartották a fonót. Érdekes
történeteket lehetett hallani boszorkányokról, lüdércekről,
szerelmespárokról, rablókról és sok más egyébről. A fonóban hallottam először Petőﬁ Sándor verseit, estéről estére olvasták Szilaj Pistáék szerelmi történetét.
De a legérdekesebb az volt, hogy a fonókat meglátogatták titokzatos alakok, akiket a fonóbeliek maszkuráknak neveztek. Mint vendégeket vagy elfáradt utasokat, kéreztette a házba egy utcabeli férﬁ. Helyet adtak nekik, de
nemhogy fáradtak lettek volna, hanem elkezdtek helytelenkedni, fel-fellökték a guzsalyon a kendert, ölelgették az
asszonyokat, csontot kunyeráltak a gyermekeknek, aztán
énekeltek, táncoltak, megtáncoltatták a fonóbelieket. Lett

nagy felfordulás, de senki sem haragudott, mindenki kacagott. Olyan jókedvűnek máskor soha nem láttam gondokkal terhelt, sok gyermeket nevelő édesanyámat, házigazdaként édesapámat és a szomszédasszonyokat, rokonokat.
Pedig csak a gyapjúpokróc alól leskelődhettem, idejében
lefektettek, de nem bánták, ha nyitva a szemem, néha belealudtam, néha ébren voltam a fonó végéig.
Aztán egyik téli napon, jól emlékszem, délelőtt lehetett,
nagy riadalom támadt az utcánkban. Valami kormos arcú,
rongyos ruhákba öltözött alakok futkároztak az úton, és kiabáltak. Nemcsak kiabáltak, hanem mindenkit megállítottak, kinyitották a kapukat, betörtek a házakhoz. Ahogy közelebb értek, láttam, hogy ketten nagy bottal hadonásznak,
aminek a végén egy kicsi, tömött zsák van. Avval a kicsi
zsákkal akartak mindenkit megütni. Kettőnek a botján
nem púpos zacskó volt, hanem egy fej savanyú káposzta.
Azt lóbálták a fejük fölött, s kiabáltak, szinte sírtak, ordítottak: „Jaj, mi tőtt el! Jaj, mi tőtt el!” Mi tőtt el? Mi telt
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el? – kérdeztem én is édesanyámat, amikor ezek a másféle
maszkurák elmentek. „Eltőtt, ﬁam, a fársáng, többet nem
lehet fársángolni.”
Ezen elszomorodtam, mert valaminek, ami jó volt, a
végét jelentette. Eddig, ha cimboráimmal nyakamba vettem a falut, és szánkózni vagy a fenyves hegy oldalába
mentünk madarakat lesni, és térdig vizesen értem haza,
édesanyám így vont kérdőre: „Hát te hol fársángoltál eddig?” Máskor, ha elkéreztem, hogy mehessek a faluba, így
ﬁgyelmeztetett: „Osztán ne fársángolj sokáig!” Nem értettem a szót, de amit takart, ami mögötte rejtőzött, az nagyon vonzott, arra nagyon vágytam.
A parajdi gyermekkori élmények és több más településen a megkérdezettek emlékeinek felidézése és rögzítése
után újdonságot jelentett az alsósófalviak farsangtemetési
játékával és fonóbeli játékaival való találkozásom.
Alsósófalvi asszonyok és férﬁak, jórészt a szüleim
nemzedéke részeltetett a farsangi jókedvből: farsangtemetési paródiájuk életet, reményt sugárzott, a nehézségekkel,
még a halállal is dacoló kedvet. Kinevették és dacoltak azzal a társadalmi halállal, tetszhalott állapottal is, amelyben
akkor, 1982-ben mindannyian léteztünk. Az asszonyok,
leányok beengedtek a fonójukba, és megajándékoztak fonóbeli játékaik bőségével, a maszkurázás izgalmas jeleneteivel. A felfedezés örömével írhattam le, hogy aminek
részese voltam, a magyar folklór eddig kevés ﬁgyelemre
érdemesített műfaja: népi színjáték, népi színjátszás.
Hasonló élményben volt részem nemsokára a Kis-Küküllő melléki Kibéden is, négyfalunyi távolságra Alsósófalvától. A farsang végi házról házra járó felköszöntés és
bálba hívogatás során olyan maszkos alakokkal találkoztam (bőr álarcos ostorosok és kúdusok, falovasok, bokrétás huszárok, piros bóvér, fehér bóvér), akikről addig vidékünkön nem hallottam. Egész nap velük járva, sok mindenre fény derült: nemcsak arra, hogy kiket rejt a maszk
(mindannyian legények, még a menyasszony, a székely leányok és a kisasszony is), hanem arra is, hogy melyik legény mikor vállalkozhat valamely maszkos alak megjelenítésére, milyen szabályai vannak ennek, hogyan állt össze
a társaság, hogyan folyt le az egész napos, kétféle – egy
felköszöntő és egy tréfás csínytevő – játék, hogyan viszonyul mindehhez a falu népe. A kit rejt a maszk kérdését
átfogalmazhattam arra, hogy mit rejt a maszkos színjáték:
a falu kultúrájának fontos, a ﬁatalok várva várt eseményét,
a részt vevő legényeknek szinte a felnőtté avatását.
A nyolcvanas években tudatosan kezdtem feltérképezni a még gyakorolt farsangi játékokat a Sóvidéken kívül is.
Alsósófalvára, Kibédre, Mezőfelébe, Mezősámsondra,
Szentgericére, Nyárádgálfalvára, Gyula-kutára, Nyárádszentlászlóra stb. a szokásesemények idején többször viszszatértünk, és folyamatosan követtük a régebbi játékok
alakulását, újak megjelenését. Mindenütt jól fogadtak; a
szemek villanásából, egy-egy mozdulatból, fél szóból ér-
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tettük egymást. Azt mondták a szemek: „ez a miénk, ez a
mi szokásunk, ehhez ragaszkodunk”. És jöhetett a fonóbeli ének, tánc, maszkura és fársáng, szertartásos köszöntés,
évődés és kacagás. A fonókban és az utcán kikacagták magukat az emberek, és szétkacagták a rájuk nehezedő mindenféle elnyomást. A hatalommal szemben álló világ és
kultúra részének érezhettem a farsangi szokásokat. Azokon a településeken, ahol már nem éltek a fonóbeli és más
játékok, kalendáris ünnepekhez fűződő népszokások, idős
adatközlők úgy idézték fel emlékezetükből, mint ﬁatalságuk idejének legmaradandóbb emlékeit.
A gyűjtésekből, játékváltozatokból lassan kibontakozott
egy sokszínű farsangi kultúrájú erdélyi néprajzi táj képe.

Farsangtemetés Alsósófalván
Bal oldalon világháborús emlékmű a turulmadárral

A kilencvenes évek elején már az a szándék vezetett,
hogy a gyűjtést a teljes, tágabban értelmezett Marosszékre
és környező vidékeire is kiterjesszük, és a gyűjtőpontokat
az eddigi területen is sűrűbbé tegyük, lehetőség szerint a
teljes színjáték-repertoárt feltárjuk. Az eddigiek mellett így
jutottunk el újabb, gazdag szokáskultúrájú falvakba: Teremiújfaluba, Szentháromságra, Mezőpanitba, Mezőkölpénybe, Sárpatakra, Péterlakára, Vajdaszentiványra, Beresz-telkére, Magyaróra, Szásznádasra, Pipére, Véckére,
Görgényüvegcsűrre stb. Ezeken a településeken egyrészt
még hagyományos keretben, szobai, zárt társas összejöveteleken vagy farsang végi hagyományos időpontban, utcai
menetben gyakorolták a dramatikus szokásokat. Másrészt
megﬁgyelhető volt az a jelenség is, hogy többfelé felújították a játékokat, és művelődési otthonokban, farsangi találkozók során adták elő.
Az 1990-es évek második felében újabb változás állt
be a farsangi szokások és játékok életében. A hagyományos formákat éltető fonók és egyéb társas összejövetelek
azokban a falvakban is megszűntek, amelyekben az 1980as években vagy a ’90-es évek elején még léteztek. A házról házra járó farsangolás, maszkurázás szórványossá vált,
bár nem szűnt meg teljesen. A farsangi alakoskodás a felnőttek köréből jobbára áttevődött a kamaszok és a gyermekek körébe. Ezt segítik, táplálják az iskolai karneválok,
álarcosbálok is. Megﬁgyeléseim szerint leginkább azokban a falvakban él a farsangi játék, amelyekben valamilyen közös munkára (szatyor-, gyékény-, kukoricalevél-
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fonás, kötés-varrás) rendszeresen összegyűlnek.
A farsang végi dramatikus szokások, utcai menetek viszont nem szűntek meg, alakuló, változó formában ezeket
napjainkban is gyakorolják, például a mezősámsondi fehér
fársángot, a mezőkölpényi szép fársángot, a kibédi fársángot, a görgényüvegcsűri fársáng farka szokásrendjét, az alsósófalvi fársángtemetést, a beresztelki púpos napi menetet, Konc király és Cibere vajda küzdelmét.
Legtöbb helyen már készülnek púpos napjára, a kosaras bálra, farsangtemetésre, vidám összejövetelekre. Azt
kívánom, hogy mindenütt tartsák meg örömmel, jó magyar virtussal, összefogással!
Barabás László

Sztánai farsang
- Hagyományos kalotaszegi farsangi mulatság Sztána eléggé félreesik a nemzetközi műúttól, ennek
ellenére Kalotaszeg egyik legismertebb települése. A helybéliek nagy hívei a hagományőrzésnek, de van is mivel
büszkélkedniük. 1914. februárjában a kalotaszegi Sztánán
rendezett híres farsangi bálra Kós Károly meghívta díszvendégként Móricz Zsigmondot, aki az itteni élményei
alapján vetette papírra a Nem élhetek muzsikaszó nélkül
című írását. „1914-ben nemcsak a világháború tört ki, hanem ebben az esztendőben volt Sztánán a református bál
is. Nem kicsi dolog ez, mert háború volt még, és lesz még,
de sztánai református bál soha azelőtt nem volt és úgy látszik hamarosan nem is lesz. Móricz Zsiga úgy forgolódott
az emberek között, mintha közülük való lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt és rengeteget jegyzett egész éjszaka… Hiszen nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebből a muzsikás, vidám, havas, téli napból született meg talán legnapsugarasabb írása, a Nem élhetek muzsikaszó
nélkül.” - emlékezett 1939-ben Kós Károly az eseményre
az Erdélyi Helikon hasábjain.

Az ezredfordulón újra felelevenítették Sztánán a farsangi hagyományokat. A bevételekből és a támogatók
adományaiból azóta sikerült felújítani és közösségi házként működtetni az egykori bálnak otthont adó, de azóta
omladozó iskolaépületet.
Papp Hunor református lelkipásztor több mint húsz

évi szolgálata alatt hagyománnyá vált a télbúcsúztató farsang. A háromnapos rendezvénnyel – melynek legutóbb
Németh Szilárd honvédelmi államtitkár volt a fővédnöke a magyar kultúra két kiemelkedő személyiségének, Kós
Károlynak és Móricz Zsigmondnak kíván emléket állítani
a lelkész és közössége.
Az esemény péntek délutánonként 15:00 órakor a Hargita nemzetközi vonattal érkező vendégek ünnepélyes fogadásával kezdődik, ami 2014 óta megáll Sztánán, mint
száz évvel azelőtt, amikor Móricz Zsigmond érkezett a
farsangra. A rendezvényen közreműködnek a helyi ﬁatal
színjátszók, meg szokták hívni a bánﬀyhunyadi Levendula Néptánccsoportot, a Debreceni Népi Együttest és másokat. Az első estét általában hajnalig tartó táncházzal zárják.
Másnapra néprajzi előadásokat, vetítéseket, könyvbemutatót szerveznek a Kós Károly-teremben, majd a helyi
nevezetességek meglátogatását, közös szabadtéri bográcsolást. A gyermekeket bábelőadással és jelmezbállal szórakoztatják a Művelődési Otthonban. Az este megint a felnőtteké. Tombolával, zsűrizéssel egybekötött zenés-táncos
jelmezes mulatságra hívják őket, illetve egy másik helyszínen táncházra.
Vasárnap mindig ünnepi istentisztelettel zárul a színvonalas rendezvény, melyről Papp Hunor felemelő lelki táplálékával búcsúzhatnak a sztánai élő hagyomány résztvevői, rengeteg élmény és néprajzi továbbképzés birtokában.
A farsang közösségteremtő ereje azonban nemcsak ebben
mutatkozik meg: az elöregedő falut ilyenkor újra megtölti
a hazatérő ifjúság, akiket így sikerül szülőföldjükhöz kötni. Sajnos ez az élmény a járvány miatt az utóbbi években
elmaradt, de remélhetőleg 2023-ban ismét folytatódik.
Papp Ildikó, Kápolnásnyék.
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Pozsgay Judit

Magyar gyerek nem áruló
- Édesanyám írása kiskamasz koromról Ma megbeszéltük a srácokkal, hogy végre lejátsszuk a
döntő meccset. Mindenki akarta, csak a Pista nem, mert
féltette az új nadrágját. A Snegó viszont azt mondta neki,
hogy nem baj, ha nem jön, mert úgyse való a csapatba olyan, aki sose passzol és mindig mellé lő. Erre a Pista rögtön akart jönni. Most már csak azt kellett megbeszélni,
hogy hol játsszunk és milyen szerelésben. Az utóbbit hamar letárgyaltuk, mert zöld zoknim csak nekem volt, zöldfehér csíkos trikója meg az Ebadtának, Fradisok hát nem
lehetünk, akkor meg már egészen mindegy! A helyszínről
sokat vitatkoztunk - én orrba is vágtam a Józsa Lacit, aki
beesett a pad alá -, de aztán megegyeztünk, hogy a kutyasz..-ra megyünk ki, mert ott nem háborgat a csősz, meg ott
lakik a másodikon az Adri, a "közös". (A "közös" annyi
mint közös ideál! Szülő megj.) Igaz, hogy ez a hely szörnyű koszos - azért nevezzük úgy, mint előbb írtam -, tele
van tégladarabokkal, meg kövekkel, de legalább nem
sáros, mert felsalakozták. A zoknimat meg úgyis eldugom
anyu elől, meg ne felejtsem el majd a tréninget is!
Így szól körülbelül a naplórészlet, s arról hallgat, hogy
hazafelé jövet még okvetlen bele kellett egyszer rúgni a
minden gyönyörűségek és minden bajok okozójába, a fociba, az begurult a park ványadt, félig kifagyott füvére, a
csősz dühbe jött, s a labdát elkobozta. S mit csinál ilyenkor
a kétségbeesett csapaterősség, az én szorongó szívű kis kapusom? Aggodalmában ellohol kissé túlzottan beázott cipőiben a Kertészeti Vállalat közeli telepére, mert ez az intézmény alkalmazza a park Cerberusait. Ezek soha nem
értik meg az ilyen problémákat - ők vidéken nőttek fel,
ahol semmi nem volt Tilos -, s a kis emberben óriásivá dagadt önérzet nagy könnycseppekben buggyan ki és csordogál lefelé a maszatos, kipirult pofácskán.
Az érzékeny nagyanya ilyenkor kárpótolni akar: kárpótolni az élet csalódásaiért! De Gábornak nem kell se a
gesztenyepüré, se a habroló. Ilyenkor csak a kevésbé érzelmes anyu vagy apu, az erős, biztos menedék segíthet.
- Hm, szóval nem adják vissza a labdát! Úgy kell, minek mentetek a fűre? - így az anyai szigor.
- A csősznek igaza van! - dörren az atyai fensőbbség.

- De édesapám, nem azért nem kaptam vissza! - borul
el megint a maszatos kis homlok -, a csősz igenis megmondta, hogy én rendes gyerek vagyok, nem szoktam a
fűre menni, de azt követelte, hogy mondjam meg a Snegó
címét és nevét, mert állítólag szemtelenkedett.
- No és? - a szülői hang változatlanul szigorú és komor, de ébredező büszkeség sejtteti a választ.
A gyerek sírós hangja megkeményedik, a két erősnézésű szem villan - ez már a férﬁ nézése és hangja -, és
szembenéz az apjával.
- Nem árulhatom el a barátomat!
- A labda meg odavész, ugye? - ejti szörnyű kísértésbe
az apa a leendő férﬁt és kapust.
- Én akkor se árulkodom, nem és nem! - a hang egyre
bizonytalanabbá válik, a leendő férﬁ és kapus, a szerencsétlenség élő szobra, segélyt kérően pillant rám.
Nem bírom tovább.
- Gyere - mondom -, elmegyek veled! Helyesen viselkedtél, mert a Snegó ugyan a legundokabb kölyök az egész
társaságban, de magyar gyerek soha nem lehet áruló!
A nap kisüt, s mi kézen fogva indulunk, ami nagy szó,
mert a leendő férﬁ már annyira férﬁ, hogy legfeljebb belekarol az anyjába, de semmi esetre se vezetteti magát kézen fogva, kisgyerek módján. Most azonban így jó ez,
mert anyu a támasz, s ő csak leendő kapus.
- Tudtam - súgja később kamaszos vigyorral és még
kamaszabb bizalmaskodással az apjának -, tudtam, hogy
ez lesz a vége!
- Micsoda? - hőköl az apja.
- Hogy anyu visszaszerzi! - kuncog. - Tudtam, hogy azt
mondja majd a csősznek, hogy ő nem nevel árulókat! Tudod - a hang kedvesen bölcselkedő -, anyu ilyenben nagyon bátor, még túlzottan is, és féltem is néha, meg nem is
szeretem hallani...! Apu - néz fel az apjára és most úgy
néz, hogy egész érzékeny kicsi lelke benne van a pillantásában -, apu, nekünk néha nagyon kell vigyázni anyura!
És mikor beviszem a vacsorát, titokban, mintha véletlenül történne, megsimogatja a kezem.
Közzéteszi: Kósa Gábor

Házszentelés
Giling-galang, giling-galang – hallatszik be a csilingelés az utcáról. A kiskapu már órák óta kitárva várja a csengettyűsök érkezését. Nannyónak még hajnalban gondja
volt rá, nehogy valami csoda folytán útjukat állja a különben soha be nem zárt kapu. Néhányszor az utcára is kiállt,
s hosszasan elnézett lefelé, van-e már valami mozgás ar-
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ra. Régóta rendbe tette a szemközti kicsi házat az udvar
túloldalán, ahol a maga födele alatt bemohásodott özvegységében egyedül élt, s ahonnan az egész gazdaságot
fáradhatatlanul igazgatta. Asztalán maga szőtte fehérabrosz, cseréptartóban áll már a gyertya, mellette egy skatulya gyufa, aprópénz a csengettyűsöknek, ministránsoknak,

48

Emlékeink

borítékban papírpénz a kántor diszkrét mozdulatára vár.
Nálunk is megtette reggeli vizitjét, hadd lám minden rendben van-e, felkeltünk-e már, s készülődünk-e a pap fogadására. Anyánkat, bár nem mondja, bosszantja az elmaradhatatlan inspekció. Úgy érzi, maga is tudja, mit kell tennie.
Ő legalább annyira izgatott. Rég megfejte Bimbót, elszűrte a tejet, kiporciózta, s kantáros fazékban van, amit a csarnokba kell vinni. Minket is korán felvert.
– Ébredjetek! Keljetek már! Mindjárt itt vannak a házszentelők - pattognak sűrű egymásutánban a parancsszavak.
– Miért kell már felkelni, 'sze a plébános úr is még csak
most fordul át a másik oldalára - dohog a bátyám.
– Keljetek, hogy vessem be az ágyat! Még a csarnokba
kell menni!
Olyan még nem volt, hogy ne az anyánk ébresztőjére
keltünk volna. Hacsak nem voltunk betegek, egyéb hiányában az ágy bevetésének halaszthatatlan sürgőssége
okán vágta el a hajnali álom puha szalagját, s zavart ki
mindhármunkat az ágyból. Ilyenkor nem volt apelláta, bár
mi a nagyobbak már abban a korban voltunk, amikor az
ember már nem fogadja megfellebbezhetetlen tényként a
felnőttvilág törvényeit, igazságait, hanem szeret mindent
nemcsak színéről, de fonákjáról is megvizsgálni. Könyveket bújó gyermekek lévén, a nyomtatott betű igézetében
cseperedvén olyan szerteágazó ismeretekre tettünk szert,
amelyeket szívesen állítottunk a felnőtti megfellebbezhetetlenség kikezdésének szolgálatába. Bátyám már több
mint egy éve kétjegyű számmal írta az életkorát. A gyermeki dolgok viszonylatában, nagybátyámtól ellesett mérce szerint már nagylegénynek számított. Igyekezett ennek
nemcsak az elvégzett munkában, de hangvételben és fellépésben is megfelelni. Magam nyolc éves bölcsként a látott
mintát követtem. Bátyám távollétében nagyszerűen is alakítottam szerepemet, ám ha jelen volt, ő dirigált közöttünk,
s a replikákat ő adta a felnőtteknek.
Öcsémnek s nekem nem osztottak még feladatot, de
nincs kegyelem, ki kell kászálódnunk az ágyból. Jól tudjuk, anyánk addig nem nyughat, amíg le nem takarhatja az
ágyterítővel a lépcsősre vetett ágyat, amíg túl nem vagyunk a reggelin, s ő a mosogatáson. Ezért hajt minket
erőltetett menetben végig a megszokott reggeli szertartásainkon. Az ünneplő ruha kikészítve a másik ágyon. A kályha alatt száradó bakancsok bokszolása nekem jut. Bátyám
már elviharzott a tejes fazékkal, s mire én fényesre kefélem a cipőket, megmosakszom, öltözöm, addigra megtér a
tejcsarnokból.
– Hol vannak? - kérdezem tőle.
– Még semmi nyomuk. Lehet, hogy az idén nem is lesz
házszentelés. Nem biztos, hogy minden évben megtartják.
– Ne ijesztgesd a kicsiket! Na, üljetek asztalhoz! - anyánk a kályha mellől dirigál, ahol már kavargatja a forró
serpenyőben a felvert tojást. Ki-ki a maga helyét foglalja el
az asztalnál. Bátyám melléhez szorítva kanyarítja a késsel
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a kenyeret. A nagy, piros nyelű kést anyánk távol élő nővérétől kapta. Ereklyeként őrzi, de nem vonta ki a használatból. Bár számtalan társa fekszik a konyhaasztal ﬁókjában, a család számára mégis egyedül csak ő „a kés”. Méretével, alakjával, pengéjének élével kimeríti a fogalmat.
Bármelyik másikuk csak „egy kés” lehet.
– Vágjál mindenkinek! - kapja a menetszerű utasítást.
– Én csak magamnak szándékoztam vágni. Úgy gondoltam, mindenki vágjon magának.
Én még-még vághatnék, de az ötéves öcskösre egyszerre szoktunk rádörrenni, ha olykor kezébe vette a kést.
Anyám is elérti az iróniát, s ezúttal válasz nélkül hagyja.
Zörgő pénzt önt a bátyám markába, hogy majd a csengettyűsöknek kiossza.
Az asztalnál ülünk, amikor Nannyó érkezik. Hiába invitáljuk, le sem ül. Megtartja a terepszemlét, s már megy is.
– Csak megnéztem, hogy felkeltetek-e - mondja.
– Mi igen, s a csarnokban is fel vannak kelve, hál' istennek! – cserdít vissza a bátyám.
Még rengeteg tennivalója van. Bár az éjszaka nem havazott, a nyírágseprűvel mégis van igazítanivalója az udvari
ösvényeken. S aztán az útra is ki kell mennie ötpercenként.
Reggeli után csak ténfergünk. Magunk is várakozunk.
Észrevétlenül terjed ki ránk anyánk és nagyanyánk nyugtalansága. Előbb csak az öcskös költözik ki a kapu elé, aztán mi is ott találjuk magunk.
– Láttok-e valamit? Jönnek-e? - társul be hozzánk
Nannyó.
– Én igen, Amburit, Marcit s Ferit. Erre jönnek.
A második, harmadik szomszédból a kölykök szintén
az úton kóricálnak. Minket meglátva felénk indultak.
Nannyó is elnéz lefelé az utcán, csak megkésve áll össze a
fejében a kép és a hallott szöveg.
– Az eszetek tokja – vágja aztán oda nekünk mérgesen,
s beviharzik az udvarra.
Marci és Feri testvérek. Amburiékon túl van a kapujuk,
de udvaruk egy hosszú bejárattal Amburiék kicsi telke mögé kanyarodik, és szomszédos a mi kertünkkel. Ők a házból ki sem láthatnak az utcára, hát persze, hogy felderítőnek indultak ők is. Mindennapos játszópajtásaink, de a
munkában is kisegítjük egymást. Bátyámnál valamennyien ﬁatalabbak, inkább velem alkotnak egy galerit. Most is
vidáman üdvözöljük egymást, parolázunk. Komolyan vették feladatukat, nemcsak nézelődtek a kapuból, de le is
mentek a kanyaron túl, az utca elejére. Anyánk is kinéz, ott
vagyunk-e még.
– Nehogy elmenjetek valamerre! Nem láttátok, hol
tartanak? - kérdi a testvéreket.
– Még csak Kerekeséknél vannak. A plébános úr megadja a módját, nem siet – mondja Feri, a nagyobbik.
Pont a meredek alatt lakunk. Kisebb lejtő van a kapunk
előtt is. Először ott futunk neki egy-egy kijegesedett csúszkának. Csak úgy lezseren, könnyedén, a ruhára vigyázva.

Átalvető

EKOSZ-EMTE

Emlékeink

A patkós bakancs élére állva úgy mentünk, mint a korcsolyán. Jobb láb elől. Ennek külső élén, a másik belsején
egyensúlyozva. Megállás előtt kunkorira kanyarodva,
mint a malac farka.
Giling-galang. Megjöttek a csengettyűsök. Messzire
megelőzték a papot.
– Fogadják-e a szent keresztet?
– Fogadjuk! Fogadjuk! - érkezik lelkesen Nannyó a
számukra előkészített apró pénzzel.
– Kínáljátok meg őket! - szól ki anyánk a lépcső tetejéről, kezében a süteményes tállal.
Bátyám érte jön, megkínálja őket, s aztán felénk nyújtja. Sorra szedjük le róla a darabokat. Az utolsót maga falja
fel. Csak most jut eszébe a rábízott pénz. Zsebébe nyúl, és
egyenlően elosztva a csengettyűsöknek adja, akik a kapufélfára egyezményes jelként a házszentelőknek egy nagy F
betűt rajzolnak.
– Ügyesen húzzátok, hogy a plébános úr meg legyen
elégedve! - kötekedik a bátyám, s az üres tálcát lóbálva
viszi be.
– Csak nem ettétek mind meg? - csodálkozik anyánk. A plébánost s a kántort most mivel kínáljam?
– Azok úgyse esznek süteményt. Töltsön bort nekik!
Tölthet nekünk is.
– Majd töltök én nektek, ne féljetek! – emeli meg a
hangját.
Bátyám jobbnak látja máskorra halasztani e téma megvitatását, s gyors léptekkel elhagyja a konyhát.
Minket már a meredeken talál. Épp Marciékkal, s a
csengettyűsökkel versenyzünk, hogy ki tud hosszabbat
csúszni. A kapunktól mintegy húsz méternyire kifelé szeli
át az utat a patak. Nincs híd, a szánkó átmegy rajta, de a
patkónak legyőzhetetlen akadály. Így ez lehet csúszkálásaink végpontja. Aki hosszabbat akar menni, annak kintebbről kell indulnia. És mi hosszabbat akarunk menni. A jeges
oldalon egyre kintebbről (feljebbről) indulunk. Kinyújtott
karokkal egyensúlyozunk miközben a patkó élén állva
száguldunk egymás után lefelé. Megvan a gyakorlatunk
valamennyiünknek ebben. Mikor a hóviszonyok megengedték, két váltásban is próbáltunk. Csak a kis öcskös nem
vesz részt a játékunkban. Ő az aljban a patak mellett a hóban szöszmötöl.
Bátyám csatlakozása új lendületet visz a játékunkba.
Legnagyobb lévén kihívást jelent mindannyiunknak. Felpörgeti a versenykedvet. Az utca hosszú, meredek, jeges
és fényesre csiszolt. Hosszút lehet rajta csúszni. Akár a tetőtől az aljig. Minél kintebbről (messzebbről) indulunk,
annál nagyobbra nő a sebességünk, s nehezebb lesz megállni a pataknál az aljban. A verseny tulajdonképpen azon
múlik, hogy ki mekkorát mer ebből bevállalni. Egymást
heccelve fokozatosan növeljük ezt a távolságot.
Belefeledkezünk a játékba. Rég feloldódott már bennünk a reggeli várakozás feszültsége. Anyánk is megfeled-
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kezett rólunk, Nannyó sem jár ki már ötpercenként az útra.
Semmi sem zavarja vakmerő száguldásunk. Egyenként indulunk. Oly hosszú már a táv, oly szédítő a robogás, hogy
egymás produkcióját ﬁgyelmünkkel megtiszteljük. Mikor
egyik az aljba ért, csak akkor indul a másik.
Én vagyok soron. Az út szélén szétszórtan, mint villanypóznák, sorakoznak a társak. Pillanatról pillanatra nő a
sebesség. Az út jobbra lejt, és enyhe ívben balra kanyarodik. Bal felől magas mart, jobb felől a Mélypatak ásító árka szegélyezi. Félúton vagyok, tekintetemmel a magam
előtti pár méteres terepet úgy tapogatom le, mint autó rövid fénye. Azt ﬁgyelem, ott menjek, ahol a legsimább,
ahol nem dudorodnak elém jégrögök. Ekkor hallom a
riasztó, kétségbeesett kiáltást:
– Szán! Vigyázz, szán!
Előre nézek. Most csattan át velem szemben a jégbarázdás patakon egy szán. A lovak riadtan vágtatnak felém,
a gazda részegen gajdolva hadonászik az ostorral. Pillanatokon belül ott vagyok. Szó sem lehet arról, hogy mellettük elrobogjak. Most kell megállni, amíg még nem késő.
Villan az agy, mozdul a láb. Most következik az a bizonyos malacfark. Úgy ﬁrkantom le, mint bankkormányzó a
begyakorolt aláírását. A vonal tökéletesre sikeredik, csak
az írószer nem tud megállni. Fejjel előre vágódom a havas
árok mélyére. Kinyújtott karom rugózik alattam, fordít
bukfencbe. A kérges hóban pörögve gurulok az oldalon,
míg megérkezem a Mélypatak fenekére. A gazda talán
észre sem vette, mi történt. Bátyám a társaság élén vágtában érkezik, ő emel ki riadtan a tenyérnyi vízből, amiben
békésen csücsülök, s épp azon örvendezem, hogy ilyen jól
megúsztam.
Kikászálódunk az árokból. Az emléken túl már csak egy
vizes folt – az ülepemen – maradt a kaland után. Épp a tanulságot próbáljuk levonni, kibeszélni az élményt, amikor
az aljban meglátjuk a kapunk felé közeledő reverendát. Két
ministráns után a plébános, majd a kántor lép be a kapun.
– Na én erről lekéstem – riad meg Amburi az otthoni
következményekre gondolva.
– Ezt bizony le mi is - ocsúdnak fel a testvérek is.
– Gyertek! Még nálunk elérhetitek – jön a mentőötlettel bátyám, s azzal nekiiramodik a lejtőnek. Szedjük a lábunkat utána. Magunkkal rángatjuk a kis öcsköst, visszük
a versenytársakat is, akik otthon már lekésték a házszentelést. Lóhalálában vágtatunk.
Anyánk csak csodálkozva néz végig rajtunk, amikor a
ministránsok, a plébános és a kántor után csapatban tódulunk be valamennyien a szobába, s aprószentekként sorakozunk fel mellé hosszú sorban. Keresztet vető keze egy
pillanatra megdermed a levegőben, amikor tekintete rám
esik, amint én alázatos képpel és nadrágom hátsó felén egy
vizes térképpel előre lépek, hogy megcsókoljam a plébános által felém nyújtott feszületet.
Molnos Ferenc
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Gondolatok a csendről
Mottó:
„A lárma kínszenvedés minden intellektuális lénynek”
Schopenhauer
- Csókolom, nagymama. Bejöttem egy kicsit hozzád.
Olyan csendben vagy. Miért nem kapcsolod be a rádiót?
- Azért, kis unokám, mert én így – a csendben - érzem
jól magam. A csend segít, hogy elgondolkodjam. Hogy
emlékezzem. A lárma, a zaj mind-mind a csend ellenségei.
Nem csoda, hogy a ﬁatalok között is akad olyan, aki menekül előle. Nemrég hallottam, hogy egy egyetemet végzett házaspár kiköltözött Budapestről egy tanyára. Nem
bírták már a nagyváros dübörgését. Most élvezik a csendet, a nyugalmat, s közben megtanulják a nekik új, vidéki
életformát. Kora reggel nem a villamosok zakatolására ébrednek, hanem kukorékolásra, amikor a kakasok ébresztik
a Napot. Hát így bizony…
- Egyébként kis unokám, ﬁatal korunkban mi is falun
éltünk nagyapával. Szép falucska volt. Sok lombos fával,
gyümölcsös kerttel. Közel volt az erdő, a mező. Forgalom
alig. Szinte zavartalan volt a falu csendje. Nekünk nagyapával kedvenc szokásunk volt, hogy estefelé, kézen fogva,
elkezdtünk szaladni kifelé a faluból, ki a mezőre. Szerettük
a szabadban élni át a nappal csendes fogyását – az alkonyt.
Amikor kiértünk a rétre, hanyatt vágtuk magunkat a dús,
magas fűben, és némán hallgattuk a természet csendjét: a
békák kuruttyolását, a tücskök cirpelését. Néha, néha egyegy álmos madárﬁóka szólt mamájának, hogy ringassa
egy picit, mert így hamarabb elalszik. Ez az apró madárpittyegés kitöltötte azt a zsongító csendet, ami elandalított
bennünket. Kellemes emlék…
- Láttad, ugye a virágos kertemet? Sokszor ülök ki a
kispadra a virágokhoz. Itt is élvezhetem a természet csendjét, miközben hallgatom a falevelek susogását, beszívom a
virágillatot. Májusban a gyöngyvirág bódít el, még a virágcsengettyűi csilingelését is hallani vélem. Előfordul,
hogy szürkületkor egy távoli kis templom harangszava simul a virágok csendjéhez. Így válik igazán meghitté az én
kertem csendje.
- És mondd, kis unokám, tapasztaltad-e már a szomorúság, a gyász szívszorító csendjét? Nekem akkor volt először részem benne, amikor nagyapát temettük. A szertartás
alatt, a háttérben halkan szólt Johann Sebastian Bach:
AIER című műve. Ez maga a Csend zenéje. Azóta is, ha
hallom, lelkem mélyét járja át. Egyszerre kavar fel, és
nyugtat meg. Bizony, bizony…

- Most, hogy a csendről beszélek, elgondolom, hogy
életünk során hányféle csendben részesülünk. Eszembe is
jut néhány:
- Az én csendem most a magány, az emlékezés csendje.
- Ha annak idején beléptem a tanterembe, a zsibongás
(gyereklárma) megszűnt, s átadta helyét a fegyelem, a tisztelet csendjének.
- A színházban, előadás előtt a kíváncsi várakozás
csendje honol.
- A cirkuszban egy-egy produkció lélegzetelállító, izgalommal teli csendet vált ki.
- Ha váratlanul tragikus esetről értesülünk, hirtelen
döbbent csend áll be.
- A temető csendje halk beszédet kíván tőlünk.
- Ha hangversenyen befejeződik a zenemű, néhány pillanatig a katarzis csendje megnémítja a hallgatóságot, s
csak azután zúg fel a taps.
- Két, egymást szerető ember között gyakori a meghitt
csend.
- Nos, kis unokám, a fenti csend-változatok közül néhányat én is átéltem. De a végére hagytam a – szerintem legfontosabbat, elmondom.
Feltételezhető, hogy életed során időnként neked is
lesznek nehéz napjaid. Csalódott, fáradt, kimerült leszel.
Szeretnél megkönnyebbülni. Ilyenkor - a céltalan bolyongás közben - térj be az első útba eső templomba. Tudod
miért? Mert ott lakik a CSEND. Az áhítat csendje, ami téged is megtölt áhítattal, alkalmassá tesz az elmélyülésre,
az önvizsgálatra. És segít megkönnyebbülni. Legjobb, ha
beülsz egy padba, s lehunyt szemmel hallgatod a megszólaló orgona hangját. Lehet, hogy éppen Albinoni:
Adaggio-ját fogod hallani, s ez a csodálatos zene segít,
hogy átéld az áhítatos csend varázsát. Aztán ha kipihented
magad, megnyugodva, megerősödve fogsz kilépni az utcára… Mert átérezted a csend gyógyító erejét.
Ezzel be is fejeztem a mesélést, kis unokám.
Elfáradtam…
- Jó, hogy beszéltél erről, nagyi, nem is gondoltam,
hogy ennyire fontos a csend. De most pihenj, Nagyi. A pihenés csendje is gyógyír.
Budapest, 2021. május
Lőrincz Magdolna, nyugalmazott pedagógus
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Eleven hagyomány
Még mindig a Helikon-i találkozók,
kevésbé közismert eseményeiből.
„Volt. akit éppen frissen megjelent könyve miatt, - éppen a Kemény-őst nem éppen rózsás színekben feltüntető
háziak, főleg a Kemény-család nőtagjai - fogadtak némi
fenntartással. Így Tabéry Gézát a Szarvasbika című regényéért, melynek egyik főszereplője a hajdani Kemény Simon felesége volt. „Az ebédlő falán volt egy nagyon szép
festmény Teleki Annáról, Kemény Simonnéról, akiről Tabéry Géza írt egyik regényében, - folytatja emlékezéseit
Kemény Jánosné - nem éppen hízelgően. Egyszer csak
észrevettük, hogy minden reggel egy friss fehér rózsa van
odatűzve az arany rámára. Tabéry ezzel akarta enyhíteni
lelkifurdalását. Tabéryt az is befolyásolta, hogy a sógornőm, Gizella, bronzszínű hajával egy kicsit hasonlított
Annára. Gizellával sétált és beszélgetett, meg egy kicsit
udvarolt is neki - így Augusta.
S ugyanez Tabéry Emlékkönyvéből:
„... Forró nyári délután volt, amikor a székely körvasút kis állomásán, a román menetrendben Ideciu-nak
jelzett Marosvécsen kiszálltunk. Lehettünk tízen-tizenketten írók, akik ezzel a csoporttal érkeztünk a huszonnyolc
meghívott közül. A hintók és málháskocsik kint vártak az
állomásépület háta mögött. (...) A Teleki Anna-aﬀérnek
kényelmetlen érzései a közelgő találkozástól elválasztó
pillanatok sebes múlásával fokozódtak bennem. Még egy
kanyarulat a dombtetőn s a hintó megtorpant a várkastély
kőoroszlános hídkapujánál.(...) Három hölgyet láttunk
először. Az egyik Kemény János ifjú hitvese volt, a másik
Kemény Gizella bárónő, a harmadik, báró Bornemissza
Elemérné. S ebben a percben megjelent előttünk, s lobogott szőkén, kékszeműen egy lelkes ﬁatal férﬁ, a házigazdánk. (...) Estebéd előtt megtekintettük a vendéglátó kastély termeit (...) bebarangoltuk az óriási parkot.(...) Vécs
hölgyeivel arról beszélgettünk, nem volna-e kellemesebb
másnap kezdődő megbeszéléseinket inkább itt a szabadban tartani, mint a kastélytermekben? Az ötlet tetszett.
Kemény Gizella báróné, a Marosra néző tisztást ajánlotta, Bornemissza báróné a tölgyfák tisztását. A báróné
akarata érvényesült: a vécsi megbeszélések színhelye
azóta már hagyományosan a tölgyfák tisztása lett. Gong
szava hívott vacsorához. Boltíves, fehér ebédlőben hatalmas kandeláberekben égtek a gyertyák. Kemény báróné,
mint háziasszony oly halk szavúan ült az asztalfőn, mint-
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ha maga is a falakról letekintő hajdani úrnők közül lépett
volna életbe. Ennek a magatartásnak legfőbb magyarázata az volt, hogy a báróné ebben az évben magyarul még
alig egynéhány szót tudott. Aki a csevegés tónusát megadta, Bornemissza báróné volt. Diplomatikus aktivitásának
minden bőségét úgy pazarolta ránk, hogy mindenki otthonosan érezte magát. Egyszer csak odafordul hozzám:
- Nem tart tőle, hogy rossz álmai lesznek? Nem szokták
kísértetek molesztálni?
Rossz sejtelmem keletkezett. Hallottam ugyan némi
mende-mondát egy több száz éve lefejezett, vécsi szakácsról, akinek szelleme állítólag megjelenik azok álmaiban,
akik vétkeznek Vécs ellen, de előérzetem azt súgta, hogy a
báróné egész más kísértetet hoz szőnyegre velem kapcsolatban, mint ezt a szerencsétlen, marosmenti Brillat-Savarint. Óvatosságból minden esetre a szakácsnál maradtam.
- Nem férﬁkísértetre gondolok - alkalmazott újabb inkvizíciós eszközt a báróné. - Hanem odanézzen!
Az ebédlőből a vendégszobámba nyíló ajtóra mutatott.
S az ajtó fölött arany keretben, szelíd asszonyarc révedezett. Most láttam életemben először Teleki Anna képmását. Egy pillanatnyi zavar volt minden bűnhődésem az
ellene való vétkezésemért.
- Tudjuk, megértjük, hogy szerette őt. Ezért függesztettük éppen a maga ajtaja fölé - simította el a báróné immár nagyon megfeszülő zavaromat. Megkönnyebbültem.
Most mentem át a tisztítótűzön. Ha ez az egy-két mondat
nem hangzik el Vécsen mindjárt az első este, örökre marad bennem valami feszélyezettség. Hogy így hangzott el,
Vécs jóságára éppúgy rávall, mint tapintatára. (...)
Vacsora után kimentem a parkba. Egy szál fehér rózsát
metszettem. Amikor az ebédlő egészen kiürült, visszalopóztam a fehér rózsaszállal. Odatűztem fehér virágomat
Teleki Anna arcképére.
(...) A vécsiek számára, szinte életcéllá emelkedett a
Helikon ügye. S hogyne ragadt volna át mireánk is az ő
hitük! A Kemény János mindenkor nyitott szívű, ifjúi és
művelt emberi heve, Bánﬀy kemény agilitása, Bornemiszsza báróné rajongása! (...) Hiszen ez az atmoszféra egy
messzi északi nemzet leányát is megbűvölte, Kemény báróné személyében. Amikor első helikoni összejövetelün-
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kön, a búcsúzás perceiben a báróné törött, betanult magyarsággal ígérte meg, hogy a következő évben el fogja
sajátítani nyelvünket, csupán jóleső egzotikumát fogtuk
fel kijelentésének. Ma minden ízes, hibátlan magyarságú
szólásmódja egyre szigorúbb ösztökélés: ha ő, az idegen,
annyi áldozatot hoz ez árva magyarságért, mennyit kell
nekünk cselekednünk, hogy megközelítsük az ő példaadását.”
Hunyady Sándor volt, aki a legtöbbet és legszínesebben írt az újságban az összejövetelekről, és aki a legkevesebbet ülte ki azokat. Kemény Jánosné szerint : „Sétált
ide-oda, délben már nem bírta ki, hogy ne menjen a konyhába, megtudakolni, mi lesz ebédre. Ezt boldogan újságolta az íróknak, mikor a gongütésre visszafele jöttek, és
helyette ő kért információt arról, hogy miről beszéltek, és
mit határoztak. Erre hamar bement a szobájába s hosszan
és művészien leírta a lapnak.” Így, H. szignóval ír az
Ellenzékben (1927. aug. 10.), Marosvécs, 1927 címmel,
s ugyanebben a lapban a következőről is ő tájékoztat A
Helikon harmadik éve címmel.
Marosvécs, 1927.
Marosvécs, augusztus hónap.
Nincs medvevadászat és a kastélyban mégis harminc
vendégre van vetve ágy. Vár a friss paplan, visszahajtva a
párnán, az éjjeliszekrényeken a szűz gyertyák, a kancsókban a víz. Ez a gondosság több, mint az inasok és komornák tapintata. Valami jótékony szellem szállhatott végig a
boltíves szobákon, odatéve ﬁgyelmesen a gyufaskatulyát
a gyertyatartó mellé, a bolyhos törülközőt a mosdók
spanyolfalára. Ugyanaz a szellem talán, aki vigyázott rá,
hogy a nagy ebédlőasztal virágdísze szép legyen és friss
legyen, mindennap más virág a vár homloka előtt lángoló
gruppokból. Az apró jelek beszélnek a leghangosabban.
És azt hiszem, hogy a húszegynéhány író közül, aki a Helikon alkalmából gyűlt össze Marosvécsen, a leglustább
ösztönűnek is érezni kellett már csak a tárgyak mosolyából, hogy ez több, mint ünnepi összejövetel: itt a ház fölött
a Szeretet és Barátság galambjai röpködnek.
Gyönyörű, havasi reggel. A csillagok az éjjel harmattal öntözték meg a tájat. Olyan friss a gyantás illatban
mindennek az ébredése, még a vén bástyák is vidáman őrködnek a meredek falak szögletén. Óh, itt minden a régi. A
szép virágágyakon, az óriás park valamennyi útján,
padján, pázsitján meglátszik az az elkényeztetett ápoltság,
amely ma, ennyi baj, ennyi gond között, több, mint üres
fényűzés: hazaﬁas tett, az ősi bölcső őszinte imádata kell
hozzá, akkora áldozatba kerül.
Ám, hogy el ne felejtsük, a vécsi kastélynak új lakója is
van. Várkisasszonya. A nemesi házban az élet egy piciny
lángja gyúlt ki a télen, Kemény Mikolt. Már nagy leány.
Nyolc hónapos. Rózsaszín szájacskájában, mint egy tej-
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csöpp, ott az első babafog. Kezével, mezítelen kis lábával
nyugtalanul mozog a nurse karjában. Gondolhatja:
mennyi impresszió, hova tegyek ennyi új ismerőst? És kék
szemével rámosolyog a költőkre.
A sok tudósítás már mindenben megelőzött, ami a helikoni tárgyalások anyagát illeti. Nem marad a számomra
más, mint a puszta kép. A hatalmas tölgyek a park mélyén. A kavicsos tisztás, ahová koppanva hull a fák gyümölcse, a makk. A sűrű lomb összehajol, csak szűrve engedi a viola homályba a napfényt. Ez a tanácskozóterem.
Az összetolt padokon ülnek a Helikon tagjai, hogy megvitassák, mit tettek egy év alatt és mit kell csinálniok majd
ezután.
Az első nap legidősebb korelnöke gróf Bánﬀy Miklós.
Micsoda legidősebb? Micsoda korelnök? A nap nem bolond, csak egy ﬁatal férﬁt égethet olyan bronz-barnára,
amilyen Bánﬀy gróf. És még nem láttam korelnököt, aki
úgy teli legyen humorral, türelemmel, tettvággyal, mint ő.
Mert Bánﬀy elvállal mindenféle szerepet. Benne van minden bizottságban. Érdekli a legapróbb dolog is, ami a Helikon körébe vág: cikk, könyv, propaganda, ösztöndíj, bekötési-tábla, betű-anyag, papír, nyomdai kalkuláció. Látni kellett volna mindenkinek, aki valami ostoba titkot képzel az erdélyi szerepe mögé. Nem is juthat ideje másra.
Ezt csinálja.
Az elnök mellett Kós Károly ül, a mindig csatázó, mindig izgatott, bősz kalotaszegi. Azt hiszem, hogy ő a fülemülékre is tudna kiabálni, ha nem akadna más médiuma
a veszekedésre. És mellette a jegyző és titkár, a Helikon
lektora, Kovács László, szinte köddé válva, olyan szelíd
szerényen. Lejjebb Ligeti Ernő barnára sülve, akár egy
pörköltkávészem. Gulácsy Irén, mint gyászba öltözött
Germániá-szobor. Gyallay Domokos, (a tavaly alma volt,
most legyen mosolygó-pirosra festett körte.) Az örökké
nevető Molter Károly, Olosz Lajos, a cvikkeres, kisjenői
Rómeó. Kádár Imre, a Szvengáli-szemű, a kopaszra borotvált Tabéry Géza. A két kékszemű költő: Áprily Lajos
és Reményik Sándor. A ﬁnoman megőszült Szabó Mária,
mintha mondaná: „írni fáj”. A kedves Bartalis János, sovány nyakán a világ utolsó Lavalliere nyakkendőjével.
Kuncz Aladár: Gentz Frigyes egy késői mása pantallóban. Berde Mária, a megelevenedett, ﬁgyelő kritika.
Makkai Sándor a püspök, aki olyan nagy egyéniség, hogy
nem nyomja el méltóságának súlya sem. Aztán egymáshoz közel a székelyek: mint egy hegymászó, turista csoport tagjai, csak éppen láthatatlanok a kötelek, amelyek
összebogozzák őket. A zseniális Nyírő József, aki magas
homlokával hőse lehetne egy ifjúsági regénynek, a „szép”
Szentimrei Jenő, a furfangos székely históriák kitalálója
Tamási Áron. A szilaj Kacsó Sándor és Finta Zoltán, aki
olyan, mint egy olasz kőfaragó legény, aki bejön a kávéházba, karján a kis gipsz-szobrocskákkal. Végül pedig a
vendéglátó ház ura, Kemény János báró. A lord, a princ.
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Akár angol trónörökösnek is elmehetne, olyan szőke,
olyan kékszemű, olyan ﬁatal...
Íme, ezek az urak ültek együtt a tölgyek alatt három
napon át, amíg az ebédhez vagy vacsorához hívó gongszó
oda nem gyűjtött mindenkit az oroszlánszáj-virág díszben
úszó asztal köré, ahol három dáma látta el a háziasszony
tisztét: a ház bájos úrnője, aztán báró Bornemissza Elemérné, és a házigazda húga, a szelíd Kemény Gizella
bárónő.
A Helikon-i napok végén, az utolsó délutánon még
több padot hordtak össze a kertészlegények a kis tisztáson. Ünnepély volt a tölgyek alatt, most már a környék
magyarságának publikuma előtt. Az ünnepélyen, amelyet
Nyírő József poétikus záróbeszéde fejezett be, Berde Mária, Gulácsy Irén, Kádár Imre, Tamási Áron, Szentimrei
Jenő és Olosz Lajos aratott sikert fölolvasásával.
Az ünnep után pedig pompás estély tette föl a koronát
a három helikoni napra. Kigyúltak a gyertyák, (milyen
szánalmas, fagyos, meredt, unalmas világítás a villany, a
gyertyához képest). Minden gyertya egyéniség, külön lelke van a lobogó kis cinóber nyelvecskéknek. A meleg fény
végigömlött az egymásba nyitott szalonokon, a pipázón, a
nagy ebédlőn. Az asztal csupa virág, ezüst, kristály. És
két, császárrá földíszített harcsa-szörny uralkodik a kappanok, sültek, sonkák, pástétomok és torták színes gruppjai között.
Az estélyen sokan vannak, Marosvécs magyarjai:
Beliczay Sándor és családja, a falu protestáns papja, Kemény János báró szomszédja, Fráter Béla a famíliájával.
Aztán a környék arisztokráciája. A karcsú Bissingen
grófnők, a nemes-sólyom pár: Teleki Ili és Teleki Gemma
grófnő, Máriaﬀy Lajos, Apor István báró, Teleki Ádám
gróf, Tholdalaghy Mihály és József gróf ül együtt a
Helikon íróival az intim kis asztaloknál. Vidám beszélgetés duruzsol, aztán egyszerre csönd lesz. Tabéry Géza lép
elő, hogy a vendégek nevében megköszönje a házigazda
sok szívességét. Az üdvözlésre Kemény János báró né-
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hány meleg és egyszerű szóban válaszol, aztán eltűnik,
mintha a szemérme nem tűrné meg az ünnepeltetést. Utána megyek, megkeresem valahol. Megérintem a karját.
- Sok gonddal, bajjal járhat az ilyen nagy vendégség.
Miért csinálod?
Kemény János homloka kissé elpirul:
- Úgy érzem, hogy muszáj. Kötelességem. Ez olyan
természetes.
A pipázóban állunk, a dinasztiaalapító ősnek, Kemény
János fejedelemnek a portréja alatt. Fölmutatok rá:
- Vajon mit szólna hozzá, ha látná?
A ﬁatal Kemény János ük-üknagyapjának szakállas
képére néz. Nézi, gondolkozik, aztán csöndesen mondja:
- Azt hiszem, ő sem tenne másképpen.
A kesztyűs inasok most nevezetes hangszert támasztanak oda a szalonban a zongorához. Fráter Béla csellóját.
Pszt. Csönd legyen! A nótakedvelő, vidám, magyar úr
muzsikálni fog. Halk nóta száll, aztán egy meleg női hang
csendül, Fráter Béla leánya énekel.
A vendégek, mint a pillék összegyűlnek a homályos
szalonban. Akinek nem jut hely, a földön ül, úgy hallgatja
a muzsikát, aztán Nyírő József originális székely históriáit
és végül a marosújvári Teleki Ádám gróf tüzes zongorajátékát.
Meleg van. Annyi ember, annyi gyertyaláng. Dolgozik
bennem a bor. Keresztülmegyek két üres termen, és egy
néma, kis szobában odaállok hűsölni az ablakhoz. Kint a
kék és ezüst havasi éjszaka. A fekete égen a tejút gyémántpora, az újhold szelete és a nagy csillagok magányosan
reszkető, brilliáns csöppjei. Erdély végtelen sokszor egymás mellé tett címere ez, az álomszerű panoráma fölött,
amelyre más ablakokon át kiömlik az ostromlott kastély
fénye. Milyen vidám és erős lárma. Taps, gordonkaszó.
Alig hallom tőle azt a magányos tilinkót, amely odalent
szól, messzi, túl a Maros csillanó szalagján. H.
Részletek Marosi Ildikó Versailles-i repkény c.
kötetéből. (Molter Károly örökségéből)

Az öregasszony és a halál
„Mert egyedül meghal szívünk nagy árterein, / amiért élni érdemes, mert egyedül /
a küszködés szép szele kifullad az égen. / (…) Az arcunk, mint a folyókon a holtak /
zöld arca, úszik a hétköznapok tükrén, / s csak hintázunk tonnányi félelmünkkel /
üresen, mint harang, ha nem zendíti nyelve.//
Mert egyedül a halál gyökér íze / olvad a szánkban – ó, mert egyedül /
nem nyílik számunkra a déli égbolt.”
(Váci Mihály)
Ült a hármas oltárra emlékeztető hálószoba-tükör előtt
és jellegzetes kézmozdulatával oldalra simította a haját.
Elnézte a saját, nyolcvanhat éves arcát, tört fényű, ám
még mindig szép szürke szemét, fehér haját, s az arca mögött, a tükör mélyén hirtelen felfedezett egy bronzhajú,
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feszes bőrű, csillogó szemű szépséget, aki ugyanilyen
mozdulattal simítja hátra hullámosan akaratoskodó, makrancos fürtjeit. Uramisten – gondolta, - hogyan lehetséges, hogy ilyen rövid idő alatt elmúljon minden? Hiszen
még alig éltem… vajon mindenki így van ezzel? Titok,
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megoldhatatlan, sötét titok az élet – legyintett lemondóan.
Az ablakon besütő napfény, szemsértően kezdett viszszaverődni a tükör felületéről, abban az évben olyan megvadultan égetett az áprilisi nap, hogy tíz nappal ezelőtt,
húsvétkor már nyári ruhában lehetett járni. A klíviák is éppen virágoznak, érdekes, minden évben áprilisban nyitják
téglavörös, liliomhoz hasonló szirmaikat. – Milyen gyönyörűek vagytok, mintha tűzben égnétek, – mondta az
öregasszony. Egyébként, naponta beszélgetett a virágaihoz, éppen úgy, mintha élőlények lennének, akik, bárha
némának születtek, a szeretetet és gondoskodást szemmel
láthatóan sokra értékelik.
Arra gondolt, hogy később, úgy estefelé, elsétálhatna
Lilihez, öreg barátnőjéhez, aki szinte kilenc évvel idősebb
nála, s bár botra támaszkodva jár, mégsem törte meg semmiféle betegség a szervezetét. Csak a kilencvenöt év, de
hát, Istenem! Az még nem is olyan sok, ha egészséges az
ember.
Kis ideig még elüldögélt a tükör előtt, gondosan bepúderozta az egyetlen és alig látható, kis, öregség okozta
májfoltot a bal arcán, újból végigsimította a haját, s arra
gondolt, hogy még mindig milyen jól tartja a belesütött
hullámokat, hiába, jó minőségű haja volt világéletében.
Pedig azt mondják, a sütővas használata tönkreteszi a hajat, ő azonban ezt soha nem tapasztalta. Igaz, mindig
nagyon vigyázott, újságpapíron sokáig próbálgatta, nem
túl forró-e a vas. Így tanulta mamától, aki nyolcvankilenc
évet élt, mindig mellette volt, soha életükben nem költöztek külön egymástól. Szegény mama, éppen ilyen hullámokat sütött a hajába minden héten egyszer, hajmosás
után, éppen ilyet.
Tűnődve állt fel a tükör előtti székről, s kis félfordulatot téve végignézett egészalakos önmagán. Elégedett, pici
mosollyal nyugtázta, hogy – bár sokat fogyott az utóbbi
időben, - még mindig nagyon csinos, egyenes a háta,
szép, formás maradt a lába, aligha mondaná meg bárki is,
hogy októberben a nyolcvanhatot tölti. Eszébe jutott,
hogy úgy nyolc éve, egy délelőtt a konyhai munkálkodása közben azon kapta világéletében gavallér férjét, hogy
le nem veszi róla a szemét. – Ugyan mit néz úgy rajtam? –
kérdezte tőle kis félmosollyal a szája szögletén. – Én azt,
hogy magán bizony még mindig van mit nézni! – hangzott a gáláns válasz. Merthogy, amikor kedveskedni akartak egymásnak, olyankor magázódtak. A tegeződést meghagyták, kis összetűzéseik külön zamataként.
A kasztenhez lépett, kihúzta a felső ﬁókot és kiemelt
belőle egy vaskos, nagyméretű vonalas füzetet. Ebbe a
nagy füzetbe írta be a háború vége után összegyűjtött, újfajta étel- és süteményreceptjeit, amíg szegény férje élt, ő
is besegített az írásban, s minden recept alá gondosan
odaírta azt is, hogy kitől származik. Fel lehetett itt találni a
rokonság minden nőtagjának és a baráti kör összes asszonyának a nevét, akik közül ma már csak Jolánka és Lili
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élnek. Ujjaival tűnődve szántott végig a lapokon: ez Annától van, ez Lujzikától, a havasi kiﬂi Margótól, a zserbó
Dodótól és Sáritól. Elekkel szinte minden receptet megbeszéltek, és sorra ki is próbálták őket. Érdekes, - tűnődött
el, - az Elek halála óta elő sem vette többé ezt a füzetet,
aztán nemsokára összeköltözött az unokájával, s a főzési
szokásai is más jelleget váltottak. Böngészés közben egyszer csak nevethetnékje támadt. Szinte kuriózumként fedezte fel újból, hogy milyen egyformán különös szokásuk volt mindkettőjüknek, Elekkel együtt. Ugyanis, receptírás közben, ha eszükbe jutott valami feljegyzésre
méltó dolog, azt azonnal, gondolkozás nélkül leírták.
Ilyenek vannak a füzetben: „Az újévi malacpecsenyéhez
adhatunk vöröskáposztát is, makarónit, krumplit, ecetes
reszelt tormát.” S mindjárt alatta: „Gondolj a halálra és
sohasem vétkezel” „Aki a haláltól fél, elveszti az életet.”
Kicsivel lennebb pedig: „Indiai bölcs mondások: „Egyeseknek a szemük vak, másoknak a szívük.” „A kutya
oroszlán a maga utcájában.” „Ha a kakas nem kukorékolna, vajon nem jönne el a hajnal?” Tovább lapozott,
majd egy üresen hagyott oldal közepén rábukkant arra a
négy sorra, amit még akkor írt, amikor az unokája talán
nyolc-tíz éves kislány lehetett. Akkor, egy érzékenyebb
percében arra gondolt, hogy üzenetet hagy a kislánynak,
akit nagyrészt ő nevelt fel, s akit kimondhatatlanul szeretett: „Ha elmúlnak gyermekéveid, / S komolyabb gondok
szakadnak Rád, / Mindig jusson eszedbe Nagyanyád, / Ki
aggódó lélekkel csak jót s szeretetet árasztott Rád.”
Tudta, hogy a kislány egyszer majd férjhez megy, háztartása lesz, s talán valamikor, ki tudja, hány év múltán, kinyitja ezt a receptekkel tele füzetet, s nagy meglepetésére
rábukkan erre az üzenetre. Így akart ő akkor üzenni a jövőnek, s most, a meghatódástól kövér könnycseppek
gyűltek a szemébe. – Majd elolvassa egyszer, ha most elköltöznek is innen – rebegett magában, - majd egyszer.
De addig itt megőrzöm neki, - s gondosan visszahelyezte
a füzetet, a kaszten felső ﬁókjába. A három ﬁók amúgy
tele volt tömve, - ahogyan a dédunokái mondták, - „titkokkal”, egy hosszú és mégis rövidnek tűnő élet aprócseprő tárgyi töredékeivel. Amik ha idegenek kezébe jutnának, bizonyára kacattá, limlommá degradálódva kerülnének valamelyik szeméttelepre. Sóhajtva taszította viszsza a ﬁókot, s a konyhába indult, hogy megmelegítse a
reggeli tejeskávéját.
Mindenki rég elment már otthonról, a menye is átlépett a szomszédos rendelőbe, mert egy idő óta rendetlenkedett a szíve, az unokája elvitte a ﬁúkat az iskolába, aztán bement a munkahelyére, csak a kislány, a három éves
kis bogár volt otthon, ő is már az udvaron karikázott a háromkerekű biciklijén. – Istenem, - sóhajtott az öregaszszony, és eszébe jutott, hogy voltak napok, amikor arra
gondolt, hogy bár kapnák meg a új lakást, s költöznének
el végre, most azonban, hogy valóra vált a szinte lehetet-
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len, hiába erőltette a nyugalmat, hiába játszotta meg, hogy
örül az eljövendő nyugalomnak, mégis összeszorult a torka, valahányszor az éjszakák ijesztő csöndjére és magányára gondolt, amikor néha olyan ideges szívdobogása
támadt, hogy fel kellett kelnie és úgy hallgatta az ágy szélére kiülve, a dédunokák pihegő lélegzetét, de a tudat,
hogy nincs egyedül, mindannyiszor elhessegette az ijesztően fenyegető rémet. Egyszer, egy ilyen pánikos percében kitépett egy vonalas lapot az egyik gyerek füzetéből,
s reszkető kézzel, picit balra dűlő gyöngybetűivel, ráírta:
„Ez a halotti ruhám. Ezt adjátok majd rám. A kombiné, a
bugyi és a harisnya alája van akasztva. Köszönöm. Éljetek boldogul! Nagymama” Aztán a ruhásszekrényhez
lépve, kinyitotta az ajtaját és a cédulát biztosítótűvel gondosan feltűzte a valamikor nagyon elegáns, fekete nagyestélyi ruhájára, majd a jól végzett munka nyugalmával
feküdt vissza az ágyába és ezúttal gyorsan és mélyen
elaludt.
A konyhában, miközben a kávéját szürcsölgette, azon
gondolkodott, hogy estefelé már felvehetné az acélszürke
angolkosztümjét, amit nemrég alakíttatott át a mostani,
lefogyott alakjára, nagyon csinos az a kosztüm. Igen jó
minőségű, Bécsből hozatott szövetből varratta annak idején. Egyébként minden ruháját, cipőjét, táskáját úgy megóvta, őrizte, hogy a háború végétől kezdődően nemhogy
neki, de még hirtelen kamaszodó lányunokájának is volt
miből állandóan új ruhát alakíttatni. És érdekes módon,
soha senki nem vette észre, hogy a virágos, selyemzsorzsett ruhák, a ﬁnom, puha szövetből készült kosztümök,
nem tiszta új anyagból készültek. Csak azon csodálkozott
mindenki, hogy honnan kapták azokat a különlegesen
szép anyagokat, de ők a kérdezősködésekre mindig azt
felelték, hogy a rokonságnak küldött amerikai csomagokból vásárolták.
Késő délután, ahogy alábbszállt a meleg, felöltözött
hát az öregasszony, szépen, pedánsan, a kicsit megkarcsúsított, szürke angolkosztümjébe, elmaradhatatlan levendula-kölnijéből egy cseppet a fültövére, másik cseppet a
csuklójára kent, azzal vette a táskáját és elindult Lilihez.
Ahogy közeledett az alkony, az estikék is bontani kezdték
szirmaikat, imádta a járdaszéli estikék színét, illatát, ettől
mindig a ﬁatal kora jutott eszébe, hiszen akkoriban is már
éppen így voltak beültetve a járdaszélek a Jókai-utcán,
végestelen végig, a Rákóczi-utcában is, ahol laktak,
egyébként a város szinte minden utcája ilyenformán nézett ki. Ezek az illatok, na meg a gondosan letisztított és a
már kora reggel, - nagy melegben néha estefelé is – fellocsolt járdák tették olyan egyedivé a várost, bárhol járt életében, nagyon kevés helyen látott hasonlót. A Rákóczilépcsőn felfelé, néhányszor meg kellett állnia, pedig nem
is érezte most fáradtnak magát, csak úgy szokásból, merthogy tudta, pontosan hetven lépcsőfokot kell megmásznia, amíg a Liliék utcája felé fordulhat. És ott is virágok,
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mindenütt virágok a járdák szélére ültetve. Pillanatig elbámészkodott az egykori családi ház nagy, boltíves kapuja előtt, ahol a bejárat felett még ma is ott van a domborművű családi címer, csoda, hogy a ház új „urai” nem verték le, nagy csoda. Azt sem tudja, kikkel van tele a ház, talán már nem is érdekli, minden úgy van jól, ahogy van –
mélázott el derűsen és most már megszaporázott léptekkel indult tovább. Hiszen Lili már várja, akit, - hogy öregségükre ilyen jól összejöttek, - nagyon megszeretett, tőle
mindig új erőt kap, valahányszor rátör a halálfélelem, ő
beszélte rá arra is, hogy most, ha néhány nap múlva elköltöznek az unokájáék, újítsa fel a lakást, azt tervezte hát,
hogy vásárol két kényelmes fotelt, új kályhát a konyhába,
talán még új szőnyegre is futná. Ennyit még ki tudott spórolni, a sír megcsináltatása után is. Menet közben számolgatott magában, egy idő óta szokásává vált magában beszélgetni, számolgatni, fontolgatni a megoldandó dolgait,
mert a ﬁatalokat nemigen érdekelte, hogy ő mit szeretne,
a menyével meg nem szeretett beszélgetni, csak ha a
szükség megkívánta, akkor is csak a vele született udvariasság vitte rá, hogy néhány szót szóljon hozzá. Az az
igazság, hogy nem szerette a menyét, soha életében nem
tudott megbarátkozni a gondolattal, hogy az ő csodálatosan nevelt, zseniális agyú és ráadásul jóképű, jó kiállású
ﬁa, visszafordíthatatlanul beleszeretett ebbe a lányba, aki
szép volt ugyan, de neki valamiért, olyannyira nem tetszett, hogy soha nem tudta leküzdeni az ellenszenvét vele
szemben. Csakhogy mindennek már, végérvényesen
semmi, de semmi értelme. Balázs hét éve nincs, váratlanul hagyta itt őket, pedig olyan jóleső biztonságot adott az
érzés, hogy bármi is történjék vele, a mindentudó orvos
ﬁa majd mellette lesz, összeköttetései vannak, tekintélye
van, s addig a borzalmas napig örökké úgy érezte, hogy ővele semmi rossz nem történhetik. Nagyot sóhajtott, újból, mint annyiszor már az eltelt hét év alatt, rátört az a
szörnyűséges üresség-érzet, s csak ment, lépegetett, egyenes, kihúzott gerinccel, de már mintha kiégett, üresnek
tűnő tekintettel.
Lili ott várta, az oleander-bokor mellé kitett, fehér kerti
széken, őmellette szinte még mindig polgáristának érezte
magát, hiszen kilenc évvel kisebb, s Lili mindig kicsi Katinkámnak szólította és minden egyes alkalommal elmondta, hogy annak idején a város minden lányát a sárga
irigység ette, valahányszor Katinkával találkoztak, olyan
sugárzó szépség volt a többivel szemben.
Később, kissé kimerülten, de a kiadós, kellemes beszélgetés utóízének jó hangulatában ballagott hazafelé,
magába szívta az estikék hajdani, békevilágot idéző illatát, s otthon enyhe döbbenettel fogadta a „jó” hírt, hogy az
új lakás kulcsát már másnap reggel megkapják a ﬁatalok.
Miközben, látszólag lelkendezve velük örült, apró kis
szorításokat, szúrásokat érzett a szíve táján, aztán arra
gondolt, hátha mégis jobb lesz így és fölöslegesen aggó-
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dik. Hiszen Lili még elég jól tud járni, bár a biztonság
kedvéért botra támaszkodik, de valószínűleg el-eljárnak
majd egymáshoz, s máris elképzelte, hogy milyen nyugalmas délutánjai lesznek, micsoda élvezet lesz mindkettőjüknek, a kényelmes új fotelekben ülve iszogatni az
uzsonnakávéjukat. És természetesen, az unokája és a dédunokák is nagyon sokat fognak jönni, talán akkor végleg
elhalványul majd a szoros együttélés súrlódásaiból származó, elkerülhetetlen bántalmak, egymásnak okozott fájdalmas összetűzések emléke, s minden ugyanolyan szép
lesz újból, mint régen.
Lefekvés után viszonylag hamar elaludt, és reggel frissen, kipihenten ébredt, szinte csodálkozva nézett maga
elé, hogy ilyen nyugodtan átaludta az éjszakát. Arra gondolt, hogy felkelés előtt még eltereferél egy keveset, amikor az ajtóban megjelent az unokája, aki már hajnalban
elment otthonról, s most boldogan csörgette az új lakás
kulcsait az ujjai között. - Hát megkapták a lakást, most
már biztosan költöznek. Nem akarta bevallani magának,
hogy fél. Igenis, fél, bármennyire is megvásárolta már az
új kályhát, bármennyire is tervezte a bútorok kicserélését.
És amilyen mértékben vágyott az elmúlt öt év mozgalmas, dédunokás, zajos napjai után végre egy kis nyugalomra, csöndre, éppolyan mértékben fogta el most valami
páni félelem, amin sehogy sem tudott úrrá lenni, hiába
próbált mosolyogni, viccelődni. Pedig beszélgetnivaló
akadt bőven, mert éppen aznapra esett a fokföldi Barnard
professzor látogatása a helyi szívklinikán, s ez bizony
nagy esemény egy ilyen erdélyi város életében, ezt tárgyalták nagy hangon az unokájával, amikor végre rászánta magát, hogy most már felkel és felöltözik, remélte, ha
megreggelizik, és nekilát az ebédje elkészítésének, talán
csökken majd ez a pánikszerű érzés, amivel, jól tudta, az
elkövetkező éjszakák magányában lesz a legnehezebb
megbirkóznia. Mert hirtelen kedvessé és nélkülözhetetlenné vált mindaz, ami addig néha zavarta: a kisiskolás
dédunokák hangos szuszogása, korareggeli hangoskodásaik, a kislány csecsemőkori, hajnali felsírásai, minden,
minden, még a veszekedések is családiassá szelídültek,
csak kibírjam, Uramisten, csak kibírjam, kászálódott le az
ágyból, majd az ágy mellett álló székhez lépve ráült, hogy
felhúzza a harisnyáját. És amint le akart hajolni, hirtelen
vörös csík húzódott végig a szeme előtt, mintha bordó lepedőt lobogtatott volna valaki az orra előtt, forogni kezdett minden, forgott ő is a lepedővel, ami most már bordóból feketébe kezdett váltani, ismeretlen hang suttogta a
fülébe, hogy feküdj csak rá, semmi mást nem kell tenned,
csak ráfeküdni, aztán minden rendben lesz. S ő engedelmesen leereszkedett a székről, puhán belefordult a bordófekete lepelbe, fején még átszaladt a gondolat, hogy vajon
ott, ahova most megy, nem szólja-e meg valaki, ha még
nem fésülködött ma, és gépiesen simogatni kezdte a haját,
úgy, ahogy a tükör előtt szokta, minden nap, valahányszor
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csak belenézett. Nem hallotta a fölé hajló unokája hangos
sikítását, nem látta maga körül a rémült, tanácstalan arcokat, csak feküdt ott, égre tárt szemmel és bal kezével,
csakis a ballal, néhányszor még tétován végigsimított a
haján. Csodálatos és megmagyarázhatatlan valami az
ösztön, nyilván mindenki a génjeiben hordozza lényének
átütő, meghatározó tulajdonságait. Őt soha senki slamposan, rendezetlenül nem látta, semmilyen körülmények
között sem. Világéletében, kívül-belül tiszta, ápolt és fegyelmezett volt. S, lám, még „ott” sem akart rendetlen
hajjal megjelenni.
A temetés napjára vége szakadt a szokatlan áprilisi
melegnek, a forrón tűző napsugarak vastag, szürke felhők
mögé bújtak. Hideg, süvöltően metsző szél kerekedett
olyannyira, mintha a lelkeken is keresztül akart volna
fújni.
Lili lassan, botjára támaszkodva sántikált ki a cinterembe, cipelte a kilencvenöt évét, aminek titkát lám, mégsem tudta átadni szegény Katinkának, s mikor odaért a
nyitott koporsóhoz, göcsörtös, öreg ujjaival cirógatni
kezdte az immár mozdulatlanul heverő, másik öreg kezet.
Picit elmerengett azon, hogy az unoka ugyan minek húzta
vissza a Katinka ujjára a nehéz, széles jegygyűrűt épp az
imént, aztán rádöbbent, hogy senkitől nem szabad elvenni
még halálában sem azt, ami olyannyira személyes és
csakis az övé, mint ez az életen át viselt jegygyűrű. Remegő ajkakkal motyogta maga elé, olyannyiszor hangoztatott varázsmondatait, amikkel ezúttal, úgy tűnik, már nem
használhat semmit: - Ó, Katinka, kicsi Katinka. Mindig
azt hittem, egyszer majd te kísérsz ki engem. Pedig milyen ﬁatal voltál még. Mennyire szép és ﬁatal. Szépséges,
kicsi Katinka. Milyen ﬁatal voltál… Istenem…
Istenem…
B. Osvát Ágnes
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„A csend a lélek / Legbensőbb szükséglete, / Nem hang hiánya.”
„ A mély szenvedély / Megperzsel, a gyengédség / Összekovácsol.”
(Tőkés Béla: Csend és Szenvedély)

A NŐI LÉLEK SZERELMI LÍRÁJÁBÓL
Elizabeth Barrett Browning:
MONDD ÚJRA
Mondd újra s újra mondd és újra mondd,
hogy szeretsz! Bár az ismételt szavak
kakukknótához hasonlítanak,
emlékezz rá, hogy se mező, se domb
nincs kakukknóta nélkül, ha a lomb
újul tavasszal s kizöldül a mag.
Egyszeri szó, mint szellem hangja, vak
sötétben zeng el és kétség borong
nyomában. Ismételd…szeretsz…Ki fél,
hogy a rét túl sok virággal veres
s az ég túl sok csillaggal ékszeres?
Mondd, szeretsz, szeretsz. Hangod úgy zenél,
mint ezüst csengő, újrázva… Beszélj:
de ne feledd, hogy némán is szeress…
Bede Anna:
VERS A VILÁG
II.
Vers a világ. Fogoly téli álmain
Nőnek a termő lombok és szerelmek.
Az írás harc, a rosszra jó a rím,
Éjsötét sorok napfényért perelnek.
Varjú károg, - de a kalász telik,
Bogár fúr – de gyökerek dacolnak,
Vak tenger a teremtés reggelig,
De csengő kagylón nyílik már a holnap.
Vers a világ, szépsége rólad árad.
Gondolatod a csillagköd-vonulás,
Hangodra a futó felhők megállnak.
Örök költemény sora vagy. Vigyázz:
El ne hibázd a szót, mert szégyenedre
Áthúz az élet és mást ír helyedbe.
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B. Osvát Ágnes:
SZAVAIM LILA SELYMÉBEN
Szavak lila selymébe burkoltalak én,
Hisz tudtam, hogy e földnek kerekén
Nem jöhet többé más, nem jöhet soha senki
Akit lilával, kékkel lehet szeretni
Lilák az éjféli felhők, s a hegyek mögül
Halványkék ködök közt ébred a nap.
Oda vittelek, kitakargattalak,
Napszín barkával simogattalak.
Majd csónakba szálltunk, - éji csónakos -,
Te meg én. S eveztél az égen, éjnek idején.
Csöndben beúsztunk az ablakon,
s szerelemillattá váltál ágyamon.
És így maradsz te örökre énvelem,
Karod átölel már minden éjjelen.
A hold peremén lila felhők kúsznak,
Szavaim selymével halkan befonlak.
Válladba kapaszkodom tengerek lágy ölén,
És óvlak, megvédlek tenmagadtól én.
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Hímestojások
A Tisza partján hosszú töltés nyúlik Parittyás és
Galambos között. A töltés alatt, a szekérúton olyan sár
van, hogy négy ló is alig bírja áthúzni az üres szekeret
egyik faluból a másikba, de fent fúj a szél és szépen
megszárította az agyagos földet. Három kislány vígan
tipeg előre a töltés tetején. Piros fejrevaló kendőjük virít,
mint a pipacs, fehér babos kék szoknyácskáik libegneklobognak a friss szélben, mint a harangvirág a szárán.
Egy úriember ül azon a szekéren, amelyik a sárban
evickél. Úgy is jól esik a lovaknak, ha egyet fújnak, hát
megállítja a szekeret és megszólítja a kislányokat:
- Hová, hová, lányok? – Jövünk Galambosról,
megyünk Parittyásra.
- Ugyan mi jóért? – Tojásért. – Miféle tojásért?
A kislányok összenéznek és elnevetik magukat. Úgy kacagnak, mint három gilice madár. Hogyne kacagnának, hát
nem furcsákat kérdez ez az úr? Még azt sem tudja, hogy
miféle tojásért. Zsuzsika, a legcsintalanabb, megfelel neki:
- Megyünk tojásszedni. Hát nem tudja maga, hogy ma
Nagypéntek van?
Az idegen úr mosolyogva rázza a fejét. – Tudom, hogy
Nagypéntek van, de nem tudom, mire nektek a tojás?
A kislányok újra kacagnak, hangosan, jókedvűen, csúfondárosan. Zsuzsika megint nyelveskedik:
- Hát nem tudja magad, hogy Nagypénteken sokat sírtak, sok hímes tojást megírtak?
- Tudom én. -Nohát, nálunk úgy szokás, hogy Nagypénteken összeszedődünk mink, kisiskolás lányok és elmegyünk csapatostól a ﬁús házakhoz fehér tojást szedni. Fehér
tojásból hímes tojást csinál a nagyanyám, ha majd jönnek
Húsvét másodnapján a ﬁúk locsolódni, abból adunk nekik.
- Ejha, hát ha én elmennék, tán még nekem is adnátok?
A lánykák még hangosabban kacagtak ezen, s integettek piroskendős fejecskéikkel, hogy adnának.
- No, még csak azt mondjátok meg, hogy csak a galambosi lányok járnak Parittyásra tojásért? Onnan ti hozzátok
nem mennek tojást szedni?
- Oh, be kicsit tud maga! – helytelenkedett Zsuzsika. –
Hiszen mindenki tudja, hogy Galamboson milyen sok a
lány, Parittyáson meg sok a ﬁú. Ezért aztán Nagypénteken
lányok mennek Parittyásra, de Húsvétba kell megnézni a
töltést, csak úgy sorjázik a sok ﬁú Parittyásról mifelénk.
Az idegen úr megcsóválta a fejét, mosolygott és egyegy fehér pénzt adott a kislányoknak, azzal elhajtott, azaz,

hogy tovább evickélt szekere a sárban. A lánykák pedig sietve tipegtek előre, piros kendőcskéik messze virítottak a
zöld vetések és zöld fűzfaerdők között. Szabados Zsuzsika
volt a vezető. Ez a bogárszemű csöppség olyan volt, mint
a csík. Eleven, mozgékony, szemes, csinos, aranyos.
- Azt mondom nektek lányok, hogy sehonnan sem
kérünk tojást, csak ahová maguktól hívnak be.
Marcsa, Tót Marcsa, egy irigyszemű, szeplős kis lány,
akit az anyja varrt a Zsuzsika nyakába, nyávogó hangon
szólalt meg:
- De hát, ha sehová se híjnak be?
- Azt csak bízzátok rám! – mondta Zsuzsika.
Hamar odaértek a falu alá. A kopasz fák közül messze
villogott a parittyási torony bádogteteje. Ahogy beértek a falu utcáira, Zsuzsika hirtelen rázendített a tojásszedő nótára.
Tyúkom, tyúkom, kendermagos / Hány a tojás, károgd
ki most. / Tizenkettő három hijján, / Jaj be kevés a ház hiúján, kukurikú tollas kakas, / Minek olyan üres a kas?/ Ha
hónapra több nem akad, / Kitekerem a nyakadat.
Úgy visított a Zsuzsika hangja, mint a szél. A kerítéseken belül mindenfelé kiszaladtak a gyerekek s kiabáltak:
Jönnek a galambosi lányok tojásszedni! Innen is, onnan
is kiszólt a gazdasszony.
- Hej, lányok, kislányok. Tán nem akartok bejönni?
- Ha híjnak, - vágott rá Zsuzsika.
- Hiszen híjlak! Arra bementek. – Ki leánya vagytok,
te? Ni, hisz ez a Szabados Gábor lánya. Zsuzsi. – Hé, megnőttél te pulya. Hát te danoltál! Be jó torkod van. Te kis
jérce, nesze három tojás. Három ﬁam van nekem, az mind
meg fog öntözni. – Hát ez kicsoda?
Borcsa szemérmesen felelt.
- Kávás Borcsa.
- Csak nem a Kávás Péter lánya?
- De.
- C,c. Be a nyakunkra nőttök, csöppségek. Nesze, neked is egy pár tojás. – Hát ez a kis jószág, kinek a cselédje?
Tót Marcsa irigyen, sanda szemmel nézett már. Dünynyögve mondta: - Tót Pál uram lánya vagyok.
- Úgy? A Tót Pál uramé, No, téged nem hívtalak, de azért nesze itt egy tojás. Kiválasztotta a szakajtóból a legkisebbet, odaadta neki. Persze, Marcsa szegény nem tudhatta, hogy az ő apja rosszban van Korczosékkal, ahol most
vannak. Három piros képű ﬁú csintalanul leskelődött a lányokra. A legnagyobbnak már csipkésszélű kiskendője is
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volt a lajbija zsebében. Ez tavaly került ki az iskolából.
- Hát te pulykatojást akarsz, ugye?
- Nem.
- Nem bizony! Hiszen már a képed ép olyan, mint a
pulykatojás. A kölykök nevettek a gonosz tréfán. Marcsa
sápadt, vörösödött rémületében. – Nem is kell neked tyúktojás, - mondta az akasztófára való. Azzal megfogta a kosarat és elkezdte rázni. A többi vásott fattyak nevettek és ő
addig zötykölte, míg össze nem tört minden, minden tojás
a kosárban. Szegény Marcsa ordított, ahogy csak bírtBezzeg ez jobban hallatszott, mint az előbb a nótája.
Egyre-másra gyűltek is kifelé az emberek a házakból.
Valamelyik botot kapott, azzal kergette szét a ﬁúkat. Ezek
messzire elfutottak, de onnan is visszakiabáltak az árva kis
lánynak:
- Na lám, milyen jó dolga van a szeplősnek. Mingyán
hímes tojást visz haza. Másik, akinek megakadt a szeme
Zsuzsikán, oda is szólt neki:
- Hé, be megöntelek Húsvétba.
Zsuzsika kackiásan szólt vissza: - elfelejted akkorra,
mék vagyok én. A ﬁúnak szinte felakadt a szeme, úgy
meglepte a kislány kacér vágása. Úgy megnézte Zsuzsit,
hogy soha életében nem fogja elfelejteni.
A kislányok elköszöntek, siettek ki az utcára. Ott Zsuzsika rázendített a tojás-nóta többijére. A Zsuzsika hangja
csak úgy hasított. Az apró ﬁúk mind az anyjuk szoknyáját
cibálták, hogy ezeket híjják be, ezt a lányt szeretnék ők
megöntözni. No, hítták is. Mire a templomig értek, annyi
volt a tojás, hogy Zsuzsika nem tudta már hova tenni.
- Jó lesz már hazamenni – mondta Borcsának, elég
volt, s a jó kis lány szívesen ráállott, hogy hazaforduljanak.
De Marcsa duzmadt volt, hogy őneki biz ez nem elég. Igaz
is, hogy az ő kosarában már akárhány elfért volna, de az is
igaz, hogy a kis kapzsi jó nagy kosarat hozott. Elvált hát a
másik két lánytól, hogy ő még tovább megy az alvég felé.
Marcsa alig ment túl a templomon, nagyot gondolt, s rákezdett a „Tyúkom, tyúkom” nótára. Csakhogy fura, suta
hangon. Nem tudott dalolni szegény feje, nem jól állott neki. Még a kutyák is kiállottak a kapuba, s egyik ugatott,
másik vonított. A ﬁúk meg hamarosan csapatba verődtek s
kacagva bámulták a kislányt. Ez igen megijedt, szégyenlette is magát nagyon.
- Hé, te galambosi lány vagy? - kérdezte egy nagy
kamasz.
- Ühüm.
- Ne félj szeplős, úgy se locsol meg téged senki.
Marcsa keservesen sírva ment vissza az alvégről az
egész falu szemeláttára a szomorú tojásos kosárral.
Feltetszett hímes Húsvét hajnala. A parittyási ﬁúk kiugráltak az ágyból, s egybe hozzáfogtak öltözni. Most nem
lustálkodtak szurtosan, morcosan a kuckóban. Zaklatták erősen édes szüléjöket, hogy öltöztesse már őket. Adja elé a
vasárnapló ruhát, a csipkés kis kendőt, a darutollat a kalap
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mellé. De az öreganyjuk előbb rájuk zörgött:
- Nem addig, míg fényes nem lesz a sok apró, sáros
csizma, olyan mint a tükör, mint a Salamon orcája. A zsivajgásban úgysem lehet aludni, hát a gazda is mind felneszelt s apai szeretettel nézte el csemetéit, hogy készülődnek. A türelmetlen és ügyetlen kis kezekből kivették
apámuramék a sárba fúlt csizmákat, s egy-kettőre tisztába
tették őket. Mire igazán kivirított a hajnal, virágos kis kertjében a nap rózsája, akkorra rendben haladt egyik raj pulya
a másik után Parittyásról Galambosra.
Legelöl vezetett Korczos Pista a két testvérével. Szél
fújta, fújdogálta pántlikás kalapját és pirosra csípte az orcáját. Folyvást azon törte a fejét, hogy látja majd Zsuzsika.
Vajon ráismer-e? Mert ő ráismerne száz lány közt is. Korczos Pista többször is volt már Galamboson, erre kell átmenni az újlaki vásárra, de bizony idáig még nem törődött
vele, merre laknak Szabados Zsuzsikáék. Ezért nagy
gondban volt most. Eltökélte, hogy addig másfelé nem
megy, míg őt meg nem locsolja, de megkérdezni restelte,
hol laknak. Hej, törte-marta Pista koma a fejét, hogy találjon rá Zsuzsára. Egyszerre csak meglepetve látja, hogy a
falu közepén egy szép, új ház homlokára fel van írva: Isten
segítségével, építette Szabados Gábor.
- Tyhő, ez lesz az a ház! Ez a Zsuzsika apja. – No, ide
bemegyünk – szólt oda az öccseinek és már be is lépett a
rácsos kis kapun. Beállított a pitvarba, onnan a szobába.
Megállottak egymás mellett az ajtóban szépen, azzal Pista
rákezdte jó hangosan: Ma nyílt meg az égnek ragyogó kebele, Ma szállt le a földre az égnek szelleme, Megtörte a
halált a földnek porában, Dicsőséget szerzett az ég tárházában. Mondta ő a jó hosszú verset szorgalmasan végig, de
azért közben furtonfurt szerteszét nézelődött, hátha
meglátná, akit keres. Nem látta sehol Zsuzsikát. Volt ott nagyobb lány is, kisebb is, csak ő nem volt sehol. Már az öcscse is elmondta a maga versét. Locsolódni jöttem, rózsavizet hoztam. Vigyázzatok lányok, megöntelek mostan. Még
a legkisebbik is elsorolta, hogy Én kis Múzsa Gyenge
rúzsa. Nem jártam még iskolába. Mégis tudom azt az
egyet, hogy a Jézus ma született. Szívemből kívánom, a
garast elvárom. Pista csak akkor neszelt fel, mikor hatalmas
kacagással fogadták a kisöccse versét a háziak, ő is akkor
vette észre, hogy a kis bölcs a karácsonyi rigmust mondta
el kétségbeesésében. Restelkedett szörnyen, rá is mordult,
de a házigazda vállára veregetett a pironkodó kicsi ﬁúnak.
- Jóvan, öcskös, legalább tudom, miért van két ünnepük. Tegnap meghalt a Jézus, ma újra megszületett. Ezért
a versért két hímest kapsz… No, hol az a lány a hímessel?
Ekkor nagydolog történt. Az oldalszoba ajtaja kinyílt és
megjelent a küszöbön Zsuzsika. Torkaszakadtából visítva.
- Mi baj, mi baj?! – ijedt meg mindenki.
- Valaki összetörte a hímeseket! – rebegte Zsuzsa, szinte fuldokolva a zokogástól.
- Ki volt az, aki tette ezt! – kiabált haragosan apja, any-
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ja. Ki volt az? Kit tette azt? Hát ki más, mint Marcsa. Tót
Marcsa. Tegnap este itt volt a kis rossz, s elpanaszkodta,
mi történt vele Parittyáson. Aztán eldicsekedte, hogy azért
az ő anyja mégis egy egész kosár tojást hímez neki. Megbámulta, megdicsérte, megirigyelte a Zsuzsika tojásait, s ő
volt, ki más lett volna, hogy mikor eltették, magába beszökött a kamrába s mindet összetörte.
Pista csak nézte, nézte,
hogy sír Zsuzsika, egyszer
odalépett hozzá:
- Ne sírj, Zsuzsi, lesz még
hímes tojás! Ne félj, mert téged meglocsol minden parittyási ﬁú anélkül is, de annak a szeplősnek senki se lép
be a kapuján. Ezt én mondom, Korczos Pesta. Én, la!
Zsuzsi egyszerre felnézett. - Hát te vagy az? Hiszen a te
tojásod megvan. Azt én jó helyre tettem.
Odalépett az öreg ruhaszekrényhez, kivett a szépen rakott cifra szőttesek közül három gyönyörű hímes tojást és
odaadta mind a hármat Pistának. Pista ránézett Zsuzsira,
melegen, csak úgy sütött a szeme. Azután azt mondta:
- Ugyi, hogy megismertelek, ugyi, hogy te nem ismertél meg?
Zsuzsika megrántotta a vállát kacagva. Olyan furcsa
volt így. A szempilláján könny csillogott, de a hamis kis
szája már nevetett. Mintha már nem is sajnálta vón az öszszetört tojásokat.
Az öregek, az apjuk, meg az anyjuk összenéztek és
szeretettel paskolták meg a két gyerek hátát. A két kisebb
Korczos ﬁú egyenesen ott is maradt a házban, mert Pista
kimondta, hogy bizony ő nem megy tovább locsolódni. Ahelyett kiállott a kapuba, s minden érkező parittyási ﬁúnak
elmondta, mi történt. És Zsuzsikát sorra meglocsolta minden ﬁú. Galambosi, parittyási, tojás nélkül.
De Marcsának ott vesztek a hímes tojásai, az egész szakajtóval, senki sem nyitott rá ajtót. Dél felé három cigány
rajkó mégis bement hozzájuk. A Marcsa anyja, mérgében
nekik adta az egész szakajtó kosár hímes tojást. De Marcsa
utánuk meg és mind visszavette tőlük. Még ezektől is elirigyelte. Nem is nézett többet feléje még a cigánypurdé sem.
Móricz Zsigmond

Nagyon kellemes húsvéti ünnepeket
kíván mindannyiotoknak
és továbbra is várja leveleiteket,
javaslataitokat a szerkesztő néni,
a következő címre.
B. OSVÁT ÁGNES
540477 Târgu Mureș, Str. Armoniei nr. 22,
ap. 13, jud. Mureș ROMANIA
Telefon: 0265-249918 vagy 0365-803670
Mobil: 0771293784
E-mail: osvatagnes@gmail.com
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GOETHE ÉS A RÉSZEG DIÁKOK
Goethe, a legnagyobb német költő, szeretett a vendéglőben csendesen elborozgatni, de többnyire nem tiszta bort
ivott, hanem vízzel keverte. Egy estén a mellette levő asztalnál diák urak ültek, már igen vidám hangulatban. Nem
ismerték a költőt, és igen megbotránkoztak azon, hogy az
öregúr vízzel keveri a bort. Az egyik nem is állhatta meg,
hanem odakiáltotta neki:
- Mondja csak öreg, miért hamisítja meg ezt a drága italt?
A költő nem szólt semmit, hanem egy verset hagyott az
asztalon:
A puszta víz némává tesz,
Tekints a néma halra.
A bor magában elbutít,
Nézz a szomszéd asztalra.
Mivel ez egyik sincs kedvemre,
Iszom a bort vízzel keverve.
Pásztortűz, 1932. március 3.

*
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BALZAC ÖRÖME
Balzac, a híres francia regényíró, nem igen tudott bánni
a pénzzel. Bár könyveiért nagyon sok pénzt kapott, mégis
állandóan szűkös viszonyok között élt. Egy éjjel a nyitott
ablakon át belopódzott hozzá egy tolvaj. Balzac felébred
álmából és hangosan kacagva nézi, hogyan keresi szinte
kétségbeesetten a pénzt az íróasztal ﬁókjában a szerencsétlen ﬁckó.
- Mit kacag? - förmed rá a betörő.
- Hogyne nevetnék - felel Balzac -, mikor maga sötétben
akar ott pénzt találni, ahol én fényes nappal sem tudok.
Pásztortűz, 1932. március 3.

*

**

VOLTAIRE
Voltaire-nek, a híres francia írónak, volt egy inasa, aki
hű volt a végtelenségig, de éppen olyan mértékben lusta is.
- József - mondja neki egyszer Voltaire -, hozd ide a cipőmet!
Az inas el is hozza, de Voltaire megbotránkozva látja,
hogy nincs kitisztítva.
- Mi ez? Te elfelejtetted kitisztítani?
- Nem, uram, hanem az ucca nagyon sáros, s két óra múlva a cipő úgyis olyan lenne, mint amilyen ma reggel volt.
Voltaire elnevette magát, de nem szólt. Indul el hazulról, de kétségbeesve rohan utána az inas:
- Uram, hol van a kulcs?
- Melyik kulcs?
- Az éléskamra kulcsa. Reggelizni szeretnék.
- Kedves barátom, mire jó a reggelizés? Hiszen két óra
múlva megint olyan éhes leszel, mint amilyen most vagy.
Ettől kezdve az inas szorgalmasan tisztította a cipőket,
a lecke használt.
Pásztortűz, 1932. február 21.

Átalvető

EKOSZ-EMTE

Sziporkák

Vicces szómagyarázatok
ABRAKADABRA: Arabs paripák különleges eledele.
Kókusz-pókuszt is tartalmaz.
ADOGATÓ: Állóvíz Észak-Európában. Partjain igen sok
a teniszpálya.
AGGTELEK: Olyan elöregedett házhely, melyen a valaha állt épület már egészen csepp kövekké esett szét.
ALMÁSDERES: Rakoncátlan lovak rendszabályozását
célzó középkori büntetésfajta, melynek során az elítélt
állatokat almacsutkára térdepeltették. Ismertebb büntetési formák voltak még a túrósderes, a meggyesderes és
a káposztásderes.
ANTIPATIKUS: Ellengyógyszerész. Egészségügyi
beosztás az ellentengernagyi hivatalnál.
ANYAJEGY: A villamosokon régebben a gyermekjegy
mintájára árusított jegyforma, első gyermeküket betöltött kismamák számára. Szemben a gyermekjeggyel,
nem lyukasztották, hanem sötét pöttyel megjelölték.
BARIKÁD: Utcai harcok során báránymosdatásra használt edény.
BARKÁCSOLÓ: A fűz virágzatából háztetőt készítő
ezermester.
BEGYŰRŰZÉS: Közismert válságjelenség, mely abból
áll, hogy a férﬁ a körülmények kényszerítő hatására eljegyzi magát.
BESÚGÓ: A Magyar Színház egyik fontos munkaköre.
BORKORCSOLYA: A leányok üvegestáncának mintájára létrejött legényvetélkedő. A különbség mindössze
annyi, hogy itt a borospalackokat nem a fejen, hanem
négykézlábra csatolva hordják.
BUKTA: Tésztakészítésre adott elégtelen osztályzat a
szakácsiskolában.
FORRÁS: Tímár György: Nevető lexikon és agyrémszótár. Fekete sas
Kiadó, 2000

A pórul járt farkas
meg a róka
Egyszer egy csendes délután a kis nyuszi elindult a közeli forráshoz vizet inni. Már csak néhány méterre volt, amikor az erdő felől furcsa hangokat hallott. Tudta, hogy
minden zajra oda kell ﬁgyelnie, mert egyedül csak a
ﬁgyel-messége mentheti meg a bajtól, veszélytől. Megállt.
Két hátsó lábára állt, és füleit hegyezve ﬁgyelte, merről
közele-dik a hang. Nem sokat kellett várnia, mert
észrevette, hogy a sűrű erdőből éppen feléje vágtat egy
nagy farkas. Ennek fele se tréfa, a nyuszi nagy sebességgel
elszaladt. De a szomjúsága még nagyobb lett, mint azelőtt.
Gondolta ma-gában, kerül egyet, majd óvatosan
visszamegy és iszik.
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Nem messze a kúttól, egy kidőlt nagy fenyőfa tövében
ott találta barátját, a medvét. A medve rögtön ráismert:
- Hová mész, kis nyuszika? – köszöntötte.
- Éppen vizet szeretnék inni a forrásból, de mindig
megzavar valaki.
- Menj csak nyugodtan, én itt leszek a fenyőfa tövében,
és hogyha valaki el mer téged kergetni, szaladj errefelé,
ugord át a nagy fa gyökerét, én készenlétben állok. Az üldöződ is utánad ugrik, majd én megtanítom a becsületre.

A nyuszi boldogan indult vissza a forráshoz, most már
nem a kerülőutat választotta. Miközben a medvével beszélgetett, a farkas összetalálkozott a róka komával. Üdvözölték egymást. Kérdezte a róka:
- Mi járatban, kedves farkas komám?
- Nagyon szégyellem magam, mert egy sétáló nyulat
sem tudtam megfogni, így most oda a mai vacsorám.
- Sebaj, -mondta a róka - mert én is pont vacsoraszerzésre indultam, és hogyha beleegyezel, segítek neked a vadászatban.
- Rendben van, csak merre induljunk, hogy estére tele
legyen a hasunk?
- Én már tudom is, mit fogunk tenni - mondta a róka. Jól ﬁgyelj, farkas koma! A nyúl nem tudott inni, mert te
megzavartad, így újra vissza fog jönni, mi pedig a bokorban megbújva fogjuk várni. Amikor megérkezik, ketten
elfogjuk - mi sem egyszerűbb -, és meg is van a vacsora.
A két barát bebújt a bokorba és várt. Nemsokára megjelent a nyuszi. Lassan, óvatosan közeledett. Még oda sem
ért a forráshoz, a róka elkiáltotta:
- Most! Rajta!
A nyuszi meghallotta, ugrott egyet, uzsgyi, irány viszszafelé, utána a róka meg a farkas. A nyuszi átugrotta a kidőlt fenyőfa gyökerét, pont oda huppant, ahol a medve
volt. Alighogy félreállott, máris ugrott a róka, egyenest a
medve ölébe. Ekkor a medve olyat suhintott a rókára,
hogy ott helyben elalélt. Jött a következő jó barát. Ő is ugrott egy nagyot és a medve elébe esett úgy, hogy még a
1
lába is kicsikkant . A medve most már mérges lett, és olyat
ütött kujakjával2 a farkas fejére, hogy legurult a völgybe és
moccanni sem tudott.
Miután meggyőződtek, hogy egyik sem jelent már
veszélyt, otthagyták őket. A nyuszi hálásan búcsúzott el
barátjától, majd a két igazi jó barát elindult vígan hazafelé.
Gál Imre
1 - kiﬁcamodik
2 - ököl
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TÁMOGATÓINK
(2021. szeptember - 2022. január)
Az előﬁzetéseket meghaladó támogatások.
András Pál Géza
Budapest
7000 Ft
Antal Balázs József
Budapest
7000 Ft
Bartók Lajos
Domaszék
7000 Ft
Becskiné Lőrincz Magdolna Budapest
2000 Ft
Bernádné Dr. Fülöp Eszter Dunaszentgyörgy 2000 Ft
Bódi András
Győr
2000 Ft
Bolyai Farkas Erdélyi Kör Recsk
8000 Ft
Bölöni Imre, Bölöni Éva
Németország
25325 Ft
Czirmai Lajos
2000 Ft
Szekszárd
Csergő Vilmos
7000 Ft
Paks
Csongrádi Imre
3000 Ft
Környe
Csupor Dezső
2000 Ft
Jakabszállá
Csutoros Albert
1000 Ft
Pécs
Donogány Mária
2000 Ft
Gödöllő
Dr. Balázs Judit
7000 Ft
Budapest
2000 Ft
Dr. Bartha Levente
Szentgotthárd
7000 Ft
Dr. Bosy L. Ibolya
Marosvásárhely
5000 Ft
Dr. Brumár Mihály
Karancság
Dr. Budaházy György
Mosonmagyaróvár 7000 Ft
Dr. Csegezi
13000 Ft
Eszter Zsuzsanna
Budapest
3000 Ft
Dr. Deák Gyöngyi
Budapest
Dr. Elekes József
4000 Ft
Debrecen
Dr. Farkas Gábor
8000 Ft
Százhalombatta
Dr. Fodor Attila
7000 Ft
Budapest
Dr. Imreh Csanád
2000 Ft
Szekszárd
Dr. Istvánﬁ Gyula
2000 Ft
Szigetmonostor
Dr. Kiss Kálmán
2000 Ft
Berettyóújfalu
Dr. Kiss Kálmán
12000 Ft
Nyíregyháza
Dr. Kosza Ida
7000 Ft
Pomáz
Dr. Kovács Mária Ibolya
3000 Ft
Dabas
Dr. Kovács István József
Gyöngyössolymos 2000 Ft
Dr. Kováts Lajosné
2000 Ft
Fehérgyarmat
Dr. Lőrincz András
3000 Ft
Encs
Dr. Márton Enikő
12000 Ft
Bátaszék
Dr. Máté Ferenc
2000 Ft
Győr
Dr. Máthé – Barabássy Lajos Veresegyház
2000 Ft
Dr. Molnár József Gyula
2000 Ft
Szentendre
Dr. Opra B. István
7000 Ft
Mór
Dr. Orbán Csaba
8000 Ft
Nagyatád
Dr. Ördög István
7000 Ft
Környe
Dr. Péterﬀy Pál
3000 Ft
Budakalász
Dr. Rékási József
2000 Ft
Pécs
Dr. Schenker Marianna
2000 Ft
Budapest
Dr. Sipos Lajos
3000 Ft
Vác
Dr. Szabó Zoltán
4000 Ft
Szentjakabfa
Dr. Szekeres Sándor
8000 Ft
Monor
Dr. Szemes Ferenc
7000 Ft
Szekszárd

Dr. Tóth Kálmán
Dr. Zoltáni Miklós
Eisler-Ghonghihe Margareta
Éliás Éva
Fogarasy Lajos
Győrﬁ László
Győri Győző
Gazda István
Haaparanta Anja Anita
Holányi Julianna
Ilyés Emese
Jakab József
Jakab Orsolya
Kemenes Ilona
Kerekes Gabriella
Kertész László
Király Béla
Matzak Edith
Móricz László
Orbán Ferenc
Ötágú Síp Kult. Egyesület
Pál Vencel
Papp Levente Zsigmond
Podolyák József
Prof. Dr. Incze Kálmán
Puskás Ibolya
Rajka István
Réti Árpád
Szabó Anna
Szabó T. Attila
Szeifridné Kis Olga,
Dr. Kovács Antal
Székely- Magyari Ferenc
Székely Zoltán Mihály
Szurkos Eszter
Szűcs Lajos
Tordai Márta
Tóth György
Török István
Tunyogi Csapó Márta
Varga Imre Miklós
Venczel Imola Csilla
Wermescher Ottó
Zöldi Aranka
Zsigmond Márta
Zsombori Ilona
HOLBACH ISTVÁN
FODOR GYULA

Budapest
Nagykőrös
Németország
Budapest
Szekszárd
Budapest
Monor
Temesvár
Pécs
Berhida
Budapest
Pécs
Zsámbék
Tárnok
Monor
Pécs
Budapest
Augsburg
Budapest
Mány
Szeged
Budapest
Kápolnásnyék
Budapest
Budapest
Budapest
Kartal
Nagyatád
Miskolc
Balatonfüred

2000 Ft
7000 Ft
9000 Ft
3000 Ft
1000 Ft
2000 Ft
2000 Ft
5000 Ft
3000 Ft
2000 Ft
7000 Ft
2000 Ft
2000 Ft
3000 Ft
2000 Ft
7000 Ft
3000 Ft
10966 Ft
1000 Ft
7000 Ft
10000 Ft
2000 Ft
5000 Ft
3000 Ft
3000 Ft
2000 Ft
2000 Ft
2000 Ft
3000 Ft
2000 Ft

Celldömölk
13000 Ft
Szentlőrinc
2000 Ft
Várpalota
3000 Ft
Budapest
2000 Ft
Kozármislény
2000 Ft
Zsámbék
2000 Ft
Paks
1000 Ft
Sárospatak
10000 Ft
Zalaszabar
2000 Ft
Paks
1000 Ft
Fonyód
2000 Ft
Budapest
10000 Ft
Szentendre
7000 Ft
Sülysáp
2000 Ft
Pécel
3000 Ft
Marosvásárhely 200 RON
Marosvásárhely 100 RON

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.
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Erdélyi ízek

Kapros báránycomb
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Tárkonyos
bárányhúsleves

HOZZÁVALÓK (3-5 személyre):
1 báránycomb
5-6 szál zöldhagyma
1 csokor friss kapor
só
őrölt bors
10 dkg
házi füstölt szalonna
kevés olaj
A körethez:
ź 20 dkg rizs
ź 1 hagyma
ź 7-8 cikk fokhagyma
ź 1 teáskanál pirospaprika
ź 50 dkg
ź spenót
ź kevés olaj
ź só

HOZZÁVALÓK (5-6 személyre):

ELKÉSZÍTÉSE:

ELKÉSZÍTÉSE:

A báránycombot megmossuk, leszárítjuk, alaposan
sózzuk, borsozzuk, majd éles késsel hosszanti irányban
néhány mélyedést fúrunk a húsba, és beletűzdelünk 1-1
méretben megfelelő zöldhagymát. Egy tepsit kiolajozunk, belefektetjük a combot, mellé helyezzük a megmaradt zöldhagymát, rászórjuk a kaprot, ráöntünk 2-3 dl vizet, lefödjük, és előmelegített sütőben puhára pároljuk
(hústűvel ellenőrizzük). Amikor a hús megpuhult, leveszszük a fedőt, a húst megtűzdeljük a szalonnával, majd saját levével öntözgetve pirosra sütjük. A fekete rizst bő vízben puhára főzzük, leszűrjük. A ﬁnomra aprított hagymát
üvegesre dinszteljük kevés olajon, hozzáadjuk a kész rizst
meg a pirospaprikát,
megsózzuk, összemelegítjük. A feldarabolt
fokhagymát kissé átpirítjuk az olajon, vigyázva, hogy ne égjen meg,
rádobjuk a spenótot,
megsózzuk, és csak addig pároljuk, míg kissé
összeesik. A báránycombot a spenóttal meg
a rizzsel tálaljuk. De
lehet a hagyományos
krumplisalátával is.

A bárányhúst feldaraboljuk, nagy fazékba helyezzük,
felöntjük vízzel, odatesszük főni. Ha felforrt, a habját
leszedjük, majd sóval,
borssal és kevés vegetával v. delikáttal fűszerezzük. Kb. 30 perc
múlva beletesszük a
megpucolt, apróra vágott zöldségeket, addig
főzzük, amíg a hús teljesen meg nem puhul.
Közben kevés rizset is
főzünk bele, beleöntjük
az apróra vágott tárkonyt és kis ecetes-sós
tárkonylevet, ha szükséges még egy kiskanál
ecetet és kiskanál cukrot.
Amikor minden puhára főtt, megszórjuk apróra vágott
petrezselyemzölddel. Miután levettük a tűzről, belekeverjük a tejszínt.
Isteni ﬁnom!

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
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1 kg bárányhús
1 nagy hagyma
4 sárgarépa
1 zeller
1 petrezselyem és petrezselyemzöld
2 kanálnyi, ecetben eltett tárkony
kis tárkonylé
pici ecet
kiskanálnyi cukor
kevés vegeta vagy delikát
csipetnyi piros paprika
10-15 dkg rizs
1 dl főző tejszín
só
néhány szem fekete bors

1%

Kérjük, adója 1%-ával

SEGÍTSE LAPUNK

fennmaradását
és ingyenes
kijuttatását Erdélybe!

KÖSZÖNJÜK!

Az SZJA 1%-át az EKOSZ alábbi adószámán lehet feltüntetni: 19110114-1-13
Az EKOSZ banki számlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Ügyfél: 00633999 ERDÉLYI KÖRÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
Számlaszám: 10918001-00000063-39990003;
IBAN: HU34 1091 8001 0000 0063 3999 0003;
SWIFT KÓD (BIC): BACXHUHB; Pénznem: HUF

2022-től az Átalvető folyóirat éves előﬁzetési díja 3000 Ft.
Mindenkit arra kérünk, hogy akár banki utalással, akár postai csekken
ﬁzet elő az Átalvetőre, neve mellett tüntesse fel a pontos címet.

Áldott húsvéti ünnepeket kíván
kedves Olvasóinak
az Átalveto szerkesztosége !

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

