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Tamási Áron mellszobra
Hunyadi László szobrász, Sánta Csaba bronzöntő, Dóczy András kőfaragó

Négy szép holló talpig gyászban
rászállt a két cserefára.

Tövig égtek a villámok,
ragyog újra a magasság,
leng a fény a lomb közt mint a 
kaszák, mikor felakasztják.

Farkas üvölt, öltözködnek
a hollók majd patyolatba;
csillagot tart ölelőleg
karjaiban a két nagy fa.

Kívánhat-é ember többet:
derékaljnak szülőföldet
s két cserefa tömött árnyát
szemfedőnek.



 Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 
Tamási Áron születésének 125. évfordulójára a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága 
emlékévet hirdet, melynek fővédnöke Dr. Kövér 
László, a Magyar Országgyűlés elnöke, lebonyolítója 
pedig a Magyarság Háza.

 Az emlékév kapcsán gyerekkori emlékeim jönnek elő, 
ahogy minden hétvégén, vasárnap délutánonként Felső-
sófalva férfijai összegyűltek az Önkéntes Tűzoltóság 
Szertár épülete előtt. Padokat hordtak ki 
Parajdi Béla és Krall András udvaráról, majd 
az idős, katonaviselt székely férfiak órákon 
keresztül mesélték világháborús emlékeiket. 
Tamási Áron székely íróval kapcsolatosan 
mindjárt az jutott eszembe, hogy ő is az olasz 
fronton harcolt, mint az anyai nagyapám, 
Fülöp József. Tamási 1917-ben hadiérettségit 
tett, s a gimnáziummal párhuzamosan a tiszti 
iskolát is elvégezte. 1918-ban részt vett a 
piavei csatában, helytállásáért vitézségi 
érmet és némi szabadságot kapott, ennek 
letelte után már nem is tért vissza a frontra.  

A felsősófalvi székely fiúgyerekek több-
sége szintén az Önkéntes Tűzoltóság Szertár 
épülete előtt volt hétvégeken. Ott szalad-
gáltunk vagy csendben játszottunk, de 
közben figyeltük a férfiak történeteit is, 
tudniillik a székelyek között nagy megbecsü-
lésnek örvendett a katonaság intézménye. 
Csak azt tekintették igazi férfinak, aki katona 
volt, vagy esetleg valamilyen háborút is 
megjárt. Azt a székely férfit, aki nem volt 
katona, nem tekintették teljes értékű 
embernek, még meg sem tudott nősülni. 
Valószínűleg épp egy ilyen alkalommal 
hallhatunk Tamási Áronról és a temetéséről 
is, hiszen ebben az időben épp csak 
megtűrték, nem „reklámozták” a műveit, még az általános 
iskolában sem tanították. Bár Tamási életében az 
elektronikus média még gyerekcipőben járt, mint ahogy 

internet sem volt, mégis minden értelmes székely ember 
tudott Tamási Áron haláláról. Az is elképzelhető, hogy én a 
rádióban hallottam, mivel az 1960-as években már volt 
rádió is a családunkban. Emlékszem is arra, hogy mindkét 
nagyapám előszeretettel hallgatta meg minden nap a 
Kossuth rádió esti hat órai híradóját. Nem tudok pontosan 
visszaemlékezni, hogy a rádióból hallottuk-e meg vagy a 
felsősófalvi tűzoltó szertár előtti vasárnapi beszélgeté-
sekből, de azt mindenki felfogta, hogy a székelyek 
legnagyobb írója halt meg.

Tamási Áron ugyanúgy a XIX. század 
szülötte volt, mint szeretett nagyapáim, 
Lukács József és Fülöp József, ők is 
harcoltak az I. világháború harcterein, 
akárcsak a Székelyföld nagy írója.

Lukács József nagyapám igazi Tamási 
személyiség volt, mint ahogy a székely 
emberek többsége. Lukács apótól kaptam az 
indíttatást, a magyar történelem iránti 
érdeklődést, vele együtt tanulhattam meg az 
1940-es évek politikai, vízrajzi és gazdasági 
térképét. Nagyapám magyarázta el és 
mutatta meg Európa, Ázsia és a világ más 
földrészeinek térképét. Megtudtam, hol van a 
galíciai Lemberg városa, amely közelében - 
mint a 82. székely gyalogezred katonája - 
1916-ban az orosz hadsereggel vívott 
csatában fogságba esett, és más magyar 
katonafoglyokkal együtt az Ural hegység 
melletti Szamara városhoz közeli fogoly-
táborba – nagyapám szóhasználatával élve: 
lágerbe - szállították gyalogosan.

Fülöp József nagyapám ugyanúgy nem 
akarta elfoglalni Olaszországot, mint Tamási, 
de mint törvénytisztelő magyar ember, 
teljesítette kötelességét. A székely emberek 
körében fel sem merült a hadkötelezettség 
megtagadása vagy a kötelezettség előli 

kibújás. Fülöp József nagyapám elmondása szerint a 
magyarok és az olaszok egyáltalán nem utálták egymást, 
sőt nagyapám még szerelmes is lett egy udinéi olasz 
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lányba, aki próbálta is marasztalni. Ő viszont azt mondta az 
olasz lánynak, hogy Magyarország sokkal szebb, mint 
Olaszország, ezért inkább a lány költözzön hozzá, a 
székelyföldi hegyekbe.

Ezeket a bevezető gondolatokat azért tartottam 
szükségesnek rögzíteni, hogy fogalma legyen a mai 
fiataloknak arról, mi vezetett ahhoz, hogy egy tizenkét éves 
székely fiúgyermek elmenjen Farkaslakára Tamási Áron 
temetésére. 

Természetesen 56 év elteltével nem emlékezhettem 
volna Tamási halálának és temetésének pontos dátumaira, 
de szerencsére Dr. Sipos Lajos, a székely író munkássá-
gának avatott kutatója ezeket már korábban ismertette. 
Idézek a cikkéből: „1966. május 26-ától, Tamási Áron 
halálhírének érkezésétől kezdve, három napon át 
harangoztak a farkaslaki templomban. A házak ablakait 
lemosták, az utcákat megtisztították. A falu készült a 
végtisztesség megadására. A koporsót szállító vonat június 
7-én, kedden indult el Budapestről, a Nyugati pálya-
udvarról. A Magyar Írók Szövetsége erről hivatalos 
táviratban értesítette a temetést megszervező dr. Bakk 
Eleknét és a román hatóságokat. Amikor híre ment, hogy a 
vonat átért a határon, a szülőfaluban ismételten megszólalt 
a harang. Így várták a közülük való nagy embert. A 
Farkaslakára feladott koporsót szállító vagont valahol, 
valakik vagy a vak véletlen az ország déli részébe, a Zsil-
völgyi Lupénybe irányították. Június 8-án Lupényból 
közölték, a vagon megjött. Június 9-én a holttestet szállító 
kocsit hozzákapcsolták egy Segesvárra induló szerelvény-
hez. A segesvári vasutasok kiszabadították a vagont, s a 
holttest még aznap este Székelyudvarhelyre érkezett. 
Székely Attila állomásfőnök elintézte a hivatalos formasá-
gokat, dr. Bakk Elekné dr. Takács Sára főorvosasszony 
mint >hivatalos egészségügyi közeg< vállalt minden 
felelősséget. A pecséteket leszedték a vagonról. „

Azt nem lehet pontosan megállapítani ennyi év táv-
latából, hogy a budapesti 1966. június 7-i vonat illetve a 
lupényi június 8-i vonat indulása után pontosan melyik nap 
is mentünk el tömegesen Farkaslakára leróni kegyeletünket 
Tamási előtt, de azt biztosan tudom, hogy a több száz 
székelyt számláló tömeg hiába várt hosszú időn keresztül. 
A több órai várakozás után aztán végre megtudtuk, hogy a 
Tamási Áron korsóját szállító vasúti szerelvényt a Zsil-
völgyi Lupényba (románul Lupeni) küldték és nem lehet 
tudni, mikor érkezik meg a vonat székelyudvarhelyi 
vasútállomásra, hogy onnan végre más járművekkel 
Farkaslakára (románul szintén Lupeni) kerülhessen. A 
Felsősófalvi Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet (akkori 
szóhasználattal kollektív gazdaság) teherautójával utazó 
felsősófalviak végül nagy bosszankodással visszatértek 
falujukba. 

Emlékszem, hogy én is mennyire csalódott voltam 
akkor, annyira fel voltam készülve a nagy eseményre, hogy 

több évtized elmúltával is, soha nem tudtam elfeledni 
Tamási temetését. Ezért is faragtam fel évek elteltével a 
szüleim házához felállított új székelykapura Tamási Áron 
híres mondását, „Azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne.” Hiába faggattam Szász Mihályt, a 
felsősófalvi MGTSZ akkori sofőrjét, aki a tehergépkocsit 
vezette annak idején és még él, nem emlékezett az 
eseményre, akkori barátaim zöme pedig sajnos elhunyt 
időközben. Ezen a nyáron megint elkezdtem érdeklődni a 
farkaslaki Albert Mátyásnál, hogy mit tud Tamási Áron 
temetéséről, mivel 2009-ben a község polgármestere volt. 
Albert Mátyás elmondta, hogy Tamási temetéséről sajnos ő 
is elég keveset tud, ugyanis ahhoz túl fiatal. Azt viszont 
megtudtam, hogy az ő polgármestersége idején 2009-ben a 
farkaslaki templomon belül mellszobrot állítottak Tamási 
Áronnak. A szobor talapzatának hátsó oldalán, az alábbi 
felirat szerepel: „Állította Farkaslaka Község Polgár-
mesteri Hivatala Albert Mátyás polgármester idejében; 
Támogatók: Sipos Kornél Budapest, Dr. Sipos Lajos 
Budapest, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormány-
zata. Készítették: szobrász: Hunyadi László; bronzöntő: 
Sánta Csaba; kőfaragó: Dószy András 2009.”

Mivel az egykori polgármestertől nem tudtam meg 
Tamási temetésével kapcsolatos részleteket, felkerestem 
régi ismerősömet otthonában, a 88 éves farkaslaki Jakab 
Simót 2022. június 29-én délelőtt, hogy kikérdezzem, 
hátha emlékszik valamire a temetés kapcsán. Jakab Simót 
régóta ismertem, mivel 1987-1989. május 9.-i közötti 
időszakban a Farkaslaki Kollektív Gazdaság elnöke volt, 
jómagam pedig ennek a gazdaságnak és sok más 
Udvarhely megyei kollektív gazdaságnak a jogtanácsosa. 

Jakab Simótól aztán megtudtam végre, hogy amikor a 
sóvidéki és más udvarhelyszéki székelyek összegyűltek és 
várták Tamási Áron temetését, az valószínűleg 1966. 
június 9-e lehetett, ugyanis másnap történt meg a temetés, 
melynek éppen ő volt az egyik szervezője. Amikor a 
koporsó megérkezett Székelyudvarhelyről, a falu székely 
férfijai székely harisnyásan, csizmáson, fehér ingben és 
fekete kabátban a vállukon vitték a koporsót a sírgödörig. 
Tamási végakarata szerint a farkaslaki templom háta 
mögött a két cserefa közötti sírba tették a koporsót. A 
gyászoló tömegből a falu papján kívül egyedül csak Nagy 
Imre csíkzsögödi festő mondott érces, kemény gyász-
beszédet, a jelenlévő íróbarátai meg a többi farkaslaki 
emberek némán vették körül a sírt. A kommunista és 
magyarellenes rendszer pribékjei is ott voltak, és feszülten 
figyelték a temetési tömeget, attól tartva, hogy akár még 
rendszerellenes zendülés is lehet Tamási Áron temetéséből. 

                                                                                                                                         
Szekeres-Lukács Sándor

2022. szeptember
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Tamási Áron mondja
Páll Lajos 

Bizony távol esik a tiszta beszédtől,
Ahogy várjuk a rendes feltámadást,

Fönn már az angyalok trombitája bömböl,
De késő későnek hátha megbocsájt.

Csak lessük, kik vannak az első sorban,
Szemek résein, deszkanyílásokon,

Míg a múlt, por remeg, lidércfény lobban,
És tipródik a sok beszédes rokon.

Ennyi kellett? A szép érdemült legény,
Serény lélek, füttöző, mímelt kelevény,

A pokol tornácán állingáltak kint,
Jaj, a kórusuk most is oly csalóka,
Aranyfürtös játék, illegető móka,

Feltámadás? „legyen, de érdem szerint”

2016. május 28., (Háromszék)

Forrás: wikipedia

Kedves Olvasóink! Várjuk fényképes beszá-
molóikat a szerkesztőség címére kisebb-na-
gyobb közösségük eseményeiről, rendezvénye-
iről, személyes sikereikről, eredményeikről, 
honismereti kirándulásaikról, melyeket szívesen 
megosztanának az Átalvető hasábjain. 



engedélyt a kitelepedésre, évekig vártunk az igen 
válaszra, de nem kaptuk meg. Eközben házkutatások sora 
következett, pénzbüntetésekkel megfejelve. Kerestem az 
okát, mire fel történik mindez? Forradalom után, 1990 
kora tavaszán végre megkaptuk a várva várt vízumot, és 
így hivatalosan megérkeztünk családommal a szép 
anyaországba. Azonnal munkát kaptunk a feleségemmel 
mindketten és végeztük a mindennapi teendőket. 

1988 és 1990 között, a jólelkű, jó szándékú 
anyaországi magyarok, Dr. Csikós Mária egyesület 
ügyvezető elnök vezetésével, Dr. Horváth István 
Károlyné Margó, Pataki Sándor, és az áttelepült, 
menekült erdélyiek létrehozták a Szegedi Erdélyi Kört, 
azzal a céllal, hogy összetartsa, erősítse az erdélyi 
szellemiséget.

A menekültek, és a hivatalosan áttelepült erdélyiek, 
kezdetben, a rendszerváltás után nem nagyon mertek 
hazalátogatni, mert nem volt biztonságos. Közeledett a 
halottak napja, így mindenki a Szegedi belvárosi 
temetőben a Hősi halottak sírjánál emlékezhetett meg 
szeretteiről, halottairól. Kifelé jövet Pataki Sándor, a 
Délmagyarország újságírója mondta: - Gyerekek, 
tudtommal, van nekünk közös halottunk, ő Dr. Mihalik 
Kálmán, a Székely Himnusz Zeneszerzője, aki 26 évesen 
halt meg és valahol itt van Szegeden eltemetve. Ott 
fogalmazódott meg bennünk a méltatlanul elfeledett 
orvos-zeneszerző sírjának felkutatása. Próbáljuk 
megkeresni! Én ott a temetőben felajánlottam, hogy ha 
megtaláljuk a sírt, faragok egy szép nagy kopjafát. Jól 
van, faragjál, ha tudsz! Az Erdélyi Kör és tagsága 
elindította a sírhely keresését. 

A Szegedi Erdélyi Kör 1991. december 27-én 
Szegeden létrehozta a „Mihalik Kálmán Alapítványt”, 
mely bírósági bejegyzésére1992 február 3-án került sor. 
Az elnöke Dr. Horváth István Károlyné volt, majd 2002-
től jelen pillanatig, vagyis 20 éve jómagam, Gál Imre (a 
kopjafa készítője) lettem az alapítvány elnöke.

Az alapítvány célul tűzte ki: 
- a fiatalon elhunyt zeneszerzőnek állítandó méltó
síremlék létrehozását 
- tehetséges erdélyi fiatalok képzésének támogatását 
az orvostudomány, irodalom, zene és képzőművészet 
terén
- a Mihalik Kálmán sorsához mérhető menekültek 
beilleszkedési gondjainak felkarolását
Sok éven keresztül kerestem, kutattam Mihalik 

Kálmán vérszerinti rokonait. Szerettem volna tudni a 
Mihalik családról hiteles adatokat. Tizenegy évig 
kutattam nem sok sikerrel, mígnem 2012-ben nagy 
meglepetésemre jelentkezett Székács Vera, lánykori neve 

Rövid életútja
Mihalik Kálmán 1896. február 

21-én született a Krassó-Szörény 
megyei Oravicabányán, a zömében 
svábok és románok lakta dél-
bánsági nagyközségben. Édesanyja 
csíki székely asszony, édesapja 
kassai polgár volt. 

Mihalik Kálmán kiválóan kép-
zett, tehetséges zongorista volt, 
zeneszerzői képességei korán meg-

mutatkoztak. Jól rajzolt és festegetett, kiváló színi-
kritikákat is írt, mégis a Kolozsvári egyetem orvosi karára 
iratkozott be.  

A gimnázium első hat osztályát 1906 és 1912 között a 
kolozsvári piarista gimnáziumban végezte, majd az 
1912/1913-as tanévben a VII. osztályból évközben 
kimaradt. Ezután, az 1913/1914-es tanévtől a helyi 
unitárius főgimnáziumban folytatta tanulmányait (római 
katolikus hittanra azonban az akkori gyakorlatnak 
megfelelően továbbra is a piaristákhoz járt át), és ott 
érettségizett 1915-ben.

Ezt követően lett a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc 
József Tudományegyetem orvosi karának hallgatója, de 
tanulmányai megszakadtak, mert mozgósították, kivitték 
a frontra, ahonnan 1916-ban visszavezényelték. Előbb 
Nagyszebenben, majd Szarvason, végül Kolozsváron 
teljesített katonai szolgálatot, kórházakban.

Az összeomláskor, 1918-ban a kolozsvári egyetem-
mel együtt előbb Budapestre, majd 1920-ban Szegedre 
került. Oklevele megszerzése után kutatóorvos lett és 
szeretett professzora Reinbold Béla mellett az orvosi 
egyetem vegyészeti tanszékén volt tanársegéd.

Mindössze 26 éves volt, amikor 1922. szeptember 6-
án tífuszban meghalt. 

Sírhelyének története
31 éve faragtam egy kopjafát a Székely Himnusz 

zeneszerzőjének, Mihalik Kálmánnak a sírjára, ez volt 
részemről a kezdet.

Azokat az éveket nem lehet elfeledni (1987-1989, 
Karácsony). Szilágyi Domokos írja, hogy „az emlékezés 
is nagy hatalom”. Az elmúlt 100 év már történelem. 1989 
tavaszától annyira szorított a cipő, hogy sokan 
”eldobták”, és a folyón átúszva, kúszva, mászva 
próbáltak menekülni a Kárpátok Géniuszának 
országából, pontosabban Erdélyből, Székelyföldről, 
kisebb-nagyobb sikerrel. Kevesen voltak, akik a hivatalos 
vízumot kérve - arra várva - nem kerültek a szekuritáté 
látókörébe. Én és a családom hivatalosan kértük az 
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Dr. Mihalik Kálmán orvos, zeneszerző emlékére



Mihalik, akivel sikerült kapcsolatot teremteni. Rövid 
levélváltások következtek, miután meghívtam lakásomra, 
és halálának 90. évfordulós megemlékezésére. Elfogadta 
meghívásomat és ekkor jelezte, hogy még él egy vér-
szerinti rokon, aki szintén szeretne rész venni. Őt Mihalik 
Lajosnak hívják. Így mindketten megtiszteltek látoga-
tásukkal. Késő éjszakáig beszélgettünk Mihalik Kálmán 
és családja életéről. Másnap közösen részt vettünk a 
belvárosi temetőben a megemlékezésen.

Székács Verától (leánykori neve Mihalik Veronika 
1937-2018) - a József Attila-díjas magyar műfordító, 
szerkesztő, az Írószövetség műfordítói szakosztályának 
volt titkára - egy könyvet kaptam ajándékba, amit ő 
fordított Száz év magány (Gabriel Garcia Marguez), 
Mihalik Vera dedikálásával, „Gál Imrének nagy 
megbecsüléssel és hálával mindazért, amit Mihalik 
Kálmán emlékéért tesz.” 

Az írónő Székács Verának (szül: 
Mihalik Veronika) köszönhetően végre 
megtudtam néhány fontos adatot a 
családjukról:

Mihalik Adolf (1829–1903) az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc 
katonája volt. Három fia és négy lánya 
volt, akik Kassán nőttek fel.

Mihalik József művésztörténész, 
Székács Vera nagyapja, a legidősebb

Mihalik Lajos rajztanár, Mihalik 
Kálmán apja 

Mihalik Sándor tanár és helytörténész, 
unokája Mihalik Lajos (aki részt vett a 
2012. szept.6-i megemlékezésen)

Mihalik  Lajos  (1863.XI.30  - 
1926.X.24.) felesége: Bilkei Lipcsei Anna 
(1860.V.14 – 1937.V.6.), a szatmárnémeti 
járásbíró lánya volt

Gyermekeik:
Ádám (1890.XII.24 - 1915.V.21), eltűnt a galíciai 

fronton
Erzsébet (1892-1892)
Anna (1894-1915.X.23)
Kálmán (1896-1922.IX.6.),  a Székely himnusz 

zeneszerzője

A sír megtalálása
Szegedi Erdélyi Kör tagjai Székelyföldről elszárma-

zott honfitársak, menekült családok minden csütörtökön 
találkozót-összejövetelt tartottak a szegedi MDF akkori 
székházában. Az egyik csütörtök délutáni találkozóra 
menet egyszerre értem oda a székház bejárata elé egy 
bottal lépegető idős hölggyel. Nehezen lépett fel az első 
lépcsőre, hát megfogtam óvatosan a karját, és próbáltam a 
négy lépcsőfokon felsegíteni, mondván, hölgyem segítek 
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bemenni a terembe. Néhány szót váltottunk, amire 
felkapta a fejét és rám kérdezett harciasan:

- Ugye maga székely? 
- Igen, én székely vagyok - feleltem meglepődve.  
- Akkor én nem is megyek be, többet egy lépést sem 

teszek. Magát a jó isten rendelte ide, úgy érzem, eljött az a 
pillanat, hogy a közel 7o éves, mostanig féltve őrzött 
titkomat magának elmondjam. Nem akarom a sírba vinni.

A hideg kirázott e szavak hallatán, de ő máris folytatta: 
- Mária néni vagyok - annyit mondott -, tudja lelkem, 

megkönnyebbülve távozok ebből a világból, ha féltve 
őrzött titkomat átadhatom.

- Jól van, de kérem, menjünk be, hangos beszélgetés 
hallatszik, ott már vannak néhányan - javasoltam.

- NEM - mondta határozottan -, ezt a titkot csak 
magára bízom. Tegyen belátása szerint. Elmondom és 

megmutatom magának, hogy Mihalik 
Kálmán a Székely himnusz zeneszerzője 
hova van eltemetve. Én szemé-lyesen ott 
voltam a temetésen, akkor 17 éves 
voltam. 1905-ben születtem, és úgy 
tudom, senki már nem él közülünk, akik 
rész vettünk a temetésen. 

Nem szóltam semmit, nagyon megle-
pődtem, mire azt kérdezte: 

- Nahát, nem érdekli magát? hát maga 
is székely. 

- Nagyon érdekel - mondtam -, és 
hogyan tudom meg, hogy hol van a 
sírhely?

- Van kocsija? - kérdezte.
- Van, feleltem. 
- Akkor holnap kivisz a belvárosi 

temetőbe, és én megmutatom a sírhelyet.
- Jól van, megértettem - feleltem.
Másnap kivittem kocsival a temetőbe 

és ő megmutatta nekem a sírhelyet, ahová 
Mihalik Kálmánt temették. Három sír volt egymás 
mellett, de mind a három sírhely nem is látszott. Az 
elfeledett múltat eltakarta a szemét. Oda gyűjtötték az 
elszáradt koszo-rúkat, ágakat. Mária nénit hazavittem, 
elbúcsúztam, elköszöntem.

Hazafelé tartva gondolkodtam, mit tegyek, kinek 
mondjam el? Nekem árulta el egyedül, tanúm nincs rá, 
nem hallotta senki. Soha nem láttam ezt a hölgyet, nem 
ismerem. A csütörtöki találkozásunkon sokan vannak, 
akiket nem ismerek. Egyelőre nem merem senkinek 
elmondani. És mi történik, ha elfelejtem az egészet? De 
akkor miért vagyok székely? Krúdy Gyula kérdése jut 
eszembe: „Tudják, kik a székelyek? A meghatottságig 
drága magyarok”.  Félek nyilvánosságra hozni, várok 
még egy kicsit.

Felkerestem végül a városi tanács hivatalát, a temető 

Gál Imre által faragott kopjafa
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gondnokságát. Nagyon nehezen adtak információt, de 
végül sikerült a sír igazi helyére rátalálni. Ugyanaz volt, 
mint amit Mária néni mutatott, és amit az Erdélyi Kör 
hivatalosan megkapott.

A Mihalik Kálmán alapítvány tervei között szerepelt 
méltó emléket állítani a zeneszerzőnek. 

Én újra felajánlottam, hogy faragok egy nagy kopjafát. 
Faragjak, ha van amiből, ez volt a válasz, senki nem 
gondolta, hogy sikerülni is fog, hogy elkészítem a kopja-
fát. Még néhány alkalommal bementem a temetőbe, 
tervezgettem, miképpen tudom ezt a sírhelyet láthatóvá 
tenni, letakarítani a rajta lévő szemetet és eltakarítani a 
betont. 

Éppen akkor építés alatt állt a családi házunk, és onnan 
szállítottam anyagot: sóder, cement, deszka, stb, aztán a 
feleségemmel nekifogtunk kiásni a kellő méretű sírkeret 
helyét. A kisfiamat, aki 8 éves volt, a bejárat közelébe 
állítottam, hogyha valaki errefelé jön, ő szaladjon és 
jelezze. Jöttek néhányan, de senkit nem érdekelt, mit 
áskálunk, mert a jelzésre elrejtettük a szerszámokat, 
mikor elmentek, folytattuk az ásást. Engedély nélkül 
fogtunk neki tehát a munkálatoknak. A hozott anyagból 
betont kavartunk, megöntöttük a sírkeretet. 

Nagyon sok segítség ígérkezett, de a feleségemen 
kívül senki nem volt hajlandó segíteni, mindenki el volt 
foglalva. 

A nagy, nehéz kopjafát nem tudtuk ketten beállítani a 
zsalu közé, ekkor megkértem Hatos Árpád barátomat, 
hogy segítsen, aki azonnal jött. Az ő segítségével végül 
helyére tettük és bebetonoztuk a kopjafát. 

Az újságban úgy jelent meg a cikk, hogy az Erdélyi 
Kör és a Mihalik Kálmán Alapítvány együttműködésével 
készítették a síremléket és benne a faragott kopjafát, de 
Árpád barátomon, és a feleségemen kívül senki sem 
segített. Én azért a rám bízott feladatot még azért sem 
hagyom elveszni, lesz, ami lesz. Tettem a dolgom, 
belátásom szerint. 

Az elkészült síremléket 1993. szeptember 6-án Gyulay 
Endre megyéspüspök Úr szentelte fel. Büszkék voltunk, 
hogy ez az egyik legnagyobb kopjafa (30x30x2,20m), 
egy tölgyfarönkből kivágott darab. 1993-2012 között ez a 
faragott kopjafa jelezte a Mihalik Kálmán régi sírhelyét a 
szegedi Belvárosi temető régi bejáratához közeli részében 
(12-ik tábla, 4-ik sor, 228-as sír). 

2012 tavaszán exhumálásra került sor, és azóta 
Mihalik Kálmán a Szegedi Belvárosi temető főbe-
járatának a baloldalán található kegyeleti parcellában, új 
díszsírhelyen nyugszik, melyet tájékoztató tábla is jelez. 

2012. május 22-én, a Belvárosi temetőben 
felszentelték Mihalik Kálmánnak, a Székely Himnusz 
zeneszerzőjének díszsírhelyét.

 A megemlékezésen jelen voltak parlamenti kép-
viselők, a megyei és városi közgyűlés tagjai, az 

egyházközösségek, pártok és civil szervezetek képviselői, 
Arad alpolgármestere és küldöttsége.

A kegyeleti parcellában elhelyezett új díszsírhelyet 
Gyulay Endre nyugalmazott megyés püspök Úr szentelte 
fel.

 2012. szeptember 6-án, a Mihalik Kálmán halálának 
90. évfordulóján tartott megemlékezésen részt vettek az 
orvos-zeneszerző rokonai, Székács Vera és Mihalik Lajos 
is.

2015. szeptember 4-én, a zeneszerző halálának 93. 
évfordulója alkalmával tartott megemlékezésen, az 
összetartozásunk jelképéül egy faragott kopjafát 
ajándékoztak a Sepsiszentgyörgyi (Kovászna  megye) 
Székely Nyugdíjas Önsegélyző Pénztár tagjai közül 
Lőrincz István - aki maga faragta a kopjafát -, valamint 
Bogdán Bertalan és Szabó József.

Az ajándék kopjafát Fazakas Gusztáv Újszentiváni 
plébános szentelte fel.

Minden év szeptember 6-án a Mihalik Kálmán 
Alapítvány szervezésében, megemlékezünk az orvos-
zeneszerző haláláról.

A síremléket nagyon sokan felkeresik, leróják 
kegyeletüket, határon innen és határon túli honfitársak, 
civil szervezetek, kiránduló csoportok.

Himnusz
Mihalik Himnusza az Erdélyi székely-magyarok 

második himnuszává vált, és 2009-ben Székely-
udvarhelyen, a Székely Nemzeti Tanács képviselői által 
hivatalosan is Székelyföld hivatalos himnuszának 
fogadták el. 

Mai napig akadnak olyanok, akik mindent jobban 
tudnak, akik beleakaszkodnak a Székely Himnuszba. 
Örülhetnénk, hogy a hivatalos két szakasz helyett még 
többet akarnak énekelni, mint az eredeti Csanády György 
által írott szöveg, de minthogy 1940-ben Csanády és 
Mihalik jogutódja a Rózsavölgyi és Társa cég kiadónál 
megjelentette a kottát és a szöveget, egyedül azt 
tekinthetjük hitelesnek. 

A változtatás ellen tiltakoztak is Csanády György 
gyermekei.  A jogutódok előrelátását dicséri, hogy 1990-
ben a kottát a szöveggel közétették a 168 óra című lapban, 
ami egyszer s mindenkorra dokumentálja, hogy a Székely 



Himnusz szövege két versszak.
A Székely Himnusz zeneszerzője nevét viselő Mihalik 

Kálmán Alapítvány nevében egyetértünk Izsák Balázs 
elnök úr javaslatával, miszerint május 22-ét nyilvánítsák a 
Székely Himnusz napjává egész Székelyföldön. Én, mint 
a Mihalik Kálmán Alapítvány elnöke, már a 2011. május 
14-15-i EKOSZ (Erdélyi Körök Országos Szövetsége) 
Szegedi Közgyűlésén a 12. napirendi pont keretén belül 
javasoltam, hogy az EKOSZ nyilvánítsa május 22-ét a 
Székely Himnusz ünnepének. A közgyűlés egyöntetűen 
elfogadta a javaslatomat, és a 18/2011.05.14. számú 
határozat ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy május 
22-e legyen a Székely Himnusz napja.

Azóta az EKOSZ minden év május 22-én meg-
emlékezik a Székely Himnuszról, annak keletkezéséről 
és a szerzőpárosról, Csanády Györgyről és Mihalik 
Kálmánról.

És még mit kellene tenni? A Székely Himnuszt tiszta 
szívvel énekelni, és megmutatni ennek a világnak, hogy a 
szülőföldtől távol is lehet dolgozni a szétszóródott 
magyarság összetartásáért.

                                                                                                                     
Összeállította:

           Gál Imre, a Mihalik Kálmán Alapítvány elnöke
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„Van, ami örök” - Tusványos
Az élet örök értékeihez, valamint a tábor hagyo-

mányaihoz való ragaszkodás jegyében, „Van, ami örök” 
mottóval megrendezték végre ez év július 19 – 24. között 
Tusnádfürdőn a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet 
és Diáktábort, a Kárpát-medence nagyszabású szellemi 
műhelyét. Az erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) és a 
budapesti székhelyű Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány Tusványosként emlegetett, keddtől vasárnap 
hajnalig tartó rendezvénysorozata több mint négyszáz 
közéleti és szórakoztató programmal várta az érdek-
lődőket.

Tusványos immár három évtizede bizonyítja, hogy 
igencsak nagy igény van a közéleti és politikai témákat 
kulturális programokkal és szórakozási lehetőségekkel 
ötvöző székelyföldi rendezvényre. A várakozásokat csak 
fokozta, hogy a pandémia miatt tavaly is, tavalyelőtt is 
elmaradt ez a nagy érdeklődést kiváltó színvonalas 
esemény. Ennek ellenére úgy tűnt, hogy a szervezők nem 
feltétlenül az újításokra összpontosítottak, hanem inkább 
arra, hogy Tusványos az maradjon, amiben egyedi, és 
amiért törzsközönsége annak idején megszerette.

A fesztivál újdonságait mindig az időszerű politikai 
témák adják. Idén ezeket négy témakör köré szervezte 
Sándor Krisztina politikai programfelelős. Az első a 
háború és következményei, a második a gazdasági 
helyzet és a válságkezelés, a harmadik Európa jövője, 
kilátásai, a negyedik pedig „minden, ami nemzet-
politika”.

Most is megtartották a Kárpát-medencében működő 
magyar érdekvédelmi szervezetek és pártok vezetőinek 
péntek délelőtti nemzetpolitikai kerekasztalát, szombaton 
Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács elnök előadását lehetett 
hallgatni, a fórumon pedig a szabadegyetem egyik 
alapítója, Németh Zsolt, az Országgyűlés elnöke volt a 
moderátor.

A kétéves kihagyás után a szabadegyetemi előadások 
tematikájában sem lehet eltekinteni a világjárvány 
következményeitől, mint ahogy attól sem, hogy 
Romániában éppen felfelé ívelt a járványgörbe hatodik 
hulláma, de szerencsére a román hatóságok semmilyen 
ezzel kapcsolatos különleges intézkedést nem kértek a 
szervezőktől. Mintegy 47 partnerszervezet 27 helyszínen 
kínált igen gazdag programokat, aminek az idő is 
kedvezett.

Tusványos egyszerre fesztivál és szabadegyetem, 
amely a Fidesz és az erdélyi jobboldali beállítottságú 
magyar ifjúsági mozgalmak partnerségéből jött létre az 
1990-es évek elején. A nemzetpolitikai témákat 
boncolgató bálványosi szabadegyetem 1997-ben 
költözött Tusnádfürdőre: a két településnév össze-
vonásából huszonöt éve kapta a rendezvény a Tusványos 
nevet. A politikai fórum Tusnádfürdőn diáktáborral 
egészült ki, amely az évek során számos ifjúsági 
rendezvénnyel bővítette a programkínálatot, és 
megalapozta a szervező csapat folyamatos megújulását.

Szekeres-Lukács Sándorral, az EKOSZ elnökével 
érdeklődve látogattunk el az idei tusnádi szabad-
egyetemre. Folyóiratunk, az Átalvető jellegéből adódóan 
főleg a külhoni – azaz erdélyi, felvidéki, délvidéki, 
kárpátaljai, drávaszögi, muravidéki, burgerlandi, 
valamint a nagyvilágban szétszóródó - magyarság 
gondjait megvitató rendezvényeken vettünk részt. 
Pénteken reggel kezdődött a Kárpát-medencei magyar 
pártok és érdekképviseleti szervezetek képviselőinek 
hagyományos tanácskozása, melyen Zsigmond Barna Pál 
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos volt a 
moderátor. A pódiumbeszélgetés tanulsága szerint a 
Magyarország határain kívül élő magyar közösségek – 
legalább is ezek szervezetei - erősödnek, miközben a 
kárpátaljai magyarság az országukban zajló háború miatt 
a létbiztonságáért küzd. 
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Az első felszólaló Bihari Szabolcs volt, a Nyugat-
Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének 
elnöke. Megtudtuk tőle, hogy a 18 állam országos 
magyar szervezetét tömörítő szövetség fő feladata a 
második és harmadik generációs gyermekek anyanyelvű 
oktatása. A nyugati biztonságpolitikával kapcsolatosan 
kifejtette, hogy 2016 után, az Európát elérő migrációs 
hullámot követően „áldatlan állapotok uralkodnak 
Svédországban”, ahol ő maga is él, mert „napirenden 
vannak a lövöldözések, leszámolások”. Példaként 
említette azt is, hogy Svédországban egy hónap múlva 
választások lesznek, és a közbiztonság lett a politikai 
közbeszéd egyik központi eleme. Elmondása szerint 
szerte Svédországban olyan zónák alakultak ki, ahová 
sem a rendőrség, sem a mentők, sem a tűzoltók nem 
mernek bemenni. „A nyugati biztonság – fogalmazott - 
már nem olyan, mint öt vagy tíz évvel ezelőtt volt, immár 
azt szokták mondani, hogy az ember igyekezzen nem 
rossz helyen lenni nem rossz időben, mert még véletlenül 
is belekeveredhet olyan helyzetekbe, amely végzetes 
lehet.” 

Bocskor Andrea kárpátaljai magyar politikus, a Fidesz 
listáján európai parlamenti mandátumot nyert képviselő 
az Ukrajnában 2014 óta történt változásokról beszélt. Az 
ukrajnai magyarságnak - akárcsak az egész világnak - az 
az érdeke, hogy ez a háború minél hamarabb véget érjen, 
mert egész Európa nehéz helyzetbe került. Mint mondta, 
a kárpátaljai magyarok számára „két nagyon fontos 
kérdés van napirenden: a létbiztonság és az identitás”. 
Hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarok erős 
identitással rendelkeznek és ragaszkodnak szülő-
földjükhöz, ezért a háború végén nagyon sok magyar 
menekült szeretne visszaköltözni majd a szülőhelyére. 
Ehhez azonban támogatásokra lesz szükség, és 
számítanak Magyarország pártfogására is. Bocskor 
Andrea szerint a kárpátaljai magyarság legfontosabb 
célja, hogy „a magyaroknak legyen hová visszamenniük, 
és az új viszonyok közepette és akár a megnövekedett 
kárpátaljai lakosság arányainak fényében is megmarad-
hassanak és megtarthassák képviseletüket”. A pódium-

beszélgetés végén még hozzátette: fájón hallgatta a többi 
külhoni régió képviselője által felvázolt sikereket, mert 
mindig a kárpátaljai magyar közösség volt a legrosszabb 
helyzetben. Ennek ellenére vannak céljaik és vízióik. 
Ukrajna megkapta ugyanis az EU-tagjelölti státuszt, ami 
sok lehetőséget tartogat számukra, hiszen nemzetközi 
porondon is képviselni tudják a kárpátaljai magyar 
kisebbség ügyét. A kárpátaljai politikus szerint a negatív 
balkáni példákból tanulva reálisan kell kezelni ezt a 
lehetőséget, és mind az ukrán kormányzattal, mind az 
uniós intézményekkel fenn kell tartaniuk a párbeszédet a 
közös cél, a kárpátaljai magyar közösség szülőföldjén 
való biztonságos megmaradása érdekében.

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) elnöke a tavaszi magyarországi választásokon 
elért „történelmi” eredmény kapcsán örömmel számolt 
be arról, hogy idén jóval nagyobb több román-magyar 
kettős állampolgárságú szavazót tudták mozgósítani, és 
mintegy 70 ezer levélszavazat célba juttatását segítették. 
Hozzátette azt is, hogy az EMNP és az erdélyi Magyar 
Polgári Párt fúziójának újrakezdéséről éppen a múlt 
pénteki együttes küldöttgyűlés döntött. Hangsúlyozta, 
hogy 2024-ben mind a négy romániai választáson készek 
az együttműködésre a RMDSZ-szel. „Az EMNP számára 
Bukarest kevésbé vonzó terep” – jelentette ki, ők inkább 
az önkormányzatokban szeretnének tevékenykedni.

Forró Krisztián, a felvidéki Szövetség elnöke az idei 
biztató népszámlálási adatokról beszélt, melyek azt 
bizonyítják, hogy nem csökkent már olyan nagymér-
tékben a szlovákiai magyarság. Jelenleg 422 ezer magyar 
él az ötmilliós országban, és mivel idén két nemzetiséget 
is be lehetett jelölni, 34 ezren másodlagos identitásként 
jelölték meg a magyart. Sajnálatát fejezte ki, amiért a 
2020-as választások óta nincs magyar szervezeti 
képviselet a szlovákiai parlamentben. Hiába van magyar 
képviselő, ahhoz nem elég a befolyása, hogy a felvidéki 
magyar közösség számára fontos törvények szület-
hessenek. A nemzetiségi és nyelvhasználati törvények 
bekerültek ugyan a kormányprogramba, de amilyen 
állapotban van ma a szlovák kormány, nem tűnik úgy, 
hogy az e tekintetben kedvezőtlen helyzet megváltozna. 
A három magyar párt által létrejött Szövetségnek az idén 
ősszel tartandó helyhatósági és megyei választásokon 
lesz az első megmérettetése – mondta bizakodóan. Nyitra 
megyében például hét szlovák jelölt indul, ezért a szlovák 
szavazatok megoszlása miatt megfelelő mozgósítással 
lehet magyar elnöke a megyének. Nagyszombat 
megyében is vannak hasonló remények.

Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkor-
mányzati Nemzeti Közösség elnökétől megtudtuk, hogy 
Muravidék mindig az egyik legfejletlenebb vidéknek 
számít Szlovéniában, de csakis akkor tudják helyben 
megtartani a fiatalokat, ha a jelenlegi helyzeten képesek 

Pódiumbeszélgetés
(Fotó: S. Király Béla)
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változtatni. Az idei három választásból az elsőt már meg 
is tartották és új, balközép kormány alakult. Kiemelte, 
hogy az előző kormánnyal igen jók voltak a kapcsolataik. 
Lendván új magyar ház nyílt. Szlovéniában húsz éve nem 
volt népszámlálás. Horvát Ferenc szerint – aki egyszerre 
parlamenti képviselő és a közösség elnöke is – mintegy 
hétezerre tehető a magyar kisebbség létszáma.

Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok 
Demokratikus Közösségének vezetője emlékeztette a 
hallgatóságot, hogy rájuk járt a rúd, hiszen a Covid-
járvány és az orosz-ukrán háború mellett a két földrengés 
miatti helyreállítások is megviselték az országot. 
Zágrábban jelenleg államtitkári és parlamenti bizottsági 
elnöki szinten képviselik a horvátországi magyarságot az 
új kormányban, aminek már látható jelei is vannak, 
hiszen a kormány programjában megjelentek a magyar 
kisebbség igényei. „Húsz év megosztottság után végre 
létrejött egy olyan megértés és összefogás a horvátországi 
magyarság körében, hogy ezután már foglalkozhatnak a 
komolyabb témákkal” – mondta, és az oktatást, a médiát 
és a gazdasági fejlesztéseket említette. Az eredmények 
meggyőzték a helybélieket, hogy érdemes magyar 
iskolába íratni a gyermekeket és megőrizni anya-
nyelvüket, kultúrájukat, mert a magyarságnak jó sorsa 
van és lesz is Horvátországban.

Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke arról 
beszélt, hogy el kell dönteni: mit akarunk, és hogy ami 
most van, az jó-e nekünk? „Ha úgy érezzük, hogy valami 
nem jó, akkor tenni kell ellene, másképpen kell 
gondolkodni, cselekedni, valamit másképpen kell 
csinálni.” Szerinte a „célt kellene megfogalmazni, mert 
jelenleg csak négyéves tervek léteznek”, amik alapján 
nem körvonalazódik eléggé a követhető stratégiai irány 
Erdélyben. Mezei szerint lehetne akár ötvenéves célt is 
megfogalmazni, és eszerint megválasztani a képvise-
lőket, az lehetne az igazi „felelősségteljes politizálás.”

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 
szerint az elmúlt három év az „állandó küzdelmek 
időszaka volt”. A pandémia alatt bebizonyosodott, hogy 
kik a valódi cselekvő emberek a közösségben, és kik 
azok, akik csak ígérgetnek. A választásokon jól teljesített 
a közösség, ami egy politikailag jó szervezettséget 
bizonyít, és ez reményekkel tölti el az embert. Szerinte 
kiválóan alakultak a magyar-szerb kapcsolatok, a szerbek 
ma felnéznek a magyarokra és partnerként kezelik őket, 
ráadásul a körülményekhez képest a két ország 
együttműködése is jól alakult. Az új szerb kormányban a 
Vajdasági Magyar Szövetsége államtitkári szinten 
képviseli majd a közösséget.

Tánczos Barna, a román kormány környezetvédelmi 
minisztere, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
képviselője örömmel jelentette ki, hogy bár van, ami 
örök, mégis valami változott, mert évekig „küzdeni” járt 

ide Tusványosra, és lám, az utóbbi években már „senki 
sem szidja az RMDSZ-t”. Hangsúlyozta: „az RMDSZ 
sikere az erdélyi magyarság sikere is”. Az elmúlt három 
esztendő választásairól szólva kijelentette: „hagytak egy 
kis levegőt” a kisebb magyar pártoknak is: MPP és 
EMNP. Ezután felsorolta azokat a programokat, amelyek 
az RMDSZ részvételével vagy a Szövetség kezde-
ményezésére jöttek létre. Ezek a fejlesztési programok és 
különböző támogatások jelentősen erősítik az erdélyi 
önkormányzatokat és javítják a romániai magyarság 
életminőségét.

Potápi Árpád János, a magyarországi miniszter-
elnökség nemzetpolitikai államtitkára a tavaszi magyar 
országgyűlési választásokon való nagyarányú részvételt 
„a cselekvés legfontosabb bizonyítékának” nevezte.  
Szerinte „A legjobb kampány maga a munka”, ami ismét 
kétharmados győzelemhez segítette a magyar 
kormánypártokat. Emlékeztetett, hogy a határon túlról 
318 ezer szavazat érkezett be és a külhoni magyarság 94 
százalékban a Fidesz-KDNP pártszövetségre szavazott. 
„Ilyen sikeres év nem volt az utóbbi száz esztendőben” – 
tette hozzá. Az államtitkár szerint az elmúlt 12 évben 
együtt alakították ki a célokat, döntötték el, hogy mit 
tudnak megcselekedni, és együtt érték el az eredmé-
nyeket is. Potápi Árpád János emlékeztetett arra is, hogy 
1990-ben a rendszerváltás idején szervezték meg az első 
Bálványosi Szabadegyetemet. A Tusványoson megfogant 
termékeny ötletekből, gondolatokból működő valóság 
lett: törvények, alaptörvények születtek, és olyan 
gyakorlatok, amelyek szintén azt bizonyítják, hogy az 
elmúlt 12 év Magyarország és a magyar nemzet életében 
talán az egyik legszebb és az egyik legeredményesebb 12 
év volt. Az államtitkár szerint a nemzetpolitika 
szempontjából Tusványoson kezdődik el a következő év, 
tehát most kell megalapozni a 2023-as év nemzet-
politikáját. A jövő kihívása az elért sikerek megtartása 
lesz. Hozzátette, hogy az orosz-ukrán háborúhoz nekünk 
semmi közünk, a magyar közösség megtartása érdekében 
a magyarságnak békére van szüksége.

A rendezvény után Bihari Szabolcs megígérte, hogy 
az Átalvető téli számába készíthetek vele egy részletes 
interjút.

S. Király Béla
  

  

Tamási Áron

Belátónak és türelmesnek kell lenni, mert az
 élet rendjét senki nem tudja úgysem felforgatni. 

Aki megöregszik, kíméletet érdemel; 
aki pedig fiatal, az érhet még jobb időket.  
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Immár ötödik alkalommal rendezték meg Felső-
sófalván a Palacsinta Fesztivált 2022. június 31-én, a 
helyi önkormányzat és a Felsősófalvi Kodáros Egyesület 
közös szervezésében. A négy benevezett versenyző 
csapat képviselőin kívül Szegvárról, Felsősófalva 
testvértelepüléséről is érkeztek vendégek. A két napos 
esemény a színes rendezvényeknek és a gyerekfoglal-
kozásoknak köszönhetően kitűnő hangulatban zajlott, 
még az eső sem tudta lehervasztani a jókedvet. Sültek az 
ínycsiklandó palacsinták, igen különleges ízeket lehetett 
kóstolgatni a díszes standokon. A versenyző csapatok 
adományokat is gyűjtöttek, melyeket majd jótékony 
célokra fordítanak. 

A fesztiválon székely folyóiratok ingyenes példá-
nyaihoz is hozzájuthattak a kultúra és a múlt iránt 
érdeklődők, a rendezvény kísérőprogramjaként pedig 
vasárnap délután dr. Szekeres-Lukács Sándor Kodáros 
kincsei, Fejezetek Felsősófalva és a Székely-Sóvidék 
történelméből című könyvének bemutatóján vehettek 
részt a helyi Székely Mózes Általános Iskolában. Az 
esemény az alsósófalvi népi zenekar fellépésével 
kezdődött, amely gyönyörű székely dalokat játszott 
Ráduly Géza vezetésével (a zenekar tagjai: Bíró László, 
Farkas Gergely, Kacsó Márton és Kuron Szabolcs). A 
zenés bevezető után Nyágrus László Parajd Község 
Önkormányzatának Polgármestere örömmel üdvözölte a 
hagyományőrző Palacsinta Fesztiválon szép számmal 
megjelent résztvevőket, akik Alsó- és Felsősófalváról, 
Korondról, Parajdról, Szovátáról, Gyulakutáról, Szeg-
várról, Derekegyházáról, Csíkdánfalváról és Pálpatakáról 
érkeztek, majd köszöntötte a könyvbemutatón megjelent 
érdeklődőket. Miután Kiemelte a kötet fontosságát, 
bemutatta Fülöp D. Dénest, a szerző gyerekkori jó 
barátját, aki ezúttal a beszélgetés moderátora és a könyv 
ismertetője lesz. 

Fülöp D. Dénestől megtudhatták a jelenlévők, hogy 
Szekeres-Lukács Sándornak eddig négy önálló kötete 
jelent meg: a Kodáros kincsei, Fejezetek Felsősófalva és 

a Székely-Sóvidék történelméből 2002-ben, a Székely 
Mózes Erdély székely fejedelme 2007-ben került az 
olvasók asztalára, majd 2018-ban Az Erdélyi Fejede-
lemség főszakácsa címmel átdolgozta és megjelentette 
Radvánszky Béla könyvét. A most bemutatott Kodáros 
kincsei kötet az első kibővített, második kiadása, kétszer 
akkora terjedelmű, mintegy 480 oldalas. 

Ezt a könyvet a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
támogatta azért, hogy Felsősófalva minden székely 
családjának, az alsósófalvi énekkarnak és a néptánc-
csoportjának, Parajd és Szováta felsősófalvi származású 
családjainak, az Erdélyi Körök Országos Szövetsége 14 
egyesületének, valamint a Bukovinai Székelyek Országos 
Szövetsége 42 egyesületének jusson egy-egy példány. A 
könyvet a szovátai Molnos Ferenc író szerkesztette, 
csoportosította a képeket, és ő tervezte a kötet borítóját is, 
a Habsburg időkben elkészített első katonai térkép 
felhasználásával. 

Mint ismeretes, 1769 és 1773 között Magyarország 
minden települését feltérképezték és megörökítették. Az 
akkori katonai térképek annyira részletesek, hogy a 
települések nevein kívül az utcák, a templom, a patakok, 
erdők, malmok is fel vannak tüntetve. Persze korabeli 
elnevezésekkel, például Felsősófalva helyett Felsősós-
falvát írtak, vagy Szalma tető helyett, Szalmás tetej-t, stb. 
Molnos Ferencet követően a kötet kéziratát a madéfalvi 
Státus Nyomda vezetője, Birtók József is átjavította, majd 
előkészítette a kiadásra. A könyv végül 2021. december 8-
án látott napvilágot. 

Fülöp D. Dénes az elmondottakhoz még hozzátette, 
hogy a jogász végzettségű, de történelmet szerető és 
tanulmányozó író az említett könyvein kívül több mint 50 
tanulmányt is írt. A Korunk folyóirat főszerkesztőjének 
kérésére megírta az Impériumváltás Erdélyben 1918-1920 
című tanulmányát, valamint a háromkötetes Székelyföld 
Történelmében is olvashatóak írásai. Tudni kell még róla, 
hogy Szekeres-Lukács Sándor 2013 óta az Erdélyi Körök 
Országos Szövetségének és a monori Bethlen Gábor 
Erdélyi Körnek az elnöke, valamint az előbb említett 
országos szervezet felelős kiadója, mely negyedévente 
jelenteti meg az Átalvető folyóiratot. Közösségi tevé-
kenységeiért Áder János köztársasági elnök a Magyar 
Arany Érdemrendkereszt kitüntetését adományozta neki, 
amelyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott át 
2020. október 22-én a Karmelita kolostorban. A kitüntetés 
alkalmával Szekeres-Lukács Sándor felsősófalvi székely 
zakóban (ujjasban, zsinóros posztókabátban) jelent meg, 
így tisztelegve székely ősei előtt.

Felszólalása végén Fülöp D. Dénes még emlékez-
tetett arra, hogy a könyv írója volt az, aki annak idején 

Könyvbemutató Felsősófalván

Könyvbemutató a Székely Mózes Általános Iskolában
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kezdeményezte és a helybeliek segítségével meg is 
valósította az egyetlen székely fejedelem, Székely 
Mózes mellszobrának felállítását az egykori felső-
sófalvi községháza előtt. A szobrot Miholcsa József 
szobrász és hagyományőrző huszárkapitány álmodta 
meg, majd faragta ki, és 2013. augusztus 25-én avatták 
fel. A Kodáros kincsei – hangsúlyozta a könyv 
méltatója - székely lelkületű, hiánypótló könyv, 
amelyet közkinccsé kell tenni. Nagyon sok adatot 
tartalmaz a székelyekről, a magyarokról, azok első és 
második bejöveteléről, illetve arról, hogy nem is olyan 
régen, 1766-ban Sófalva Udvarhelyszék (a későbbi 
Udvarhely megye) legnagyobb települése volt, 
nagyobb, mint Székelyudvarhely.

A könyv ismertetése után a szerző válaszolt az 
érdeklődők kérdéseire, majd azt követően Nyágrus 
László Parajd polgármestere és felesége, Nyágrus 
Fülöp Erzsébet meghívta az iskolában megjelent 
személyeket a Felsősófalvi Kultúrotthonban megterített 
asztalhoz egy töltelékes káposztára, és az azt követő 
palacsintázásra. A finom ebédhez Ráduly Géza 
alsósófalvi népizenekara biztosította a kitűnő hang-
ulatot.

Érdemes még megemlíteni, hogy előző napon a 
Marosvásárhelyi rádió munkatársa, Sármási-Bocskai 
János felkereste dr. Szekeres-Lukács Sándort, hogy egy 
riportot készítsen a Kodáros kincsei című monográfia 
szerzőjével. Az 50 perces műsort 2022. augusztus 11-én 
sugározták, Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió 
címmel. A beszélgetés alatt Sármási-Bocskai János 
több részletet is felolvasott a könyvből, miközben 
mindegyre sóvidéki népzenét játszottak be, neves 
együttesek előadásában. Igazi csemegeként az egykori 
híres felsősófalvi Paradica Mihály, Nyicu vezette 
zenekar 1980-ban rögzített felvételébe is bele lehetett 
hallgatni.

Királyné Mátyus Gyöngyvér

Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete 
életében tevékenyen zajlik az idei nyár is. 

2022 májusában a Puliszkafesztivál rendez-
vényünk jól bevált mintájára egy Erdélyi Udvart 
rendeztünk be a Paks városi rendezvényen. Az erdélyi 
termékek vására mellett finomabbnál finomabb 
puliszkaételeket főztünk, amit a hozzánk érkező 
közönség meg is kóstolhatott. A sörmanufaktúra 
termékeit kedvelők két Csíki sörstandunknál is 
frissíthették magukat. A jókedvet népzenészek, 
nép táncosok 
biztosították, a 
színpadi pro-
dukcióért vas-
taps járt.

J ú l i u s b a n 
részt vettünk 
egy főzőegy-
séggel a Nagy-
mányokon megrendezett III. Pityóka-fesztiválon, ahol 
pityókaételeinket a zsűri második helyezéssel díjazta.

Augusztusban zajlottak le a táboraink, hatalmas 
élményt nyújtva a résztvevőknek. Tolna megyei tábo-
runk, a vízi programokban gazdag Néptánc és sport 
tábor a Dombori üdülőtelepen zajlott. A végén a tábor 
alatt jól begyakorolt koreográfiát színpadon is bemu-
tathattuk Bonyhádon, a 33. “Bukovinai Találkozások” 
Nemzetközi Folklórfesztiválon. A közönség tapsvi-
harát a szakmai tanáraink, Szász Levente és Simon 
Szabolcs felkészítő munkájának is köszönhetjük. 

A néptánc 
mellett számos 
e g y é b  h a -
gyományőrző 
programelem 
is szerepelt a 
Vajdaszentivá-

nyi táborunkban, mint például a nemezelés, lovaglás 
és a lovas íjászat. 

Közkedvelt nyárzáró eseményünk a családi nap, 
amely egy egésznapos, jó hangulatú, szabadtéri 
kötetlen program: közös főzés, gyerekjátszótér, nagy 
beszélgetések, nyári élménybeszámolók, és persze a 
legaktuálisabb téma, az iskolakezdés.

  Igazi közösségformáló esemény.

Bándi Imre, az EMTE elnöke

EMTE- nyári események

Ráduly Géza vezette alsósófalvi zenekar

Fellépés Bonyhádon, a „Bukovinai 
Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztiválon

A vajdaszentiványi tábor
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polgármestere sem olyan ember, mint az előbb említett 
provokátor. Az avatóünnepségen Gabriel Pleşa, 
Gyulafehérvár polgármestere kijelentette: Bethlen Gábor 
érdemei kétségbevonhatatlanok, nevéhez fűződik Erdély 
egyik legvirágzóbb korszaka. A polgármester úgy 
fogalmazott: Bethlen Gábor visszatért a várba, az épület 
elé, amelyben 400 éve megalapította a Collegium 
Academicumot, Erdély felsőoktatási intézményét.

Novák Katalin magyar köztársasági elnök ünnepi 
beszédében kiemelte: négyszáz év eltelte után még ma is 
lenyűgöz és kötelez a református fejedelem arra, hogy mi 
is építsünk: téglából, habarcsból épületeket, hitből és 
igéből pedig szellemi, lelki védőbástyákat. Kelemen 

Hunor köszönetet mondott Gabri-
el Pleșa gyulafehérvári polgár-
mesternek, amiért a Bethlen 
Gábor szobor szimbolikus helyre, 
a gyulafehérvári várba kerülhetett. 
Szerinte ez is jelzi, hogy a gyula-
fehérvári többségi román közös-
ség befogadta a magyarság hősét. 
Kató Béla, az Erdélyi Református 
Egyházkerület (EREK) püspöke 
elmondta: először ünneplik szór-

ványban a Református Egység Napját. Hálát adott azért, 
hogy Gyulafehérváron a többség is úgy gondolja, hogy 
gazdagabbá válik, ha beemeli a református értékeket a 
város történetébe. Úgy vélte, a szoborral a református 
egyház testvéri kezet nyújt a románoknak és néme-
teknek, valamint a más vallásúaknak egyaránt.

Az Átalvető régi olvasói kedvéért felidézem az 2014-
ben megjelent tanulmányomból az alábbi részletet: „Az 
Erdély Mohácsának nevezett, 1603. július 17-i csatában 
Bethlen Gábor is ott harcolt szorosan Székely Mózes 
mellett, de a szekérvárba zárt erdélyi hadsereg a sokszo-
ros túlerővel szemben nem tudott győzedelmes-kedni. 
Azért is nevezik a történészek Erdély Mohácsának ezt a 
szomorú kimenetelű csatát, mert Székely Mózes mellett 
itt halt meg mintegy 4000 válogatott magyar és székely 
katona, az akkori erdélyi politikai elit színejava. A 
magyar nemzet szerencséjére Bethlen Gábor ebből a 
csatából élve szabadult meg.” 

Milyen szerencse, hogy az a Bethlen Gábor, aki 
életében gyakran járt Gyulafehérváron, mint katona és 
fejedelem, most már bronzszobor formájában ismét ott 
látható. Ezért került a 2022. szeptemberi Átalvető hátsó 
oldalára a szobor képe, hogy minél több magyar ember 
gyönyörködhessen benne.

Szekeres-Lukács Sándor

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke, 
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület 
püspöke és Gabriel Pleşa, a város polgármestere 
jelenlétében ez év május 21-én, a Református Egység 
Napján felavatták Gyulafehérváron az Erdélyi Fejede-
lemség egyik legnagyobb fejedelmének egész alakos 
szobrát. A nagyváradi szobrászművész, Deák Árpád 
alkotását a történelmi belváros egyik terén helyezték el 
kétezer-ötszáz résztvevő jelenlétében. A rangos esemé-
nyen a fent említett személyiségeken kívül jelen volt 
Potápi Árpád János, a Nemzetpolitikai Állam-titkárság 
államtitkára, Balog Zoltán dunamelléki református 
püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának 
lelkészi elnöke, és Kelemen Hunor, 
az RMDSZ elnöke.

E sorok írójának azért is kedves 
ennek a szobornak a felavatása, 
mert az Erdélyi Körök Országos 
Szövetségének monori tagszerve-
zete éppen a nagy fejedelem nevét 
viseli. Az 1997-ben alakult - közel 
100 személlyel létrehozott - civil 
szervezet a Bethlen Gábor Erdélyi 
Kör nevet vette fel.

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és választott magyar 
király – aki nem akarta megkoronáztatni magát - 
idejében Gyulafehérvár lakossága teljesen magyar volt. 
Székely Mózes Erdély székely fejedelme című könyvem 
megírása és kutatásaim közben nagyon fontos adatok 
birtokába jutottam: a XVI.-XVII. században Erdély 
lakossága többségében magyar, székely és szász volt. 
Ekkor kezdtek betelepedni a románok nagyobb 
számban.  Érdemes felidézni a francia Pierre Lescalopier 
leírását, aki 1574-ben Gyulafehérvár városáról csak a 
csodálat hangján tudott megszólalni, hiszen olyan szép, 
mint Nagyszeben, a vára maga pedig nagy és erős, 
mellette forgalmas, tág és sűrűn lakott. „Itt nem laknak 
sem németek, sem oláhok: mindenki az ország eredeti 
nyelvén, magyarul beszél – ugyanis Erdély korábban 
Magyarország tartománya volt.” (Pierre Lescalopier 
Utazása Erdélybe [1574]; Közreadja Benda Kálmán és 
Tardy Lajos, Európa Könyvkiadó Helikon Kiadó, 1982, 
71. old.)

Erdély vérzivataros évszázadai miatt a fejedelem 
idejében még színmagyar város lakossága már csak fele-
részben volt magyar a trianoni diktátumkor, újabb száz 
év elteltével pedig már kisebbségbe került. Ezért is volt 
érthetetlen a móc népviseletbe öltözött Avram Iancu 
arcképével jött provokáció. Balog Zoltán püspök helyén 
tudta kezelni a helyzetet és szerencsére a város mostani 

Bethlen Gábor szobor Gyulafehérváron 

Istentisztelet Gyulafehervaron
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 In memoriam

2022. augusztus 5-én elhunyt 
Debrecenben, Prof. Dr. Péterffy Ár-
pád, a magyar szívsebészet kiemel-
kedő alakja. Szakmai munkásságot, 
építő gondolatokat hagyott maga 
után, mert úgy a közéletben, mint a 
szakmában jelentős szerepet töltött 
be: itthon (Debrecen-kórház, Egye-
tem) és Svédországban is, ahol szin-

tén aktív klinikai munkát folytatott.
Élete röviden, „távirat stílusban”: Szülei Dr. kibédi 

Péterffy Pál sebész, édesanyja Borka Erzsébet. Dr. 
Péterffy Pál (1904–1984), az édesapa, orvosként 
tevékenykedett a II. világháború előtt a Kolozsvári 
Református kórházban. Érdekességként említjük meg, 
hogy a Református Kórházban ápolták, majd ott hunyt 
el – a Corvin lánccal kitüntetett (1940) – Reményik 
Sándor (1890–1941), Kolozsvár „lánglelkű költője”, 
akinek megpihent szívét – végakarata szerint – Péterffy 

Pál sebész főorvos tűvel átszúrta. 
Péterffy Árpád Kolozsvárott 

született 1938-ban. 1945-ben - a 
marosvásárhelyi orvosi kar létre-
hozásakor - a család átköltözött 
Marosvásárhelyre, itt a Református 
Kollégiumban érettségizett 1954-
ben. 1960-ban orvosi diplomát szer-
zett, három éven keresztül Kapnik-
bányán volt körorvos és bányaorvos, 

majd Bukarestben 1968-ban szakorvosi oklevelet 
szerzett. 1968-ban Svédországba disszidált, ahol 
éveken át dolgozott Stockholmban a világhírű Viking 
O. Björk svéd szív- és mellkas-sebész professzor tanít-
ványaként, majd munkatársaként.  1971-ben megkapta 
a svéd orvosi diplomát, majd 1980-ban a Karolinska 
Egyetemen megvédte a doktori értekezését. 

1983-ban az akkori Debreceni Orvostudományi 
Egyetem II. sz. Sebészeti Klinikájának igazgatója lett, 
mely klinika számára új épületet sikerült építtetnie. 
Külföldön szerzett szakmai és munkaszervezési 
tapasztalatainak köszönhetően óriási léptekkel 
fejlődött a debreceni szívsebészet. Tudományos érdek-
lődése a klinikai kutatásokra összpontosult. Tanul-
mányozta a szívinfarktus akut szövődményeinek 
sebészi kezelését, a vértakarékos, transzfúzió nélküli 
szívműtéteket, és a mini-invazív behatolások szívsebé-
szeti lehetőségeit. Oktatási tevékenységében az 
orvostanhallgatók képzése mellett legfontosabbnak a 
jól képzett szakorvosgárda kinevelését tekintette. 

2005-ben megkapta a marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem Doctor Honoris Causa 
címét. Úgy tűnt, hogy a díszdoktori elismerés annak a 
nemzetközi tudósnak szól, aki hűséges az őt a szakmai 
kihívások talaján versenyképessé tevő, sikereire 
elégtétellel tekintő alma materhez. Aki “új idők új 
dalaival” szembesülve Debrecenből immár nem 
Stockholmra, hanem Marosvásárhelyre tekint egyre 
gyakrabban. Aztán a mítosz megrendült, és a legendás 
orvosprofesszor 2013-ban visszaadta az elismerést. 
Tiltakozásul a MOGYE-n a magyar nyelvű oktatást 
hátrányosan megkülönböztető diszkriminatív politi-
kára. Miközben akarva-akaratlanul is saját életpályáját 
hozta fel bizonyítékul arra nézve, hogy a kizárólag 
magyar nyelven végzett tanulmányokkal idegen nyelvi 
környezetben is helyt lehet állni, a beteggel annak 
anyanyelvén lehet beszélni.

Három országban - Erdély, Magyarország és 
Svédország - három hazában élni – szellemi és lelki 
gazdagságot jelent. Nem megosztódik az ember, 
hanem duplázódik, triplázódik. Minden helyen van ér-
zelmi fáklya, melyet táplált; mindig ahol volt, az ottani 
múlt adott erőt a jelenben való alkalmazkodáshoz. 

Szerepelt az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostu-
dományi és Gyógyszerészeti Szakosztálya tudomá-
nyos ülésszakán, könyvet írt a kolozsvári sebészet 
történetéről. Tőle származik az ötlet a marosvásárhelyi 
református temető orvos-sírjait bemutató könyv 
létrehozásáról, amelyben egy történelmi áttekintőt írt 
az erdélyi orvosképzésről. A  2019 májusában a 
marosvásárhelyi orvosképzés tör-
ténetével foglalkozó, testvérei 
segítségével létrejött és szüleiknek 
emléket állító könyvnek íme egyik 
példánya, melyet a jelen cikk 
szerzőjének dedikált:

Péterffy Árpád Közleménye-
inek száma 172. Az ő nevéhez kö-
tődik a modern szívsebészet beve-
zetése és európai színvonalra eme-
lése a Debreceni Egyetemen.

Hazájának vallhatta szülőföld-
jét, Erdélyt (itt szerezte meg egye-
temi oklevelét is); Svédországot, ahol elsajátította a 
szívsebészetet (élete végéig szoros kapcsolatot tartott 
fenn ezen országgal) és Debrecent, ahol nemzetközi 
hírű szívsebészeti centrumot hozott létre.

Prof. Dr. Péterffy Árpád halálával pótolhatatlan űrt 
hagyott maga után a magyarországi szívsebészek 
csoportjában.

Prof. Dr. Vincze János, Budapest

Prof. Dr. Péterffy Árpád – szívsebész (1938 – 2022) 
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Három dolog kell az írósághoz (mondta-írta Tamási 
Áron): tehetség, tudás és befogadó közeg.

A tehetség a szövegalkotásban való adottságot 
jelenti. Tamási Áronról már három-négy éves korából 
vannak emlékek. A faluban szóbeszédben maradhatott 
fenn a kisgyermek ritka talentuma. Úgy tudta 
csavarintani a szót, hogy faluszerte számon tartották. 
Ha a helybeliek gyors és meglepő választ akartak, 
akkor megkérdezték, „ki az apád?” Ha a kérdést több-
ször egymásután feltették, végül kicsiholták a gyer-
mekből az elgondolt feleletet: „Nem az, aki kérdi!”

A 12. évétől a székelyudvarhelyi gimnáziumba járó 
diákról is maradt fenn emlék. Eszerint a harmadik 
osztályban elnyert egy húsz koronás díjat, mert 
„magyarosan ír, jó dolgozatokat készített”. Egyszer, 
valamivel korábban, odahozott karosszékben, pipázva 
és „farkaslaki kiejtéssel” elmondta Petőfi A magyar 
nemes című versét. Az önképzőkörben felolvasta 
karcolatát arról, miként érkeztek hozzájuk a helybeli 
vásár alkalmával a rokonok, akiknek édesanyja 
„akkora rántottát sütött, mint egy talyigakerék”. 
Hetedikes gimnazistaként beküldte két írását a Zászlók 
című folyóiratnak, melyeket a szerkesztőség dicséret-
ben részesített.

A szövegalkotási készséghez a gyakorlatot és tudást 
az 1590-es alapítású jezsuita gimnázium jogutódjában, 
a magyar királyi Római Katolikus Főgimnáziumban 
szerezte meg. Az épület és Tamási Áron odakerülése 
két törekvést is jelzett. Az egyik a 19. század végén 
indult oktatási modernizációs program volt. Ebben a 
programban új gimnáziumi hálózatot hoztak létre 
annak érdekében, hogy a kulturális felemelkedés 
lehetősége a Kárpát-medence egészét jelentő ország-
ban sokak számára hozzáférhető legyen. Ekkor épült 
fel a csíkszeredai, a gyergyószentmiklósi, a fogarasi, a 
temesvári és még tizenöt település gimnáziumának új 
épülete. Mindegyikben előadótermek, szertárak, 
könyvtár, tornaterem volt, a székelyudvarhelyiben 
még házi múzeum is létesült. A másik törekvés a 
tudásanyag és a közvetítési mód modernizálása volt. 
Az ide bekerülő falusi diákok jórészt egy tantermes 
osztatlan iskolából jöttek. Iskolaváltással a 18. század 
végi helyzetből legalább kétszáz évvel előbbre 
jutottak.

Tamási Áron kedvenc tantárgya a gimnáziumban a 
latin és a történelem lett. Az 1918. április 17-én 
magánvizsgával tanulmányait befejező farkaslaki diák 
már frontkatona volt, hadapród, két kitüntetéssel. A 

háború után azonnal beiratkozott a kolozsvári egyetem 
jogi karára. A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában 
megtalálható indexe szerint 1918-1921 között tizenegy 
vizsgát tett le sikeresen jogfilozófiából, római jogból, 
magyar jogtörténetből, büntetőjogból, közigazgatási, 
pénzügyi jogból és más stúdiumokból. Amikor az 
oktatás nyelvét magyarról románra váltották, átirat-
kozott a kereskedelmi akadémiára, ahol egy másik 
tudománykörben mélyedt el. 

1922 júliusától, diplomás emberként, előbb a 
kolozsvári hitelbank, utóbb egy brassói pénzintézett 
alkalmazottja lett.

Ekkor már beletartozott a Balázs Ferenc költő, író 
rövidesen unitárius lelkész, kultúraszervező baráti 
körébe. Ez a közösség egy antológiával szándékozott a 
közönség elé lépni, versek, prózai írások, tanulmányok 
gyűjteményével, a szövegekhez csatlakozó, azokat 
kísérő képzőművészeti alkotásokkal. A baráti körbe 
tartozók azzal biztatták a Szent József Fiúnevelő 
Otthonban velük egy szobában élő Tamási Áront, 
próbálja meg ő is az írást. 1922. március 3-án a 
kolozsvári Keleti Ujságban megjelenő novellaíró-író 
pályázat még külső ösztönzést is adott a munkához. A 
pályázatra írta meg végül első novelláját, a Szász 
Tamás, a pogány című szöveget.

A megjelent alkotás meghozta az íróság feltételét 
jelentő befogadó közeget is. Nyírő József, egy korábbi 
novella pályázat győztese, akkor már ismert író, 
megdicsérte az írást, és elmagyarázta, „mire kötelez 
egy erdélyi gyereket, ha tehetséges”. Balázs Ferenc tíz 
szerzővel tervezett antológiába meghívta tizenegye-
diknek az 1922-ben és 1923-ban több írással jelent-
kezett fiatalembert. Benedek Elek pedig meginvitálta 
az általa szervezett irodalmi különítménybe, a 
városokat és falvakat járó alkotó csapatba. Az 1923 
áprilisában megjelent Versek, elbeszélések, tanulmá-
nyok tizenegy fiatal erdélyi írótól erdélyi művészek 
rajzaival című gyűjtemény Tamási Áron három 
novellájával végleg az írótársadalmon belül jelölte ki a 
frissen diplomát szerzett farkaslaki fiatalember helyét.

Az antológia új irányt szabott a korszak irodalmá-
ban.

A szerzők között ott volt Kós Károly, aki 1921-ben 
Paál Árpáddal és Zágoni Istvánnal megírt Kiáltó szó 
című röpiratában cselekvésre, a munkába való bekap-
csolódásra szólította fel a Romániához csatolt részek 
fiatal magyarjait. Ott volt Kacsó Sándor újságíró, író, a 
Brassói Lapok jövendő szerkesztője, Kemény János 

125 éve született Tamási Áron 
„Országot már csak új gondolatokkal, nagy áradó szívvel és új szépségek kiállításával tudunk alapítani.”



16 EKOSZ-EMTE

Átalvető

 Tamási emlékév

báró, az 1926-tól szerveződő marosvécsi Helikon-
találkozók házigazdája és Jancsó Béla orvos, író a 
későbbi irodalom- és társadalomtörténész, a kolozsvári 
egyetem leendő professzora és még tizennyolc 
jövendő-alakításra készülő szerző. Az új politikai-
társadalmi helyzetbe való bekapcsolódás lehetőségeit 
mérlegelték, akárcsak Kemény Zsigmond tette 1849 
utáni röpirataiban. A korszak irodalmi vezérszólamát 
azonban az ezeréves Magyarországtól való elszakadás 
jelentette, a reménytelennek látszó jövő Reményik 
Sándor verseiben, amint ez megtapasztalható volt 1849 
őszétől Vörösmarty Mihály és Tompa Mihály 
költeményeiben. Tamási Áron a hely- és cselekvés-
keresők között volt. Azokat a lehetőségeket mérlegelte 
(Benedek Eleknek 1923 március 24-én kelt levelének 
szavaival), melyek révén lehetővé válna, hogy „fajtája 
[…] érdekében” dolgozzék. Akárcsak Pápai Páriz 
Ferenc és Misztótfalusi Kiss Miklós tette korábban, 
meg akart tanulni valamit, amit visszahozhat majd 
hazájába. Ezzel a céllal indult 1923 júliusában az 
Egyesült Államokba.

A „haza” azonban neki nem Magyarország volt, 
hanem Erdélyország. Nem is volt tértapasztalata a 
faluján, Székelyudvarhelyen, Kolozsváron és Brassón 
kívüli világról. Számára ezért a magyarságtudat helyi 
változata, a születő transzszilvánizmus eszménye, a 
magyar-nemzettudat bővített-szűkített formája lett a 
fontos. Ragaszkodott az egész magyar nemzethez mint 
történeti-politikai képződményhez, értékrendjében 
kitüntetett helye volt a nemzeti létnek, az egyetemes 
magyar történelem tudatának, Max Weber fogalmával 
az „etnikai közösséghiedelem”-nek. Ugyanakkor nem 
tekintette magát kisebbséghez tartozónak, szórvány-
magyarnak, még kevésbé magyarul beszélő románnak 

Jól mutatja ezt a készülő novellái nyelvi formájának 
alakulása. 

Az 1925-ben Kolozsvárt kiadott Lélekindulás című 
könyvében tizenhét novellája jelent meg. Tíz közülük 
1923 előtt készült el. Ebben a tízben tetten érhető volt a 
korszak általános törekvése, amelyik a közvetlen 
hazához ragaszkodást a nyelvjáráshoz való igazo-
dással fejezte ki. Akárcsak Mikszáth Kálmán a palóc, 

Tömörkény István a szegedi nyelvjárásban „beszélő” 
alakjaival tette, a maga székely nyelvjárásával beszél-
tette hőseit Nyírő József is. A nyelvjárás fonetikai, 
grammatikai és helyesírási különlegességeivel fejezte 
ki a beszédmódot használókkal való teljes azonosulást. 
Az Egyesült Államokba indulás előtt Tamási Áron 
véglegesítette nyelvhasználati módját. A legénkék 
kirája címet Hűséges Mártonkára változtatta, az Ugy 
becslem, meghala végleges címe pedig ez lett: Öreg fa 
gyökere.

A novellákban a szövegépítés, a mondat-építés, a 
szófűzés, a nyelvi riposztra való állandó készenlét 
fejezte ki az övéihez való ragaszkodását. És még 
valami. A szövegmondás szavaiban, a hősök monológ-
jaiban és párbeszédeiben a teremtett természet, a 
növény- és állatvilág és az elő ember ugyanazon entitás 
tagjai voltak, a növények, állatok, természeti formák és 
az ember sorsát egyformán a „Fennvaló” intézte. Az 
alkotások még a halála előtti évben is a Farkaslakán 
született és az oda visszavágyó író közvetlen környe-
zetét jelentették. A Zeng a magosság Etédi Küss Antija 
„a Kalonda útjára” ereszkedett le pirkadatkor. A Föld 
embere hőse, Faludi Márton, ha úgy akarja, „szóba 
ereszkednek” a „zúgó fenyvesek”. A Tüzet vegyenek 
első mondata így hangzik: „Énlaka felett, a Firtos lova 
hátán, lehajtott fejjel elaludt a gondviselés”. A szöveg 
erőteljes rétegződést sugall. A tér-elemek azonosítása 
csak látszólag egyszerűsíti a befogadást. Annak tudása, 
miszerint Énlaka Farkaslaka község-szomszédja, a 
Firtos ott emelkedő hegy múltat idéző várrommal nem 
csökkenti a szövegek mögött felsejlő világtudat-
egyetemességet.

Tamási Áron írásművészetének meghatározó 
darabjai nagyprózai alkotások: köztük a Szűzmáriás 
királyfi című „székelyregény”, a mítosz-rekonstruk-
ció, a duális lélekfelfogást érvényesítő Jégtörő Mátyás 
és a Bölcső és Bagoly. Leginkább azonban az Ábel a 
rengetegben és a Szülőföldem.

Az Ábel a rengetegben, amelyben – Thomas Mann 
szavaival szólva – az „időtlenség” és „a mindig 
jelenvalóság” egyszerre érzékelhető nevelődési 
regény, akárcsak Goethe műve, a Wilhelm Meister 
tanulóévei. A tizenötödik életévét éppen csak betöltött 
Szakállas Ábel a regényidő szerint 1920 szeptembe-
rében felkerül a Hargitára erdőpásztornak. A „bank”” 
erdejét kell vigyáznia, a fáért érkezőktől át kell vennie 
a pénzt, majd le kellett számolnia a tulajdonos 
emberének. Először nagyon félt. Félt a sötétségtől, az 
erdőzúgástól, a medvétől. Félelmén lassan felül-
kerekedett az elszánás, jól akarja végezni a munkáját. 
Majd hozzájutott egy ingyenfát kunyerálótól könyvek-
hez: megkapta a Gulliver utazásait, Rákosi Viktor 

Farkaslaki Tamási Áron Általános Iskola
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regényét, a Hős fiúkat, Petőfi verseit és negyven darab 
Nick Carter-füzetet, majd egy kalendáriumot Fráter 
György barátról írt krónikás verssel, Szent Ferencről és 
Szent Zitáról szóló elmélkedésekkel. Ezeket hozzáadja 
a hatosztályos iskolában tanult Bibliai és történeti 
olvasmányokhoz, a megyei földrajzhoz, az erdőben 
megtalált katona-sírhoz, az emlékeiből előjött háborús 
emlékekhez. Az emlékek és olvasmányok kitágítják 
előtte a világot. Édesanyjának a halála figyelmezteti az 
emberi élet véges voltára. Az erdőben találkozik a 
románságával hivalkodó tolvaj Fuszulánnal, az erejét 
és hatalmát fitogtató rendőr Surgyélánnal, a fát vásárló 
csíksomlyói Gvargyián által tűzbehajított Nick Car-
terek elutasításával és más könyvek tapasztalatával. 
Rájön, ha életben akar maradni és helyt akar állni, meg 
kell értenie a „jelenvaló világot”, a személyes gyarapo-
dása mellett dolgoznia kell a haza felvirágoztatásán, 
keresnie kell az igazságot, „a szegények és elnyomot-
tak zászlaját kell hordoznia, akármerre vezérelje is 
útja”. 

A regény esztétikai-poétikai értékét a szövegmondó 
pozíciója és az alkotás időszerkezete határozza meg. A 
szövegmondó a történet hat hónapjában mindenre 
félelemmel tekintő gyerekből az élet értelmére 
ráismerő felnőtté válik. A történetmondó Ábel a 
regénytörténés utáni időből, múlt idejű igealakokkal 
idézi fel az eseményeket. Az elbeszélt idő 1920 
szeptemberétől 1921 márciusáig tart. Ebben idéződik 
fel 1914, a háború kezdete, az 1914-1918 közötti 
periódus, és egy „disznyó bolsevik” kiszólásban az 
1919-es idő. Ebben az időszakaszban, a háborús 
emberveszteség és az országvesztés ellenére nem 
történik semmi. Ábel nem érzékeli az „impérium 
váltás”-t, hiszen személyes sorsában a munkavégzés 
kötelessége, a kiszolgáltatottság, a megmaradás vágya 
ugyanúgy jelen van, mint az előtte járt nemzedékek 
életében.

Tamási Áron, a „páratlan elbeszélő talentum”, 
ahogyan Németh László írta 1926-ban, azonnal 
bekerült az egyetemes magyar irodalomba: 1927-ben a 
Benedek Elek féle különítmény tagjaként fellépett a 
budapesti Zeneakadémián, találkozhatott Kodály 
Zoltánnal, tagja volt annak a költő- és írócsoportnak, 
amelyiket Bethlen István miniszterelnök hívott meg a 
budai Várba teára, október 28-án Babits Mihály 
vendége volt, 1929. január 18-án megkapta a 4000 
pengős Baumgarten-díjat. Január 20- án a Farkaslakán 
működött Hitelszövetkezet „egyszer s mindenkorra 
díszelnökének” választotta.

Tamási Áron életművének terjedelmes részét teszik 
ki a misztériumjáték, a színpadi jelenetek, a székely 
népijátékok, a színjáték és a bábjátékok. A drámai 

műnemhez tartozó művek közül talán a legismertebb 
az 1935-ben bemutatott Énekes madár, melyet Németh 
László 1942-ben Ibsen, Pirandello és Claudel társasá-
gában a műnem megújítására tett kísérletnek, az „arisz-
tophaneszi játék új magyar változatá”-nak nevezett.

A színpadra írt művek rendszerint egy székely 
faluban játszódnak. A főhősök egymásba beleszerel-
mesedett fiatalok, akiknek meg kell küzdeniük egy-
másért, a lány vagy fiú szerelméért harcra is kész 
másikkal. Vannak a jót-rosszat előre jelző madarak, s 
szerepet kap a természeti világ is, amelyik élő és érző 
résztvevője a történetnek.

Különleges részt jelentenek Tamási Áron életmű-
vében a politikai esszék, előadói beszédek, újság-
cikkek, interjúk és nyilatkozatok. Ezek az írások 
érintik a királyi Magyarország és a különböző 
politikai-államhatalmi státusokat megélt Erdély és 
Partium sorsát, az 1867 utáni közjogi helyzetet. A 
területen élő magyarok, románok, szászok és más 
nemzeti csoportok lehetséges és szükséges közös 
életének távlatait, a román királyság 1918. december 
1-i deklarációját a területében jelentősen megnőtt 
román államról, a trianoni diktátum következményeit, 
Észak-Erdély Magyarországhoz csatolását, majd a 
revízió revízióját, az 1945 utáni sorstörténetet, bele-
értve az író szerepvállalását és megnyilatkozásait az 
1956-os magyar forradalom idején és a represszió 
korszakában.

Ebből a terjedelmében sok és jelentőségében fontos 
szöveg-együttesből egyetlen eseménysor is jelezheti 
Tamási Áron szerepének fontosságát. Az 1937-es 
Vásárhelyi Találkozóé.

Az Ábel a rengetegben könyvvel 1932-ben a 
legszámottevőbb magyar írók közé került szerzőnek 
1930-1931-ben Tiszta beszéd címmel állandó rovata 
volt a Brassói Lapokban. 1934-ben Bajlátott szülőföld 
címen nyolc részes falu- és családtörténeti össze-
foglalót írt. 1935-ben ugyanitt adta közre Cselekvő 
Erdélyi Ifjúság című munkáját. Tamási Áron ekkor 
már ahhoz az értelmiségi körhöz tartozott, amelyik dr. 

Kovács Géza: Tamási Áron szülőháza, metszet
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Szász István gazdamérnök, az Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egyesület ügyvezető alelnökének házában, 
Kolozsvárt, a Vulcan utca 13.-ban tartotta megbeszé-
léseit. Ebbe a csoportba beletartozott az 1934-ben 
kolozsvári egyetemi lelkésszé kinevezett Márton 
Áron, az egymás után három formációban megjelenő 
Hitel című folyóirat alapító szerkesztője Vencel József, 
az Építő Erdély című írásával jelentkezett Albrecht 
Dezső. De ebbe a körbe tartozott az 1940-1944 közti 
időben „nemzetpolitikai szemle” jelzéssel megjelent 
Hitel főszerkesztője Vita Sándor is, aki a második bécsi 
döntés után, de még a magyar csapatok Erdélybe való 
bevonulása előtt Teleki Béla gróffal, az Erdélyi Párt 
parlamenti képviselőjével, Mikó Imrével és Demeter 
Bélával memorandumba foglalták a román nyelv 
oktatásának szükségességét a magyar iskolákban, 
románul tudó hivatalnokok kinevezését a román lakta 
vidékekre.

Az 1932-1940 közötti időben Tamási Áron minden 
testületben kezdeményezően vett részt. 1934. március 
5-én Német veszedelem című cikkében elhárította a 
„Kárpátokig terjedő német birodalom” tervét. 1935. 
április 21-én a Budapesti Hírlapban Gondolat és 
árvaság című cikkében szót emelt a szociális 
igazságtalanságok ellen. 1936 végén, 1937 elején 
tervezetet fogalmazott meg a Marosvásárhelyre 
összehívandó társadalmi találkozó ügyében, a 
románok, magyarok, szászok sorsát és társadalom 
alakító részvételét megvitató megbeszélésre. Az 1937 
október 2-án kezdődött Vásárhelyi Találkozón 187-en 
vettek részt. Gyártulajdonosok, szakszervezeti biza-
lmik, katolikus pap, kommunista újságíró, szabadelvű 
író, párt tisztséget betöltő ügyvéd, gyári munkások és 
kis falvakból jött földművesek mellett ott volt és 
felszólalt a marxista Balogh Edgár is. Tamási Áron 
Hősökhöz, nehéz időben címmel, konferenciát 
megnyitó elnöki beszédében és az Ellenzék hasábjain 
október 15-én Eszméink és bajtársaink védelmében 
című publicisztikai írásában foglalta össze a Talál-
kozón elhangzottakat. Pontokba szedte mondandója 
lényegét. Az első három pont így hangzott: „1. A 
közép-európai magyarság egyetlen nyelvi és kultúr-
közösséget képez, melynek a romániai magyarság is 
alkotó része. 2. A romániai magyarság és annak itt 
[Marosvásárhelyen] összegyűlt ifjúsága a román 
néppel való testvéri együttélés és megbékélés szüksé-
gességét vallja, és ennek megteremtésére őszinte kész-
ségét és tiszta szándékát hangsúlyozza. 3. A román nép 
és romániai magyarság közötti békés együttélésnek 
mindenekelőtt álló feltétele, hogy az állam biztosítsa a 
magyarság népkisebbségi jogait úgy is mint állampol-
gári egyedeknek, s úgy is, mint nemzeti közösségnek.”

Sipos Lajos

Ha egy író azt a kijelentést tenné, hogy ellenségének 
érzi a közönséget, azon nem kéne meglepődni. Néha 
magam is érzek valami effélét. Természetesen, itt az 
„ellenség” megjelölés nem azt a sárga és közönséges 
viszonyt jelenti, amely például a haragos szomszédok 
között fennáll, hanem valami olyanformát, amit 
kétségtelenül minden férfiú érez az egész női nemmel 
szemben, vagy éppen megfordítva. Egy emelkedett 
izgalmi állapot ez, amely az írót örökös harcban tartja a 
közönséggel szemben, s amelynek célja a győzelem és az 
uralkodás. Nincs két író, aki ebben a magatartásában 
egyforma lenne, de van két különböző írói természet. 
Mindenki tudja például, hogy a férfiak óriási többsége 
nem az eszményi férfiú hadviselésével és fegyvereivel 
igyekszik a kiszemelt nőt meghódítani, hanem jóval a 
színvonal alatt, közönségesebb, de célravezetőbb 
eszközökhöz folyamodik. Ilyen az írók egyik s 
elnyomóan nagyobb csoportja is, amikor a közönség 
meghódítására törekszik: kiszimatolja, hogy mikor 
minek van divatja, s mi van a közönség gyors tetszésére. 
Vannak viszont írók, akik elég erősek és csökönyösek 
ahhoz, hogy irodalmi működésükben a maguk tartalmi 
és művészi felfogásához még a közönség nemtetszése 
esetén is ragaszkodjanak. Ezeket az irodalmi társaságok 
és a mindenkori hatalom általában megbízhatatlanoknak 
tartja, különösen hazafiúi, vallásos és társadalomerkölcsi 
szempontból. Ezek a szegény bálványok, kiket a 
közönség csodabogár módjára először megbámul s 
azután rajongással vesz körül; s akiket az írók másik 
nagy és praktikus csoportja nyilvánosan és egymás 
között lesajnál, de az ilyen lesajnálónak hovatovább 
egyre gyakoribb az álma, hogy bár ő is olyan lehetne!

Sajnos én ebben az írói kataszterben is a kisebbséghez 
tartozom, pedig Erdélyben van nekem már egy 
kisebbségi beosztásom. Nem sajnálom, és nem is 
örvendek ennek az írói állapotnak, egyszerűen tudo-
másul veszem, hogy ilyen a természetem, mint ahogy 
már gyermekkoromban tudomásul vettem, hogy falun és 
szegénynek születtem, s tudomásul Amerikában is, hogy 
igazi tagja sohasem lehetek egy nagy és hódító nem-
zetnek.

Mindezek után, amiket fentebb mondottam, könnyen 
érthetővé és bizonyára megbocsáthatóvá is válik, hogy 
én a közönség „kegyeit” sohasem kerestem. Ha néha 
előfordult, hogy egyik-másik könyvem valamelyik 
olvasórétegnek tetszett, az nemcsak jó érzést okozott 
nekem, hanem ugyanakkor meggondolkoztatott. Mert 
bármilyen furcsán hangozzék is, például az irodalmi 

„Ábel”* 
( írói nyilatkozat )
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társaságok elismerése jelen körülményeink között s egy 
igazi íróra nézve feltétlenül rossz jel. A sűrű ködből való 
intés arra, hogy vigyázat, mert itt valami nincsen rendjén! 
Valahogy ilyenformán áll az úgynevezett népszerűséggel 
is a dolog: jól teszi ilyenkor az író, ha magába száll, és 
szigorúan megvizsgálja, hogy csakugyan az ő igazi 
mondanivalóinak és művészi törekvéseinek van-e sikere 
vagy pedig az engedményeknek, melyeket talán nem 
tudatosan a közönségnek tett!

Hát ilyenféle vizsgálat ez a kis írás is, melyet 
legőszintébben és a lelkiismeretemen keresztül bocsátok 
közre. Az alkalom mindenesetre indokolttá teszi, hiszen 
tizenkét esztendős irodalmi működésemnek kétség-
telenül a középpontjában áll Ábelnek a regénye, melynek 
három kötete most együtt, átdolgozva, kiváló magyar 
művész illusztrációival és díszes kiállításban kerül a 
közönség elé. Engemet is rendkívül izgat és érdekel, 
hogy erről a regényről hangosan gondolkozzam.  Az első 
kiadás Kós Károly borítótervével és gróf Bánffy Miklós 
tollrajzaival

Már ötödik éve, hogy a 
trilógia első kötete megjelent; s 
már kettő elmúlt, hogy a 
harmadik is. Időközben, mint 
bizonyára más íróktól is, 
sokszor kérdezték tőlem olva-
sók, hogy mondja, kérem: 
hogyan ír maga? valóságos 
történet-e ez az Ábel? jaj, de 
csavaros észjárása van, no de 
milyen eredeti alak! Ilyen 
kérdésekre azt szoktam felelni, 
hogy írógépen írok papirosra, s 

hogy Ábel csak abban az esetben valóságos történet, ha 
jól van megírva; s hogy én nem is találom eredeti 
alaknak, hanem csak egyszerű, szegény és szenvedő 
székely fiúnak, kinek megvan az a rossz tulajdonsága, 
hogy gondolkozik, és a jót többre becsüli a rossznál.

Bizonyára mindez, amiket felelgettem, egytől egyig 
igaz, de az olvasónak nem a rövid igazság kell, hanem a 
felöltöztetett igazság. Ha rászánom magam és szelíden 
gondolkozom, mint a jelen alkalommal is, feltétlenül az 
olvasó pártjára állok ebben a dologban, s nem a 
magaméra. Tudom azonban, hogy itt nemcsak a 
felöltöztetésről van szó, hanem az anyagról is, 
nemkülönben a műhelyről, melyben a ruha készül. Most 
már, jóval a trilógia megírása után, nem is érdektelen s 
nem is haszontalan beszélni valamit egy világról, 
melyből Ábel nevű hősöm az irodalomba lépett; s szót 
ejteni a magam életének is oly vonatkozásairól, amelyek 
kövér felhő gyanánt lebegnek a táj felett, melyből kinőtt s 
melyben megérett a regény. Remélhetőleg ezzel a kedves 
árulkodással sikerül eloszlatnom azt a gyanút is, amely a 

magyarországi sajtóban és közvéleményben ki nem 
mondottan, de huncut és elnéző mosolygásban mindig 
ott lappangott. Ha kedvezően akarok rámutatni arra, amit 
mondani akarok, akkor ennek a gyanakvásnak a lényege 
az, hogy székelyek talán nem is léteznek, s csak ravasz és 
játékos kitalálás az egész. Teljesen érthető ez a kedves és 
jóindulatú magatartás, mert csakugyan, ha esetleg 
élnének is székelyek valahol, azok térben és érdek-
lődésben mindig olyan messze éltek a magyar atyai 
szívtől, hogy már nem is szemrehányást, hanem mesét 
kéne róla írni. Amikor tehát az olvasó az én könyveimet, 
s közöttük éppen az Ábel-trilógiát, egzotikus, de 
élvezhető magyar könyvnek tekinti, akkor olyan 
jóindulatról tesz tanúságot, melyet elfogódottságomban 
viszonozni sem tudok. S hát még ahhoz hogyan tudnék 
megfelelő szavakat találni, amikor hallom és olvasom, 
hogy minden tollforgató, aki Erdélyben sercint egyet, az 
mind székely; s hogy minden jámbor keresztény, aki 
tüsszent egyet az eljátszott bércek között, az mind a 
székely nép őrt álló és dicső tagja odaát!

Hírben és elméletben soha annyi székely nem volt, 
mint manapság, pedig a valóság, ha egyáltalában van 
olyan, apadást és soha nem látott árvaságot mutat. De a 
panasz és a kesergés nem tartozik ennek az írásnak a 
keretébe, sőt hovatovább semmiféle írás keretébe nem 
tartozik, mert a nemzet orvosai még szélmentiben is 
gyenge vitézek, nemhogy a széllel szemben.

Természetesen a szelet csak úgy pajkosságból 
említettem, hiszen most napfényes tavaszi idő van; az 
ország felett és a nép felett illatosan ringatózik a levegő, 
maholnap kicsalja a fákon a rügyet. Ilyenkor nagy 
boldogság visszaemlékezni a gyermekkorra, amelyben 
Ábel kénytelen-kelletlen már gyűjtötte a tapasztalatokat, 
csak éppen azt nem tudta, hogy mi célból. Ebből is 
nyilvánvaló, hogy a regény már születésemnél kezdő-
dött, s ez számomra elég terhes volt, különösen ha 
meggondolom, hogy más szerencsésebb íróknál a regény 
csak a kellő időpontban és helyen kezdődik, vagyis 
amikor meg akarják írni, s a papiroson.

Igen, a születés nemcsak érdekes, hanem jellemző is: 
sok mindent megmagyaráz, ami egy írásműben 
láthatatlanul és mögötte érezhetően jelen van. Sőt az az 
érzésem, s ez már titkolt rögeszmévé is vált nálam, hogy 
az ősök és azoknak sorsa is mind benne van az írásban. 
Az én őseim, ameddig nyomon lehet követni, apai és 
anyai ágon egyaránt mindig székelyek voltak és 
katolikusok. Néha már szinte a függetlenségem rovására 
megy, annyira írásaimban érzem őket: székelységüket s 
különösen mély katolikus voltukat. Sokszor eszembe jut, 
hogy valami még sincs rendjén a magyar katolikus 
irodalomban, hiszen ha rendjén volna, könyveimet a 
vallásos irodalom polcaira kéne helyezni. De addig is, 
amíg ez megtörténik, hadd folytassam az ősöket, akik 
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apai ágon végletes emberek voltak, mert vagy példaadó s 
már-már bibliai puritán életet éltek, vagy féktelen és 
magukat is elemésztő verekedők voltak. Anyai ágon már 
a derű, a szív és a humor hordozta őket, bajban és 
örömben egyaránt.

Apám falusi ember volt, aki gazdálkodott. Józan-
ságában szótalanul és komoran viselte nehéz sorsát, mert 
egyrészt nem szeretett dolgozni, másrészt pedig mindig 
dolgoznia kellett. Ittas állapotában azonban megjött a 
szava, kiömlött belőle a keserűség, és elöntött mindent a 
vihar, melyet féktelensége támasztott. Sokat jártam és 
dolgoztam véle, s ha visszaemlékszem rá, nyugodt és 
férfias pillantású acélkék szemét látom, nemes arcát és 
nagy homlokát: mintha egy komoly és megfontolt angol 
törvényhozót látnék. Én a harmadik gyermek voltam, s 
fiúban a legnagyobbik. Minél jobban nőttem, apám annál 
jobban örvendett nekem, de amint idővel megállapí-
tottam, az öröme nem volt önzetlen. Ahogy nőttem 
ugyanis, többet és jobban tudtam dolgozni, s bizony ez 
jól fogott rajta. Nálunk a falun egyébként is korán dolgos 
lesz a fiúgyermek, s az én esetemben az általános szokás 
mellé apám is odatette a maga szokását. Attól az időtől 
kezdve, hogy beszélni és járni jól tudtam, mezei dolog 
idején jórészt a szabad természetben „tartózkodtam”, s 
nyolc-kilenc esztendős koromban már egyedül is 
elhajtottam a szekeret fel az erdőbe, megraktam fával, s 
ahogy tudtam, haza is hoztam. Sokat jártam az erdőt, 
mert pénzt csak a fából tudtunk csinálni. Gyakran ott is 
háltam az erdőben, sőt egy ízben még szenet is égettem 
apámmal. Ez nagyon emlékezetes dolog volt, mert apám 
jó közepes gazda lévén, nem értett a szénégetés 
mesterségéhez, amely a szegényebbek foglalkozása volt. 
Bizonyára úgy gondolkozott, hogy majd a helyszínén én 
kitanulom ezt a mesterséget is. A vége az lett, hogy öt 
napig az erdőn töltöttük az időt, majd a hatodikon a porrá 
égetett és használhatatlan szenet földdel bétakartuk, s 
szépen hazamentünk. Később is, mialatt a gimnáziumot 
jártam, nyári szünidőben nagy gazda voltam otthon, s így 
sok mindent megtanultam, amire aztán későbben én is 
megtanítottam Ábelt.

A gimnáziumból háborúba mentem; sajnos ez nincs 
benne a regényben, úgyhogy aki csak háborús könyvet 
szeret olvasni, az ne vegye meg ezt a regényemet. 
Ellenben a háború után Kolozsvárra kerültem az 
egyetemre, s amit ott s abban az időben néhány esztendő 
alatt tapasztaltam, annak nyoma és füstje van a regény 
második részében. Talán Garmada urat is ismertem, ezt a 
polgári Surgyélánt. Tőle és róla tanultam meg, hogy a 
polgáriasodás mindenekfelett arra jó, hogy a rosszat 
elfogadhatóbb, sőt néha élvezhetőbb formában lehessen 
csinálni. Blankát is ismertem nem egyet, sőt személyesen 
jártam a burjános udvaron, ahol a regényben Blanka 
lakott, és az öreg, bölcs szakállas zsidók. Kedvesen és 

meghatottan emlékszem Blankára, mert nem hazudott, s 
természetesen csinálta azt, aminek eltitkolására más nők 
annyi sok drága időt pazarolnak.

Amerikára is kedvesen emlékszem vissza, s most már 
nem is tetszik olyan hosszúnak az a három esztendő, amit 
ott töltöttem. Minden munkaadómról csak jót mondha-
tok, s ha soha nem is lettek volna igazságos emberek, 
abban az egy esetben, amikor engem az állásból 
elküldtek, feltétlenül igazságosak voltak. Örvendek, 
hogy hazajövetelem után a szesztilalmat feloldották, 
mert szegény bankigazgató főnököm még az én időmben 
bizony csak az illemhelyen ihatta a pálinkát. A két 
négerre sem haragszom, akik engemet meg akartak 
verni, mivel nem voltam hajlandó úgy dolgozni 
helyettük, ahogy valamikor apám helyett cselekedtem. S 
nagyon jó érzéssel gondolok vissza arra a Grace nevű 
asszonyra is, aki jobb és finomabb volt hozzám, 
érdemtelenhez, mint az amerikai ékszerészhez, aki pedig 
sok idejét töltötte azzal, hogy utána járt.

Mindenkinek hálás vagyok, aki egyszerű óhajtásomra 
beléjött a regénybe, és megszerezte nekem azt az örömet, 
hogy az olvasó előtt sem titkolja gondolatait és 
cselekedeteit. Rájuk emlékszem, és vélök végzem ezt az 
írást, melyről szeretném, hogy az olvasónak is kedves 
legyen.

Tamási Áron

*„Ábel”. Budapesten, 1937. március 17-én kelt írói 
nyilatkozat.”  

Tamási-látomás
Ráduly János

Ábel, keres a rengeteg,
lerongyolódott nélküled,

maholnap mezítláb marad,
hó fújja be az utakat,

örökös hó, amely felett
a halál dúdol éneket.

Hát hol vagy, Ábel, gyermekem,
fütyörészd újra énekem,

és söpörd, seperd a havat,
lássák, a népem megmarad,

s a Gondviselés a hegyen
nem alszik el sosem, sosem. 
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- Ma még péntek, holnap szombat, utána vasárnap – 
csendült meg fülében még otthonról, a gyermekkorból 
hozott dal, avval – hogy biztos legyen a dolgában - be is 
fordult előbb a Fehérvár címzetű fogadóba, s olyan hasat 
rakott, hogy még a feketén égő két szemét is nyomta.

Megtörtént hát, hogy Tamási, aki Ábellel már nem a 
rengeteget, hanem az országot járta, péntek fejében a 
világgal kibékülve érkezett látogatóba, s hogy a gyula-
fehérvári Püspöki Palotában egy székellyel több lett, 
erősen talált a szó. De amitől tartott, bekövetkezett: egy 
valódi kincstári asztal közepéről egyszer csak rájuk 
mosolygott a sárga bőréből menekülő puliszka.

- Isten áldását - kapott az alkalmon stílusosan az író -, 
használd csak egészséggel, mert az enyém megvolt! - 
mondta biztatóan a házigazdának.

A püspök úr is már Csíkszentdomokosról tudta, hogy 
ha csinálja is az eszét, de nem robban a puliszka; s a 
hideg, édes tejben egészen megnyugszik, de attól még 
csak visszatromfolt:

- Áron, ha nem egyéb - szólt gyanúsan a jó barátra -, te 
ebben a helyben vacsorára már húst ettél!

Várt erre egy kicsit Tamási Áron, a nagy író, de nem 
jött senki, hogy a csávából kihúzza.

- Csak birka volt… - nyögte ki, s pislantott rá egy 
laposat.

- A kappadókiai kapukban a hit legyőzi minden 
alakjában a démont és a gonoszt – jelentette ki a szentatya 
arra a szerencsétlen mentegetőzésre, hogy a hús csak 
birka volt…

Nézhetett olyan rejtelmesen az íróra a püspök. Tudta 
az, hogy György vitéz mentette meg a királylányt a 
rettenetesen falánk sárkánytól, miután az már a birkákat 
mind felfalta. De azt is, hogy Székelyföldön Szent 
György hete a legjobb vetőhét, hát ki is húzta magát:

- Nekem – kérdezte meleg, öblös hangon -, miért 
püspök a komám?!

A kelletlen, párolgó puliszka túloldalán felnevetett az 
Erdélyi Egyházmegye püspöke, Márton Áron:

- Elrendezném én, te Áron, ha Jóisten is székely volna!
Erre aztán beállt a csend. A ház ura magának 

dolgozott. Jó ízűen kanalazta dús szemöldöke diktálta 
ütemre meleg puliszkával a hideg, édes tejet. De Tamásin 
volt a sor. Az író a kellő pillanatban egy gyermekkori, 
buta játék után épen maradt mutatóujjával finoman az 
asztalszélét megveregette:

- Nocsak - mondta alázatos méltósággal -, én annyit 
mondok, hogy ez a bor jó bor! - és a gyöngyöző, teli po-
harát Márton Áronra köszöntötte.

Ambrus Lajos

A Kis-Szamos mindkét partján javában bomlott a 
tavasz. Tamási két élénk fekete szeme felett a 
nagykarimájú, drága londoni kalapjával egy sistergő, 
borzas mozdony öntelt rikkantására, hogy mozduljon, ha 
vele akar tartani, mórestesen csak elfoglalta a helyét a 
gyulafehérvári vonat első osztályán. Tudta a nagy író, 
hogy nem hiába számolgatja majd órák hosszat a 
vaskerekek szabályos kattogását, mert a kettős 
fejedelemség korától a törökhódoltság végéig Erdélyt 
nem az ő fényben úszó Kolozsvárukról, hanem kilenc-
venöt kilométerrel odább, egy fehér mészkőben gazdag 
fennsíkról kormányozták.

-  Az a fennsík – nézett ki mindegyre a luxus fülke 
lefüggönyözött ablakán Tamási Áron, mintha azt 
ellenőrizné, hogy jól tudja-e - a Maros és az Ompoly 
összefolyásánál, kétszázharminc méter tengerszinti 
magasságban fekszik. 

Kíváncsi volt, hogy ott valóban még minden fehér-e.  
Látta, amint a történelmi főváros előtt a püfögő gőz-
masina diadalmasan belekiáltott a rájuk váró csendbe, 
hogy van valami igazság a dologban, s kifogás nélkül 
nyugtázta magában: 

- Ha minden nem is patyolatfehér, a méltóságos 
gyulák csak jól választottak.

 Lehetett Gyulafehérvár a várépítő király után egy 
ideig Károlyfehérvár, de hiába volt III. Károly még római 
császár is, ha az erdélyi fejedelemség székhelyét a nagy 
magyar méltóságok alapították. Ott verte meg a törököt a 
nagy Hunyadi és pihen az utolsó, szabadon választott 
magyar király, János Zsigmond. 

- Ezerhatszázháromban meg – mozdított egyet az idő 
előtt kopaszodó, elismert író a ritka kalapon -, Székely 
Mózes felszabadította, s lett székely fejedelme Erdélynek 
– bizonygatta büszkén gondolatban, s avval tartott is a 
Szent György-kapu felé, mintha ott őt, Tamási Áront, a 
csodálatosan ajnározó, farkaslaki pápistát, az elismert, 
erdélyi, magyar írót Sarolt fejedelemasszony édesapja, a 
nagyvezér Zsomber gyula várná.

Bukhatott orra az ügyetlenkedő, sovány tavasz eleji 
szél a Szent István alapította Erdélyi Egyházmegye 
székhelyén, az írót nem riasztotta a parasztlázadás 
emlékműve se, betoppan ő vacsora tájt a Püspöki 
Palotába; nem Márton Áron püspök úrhoz, hanem a 
székelyföldi kenyeres bajtárshoz, ha eszébe nem jut a 
tejes puliszka.

A Szent György-Kapu

„Kívánhat-é ember többet:
     derékaljnak szülőföldet

     s két cserefa tömött árnyát
     szemfedőnek?”
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Könyvismertető

Az utóbbi években sűrű egymásutánban jelentek meg 
a marosvásárhelyi Bölöni Domokos novelláskötetei, sőt a 
tavaly - a kerekebb 75. évfordulóra - kettőt is 
megjelentetett. Ezek egyikét, a nem évfordulósat forgatva 
először a címen gondolkodhat el az olvasó: A harmadik 
pohár (alcíme szerint: Karcolatok, novellák). A kötetet a 
szerző köré szerveződött alkotói társaság legismertebb 
tagja, Elekes Ferenc költő és író ajánlja, a könyvcímre 
válaszoló címmel (Előszó gyanánt. Bölöni bora). A 
rövidre fogott ajánlás utalásai között szerepel közmondás 
(nyilván a borral kapcsolatos), nemzedékük jelképeként a 
keserű pohár is felbukkan, majd a saját, alkotói létükben 
gyökerező igazságok. 

Persze nem erre gondolunk, amikor a könyvet 
kezünkbe vesszük, és a címlapról a hegedűt tartó szerző 
néz szembe velünk. Már ha vannak előzetes elvárásaink. 
Bölöni Domokos rövidprózai írásait részint humorba 
mártott tollal írja, másrészt pedig groteszkbe meg 
abszurdba hajló történetek uralják novelláskönyvei 
hangulatát. Valóságalapjuk az az erdélyi 
helyzet és állapot, amit a szerző kitűnően 
ismer. Székelyek és magyarok, néha idegen 
országokba szakadt és ott már szociali-
zálódott egyedek által képviselve, minket 
ismerő románok, velünk élő erdélyiek a 
főszereplők. Lecsúszott egzisztenciák, 
megnövekedett egójú senkiházik, vidéki 
színésznők is akadnak köztük, hogy az 
egyszer fent, egyszer lent igazsága csorbát 
ne szenvedjen. És legalább két, netán 
három nyelv ismeretét feltételezik a 
Bölöni-kötetek olvasásukkor, aztán elég a 
legjobbnak tartott saját is, hogy azon 
értelmezzük a történeteket. Mert ha azzal 
maradunk, hogy elolvasunk egy-egy történetet és már ki 
is próbálunk lépni belőle, vissza a magunk világába, az 
igazság ismerete szenved csorbát. 

Zinger apó (Ösmerős ösmeretlenek) is úgy beletor-
názza magát ebbe a nem eléggé ismert világba, mint a 
szerző ismerősei, barátai (a néhaiak közül Gyalu, vagyis 
Gelu Păteanu költő, műfordító vagy Kedei Zoltán festő, 
Majla Sándor költő), akiket belevegyít ezekbe a furcsa 
történetekbe. Vagy a Bazsarózsa névtelen hőse, akiről ez 
a legfontosabb tudnivaló: „Minden éjszakája a halál suta 
főpróbája”. De éppenséggel nép- meg műdalok is 
válhatnak ismerőssé ilyen alapon (Mondják meg 
Petőfinek). Aztán ebben a furcsán keveredő világban 
vissza-visszatérnek még a hajnali vonathoz indulások 
emlékei is, a régi lakodalmak hangulatai.

Dicsőségesnek nevezett esztendőket is fölemleget a 

szerző, ám a világ mulandó dicsőségét példázza vele, 
elmúlt és már csak az emlékezésben élő rendszerekét, 
időszakokét. Egyik élményréteg - a talán legvékonyabb - 
innen fakad. Vastagabb az arra következő másik, saját 
gyermekkora, melyben még tovább él a korábbi, ha 
másként nem, egy-egy furcsa figura történései által, ekkor 
még jegyzők (Jön a bika!, Burtosz jegyzője) és már 
párttitkárok, téeszelnökök irányították a népet. 

A mába vezető, már mögöttünk lévő időszak és a 
tegnapok is benne vannak Bölöni Domokos novelláiban, 
karcolataiban. Azokkal az elcsavarodott életű túlélőkkel, 
új életet tervezőkkel, múltban élőkkel, akik már nem 
köthetők egyetlen környezethez: a szülőföldhöz, mert 
pelyvaként fújja őket a szél, vagy megszenvedett 
ifjúkoruk színhelyére és vélt biztonságába vágynak 
vissza. És közben az is kiderül, hogy némelyik történet 
jóval régebbi, mint vélnénk, más szóval nem is azé, akitől 
halljuk. Régi és távoli háború eseményei, megsárgult 
folyóiratok hírei szivárognak át a mába… Sőt, egy-egy 

régi, szépirodalomból ismert történet is 
befészkeli magát, a szerző révén, ezekbe 
az írásokba. Megesik, hogy egy-egy ilyen 
régi történetet valamilyen módon össze-
kapcsol a jelennel (A képviselőjelölt 
kabátjáról), annak kuszaságával keveri el. 
Ismerős a szerző ennek a világnak minden 
szege-lyukában.

Kérdés, hová és miért visz magával a 
szerző ezekben a rövid írásokban? Csupán 
a saját múltjába? Vagy nemzedék-
társaiéba? Honnan hová akar eljutni 
ezekben a történetekben? Csupán innen 
oda, vagy nagyapái korából unokái 
világába? Mert az sem egyértelmű, hogy 

felfedező úton jár-e a szerző vagy csak barangolni indul, 
elcsatangol egyik völgyből a másikba, vasúton innenről 
túlra, városról vissza a nagyszülők falucskájába. Mert a 
közelmúlt, a kényszerű bezártsággal, ijesztő. Barátságot 
kötve a magánnyal – jellemzi, másutt ezt a megállapítást 
olvassuk: „most a legtöbb ember félelemben él, nem 
figyel másra”. 

Nem túl kedvező sem az egyénre, sem a társadalomra 
nézve. Ezért persze nem kell megvádolni semmivel a 
szerzőt, nem ő alakította ezt ilyenre, „csupán” megfigyeli, 
lejegyzi. Ha még nem vettük volna észre, miben élünk. 

Ettől eltekintve nem rossz Bölöni Domokos 
karcolatainak világában élni. Néha fáj az is, hogy olyan 
volt a múlt, és hogy ilyen lett a jelenünk. Na de a jövőt 
alakítani azért még lehetne!

P. Buzogány Árpád

Ismerős világok határán
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várja a megváltó hajnal hasadását, gondolván: „mindenki 
úgy veszi ki részét a forradalomból, ahogy képes”. 

A történet végül kafkai vonásokat ölt magára: a főhős 
riadtan nézi a másik énjét, amely egyre idegenebb, és 
távolodóban egyre zsugorodik. Ahogy hazafelé ballagott, 
„A házak közé érve kutyaugatás fogadta őt. Egyre 
dühösebben ugattak a dróthuzalokon futkorászva. – Ez 
lenne a mi perspektívánk?! – akartam kiáltani az 
összeszorított ökölnyire zsugorodott idegen után.” 

Igen, kedves Béla! A rendszerváltás hajnalán határok 
nélkül akartuk belekiáltani a világba a feleszmélő, a 
feltámasztó csodákat, és látni a remény csillagát! Azt, 
hogy itthon vagyunk az egész Kárpát-medencében és 
szabadok vagyunk! 

A címadó esszé első mondata így hangzik: „A 
harangzúgás egy település lelkének éneke. Lelki manna az 
átutazó idegennek is, melynek ütemére lelassítja lépteit, 
percekre átlényegül, visszasuhan a múltba, a gyermek-
korába s talán azon is túl.” A szerző bemutatja a tájat, 
látjuk, hogy merre jár, eszébe jut, mit mondott 
harangozáskor a nagyapja, felvillan emlékezetében a 
foltozott nadrágú öreg harangozó; harangszó tudatta a 
határban dolgozó mezei munkásokkal, hogy dél van, enni 
és pihenni kell. Megtudjuk azt is, hogy „A szürkületi 
harangszó halálesetet jelentett. Előbb a kis lélekharang 
csendült fel háromszor, ha férfi, kétszer, ha nő, egyszer, ha 
gyermek volt, akit az Úr magához szólított. Ezután az összes 
haranggal három verset húztak egyformán mindenkire. A 
vasárnapi összehúzás, amikor a kis- és nagyharang 
egyszerre szólt, az istentisztelet kezdetét jelezte.” 

A szerzőnek egy szép zsoltár jut eszébe, gondolom, 
őseivel elénekelte párszor, hogy aztán benézzen a híres 
francia irodalom ablakán, idézve egy francia katolikus 
filozófust, aki La Fontaine „A dunai paraszt” című 
meséjére célozva azt írta: „Egy dunai” (vagy garonne-i) 
paraszt, mint tudjuk, olyan ember, aki a földön jár, s 
nevüken nevezi a dolgokat.” Király arra a következtetésre 
jut, hogy a hagyományos paraszti életforma megszűnése 
nem kellene maga után vonja a szakralitás iránti áhítattal 
vagy tisztelettel viselkedő emberek provokálását. 

Lehetetlen elhallgatni egy már-már metaforává 
emelkedő eseményt, láttatva, hogy miként nevezi néven a 
dolgokat a jogait fitogtató Európa, és hová süllyedt a 
hedonizmusában. S. Király Béla elkalauzol minket a 
Párizstól dél-keletre fekvő Melun város határába, a 
Szajna parti szépséges faluba, Boisettes-be. A 
négyszázötven lelket számláló és fogyatkozó népességű 
településen egy nyaraló párocska azzal fordult a meluni 
bírósághoz, hogy szüntessék be a harangszót, mert 
zavarja nyugalmukat. A helyi bíróság eldöntötte, hogy 

S. Király Béla kötetbe gyűjtött esszéit, publicisztikai 
írásait tartalmazó könyve 2019 novemberében jelent 
meg, de mondanivalója továbbra is aktuális. Talán 
Hogyan tovább Európa? alcím illene a Harangzúgás 
vagy laikus humanizmus című kötethez, amely a 
Magyar Szemle Könyvek kiadásában látott napvilágot. 

A Budapesten élő szerző – aki tanár, közíró, 
politológus, műfordító és szerkesztő - 1957-ben született 
az erdélyi Sóváradon. Előbb Kolozsváron a Babes-
Bolyai Egyetemen filozófiából és történelemből, majd a 
budapesti ELTE-n politológiából szerzett diplomát. A 
tanítás mellett azóta is minden idejét szellemi munkával 
tölti. Nemrég fordította le franciából többek közt Molnár 
Tamás katolikus filozófus Európa zárójelben című 
nagysikerű könyvét, amelynek ünnepélyes bemutatóját 
május végén tartották a Terror Házában. A kerekasztal 
beszélgetésen Hidvéghi Balázs európai parlamenti 
képviselő, Békés Márton kutatási igazgató és Molnár 
Attila Károly, a Századvég könyvkiadó igazgatója 
méltatták a kötetet a fordító jelenlétében.

A Harangzúgás vagy laikus humanizmus című kötet 
több mint 400 oldalán át barangolva egy percig sem 
tévedünk el a szerző mondanivalójának sűrű erdejében. 
Tisztásain az olvasó meg-megpihenhet elmélkedni. S. 
Király Béla nemcsak erdélyi falvakba, hanem európai 
fővárosokba is elkalauzol. Hogyan tovább Európa? - teheti 
fel a húsbavágó kérdést minduntalan az olvasó. A választ 
keresve annyit mindenképpen megtehetünk, hogy a 
szerzővel együtt fürkésszük a lehetőségeket. Eszembe 
jutott Shakespeare, aki már 500 éve feltette a kérdést: Vajon 
reménykedhet-e még az áldozat az oroszlán szájában? 

A könyv első része a francia szerzők időszerű 
elemzéseit tartalmazza, majd a Pandóra magyar szelencéje 
című fejezet esszéi következnek. A kötet harmadik része a 
szerző publicisztikáinak birodalmába vezet. 

Az Utószót Az a régi december című dokumentum-
gyöngyszem helyettesíti, amely személyes élménnyel 
gazdagítja a történelemben és irodalomban járatos olvasót. 
A szerző ott volt egy székelyföldi kisvárosban az 1989 
karácsonyát követő napon, amikor az alsóváros 
központjában, a Medve Szálló környékén az elkötelezett 
emberek új vezetőséget választottak az elmenekült 
helyére. Szinte mi is ott érezzük magunkat, annyira jól 
ecseteli a néplélek minden moccanását. „Az ismerős 
arcokkal tűzdelt tömeget követtem én is – írta -, a téli 
vakáció idejére messziről hazaérkezett.”  Olyan 
érzékletesen és finoman ecseteli azt a választást, a furcsa 
agorán való hó ropogását, a csúszdás gondolatot, majd 
visszalopakodását a választás helyszínére pirkadatkor, ahol 

Harangzúgás vagy laikus humanizmus?
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ezentúl csak a nemzeti ünnepeken, vagy vészhelyzetben 
zúghat a harang, hiába esedezett kétszáz helyi aláíró a 
harangütés megszokott dallamáért. Jelzés értékű, hogy 
Boisettes-ben nem szól a harang. Az is kiderül az 
esszéből, hogy az Egyház legnagyobb lányának 
országában, Franciaországban, a köztereken emberjogi 
aktivisták, a jogkufárok abrakadabrái nyomán betiltatták 
a betlehemi installációt. A szerző így folytatja: „A laikus 
humanizmus kalapbűvészei, az európai jog fullajtárjai – 
dresszírozva, idomítva a korszellemtől – így szolgálják ki 
a jöttment, önkéntes alanyokat, a változó divathangulatú 
fogyasztót, és leborulnak a devizaalapú új undokok lábai 
elé. A közönséges adózók, a társadalmat vállunkon tartó 
kariatidák közérzete pedig mellékes. (A többség sorsa: az 
alkalmazkodás. Ha keresztény: annál inkább.) A Szajna-
parti faluban a harangszó zavarja a szabadidejüket 
agyoncsapókat, és a közösség, akik közé befurakodtak, 
mit sem számít. Magyarországon, a Duna-parti 
Szentendrén – mutatis mutandis – lefejezik és leköpködik 
szilveszter éjszakáján a templom előtti betlehemes kisded 
Jézust.” A szókimondó szerző veretes véleményét a 
következőképpen összegzi: „Előbb utóbb bebizonyo-
sodik, hogy kereszténység összhagyományának vállalása 
nélkül nincs emberiesség, igazságosság, morál, rend, 
gazdasági prosperitás, egyéni és közösségi szabadság, 

jogállam és demokrácia. E hagyomány éltető erejének 
elsorvasztása csak nihilizmust és önkényt von maga után. 
A keresztény örökség Európa megújulásának forrása.” 

S. Király Béla szerint „Kereszténynek lenni nem 
pusztán hit kérdése, a kereszténység értékeihez igazodni – 
például az oktatásban – közügy. Sőt, a keresztény értékek 
vállalása, érvényesítése napjainkban politikai 
cselekvéssé kell váljon, ha Európa önálló entitásként akar 
létezni” Punktum - tenném hozzá -, de csak kapkodom a 
fejem, annyi mindenre kiterjed politológusi figyelme, éles 
szeme. Például idézi Charles de Gaulle konzervatív 
forradalmárt (tábornok volt, és a második világháborúban 
a francia nemzeti függetlenségért harcolva irányította az 
ellenállási mozgalmat), aki egyik sajtótájékoztatóján 
kertelés nélkül kimondta, hogy számára Brüsszel mate-
rializmusa érdektelen. „Az én Európám Dante, Goethe és 
Chateaubriand Európája.” – hangsúlyozta de Gaulle.

Ezekhez nincs mit hozzáfűznöm, csak bátorítani 
tudom az Átalvető kedves olvasóját, hogy ha többet 
szeretne tudni a fenti témáról, vegye kezébe ezt a 
könyvet. Többek között az is kiderül belőle, hogy mi fán 
terem a laikus humanizmus.

Juhos-Kiss János

Tóparti hangulat 
Igazi kánikula volt, amikor megérkeztem a szovátai 

Piroska-tóhoz, hogy természeti megfigyeléseket készít-
sek. Már javában fürödtek a gyermekek és felnőttek. 
Nagyon élvezték a pancsolást, vidáman sikongattak. 

Letelepedtem egy hűvös, árnyékos helyre, ahonnan jó 
kilátás nyílik a tó vizére. A mandulalevelű vízinövények 
majdnem felét elborítják a víztükörnek. Gyökereik 
mélyen lenyúlnak a fenék irányába, de erezetük, 
szőrgyökereik szabad szemmel is láthatóak, annyira tiszta 
még a víz. Fölöttük kékeszöld mezű légivadászok - a ter-
metes szitakötők - játszadoznak, csaponganak, bámu-
latosan ügyesek az irányváltoztatásban. Folyamatosan 
megcsillannak röptükben legalább négyen-öten is a 
vibráló levegőben. Kitartóan kergetik a szúnyogokat, 
lepkéket. Gyönyörködve szívom magamba a sokféle 
színben pompázó látványt.

Ha nem moccanok, megleshetem néha a vízinövé-
nyek között merészen tornászó zöldes békákat. A tó déli 
és északi peremét üdezöld nádszálak ezrei ölelik át, a 
délkeleti oldalon fűzfabokrok zöld vesszői nyújtóznak a 
tükröző víz fölé. Keleten vagy 30 méter hosszúságban 
széles, friss padozat, amelyen három tölgyfadeszkából 
készült háttámlás pad kínál kényelmes ülőhelyet a 
távolról érkező turistáknak. Kulturált körülmények közt 

lehet itt pihenni, gyönyörködni a sóvidéki erdőben - ahol 
egyformán jól érzi magát a gyertyán, a bükk, az éger, a 
juhar, a galagonya és a fűzfa hat faja -, a magasban kéklő 
végtelen azúrban.

Amíg jegyzetelek, a tavi békák messzire hangzó hang-
versenye betölti a nyári étert. Vajszínű galagonyalepkék 
csaponganak egyik parttól a másikig. A Nap hajtóereje 
egészen az árnyas erdőig segíti-repíti őket.

Hirtelen csobbanás hallatszik úgy 25 méterről: a 
bokron túl két kamasz fiú vetette magát a vízbe. Vadonatúj 
hangjukon ordítják bele a világba, hogy ők itt a víz urai. 
Néha lebuknak két méter mélyre is, majd sima, fénylő 
hajjal tűnnek fel újra a felszínen.

Amint továbbvonul az egyik hangos gyerkőc-csapat, 
előmerészkedik a sűrű nádasból a tőkésréce barnás színű 
tojója. Hosszan, vidáman fürdik és tollászkodik, majd 
komótosan a tó közepe fele kezd úszni.

Égeti már a nap a kezem, a térdem; elindulok lefele a 
sétányon a gazdagon tükröződő Medve-tó irányába. A 
padolt sétánytól alig pár lépésnyire fehérköpenyű sószikla 
emelkedik legalább két méter magasra. Sokezer éves 
rejtőzködés után megmutatja fehér testét az erdőnek, és az 
arra járóknak, igazi geológiai ritkaság.

Közben elvonulnak mellettem a vállalkozó kedvű 



25EKOSZ-EMTE Nyári jegyzetek

2022. szeptember

Fürdőkultúra Háromszéken
 Fényűzés bizony a fürdőzés! Idő és földrajzi hely, no 

meg a társadalmi környezet határozza meg, s az ember 
diszpozíciójára, hangulatára lehet kedvező hatással.

Távol esik ugyan tőlünk, székelyföldiektől a mi vízi 
városunk, a római Aquincum, illetve a mai Budapest, de 
azért Háromszék nem egy települése igazi vízi falunak 
tekinthető. Gyógy- és élményfürdőket nem találni ugyan 
szülőfalumban, de a kanyargó Kászon pataka mondhatni 
bejárja Kézdiszentlélek minden falurészét, s csak ezután 
halad tovább, igyekezvén, hogy elérje a Feketeügyet. 
Északról jődögél, s elhagyva Szárazpatakot, az egykori 
Mikes–Tarnóczi-várkastélyhoz tarto-
zó lapályt, a Kasolyát keresztülkasul 
vágva érinti a Felszeget s a Várme-
gyét – itt öleli magához a Peselnek 
patakát –, majd a Porond, a Vízága, 
aztán a falu központja s az Alszeg 
következik, több kisebb-nagyobb 
kanyarulatot véve ezalatt. 

A falun áthaladó két főútvonal, a 
Kézdivásárhelyről a Kászoni-
medence, illetve a Szentföld falvai felé haladó többnyire 
tisztes távolból követi a patakot, de két rövid szakaszon 
párhuzamosan haladnak, a telkek pedig hol jobb, hol a bal 
partján vagy éppen mindkettőn a patakig nyúlnak, így 
sokak mondhatják el, hogy saját levük van. Irigyeltem is 
egyeseket ezért gyermekkoromban! Nem gondoltam meg 
akkor, hogy áradáskor őket bizony meg-meglátogathatja, 
benézhet még házukba is, otthagyva iszapos nyomát...

Amíg nem szorították beton- és kőfalak közé a ka-
nyargó Kászont, közvetlen közelségét élvezhette a vízi falu 
minden lakója, apraja és nagyja, mi több, ember és állat 
egyaránt. Sőt, élvezte is! Virágzott a fürdőkultúra a múlt 
században, kiváltképpen a férfiak és gyermekek körében. 
Ha kevesebben is, de a nők is ugyancsak tudtak örülni a 
patak selymes vizének nyár idején. Sokféle meggondolás, 
társadalmi előítélet, megannyi gátlás, nem utolsó sorban a 
különleges kellékek, a fürdőruha teljes hiánya tartotta 
vissza többségüket a szabadvízi fürdőzéstől. Esetleg 
testvérek vagy meghitt barátnők találták meg a módját, 

kamaszok, és a dobbantóról jól elrugaszkodva ugornak 
egy-egy meredek fejest a Piroska-tó mélyebb részébe. A 
meleg napoktól enyhébb lett az édesvizű tó is; bátran 
csobbannak bele az erőtől duzzadó, izmaikat edző, kama-
szodó szovátai legénykék. A hangjuk ujjongó, élesen 
hasít bele a levegőbe, nem ismer korlátokat. 

Ezektől a szikrázó hangoktól lesz teljes a nyár 
szépsége.

Márton Béla

hogy ilyesféle élvezetet engedjenek meg maguknak. Persze 
hogy vízbe érve kacarásztak, sikongtak és – miért ne! – 
pajzán gondolatok is megfoganhattak bennük. Egyikük 
mondá: Ja-ajj te, Terii!, másikuk  meg: Ja-ajj te, Borii!

A gyermekek és férfiak zajosak voltak, kedvük magasra 
hágott a délutáni órákban. Belegázoltak a vízbe, 
lubickoltak, locsolkodtak, az ügyesebbek és bátrabbak meg 
fejest vetettek, mások, amilyenre sikerült... Nem volt akkor 
fürdőszoba a lakásokban, még fürdőkád sem, így, ha 
elviselhetetlen volt a meleg, a nagyapámkorúak is 
odahagyták a bádog mosdótálat vagy a fából készült 

mosókádat meg csebret, s irány: a 
patak. Mit sem adtak a divatra, csak 
vizet lásson öreg testük!

Volt is olyan fürdőruha-bemutató 
ilyen alkalmakkor, amilyet ma el sem 
tudnánk képzelni. A kisgyermekeké 
volt a legegyszerűbb, anyaszült 
meztelenül élvezték a vizet, a parton 
pedig a napot. Az iskoláskorúakon 
viszont már rövid szárú, általában 

fehér vászonszövetből készült fürdőnadrág vagy klottgatya 
volt még hatvan-hetven évvel ezelőtt, az apáknak viszont 
megtette a nyári, sliccel ellátott, varrónő készítette alsó 
fehérnemű is. Egyeseknél ez akár szárközépig is érhetett. A 
fontos az volt, hogy élvezhessék a vizet. Borultak 
nagyokat, s úsztak, ki ahogy tudott, többnyire a kutya- és 
hátúszást „uralták”.

Előbbi úszásnem erősen tanácsos is volt Vince 
bácsinak, a suszternak, aki lévén, hogy kis árnyékos 
műhelyében sem bírta elviselni már a hőséget, hamarjában 
minden göncét, még alső fehérneműjét is levetette magáról, 
kivéve hosszú, nyakba akasztható s derékban megköthető 
melles surcát, s igyekezett a kertje végében lassan áramló, 
éppen göbét formáló patak irányába. Ámultak s derültek is 
az idősödő férfin a szomszéd gyermekek, amint úszás 
közben a csóré feneke, mint két fél fehér cipó a vízfelszínen 
világított és himbálódzott...

A falusi székely fürdőkultúra nagy dicsőségére!                                                                                     
Borcsa János, Kézdivásárhely     

Tamási Áron

Belátónak és türelmesnek kell lenni, mert az
 élet rendjét senki nem tudja úgysem felforgatni. 

Aki megöregszik, kíméletet érdemel; 
aki pedig fiatal, az érhet még jobb időket.  

 

A Kászon-patak (Forrás: wikipedia)
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Nyaralás selyem nélkül
Gyermekkorom egyik kereseti lehetősége a selyem-

hernyó-tenyésztés volt, azaz a lepke harmadik alakjának, 
a gubónak a termelése. A kész gubóért elég jól fizettek. 
Nekünk, suhancoknak pedig nagyon kellett a pénz. Az 
„alapanyag” a lepke pete alakjában volt. Aztán, amikor a 
padláson eszkabált rostaszerű fakeretben kikeltek a kis 
milliméteres hernyók, elkezdődött nekünk a haddelhadd. 
Kezdetben lustán, aztán nagy mohósággal rágták a 
„takarmányt”. Ezek a valóságos evőgépek reggeltől estig 
falták a friss eperlevelet, de csakis azt. 

Néha kilométeres távolságból kellett szállítani a 
közönséges eperfalevelet. Vesződséges munka. Hihetet-
lenül gyorsan nőttek a hernyók. Közben kinőtték a 
bőrüket, és levedlettek, új ruhájukat mutogatván. A 
méretes gubókhoz naponta legalább ötször kell friss 
lombot adni. Ez idő alatt persze sokat veszekedtünk, hogy 
ki a soros az eperlevelek begyűjtéséért, melyet csomókba 
kötve cipeltünk a hátunkon fel a padlásra. És ez így ment 
hat héten keresztül, amikor is az ujjnyira megnőtt hernyó 
megunta a zabálást, gubót készített, vagyis majd' egy 
kilométer hosszú selyemszállal vette körül magát. De ez a 
szál akár három kilométeres is lehetett. (Manapság évi 
145 ezer tonna selymet termelnek a hernyók.)

Amint a hernyók befejezték a lakásépítést, a gubó-
jukban lassú átalakulással bebábozódtak. Nekünk pedig 
két-három hetünk volt arra, hogy a bábokat elpusztítsuk, 
mielőtt a belőlük kifejlődő lepke kirágja magát a gubóból, 
hogy elölről kezdje négyalakos életét: peterakás, hernyó, 
báb, lepke. Ezért a hozzáértő tenyésztő a gubóban levő 
bábot forró gőzzel megöli, majd megkeresve a 
selyemszál végét, letekercseli. Így aztán öt-hat szálat 
összefogva készülhet az aranynál is drágább selyemken-
dő, alsónemű vagy menyasszonyi ruhadarab. A kínaiak 
nagyon büszkék rá, ami nem csoda, hiszen a tenyésztése 
négyezer éves múltra tekint vissza. Állítólag egy hittérítő 
barát – kampós bambusz vándorbotjába rejtve – 552-ben 
csempészte be a gubókat Európába. Magyarországra már 
egy olasz telepes hozta be, Budán pedig egy épületet is 
neveztek el a selyemgombolyítókról.

Amikor valamennyi hernyó bebábozódott a gubójába, 
összeszedtük őket. Boldogan vittük volna az átvevő-
helyre, de az bizony zárva volt. Az átvevő a szabadságát 
töltötte – valahol a vízparton. Mi pedig sajnos, akkor még 
nem tudtuk, hogy forró vízben kell elpusztítani a bábokat, 
és odalett a képzeletbeli zsebpénzünk, amikor láttuk 
kibújni a lepkéket. Selymük már nem ért egy fabatkát 
sem, mert a szépen felgöngyölt szálakat átrágták. 
Állítólag a leforrázott bábokat a kínaiak finom cseme-
geként fogyasztják, de nekünk, suhancoknak, nem volt 
gusztusunk hozzá.

Az igazi hernyóselymet sem a műselyemgyártással, 
sem egyéb textíliával nem lehet pótolni. Vagyis az egyik 
legfinomabb kelmét egy hernyó készíti.

Egy alkalommal a plébánosunk a strandra vitt minket, 
a ministránsokat. Rajtam éppen egy selyem fürdőnadrág 
volt. Amint megérkeztünk, nyomban egy magas 
„fenekest” ugrottam a vízbe. Amikor kimásztam a partra, 
hatalmas nevetés fogadott. Kiderült ugyanis, hogy hátul 
elhasadt a selyem, és csupasz hátsóval éktelenkedtem. 
Nem csoda hát, hogy azóta fenntartásaim vannak a 
hernyókkal kapcsolatban.

Ráadásul pénzhiány miatt elmaradt a nyaralás is.
Pápai Gábor

Budapest, 2016. május 28.

Füstjelek
B. Osvát Ágnes

Hideg-kék füstjelek lengik be
   holt álmok alkonyát.

   S mi a világ szélén is megtaláljuk
   álmaink fehér templomát.

   Itt lakozik a béke
   és a nagy, szent nyugalom.

   Míg nekünk lángolnak a pipacsok
   szelíden búvó patakpartokon.

   S dús kertekben érnek az élet piros ízei.
   Ki szed le nekünk, érett málnaszemeket?

   S ki oson el közben, megírni
   azt a rövidke levelet?

   Mindig felbukkan egy út valahol.
   És mindenütt akad egy vízpart,

   hol a csend kék üveg-búrája ránk borul.
   Miközben, valahol érett-csábítón 

   piroslik az alma a fán,
   szükségünk van az áhítat percére,
   magányunk börtönébe zárva…tán.

   „Ki viszi át a túlsó partra a szerelmet”
   mikor egekig ér már a magány?

   Ó, a végtelen, előttünk mindig kitárva,
   s a természet aranyló sátorába'

   körülfon az elmúlás vörös varázsa. 
   És megtalált Golgotánk alkonyfelhői alatt

   bokánkon nyüszít az ólomsúlyú lánc:
   Volt egy tánc…volt egy tánc…volt egy tánc…
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siklódin és a sóváradin pedig nincsen zsinóros vitézkötés. 
Egyik sem tudna – még írói segédlettel sem – zöldeskék 
színben játszani. Szót érdemel a „sokat tekergő” zsinór is. 
Tamási találó jelzője hiteles néprajzi adatnak is felfogható 
a zsinórdíszes harisnya sóvidéki térhódításáról, mert a 
zsinórozás még nem volt általános a huszadik század eleji 
harisnyákon. Az egyik faluban, aki ilyen harisnyában járt, 
élhetett a lófő származás tudata, esetleg módos gazda 
volt, de semmiképpen sem tartozott a szegényrendűek 
közé. A másik faluban lehetett szűkösen élő kisbirtokos, 
fuvaros, aki ünneplő harisnyáját vette fel, ha a városba 
ment.

A farkaslaki székely Tamási Áron egyetlen mondatá-
ból egész világ tárul elénk, bizonyságául annak – ha ezt 
még bizonygatni kellene –, hogy az író milyen mélyen és 
aprólékosan ismerte népének kultúráját. És hogyne 
ismerte volna a székely harisnyát, hiszen abban járt 
legénykoráig, mint akármelyik farkaslaki gyermek és 
legény. A viseletváltásra évtizedek múltán így emlékezik 
vissza a Szülőföldem című írásában: „S ahogy ott állok, 
egy régi húsvét jut eszembe, a háború első húsvétja, 
tizenötben. Az ötödik gimnáziumban jártam éppen, s a 
székely harisnya viseletét akkor tettem le, húsvét napján, 
reggel. Szép barna öltönyt kaptam a helyébe, zöld 
pontokkal volt telehintve.” A viseletváltással a falu 
szemében a diák is az úrfélék, az urak seregébe lépett – a 
harisnyásokéból a nadrágosok társadalmába –, mint 
csattanós novellájának másik szereplője. Az írónak elég a 
sófalvi székely harisnyáját felvillantania, hogy egyedi-
ségében láttassa alakját. A szekérre kérezkedő úrféle 
öltözetében viszont nem talál semmi egyedi vonást. Csak 
azt, ami megkülönbözteti a harisnyástól. Az úr 
egyszerűen: nadrágos. De a szót, hogy nadrágos, meg 
azt, hogy úr, úrféle, hivatalbéli, tíznél többször is leírja a 
viszonylag rövid novellában. A harisnya és a nadrág így 
válik tollán egy-egy életforma, egy-egy emberi világ 
jelképévé.

Bár a Sóvidék egészére túlzó az a közszájon forgó 
vélemény, hogy a két világháború közötti időben 
mindenki harisnyában járt, aki nem úr, vagy nem cigány, 
visszaemlékezésekkel és fényképekkel igazolható, hogy 
a népviselet leggyakoribb hétköznapi és ünnepi 
nadrágféléje volt. Felsősófalvára a harmincas években 
egy Dobra János nevű szabó költözött, és az emlékezet 
szerint ő húzott először pantallónadrágot. Nem telt bele 
sok idő és mindenki dobra-nadrágnak hívta a pantallót, s 
ez az elnevezés évtizedekig megmaradt, míg általánossá 
nem vált a pantalló. Az urak, az úrfélék dobra-
nadrágosok. A fejesek mindig dobra-nadrágban jöttek.

A sóvidéki felnőtteknek egyszerre általában három 

 Ki ne emlékezne Tamási Áron remekbe szabott 
novellájára, a Sóvidéki társasjátékra? A Székelyudvar-
helyről hazafelé tartó atyafi szekerére fölkérezkedik egy 
úrféle, aki a fuvaros előtt nagyurat akar játszani, de 
emberében mókamesterre akad. S az éppen csípős 
kedvében van, meghordozza és megfüröszti észjárásának 
csillogó patakjaiban, megtáncoltatja csúfolódó, kanyar-
gós nyelvi ösvényeken. Egyszer-kétszer az úrféle is 
eltalálja a hangot, sőt visszavág, s a szópárbajból így lesz 
országúti társasjáték, hogy a végére kiderüljön: a mókás 
székely fuvaros és az úr nemcsak szomszéd falusi, hanem 
szegről - végről rokonok is…

Ahogy az országúton megjelenik a szekérrel, az író 
röviden, de annál találóbban jellemzi a társasjáték 
főszereplőjét. „Fent egy keresztbe vetett deszkán tömött 
székely ült, derűsen, mókára született arccal. Inge 
messzire fehérlett. Harisnyáján zöldeskék színben játszott 
a sokat tekergő zsinór…” Hm! Álljunk meg egy 
pillanatra az olvasásban. Tömörség ide, találó jelző oda, a 
viseletnél nincs valami tévedés? Esetleg írói túlzás, 
megszépítő messzeség? Az ing fehérségére mindenki 
rábólint. De a harisnya zsinórja miért zöldeskék színben 
játszik? A mi harisnyánk zsinórja sem messziről, sem 
közelről nem ilyen színű. Ezt tanúsíthatják a felcsíki, a 
gyergyói, a háromszéki és az Udvarhely környéki 
harisnyások. És még inkább számon kérhették volna az 
írón a korabeli székelyek. De ne siessünk a számon-
kéréssel, mivel az író még nem fejezte be a mondatot. 
Olvassuk tovább, mert most jön a csattanója: „… és 
büszkén hirdette, hogy: Én sófalvi vagyok.” 

Nem akárhová való székely ül tehát a szekéren átlag 
harisnyában, hanem sóvidéki, sófalvi székely. És a 
székely sófalvi, pontosabban felsősófalvi harisnyában 
van, tehetném hozzá. Bárki ellenőrizheti a helyszínen, 
megnézheti a korabeli harisnyákon, én is megtettem. 
Tamási művészi jelzője néprajzi értelemben is hiteles és 
pontos. A felsősófalvi harisnya zsinórozása messziről 
valóban zöldeskék színben játszik, és azért, mert a zseben 
futó szegőszövet kék, a vitézkötés pedig zöld, illetve az 
ellenző alatti vitézkötés zöld, a zseb alatti pedig kék színű 
zsinórból készült. Elegyített díszítésű harisnyának 
mondják az ilyent a felsősófalviak, mert eredetileg az volt 
a rend, hogy a legényekét zöld, a középkorúakét kék, az 
idősebbekét pedig fekete zsinórral díszítették. Tamási a 
farkaslaki ember szemével láttatja a szekerező sófalvit, 
azt emeli ki jellemzésül, ami harisnyáját megkülönbözteti 
a más falusiakétól, akár egy olyan kis tájon belül is, mint 
Nyíkó mente vagy Sóvidék. A terepmunkám alapján 
állíthatom, hogy a farkaslaki és a korondi harisnya 
zsinórozása fekete, a parajdié és az alsósófalvié kék, a 

Tamási Áron és a székely harisnya
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rend harisnyájuk volt. Első a hófehér új, az ünneplő, ezt 
csak vasárnapokon és ünnepnapokon vették fel. Úgy 
vigyáztak rá, mint a szemük fényére. Ha megkopott, 
befogták viselni. A két rend viselő, viseltes közül a jobbik, 
a folt nélküli, még ember elejébe való, kapun kívülre. 
Ebben mentek hétköznap a faluba ügyes-bajos dolgaikat 
intézni, de könnyebb munkákra is felvették. Mikor a 
használatban kigyérült, megfoldozták. Leggyakrabban a 
térdét vagy ületjét. Kívülről megborították vagy belülről 
kibélelték. Ebben a harmadik rend harisnyában 
szántottak-vetettek, erdőltek, faze-
kaltak. Viselték télen-nyáron, tűző 
napon, fagyban, esőben. Nem 
eresztett bé se hideget, se meleget. 
Úgy tartották, hogy a harisnya 
megborítva, kibélelve többet kell, 
hogy tartson, mint folt nélküli 
állapotban. Mindenik harisnya 
átmehetett a fenti három fokozaton, 
de akinek mindig tiszta volt a 
harisnyája és fényes a csizmája, 
vagy aki mindig megborított haris-
nyában és bocskorban járt, messziről 
elárulta hovatartozását. A korondi 
fazekasok viselő harisnyájuk szárát 
feltűrték vagy szárközéptől levág-
ták, hogy ne akadályozza őket a 
korongolásban. Így lettek a faze-
kasok kurtaharisnyások. A felszegi 
gazdálkodók a két világháború 
között, sőt még később sem vegyül-
tek a fazekaló tószegi, szegényebb 
rendű kurtaharisnyásokkal. Azóta 
nagy változás állt be az életmódjukban, de az öregek 
napjainkban is emlegetik a kurtaharisnyát. A jobb földű és 
polgárosultabb Sóváradon a posztóból készülő priccses 
nadrág már a múlt század elején kezdte háttérbe szorítani 
a harisnyát. Itt különben nemcsak fehér, hanem szürke 
posztóból is csináltatták, ellentétben Parajddal, ahol csak 
a cigánykovácsok dolgoztak szürke harisnyában.

Ha már ennyiféle harisnyában jártunk székelyekül, 
érdemesnek mutatkozik rokonságát és múltját is 
szemügyre vennünk. A mai magyar köztudat általában a 
székelyek által viselt harisnyanadrágot tartja harisnyának. 
E házi posztóból készült ruhaféle különböző változatait 
viszont az elmúlt századokban a székelységen kívül 
Kalotaszegen, Szilágyságban, a Fekete-Körös völgyében, 
a Mezőségen és az erdélyi szászok körében is viselték. A 
románok cioareci néven ismerték. Népviseletük állandó 
ruhadarabja volt és napjainkban is az a domb- és 
hegyvidéken, így például Arges és Muscel, Hátszeg, a 
Felső-Marosmente, Avas és Naszód néprajzi tájain.

A székely harisnya viszont – amint erre többen 

rámutattak – szerkezetében, szabásában több ponton is 
különbözik más vidékek hasonló nadrágféléjétől. Először 
is szűkebb, a lábszárra, és combra feszülő. Fenékrészét 
betoldások alkotják, illetve kötik össze a szárakkal. Elöl 
elmaradhatatlan a két hasíték az ellenzővel. A szárakat a 
külső oldalukon varrják össze, s a varratba posztó - vagy 
szövetcsíkot illesztenek, ezzel szegik be a hasítékot is. 
Méternyi hosszú posztócsíkkal, kengyellel tekerik a 
szárakat szorosan a lábra. A harisnyának ez a formája 
hosszas fejlődés eredménye.

Alakulásának történetét dr. Nagy 
Jenő kutatásai alapján jól ismerjük. A 
legrégibb okleveles adatok szerint a 
harisnya szó jelentése: posztó láb-
szárvédő. Nadrág értelemben csak a 
18. századtól használatos. A posztó 
lábszárvédő a középkorban Európa-
szerte elterjedt ruhadarab volt. 
Combtőig ért, szárait nem varrták 
össze. Nadrágként hozzá a mai 
fürdőnadrághoz hasonlító berhét 
viselték. Ez a lábszárvédő feltehetően 
egyként őse a későbbi női- és 
férfiharisnyának. A 15. század végéig 
a magyar harisnya szárait sem 
varrták össze, vagyis nem volt 
fenékrésze, ületje. Ületül alatta a 
vászongatya szolgált, az egészet 
pedig eltakarta a kieresztett ing. 
Ilyenféle harisnyát (is) viseltek a 
közelmúltig a moldovai csángók és a 
gyimesi székelyek.

Nadrágformáját úgy nyerte el, 
hogy a szárakhoz – több változatban – fenékrészt kezdtek 
varrni. A nadrág-harisnya vagy a harisnyanadrág a 
használatnak sokkal inkább megfelel. Az így alakult 
harisnyanadrág bőszárú, ületű, eleje és fenékrésze 
egyforma, felváltva hordható. A harisnyának ezt a 
régebbi, bővebb, lazább típusát viselték az említett 
vidékeken és ilyen lehetett a székelyek harisnyája is a 18. 
század végéig.

A Mária Terézia osztrák császárnő által véres erő-
szakkal felállított székely határőrség, a katonai szolgálat 
az addig viselt harisnyát lényegesen módosította. A 
határőrség rendelkezéseiben olvasható, hogy a székely 
határőrök egyenruhája a népi öltözethez minél inkább 
alkalmazkodjon, és minél olcsóbb legyen, vagyis tartsák 
meg a viselni szokott fehér harisnyát (ti. nadrágot), a 
zekét (rövid posztókabát) stb. Az addig bő és eléggé 
nyitott felső részű harisnya viszont az ing betűrésével, 
illetőleg a rövidebb és szűkebb ing viselésével cél-
szerűtlenné vált. Így a székely határőrök harisnyája 
szabásában mindinkább a huszárságnál régóta viselt 

Felsősófalvi népviselet 
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szűkebb, testhezállóbb, menetelésre és lovaglásra 
alkalmasabb nadrág formájához igazodott. Ennek 
mintájára a harisnya szűkebbé, far- és combrészi 
betoldásokkal teljesen zárttá és csak egyféleképpen 
viselhetővé vált. Kiegészült szártekerővel és talpallóval.

Ekkortól kezdve vált megkülönböztető jellegűvé a 
szárak külső összevarrásába illesztett posztóbetét, a sinór 
is. Ez eredetileg az összevarrás tartósítására szolgált és 
ugyanolyan posztó, mint a harisnya anyaga. A határőrség 
felállításakor a posztócsík az ezredi hovatartozás 
kifejezője lett. Színe a katonakabát (zeke) gallérhajtó-
kájára varrt posztó színével egyezett meg és mutatta, 
hogy a harisnya viselője melyik határőri ezredben 
szolgál. Legalábbis ennek nyomait vélik felfedezni a 
néprajzkutatók abban, hogy vidékenként változott az 
oldalbetoldáshoz használt posztócsík vagy zsinór színe. 
Így Felcsíkban és Gyergyóban a piros vagy fekete-piros-
fekete vagy fekete-zöld-fekete, Középcsíkban a zöld-
fehér-piros, Udvarhelyszéken a széles fekete, Kászonban 
és Háromszéken a keskeny fekete oldalzsinórozás járta. 
Mára mindenütt a fekete posztóbetoldás vált általánossá, 
Felcsík kivételével, ahol megmaradt a piros.  És a 
Sóvidék néhány falujának kivételével - Alsó- és 
Felsősófalván, valamint Parajdon és Sóváradon - kék az 
oldalvarrat szegőjének színe.

A katonai egyenruha hatására módosult harisnyán 
nincsen sem zseb, sem zsinórdíszítés- vitézkötés, ez a 
sima harisnya. Ennek változataival találkozhatunk 
napjainkban is a marosszéki falvak székely népvisele-
tében. A harisnya itt is szűkebbé, testhezállóbbá vált, bár 
nem olyan mértékben, mint a keleti székelységben. A 
nyugati, a marosszéki székelyeket ugyanis nem sorozták 
be az állandó határőrszolgálatba. A harisnya szerkeze-
tének módosulása a katonai életmód kényszere nélkül itt 
lassabban, félmegoldásokkal ment végbe.

A napjainkbeli zsebes és zsinórdíszes- vitézkötéses 
székely harisnya jóval későbbi fejlemény, de valószínű-
leg ugyancsak a katonáskodás korából eredeztethető. A 
katonaságnál elsősorban a rangot viselő nemesi ivadék 
egyenruháját illette meg a zsinórdísz. Kezdettől fogva 
rangjelző szerepe volt. Ennek mintájára zsebes, vitéz-
kötéses harisnyát, – mint rangjelzést – a székely 
társadalomban csak a lófők viseltek, viselhettek. Az idők 
során veszített rangjelző szerepéből, illetve nem kötötték 
ennyire szigorú szabályok a zseb- és zsinórdísz 
megjelenését. Ámbár egy-egy falu öltözködési szokás-
rendjében sokáig megmaradhatott eredeti, rangjelző 
szerepkörében is. Így például Parajdon fennmaradt az 
emlékezete, hogy az első zsebes-zsinóros harisnyát a falu 
legmódosabb gazdája csináltatta. Ha viszont szegényebb 
rendű gazda merészelte kizsinóroztatni a harisnyáját, így 
beszéltek a háta mögött: Hát az meg ki? Mennyi a 
füstjoga (birtoka)? Tán eladó búzája van? Vagy 

egyenesen a szemébe mondták: Na, neked es 
takonyfolyás (t. i. vitézkötés - B.L.) kell a harisnyádra?

 A zsebes- vitézkötéses változat keletről, a 
Székelyföld belsejéből terjedt nyugat felé és a 20. század 
elején ért el Sóvidékre, általánossá viszont nem vált. 
Némely faluban, így Siklódon megmaradt a sima, zseb 
nélküli harisnya, Sóváradon és Szovátán is inkább ezt 
viselték. A korabeli parajdi fényképeken nyomon lehet 
követni, hogyan jelent meg először csak a zseb, a jobb 
oldalon, aztán kettő, először kisebb zsinórdísz – például a 
katonalegények harisnyáján –, aztán mind nagyobb. A 
zsebes-zsinóros harisnyának a Sóvidéken két szín- és 
formaváltozata alakult ki. Az egyik a korondi. Zsinórja és 
szegője fekete, a zseb karimáján gépvarrás fut, a 
zsebdíszek szilvamag alakú szövet rátétek. A zseb közepe 
alatt áll a kicsi vitézkötés, a hasítékok alatt a nagy 
vitézkötés. A másik a parajdi és sófalvi. Ennek 
oldalszegője kék és ugyanilyen színű a zseb szövetrátétje 
és a zsinór is. A zseb alsó peremét borító szövetrátétet 
fehér cérnájú gépvarrás díszíti. A zseb és a hasítékok alatti 
zsinórkötéseket virágozásnak, virágmintának is nevezik. 
A korondi típus a szomszédos nyikómenti harisnyához áll 
közel, s a Székelyföld belseje felé mutat. A parajdi-sófalvi 
típus a bekecsalji, marosszéki kékrátétes és zsinór-
díszítéssel mutat rokonságot.

 Összegzésképpen elmondható, hogy a 20. század 
első felében, Tamási Áron írói kiteljesedésének korában a 
szülőföldjén és a szomszédos Sóvidéken kiteljesedett a 
népművészet szabályszerűségeihez és a helyi közösségek 
igényeihez igazodó, a társadalmi hovatartozást, de 
jobbára korcsoportot jelölő és esztétikai funkciójú 
harisnyadíszítési és viselési szokás. Késői kivirágzásának 
nevezhető, mert ezzel párhuzamos folyamat a harisnya 
elhagyása, illetve felcserélése más nadrágfélékkel, városi- 
polgári ruhadarabokkal és öltözködési móddal. A 
kényszerű életformaváltással a posztóharisnya kikopott, 
eltűnt vagy eltűnő félben van a sóvidékiek hétköznapi 
viseletéből. Legutoljára az idősek vetik le a harisnyát 
vagy viszik magukkal sírba. Napjainkban ők viselik még 
megszakítatlanul a régi módi szerint, vastag gyapjú-
posztóból, télen-nyáron, viselőként, ünneplőként 
egyaránt. Nem változtattak életformát, a harisnyaviselők 
mind fölművesek, gazdálkodók, akik azt tartják, hogy a 
maga szőttesibe meg kell lenni. A napjainkbeli hétköz-
napi, munkaruha harisnya így ”a föld mellett kitartó idős 
ember” jelentéssel telítődött, annak szimbóluma. Ez 
eléggé kétértelmű, sokak szemében jelentheti a 
korszerűtlenséget, az elmaradottságot, az öregkori 
szegénységet is. A harisnyaviselők viszont jobban 
ragaszkodnak harisnyájukhoz, mint bármilyen más 
személyes holmijukhoz. Aki egész életében harisnyát 
hordott, abban temetik el. Az egyik idős felsősófalvi 
ember betegsége idejére levetette, majd kórházba került. 
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Egy napon üzent a hozzátartozóinak, hogy vigyék a 
harisnyát, mert ütött az óra. Harisnyában szeretne 
megpihenni, meghalni. Parajdi feleség pedig így 
jellemezte férje harisnyáját: Ha ezt húzza fel az uram, 
egész más ember benne, ügyel arra, nehogy sokat igyék, 
nehogy lődörögjön az úton.

     Búcsút vehetünk-e Tamási Áron és sófalvi 
mókamesterének harisnyájától, zöldeskék színben játszó, 
sokat tekergő zsinórjától? Búcsút vettünk egy időre, egy 
történelmileg rövid, de kizökkentő időre, a 20 század 
második felében, mint ahogy apáinknak is búcsút kellett 
venniük sófuvarozástól, a szekerességtől, majd az önálló 
paraszti gazdálkodástól. A viselő, mindennapi haris-
nyánktól talán végérvényesen elbúcsúztunk, mint a 
gimnazista Tamási 1915-ben és szűk fél évszázaddal 
később magam is sok parajdi nemzedéktársammal 
együtt. Az ünnepit féltő gonddal a szekrények mélyére 
zárták anyáink, onnan veszik elő mintának a fiatalok. 
Újból szépnek látják és hozzájuk tartozónak, szívesen 
öltik magukra. A középkori eredetű, sok változáson és 
szabályozáson átment harisnyánk úgyszólván végig 
kísért minket e Kárpát-hazában. Összeköt bennünket a 
környező vidékekkel és népekkel, ugyanakkor érezzük, 
tudjuk: ez a miénk. Ezredfordulói, és azóta tartó, 
napjainkbeli reneszánszában nyilvánvaló: székely 
harisnyánk a magyar etnikus szimbólumaink közé 
tartozik. Szemmel láthatóan és gazdagon kifejezi székely 
identitásunkat, éppúgy, mint Tamási Áron életműve. 
Nem búcsúzunk, nem búcsúzhatunk el tőle.

Barabás László
Irodalom
Nagy Jenő: Adatok a székely posztóharisnya fejlődés-

történetéhez. In: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének 
nyolcvanadik évfordulójára. Bolyai Tudományegyetem 
kiadványai. I. Tanulmányok. Kolozsvár. 1957, 479-485.

Tamási Áron: Rendes feltámadás. Válogatott novellák. 
Válogatta és az előszót írta Sütő András. Irodalmi Könyvkiadó, 
Bukarest. 1968, 175-180.

Tamási Áron: A bölcső és környéke. Szülőföldem. Bölcső és 
bagoly. Vadrózsa ága. Bukarest, 1976.

Elgondoltam, hogy milyen titkos teremtmény is az 
ember! Nappal küszködik azzal, ami van; s éjjel 
pedig küszködik azzal, ami nincs. És ha elmúlik a 
nap és elmúlik az éjjel, akkor az, ami volt, egészen 
egyforma lesz azzal, ami nem volt.

Tamási Áron

A visszavonuló német csapatok még reménykedtek az 
„új fegyver” alkalmazásában, és minden lehetséges 
eszközzel, módszerrel megpróbálták lassítani a 
nyomukban haladó szovjet-orosz egységek előre jutását. 
A két ellenséges tábor katonái a Tölgyesi-szoroson 
hatoltak be közép-Erdélybe. A németek, ukrajnaiak és 
magyarok folyamatosan vonultak nyugati irányba. A 
robbantások taktikáját a németek dolgozták ki, és 
váltották valóra. A jelek szerint Szovátán sokkal több 
robbantani valót találtak, mint az erdélyi falvakban. 
Külön német egység végezte a hidak számbavételét, a 
robbantás előkészületeit és magát, az időzített robbantást.

Adatgyűjtéseim idején, 2018.április 18. - május 28. 
között még találtam olyan 80 év fölötti szovátai 
lakosokat, akik gyermekként vagy ifjúként szemtanúi, 
érintettjei voltak a háborús eseményeknek. A 90 éves, jó 
egészségben élő Gy. J. kérte, hogy a nevét ne 
szerepeltessem az írásban, különben fontos adatokat 
szolgáltatott. A Sport utca 2. szám alatt lakó Fülöp Gábor 
1930-ban született, a beszélgetésünk idején még nagyon 
jó fizikai- és szellemi állapotban végezte a családi 
teendőket, ő tudott a legtöbbet a szovátai háborús 
eseményekről. Özvegy Piroska Józsefné, leánykori nevén 
Marton Rózsika 1931-ben született, leánygyermekként 
Szováta-Szakadátban, a szülei védelmében élte a 
robbantások idejét, részese volt az erdőkbe való 
menekülésnek is. Fülöp András iparvasúti lakatos 1936-
ban született, a Restád utcai lakában beszélgettünk a helyi 
háborús eseményekről, a robbantásokról is.

1944. szeptember 10. előtt a hidak magyar őrsége 
elvonult nyugati irányba. Másnap az utolsó magyar 
csapat is elhagyta Szovátát. A német kis csapat a hidak alá 
elhelyezte a robbanó töltéseket. Szeptember 13-án a 
németek felrobbantották a község alsó (déli) hídját, amely 
Csortán Balázs géptulajdonos házával szemben szolgálta 
a forgalmat addig a napig. A háború után lennebb 
építettek új útszakaszt és hidat a Szováta patak vizére. 
Ugyanekkor előkészítették a robbanást az iparvasúti 
völgyhíd (viadukt) alá. A sok betonlábon álló viadukt egy 
szakasza alá nem helyeztek robbanóanyagot, hogy a 
forgalmat ne akadályozzák Szovátán. A völgyhíd többi 
részét annyira felrobbantották, hogy a vas tartógerendák a 
sínekkel együtt a mélységbe zuhantak (kb. kilenc méter 
mélyre). A két robbantás között alig telt el egy-két óra. 
Ezután a németek motorkerékpárral a kicsi állomáshoz 
siettek, és felrobbantották az épületet. Mindenik 

A szovátai hidak
felrobbantása 

1944 szeptemberében
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Más háborús események Szovátán 
(A lakosság kivonulása az erdős zónákba, három 

irányba)
Az oroszok bevonulása előtt a német parancsnokság 

felszólította Szováta lakosságát, hogy meneküljenek, 
mert a község területén heves tűzharcok várhatóak. A 
központi rész lakói (Szakadát kezdetéig számítva) 
szekerekkel, lovakkal, tehenekkel a Medvegödör 
irányába menekültek. Kevés élelmet, ruhát, ágyneműt 
vittek magukkal. A lakosság másik része a Parajdi útról és 
a közeli utcákból a Sebes patak völgyébe és a hozzá 
tartozó erdőkbe menekült.

Szakadát lakossága Kopac tanya felé vette az irányt. 
Ott a hegyoldalon volt néhány aktív gazdaság, akadt, aki 
tőlük kért menedéket. Mindhárom részben csak a 80 év 
fölöttiek maradtak otthon, féltették a ház körüli 
vagyonukat, vállalták az életveszélyt. Fülöp Gábor 
elmondta, hogy az ő családjuk a Medvegödörben kötött 
ki, a lovasszekerük alá húzódtak. Ott találták őket az 
oroszok. Minden szekeret megvizsgáltak, fegyvert, 
élelmet és rejtőző német katonákat kerestek. Elkobozták a 
disznóhúst, a lisztet, a zsírt, s lószekérrel lovastól ma-
gukkal vitték. Más családoktól is elvitték a használható 
javakat. Két hétig tartott a harc Szovátán. A németek 
nyugatabbról erősítést kaptak, és Szakadátban több ízben 
visszaverték az oroszokat. 

„Egyik napon a Medvegödörben megkeresett egy 
szovjet tiszt néhány orosz katonával. Kijelentette: 
hazamehetnek, otthon nem lesz semmi bántódásuk. 
Amikor hazaértünk, láttuk, hogy a házunkban minden 
használati tárgyunk szanaszét van dobálva, a jelek 
mutatták, hogy azelőtt ott dorbézoltak a szovjet katonák”. 
– emlékezett Fülöp Gábor. A férfiakat közmunkára vitték 
a környékre, hogy az utakat és a hidakat rendbe tegyék 
vagy újraépítsék. Ez a javítómunka évekig eltartott. 
Közben az oroszok összeszedték a szarvasmarhákat, a 
civileket is felhasználták az állatok hajtására. „Engem is 
hajtásra köteleztek – folytatta. - Szászrégen felé haladva 
Nádasnál letelepedtünk, tüzet csináltunk és vacsorát 
főztünk. Emlékszem, hogy a 14 éves Kiss András bátran 
szembeszállt az orosz katonával. Nádasnál mi, hárman 
megszöktünk, az erdőkön haladva, figyelve, hazafele 
jöttünk. Sok megszakítással hazaértünk Szovátára.” 

Fülöp Gábor a háború utáni építésben, újraépítésben is 
részt vett. A község vezetői adtak embereket a hidak 
újraépítéséhez. Viszont aki fogattal hordta a fenyő-
gerendákat, annak a munkáját megfizették. A viadukt 
magas lábaihoz 50-60 szekér kavicsot kellett hozni, hogy 
legyen, miből újraönteni. A kavicsot a Malomárokból 
hordták lovasszekerekkel. Fülöp Gábor fogattal vizet 
hordott a kavics mosásához, hogy se pala, se iszap, se 
ágtörmelék ne maradjon benne, csak így lehetett jó 
minőségű betont önteni. Arra is emlékszik, hogy 

adatközlő úgy emlékszik, hogy nagyon jó állapotban 
lévő, szép állomásépület volt, az ipari- és személyszállí-
tást is szolgálta a robbanás éjszakájáig. 

Szeptember 14-én hajnalban felrobbantották a 
Szováta patak fölött átnyúló hidat a szakadáti 1-es 
házszám közelében Makkai János és Hegyi József telke 
között. A német csoport motorkerékpárral az Alsó-
szakadáti iskolához sietett, és ott ugyanazon hajnalban 
felrobbantotta a Szováta patakon átnyúló hidat. Simó 
Bertalan fazekas életében többször is elmondta, hogy a 
házának első felét is szétverte a robbantás. Ugyanebben 
az órában robbantották fel a Szováta patak és a Szakadát 
patak összefolyásánál lévő vasszerkezetű iparvasúti hidat. 

Gy. J. akkor 15 éves legényke volt. Vallomása szerint a 
két szakadáti híd felrobbantása után, amikor odaértek az 
oroszok, ők Siklódi János gazda vizenyős kertjébe 
egymás mellé helyezték az udvaron talált tölgyfa 
gerendákat, azok megbírták a T34-es tankokat (nem 
süllyedtek el). Utána kikanyarodtak a kertből az úttestre 
és folytatták útjukat Szászrégen felé. A híd helyébe 
később, a katonák elvonulása után az Éltető-féle épület 
előtti vastag fenyőkből fahidat építettek. Gy.J. azt is 
megemlítette, hogy Szováta alsó végében meggyúlt az 
anyagtér (rönkök és szabályos deszkarakások) valamint a 
gyárcsarnok épülete is, a famegmunkáló gépek 
izzóvörösek lettek a nagy erejű tűztől. Arra is emlékezett, 
hogy fenn, a Csalóka gazda háza közelében, a 
patakvölgyben 80 német katona és tiszt halt meg. Fülöp 
Gábor vallomása szerint a szakadáti vasútállomásnál 60 
szovjet-orosz katona lelte halálát, 14 éves ifjúként őt is 
bevonták a hősök eltemetésébe. 

„A német csapat motorkerékpárral tovább haladt, és 
felrobbantotta a Nyárád patakon levő hidat a vármezei út 
kezdetén. Köhér mellett heves csata zajlott a németek és 
az oroszok között. Itt a harcok egy hétig tartottak.” - 
mondta Gy.J. „Közben a Bekecs csúcs felől orosz 
csapatok ereszkedtek be a Nyárád patak közelébe, a két 
ellenséges csapat ütközésekor 70-nél több orosz halt 
meg.” – tette hozzá.

A szovátai viadukt maradványai 2022-ben
(Fotó: Királyné M. Gyöngyvér)
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Nyárádszereda és Szováta között a „kicsivonat” vagy 
nyolc évig nem közlekedett, mert hiányoztak a hidak, 
sínek stb.

Piroska Józsefné, Marton Rózsika az alábbi emlékeket 
idézte fel 1944-ből: „A menekülés előtt a szüleim minden 
értéket elástak a kertünkbe, négy gödörbe elosztva, hogy 
ha egyet megtalálnak a bevonuló orosz katonák, akkor a 
többi rejtve maradjon. A mi családunk Kopac tanyán, a 
Páskuly- Nagy Sándor szüleinél kért szállást. Először a 
német katonák jöttek be az udvarra, és élelmet kerestek, 
mert a tartalékuk elfogyott. Később az orosz katonák 
jöttek, és a pajta vasvillájával szúrkálták a csűrben lévő 
szénát: barisnyát, vagyis fiatal nőket kerestek. Én 14 éves 
voltam, édesanyám rettegett, hogy vajon megússzuk-e az 
orosz katonák durvaságát. Engem valahogy megvédtek, 
de volt nagyobb leány, akivel rettenetesen elbántak.” 
Elmesélte, hogy a szakadáti udvarukon összegyűjtötték a 
gazdáktól a szarvasmarhákat, és több mint két hétig ott 
őrizték a katonák, amíg vágóhídra vitték őket. „A sok állat 
miatt annyi légy, bögöly és bolha volt a marhákon és a 
közelükben, hogy nem bírtunk velük. A kertet az állatok 
folyton taposták, végül már az őrök is, mi is térdig jártunk 
a sárban.” Arra is emlékszik, hogy amíg a Kopac tanyán 
voltak menekültként, „az oroszok odaértek, minket 
vonalba állítottak, és föltették a halálos kérdést: Vagy 

megmondjuk, hol rejtőznek németek, vagy – ha erről 
hallgatunk – sorra mind meglőnek. Szerencsére Marton 
Mihály gazda - a ma is élő Marton Árpádnak az apja - 
egy kicsit tudott oroszul (az első világháborúban fogoly 
volt), és ő elmondta, hogy a németek már napokkal azelőtt 
végleg elvonultak. Ennek hatására minket szabadon 
bocsájtottak.”

Az orosz csapatok elvonulása után alig maradt 
igásállat, amelyekkel a gazdasági munkálatokat lehetett 
végezni: a takarmányfélék behordását, az őszi szántást, a 
búzavetést stb. A környező erdőkből is kellett volna 
tűzifát hozni, de az öreg vagy beteg állatokkal ez igen 
nehezen ment. A háború után szegénység terhelte a nép 
lelkét. A szovjet vezetők hadisarcot követeltek 
Romániától is (gabonát, gyümölcsöt, cukorrépát, vágó 
állatot stb.).

Ezek nagyrészét ingyen vették el a gazdálkodóktól. A 
régi normális gazdálkodáshoz csak évek múlva lehetett 
visszatérni.

Márton Béla

(A Hazanéző 2020./1-2. számában megjelent írás 
szerkesztett változata)

Nagyenyedtől északra, a Maros folyó bal partján 
fekszik a nagy múltú város, Marosújvár. Már a rómaiak 
idején lakott volt, Salinae néven volt ismeretes. A 
település első okleveles említése 1202-ből származik 
Uyvar alakban. Nevéből ítélve már ebben az időben is 
volt vára, melyről azonban közelebbi adataink 
nincsenek. A település kastélya elhanyagolt. 1336-ban 
az esztergomi érsek kétszázezer márkával járult hozzá a 
felépítéséhez. Gálfi János reneszánsz stílusban 
átépítette.

Az elcserélt és elzálogosított település
A Kökényes-Radnót - vagy Rénold - nemzetség – 

Dobokai ágából származó Mikud, 1298-ban Szászlónát 
cserélte el az erdélyi püspökkel, Marosújvárért és a 
mellette levő Faludi nevű faluért.

Nem sokkal ezután, 1300 előtt, testvére, Imre a 
leányának, Katának adta zálogba, melyet Péter comes a 
maga és gyermekei nevében, 1338-ban a váradi káptalan 
előtt hetven márka finomezüstért, András erdélyi 
püspöknek zálogosított el.         

A fejedelem egy gyilkosnak adományozza Maros-

újvárt.    
Kiss Gábornak az Erdélyi várak, várkastélyok című 

munkájából az derül ki, hogy a várat első ízben egy 1357-
ben kelt oklevél említi, máskor a Kökényes-Radnót 
nemzetség birtokában volt, amelytől talán vétel útján az 
erdélyi püspök kezébe került. Ismeretlen körülmények 
között lett Báthori Kristóf vajdáé. A várat Báthori Kristóf 
1581-ben Gálfi Jánosra hagyta, aki előbb tanítója, majd 
később tanácsosa lett Báthori Zsigmond fejedelemnek.

Amikor azonban a Báthori családban viszály 
keletkezett, a fejedelem Gálfi Jánost 1592-ben vár-
kastélyában elfogatta, Huszt várába hurcoltatta és 1593-
ban lefejezték.

Marosújvárt a fejedelem Bodoninak, Gálfi egyik 
gyilkosának adományozta, a marosújvári várat, a várossal 
együtt.   

1600-ban itt gyülekeztek a Mihály vajda ellen fellá-
zadt rendek

Miután Mihály vajda 1599. november végén 
elfoglalta Erdély déli részét, Marosújvárt hívének, 
Mihálcsa bánnak adta.

Erdély értékei
Nagy-Bodó Tibor sorozata III. rész.

Épített örökségünk. 
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Alig egy év múlva, Tordán kelt levelében Csáky 
István már leírhatja: „Maros-Ujvár is kézben vagyon.”  
1600. szeptember 16-án itt gyülekezett a Mihály vajda 
ellen fellázadt rendek serege, majd 1601-ben Somogyi 
Bertalan arról tájékoztatja a vajdát, hogy: „Ujvárat föl-
adták a németök, Ribis az ki kapitány benne volt. mely-
nek Maros-Újvárat adták, az mely Mihálcsa uramé volt.”

Kiss Gábor közlése értelmében Bethlen Gábor 
fejedelem 1620-ban Siményfalvi Székely Mózes árván 
született egyetlen fiának, ifj. Székely Mózesnek 
adományozta a marosújvári várat, a várossal együtt. 

Apafi Mihály fejedelemsége alatt szerezte meg Mikes 
Mihály, és e család birtokolta még a 19. század közepén 
is. 

Neuhauser ábrázolásai
1789-ből származik Neuhauser József gouache 

alkotása Marosújvárról. A képen a kastély előtti kert egy 
része, a körfal alatt húzódó terület, valamint az 1742-ben 
Mikes István által barokk stílusban épített épület látható.

Dr. Fekete Albert szerint (forrás: Az erdélyi kertmű-
vészet - Maros menti kastélykertek) a kastély keleti 
oldalánál egy elkerített kis kertrész volt, ami vissza-
vonulásra alkalmas zugot jelentett a tulajdonosoknak.

Neuhauser ábrázolásán a Maroson túl fás kaszálórét 
szénaboglyákkal, a távolban, észak felé pedig a Mezőség 
lankás, csupasz domboldalai.

A várfalat megszakító bástya feltehetően nem a mai, 
vagy ha igen, Neuhauser perspektívája csalóka, mivel túl 
közel van az épülethez. Viszont a terasz ötszögletű, pont, 
mint a ma is álló bástya, és körülbelül ugyanakkora 
távolságra is van a kastélytól. 

„A régi bútorzat és a gazdag irattár az oláhok által 
elraboltatott”

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkból 
derül ki, hogy 1848-ban „… a felsőújvári kastély is 
felgyújtatott és romba döntetett, az ott lévő igen szép, régi 
bútorzat, gazdag irattár, nagy mennyiségű bor és gabona 
az oláhok által elraboltatott…”

Orbán Balázs szerint a 13. században épült.
„…igen valószínű, hogy az 1296-ban állott (Szent 

Mihálynak szentelt), s e helyen feküdhetett kőegyháznak 
helyére, s annak anyagjának építtetett ezen mostani 
Gálfi… által…”

A megvásárolt kastély
Gróf Mikó Imre, akit Erdély Széchenyijeként tartunk 

számon, 1856-ban vette meg a kastélyt és neogótikus 
stílusban állíttatta helyre. Fekete tudomása szerint 1869-
re lett kész, és ebben a formájában láthatjuk ma is.

A tervező az a kolozsvári Kagerbauer Antal építész 
volt, aki számos, ismert kolozsvári, romantikus építészeti 
alkotás mellett az 1860-as évek második felében 
megtervezte a kolozsvári Sétatér csónakázó tavacskáját 
szigettel, melyet meg is építettek, és a mai napig 
rendeltetésszerűen működik.

Erdély legszebb fekvésű, legimpozánsabb kastélya
Orbán Balázs így ír a marosújvári kastély kertjéről és a 

környező tájról:
„…látók fennebb azon térbe kiszökellő hegyfokot… E 

hegyfok már önmagában is szép, de festőivé azáltal lesz, 
hogy tetőormát egy büszke gót kastély, annak szeszélyes 
melléképületei, ódon toronybástyája… koronázza, 
felmutatva a kis Erdély legszebb fekvésű, s legimpozán-
sabb kastélyát… A kastély kertjéből s a kastély minden 
ablakánál szép kilátás nyílik, elragadó körlátvánnyá lesz 
az, ha a kastély tetőerkélyére kilépünk. A hegyfok alját 
ezüst szegélyként hímezi körül a Maros… Pár évtizeddel 
ezelőtt a Gálfi-kastélynak több bástyája s a vár körfalai is 
részben állottak, de azok ellapultak, hogy a műkertnek 
helyet adjanak; csakis az északkeleti szögleten hagyatott 
meg… egy ötszögű kúpfedeles bástya; odább látszanak 
alapfalai a kapuvédnek, hol felvonóhídon át lehetett a 
várba jutni, mert a keleti védfalon kívül egy még most is 
10 öl szélességű, s több öl mélységű sánc szeli át egész 
szélességében a hegynyakot. Hogy a roppant munkával 
kivitt átmetszés még az első vár idejéből való, ahonnan 
semmi kétségem nincsen. E tájt nem rég fedezték fel azon 
alagutat, melyen Gálfi elmenekült a legyilkolására 
kiküldött poroszlók kezeiből, mely azonban újból 
beomlott…”

Az ötszögű bástya még mindig áll…
A marosújvári birtok, számunkra ismeretlen körül-

mények között lett gróf Teleki Ádámé. Teleki, 



34 EKOSZ-EMTE

Átalvető

Mesélő múlt

Marosújváron borpincét létesített a kastély mellett. Ezt 
korabeli képeslapokon is láthatjuk, a helyszínen is 
azonosíthatóak a maradványai. 

A marosújvári kastély jelenleg lepusztult állapotban 
van. A kert, az utóbbi évtizedekben nagyrészt beépült. 

Az ötszögű bástya még mindig áll. A közelben lévő 
román stílusú templomnak már csak a maradványai 
vannak meg. A várfal előtt húzódó várárok, valamint a 
gyönyörű kilátás a Marosra és a mezőségi domboldalakra 
ma is megvan, azonban beárnyékolja a parton levő 
gyártelep.

Amit a Mikes családról még tudni kell
A Mikes család egyike Erdély legősibb családjainak, 

eredete a 14. századra vezethető vissza.
Fekete Albert munkájából tudjuk meg, hogy Bethlen 

Gábor fejedelem 1626-ban I. Mikes Zsigmondnak 
adományozta Szalanczi György zágoni birtokát. 

Továbbá, II. Mikes Zsigmond, fiainak – Kelemen és 
János - regényes leányrablási kísérlete ihlette Kemény 
Zsigmondot az Özvegy és leánya című könyvének 
megírására. 

II. Mikes Zsigmond I. és II. Rákóczi Györgynek volt a 
követe és hadvezére. Velence erdélyi nagykövete, majd 
1657-ben kancellár lett. Testvére, Mikes Kelemen 1659-
ben ítélőmester tanácsos és a székelység generálisa volt. 

Dr. Kelemen Attila történész:
Marosújvár kastélyának sorsa mintha össze lenne 

kötve a város sorsával. Gr. Teleki Ádám volt a kastély 
utolsó tulajdonosa, akit kétszer is börtönbüntetésre ítéltek 
mondvacsinált vádakkal. 

A kastély az államosítás után az állami gazdaság 
székhelye lett. A környékét felparcellázták és beépítették. 
A melléképületek vagy tönkrementek, vagy lebontották 
őket.

A kastély pusztulása a rendszerváltás után kezdődött. 
Az állami gazdaság kiköltözésével az épületben egy ideig 
karácsonyfa-díszeket készítő műhely működött, majd a 
sorsára hagyták.

Ma, az épület ajtó és ablak nélkül, leomló falakkal 
várja sorsa beteljesedését. A kastély sajnos per tárgyát 
képezi a család leszármazottai és a lehetséges 
kastélytulajdonosok között. A pusztulása majdnem 
megállíthatatlan, bár őrzi még az épület a neogótikus 
díszítőelemeket.

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációért külön 
köszönet dr. Fekete Albertnek és Keresztes Géza 
műépítész, műemlékvédelmi szakmérnöknek, valamint a 
régi és a mai képekért Demján László műemlékvédő 
építésznek.                   

Nagy-Bodó Tibor

Megjelent: 2022.04.21., Népújság
  

Galonya felett
Németh János

Galonya felett járunk ma.
Kápráztat őszi lombnak bája,
s bennünk fortissimóra vált

Áprily őszi muzsikája.

Patakparti utunk fölé
bükk-matuzsálemek hajolnak,

egyiküknek terebélyén
apró madarak zsinatolnak.

Csörgő ér mellett szusszanunk,
pár lépésre boronaház-rom.

Szarvasnyom s maradék virág
szétszórva erdőn és a plájon.

Vízmosáson kapaszkodunk,
lábunk kőáradat csigázza,

hogy milyen volt a dorongút,
valaki éppen magyarázza.

Előttünk medve járt erre,
lába nyomát hárman fotózzák.

Öreg fenyvesek illatát
kószáló fuvallatok hozzák.

Fenyők között mohos ösvény,
szederinda nyúlik át rajta,

gyümölcse hamvas sötetkék,
dús zamatú havasi fajta.

Utunk hirtelen véget ér,
Istenszéke szikláin állunk:

ős-szépség, szédítő mélység,
beleremeg szívünk és lábunk.

Nyilvánvaló, hogy ahol van egy kicsi kapu, ott egy 
kicsi élet is van mögötte; s az is természetes, hogy 
dúlásos időkben jobb a kicsi kapu a nagynál, hiszen 
azon rossz szándékkal béjutni mégis bajosabb.

Tamási Áron

**   *
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közi méretekben nem beszélhetünk, ennek az ese-
ménynek óriási a jelentősége. El kell képzelnünk, hogy 
Erdély politikai, vallási és szellemi vezetői évszázadok-
kal előzték meg a korukat. Erdély szellemiségét tehát 
fáklyavivőnek tekinthetjük a vallási tolerancia kérdés-
körében.

Vannak a történelemnek olyan pillanatai, amikor egy 
személynek vagy egy közösségnek megadatik olyan szel-

lemi magaslatra való emelkedés, amely 
lehetővé teszi nemcsak a pillanatnyilag 
helyes, hanem az egyetemesen igaz 
megpillantását és megragadását. 1568 
januárjában Tordán a fejedelem és rendjei 
olyan szellemi zenitre jutottak, hogy e 
befogadó, megengedő, emberbarát hatá-
rozatot meghozták. A történelem bebizo-
nyította, hogy elődeinknek igazuk volt, 
hiszen a fejlett civilizációkban a szabad 
vallásválasztás alkotmány által szavatolt, 
elidegeníthetetlen joga minden embernek. 

Meg kell értenünk, hogy az 1568-as 
esztendőnek a megünneplése nemcsak 
történelmi visszatekintés, hanem az 
előttünk járó magyarok bölcsességének 

elsajátítására vonatkozó lehetőség. Az erdélyi ország-
gyűlés akkori vallásügyi határozata, amely a szabad 
prédikátorválasztás jogát biztosította a gyülekezetek 
számára, olyan pillanat, amely gyökeresen új szemléletet 
– a vallásszabadságot 
biztosította. 

Az 1568-as tordai 
országgyűlés vallás-
ügyi határozata elfo-
gadásának 450. évf-
ordulója alkalmából a 
Magyar  Unitárius 
Egyház a vallássza-
badság évének nyilvá-
nította 2018-at. A jubi-
leumról január 13-án felekezetközi hálaadó ünnepség 
keretében emlékeztek meg a tordai katolikus templomban.

A vallásszabadság törvénye Erdély egyik legértéke-
sebb szellemi kincse. 

Az ezt szavatoló törvény elfogadása 450. évforduló-
jának megünneplése lehetőséget nyújtott arra, hogy 
tudatosítsuk ezt az értéket. A Magyar Unitárius Egyház 
például ettől a dátumtól számítja intézményi létét, így ez 
az esztendő egyben a vallási közösség megalaku-lásának 
is évfordulója. A vallási türelem eszméjéből és az erdélyi 
felekezetek több évszázados békés együttélésének 

Erdély külön történelemmel bír, mert az elmúlt 
évezredek során Európa őrvidéke volt, ezért beszélhetünk 
Erdélyországról. Történelme annyira sajátos és eltérő 
színezetű, más mellék-országgal (mellék-területtel) 
szemben, hogy azt csakis önálló egységként kell 
szemlélni. Hiba lenne az Erdélyországban lejátszódó 
események jelentőségét törpíteni, mert a körülmények 
láncolatai mind földrajzi, mind társadalmi értelemben 
elválasztják a szomszédjaitól.

Kevés ország mondhatja el magáról e 
világon, hogy saját írásmódot fejlesztett 
ki, ez viszont Erdélyre igaz, mert elfo-
gadott kultúrtörténeti álláspont szerint, itt 
került megalkotásra a rovásírás.

Az 1550-es évekre Erdély lakosságá-
nak egy része a lutheri reformációhoz 
csatlakozott; maga a fejedelem, Sza-
polyai János Zsigmond is. Katolikusnak 
csak a Székelyföld egy része, Csíkszék és 
néhány főúri család maradt meg. A 
gyulafehérvári és a váradi katolikus 
püspöki széket nem töltötték be, s a 
püspökség javait az állam foglalta le. 
1557-ben az országgyűlés törvényben 
bevett vallássá nyilvánította a lutheri evangélikus vallást, 
azaz a katolikussal azonos jogokat biztosított számára. 
Majd amikor a magyar lakosság s a fejedelem is a kálvini 
irányhoz csatlakozott (az erdélyi szászok maradtak meg a 
lutheránus vallásban), az 1564. júniusi tordai ország-
gyűlés bevett vallássá nyilvánította a reformátust is. 
Ahogy a törvény szövege mondja: „A királyi városok, 
mezővárosok és a falvak bármelyik vallást követhessék, 
hitükön való prédikátort tarthassanak, a velük ellenkezőt 
pedig elbocsájthassák.” 

Az erdélyi reformáció azonban ezzel még nem 
fejeződött be: a reformátusok egy része a magyarul 
unitáriusnak nevezett antitrinitárius tanokhoz csatlako-
zott, s udvari papja, Dávid Ferenc hatására János 
Zsigmond fejedelem is unitáriussá lett. Így került sor 
1568-ban a tordai országgyűlésen az unitárius vallás 
egyenjogúsítására.

1568-ban a tordai országgyűlés négy vallás – a 
katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius – 
szabadságát és egyenjogúságát mondotta ki. Tegyük 
hozzá: elsőnek a világon. 

2018-ban nemzetközileg számos ünnepség zajlott le, 
amelyben pozitívan emlékeztek meg arról, hogy 450 
évvel ezelőtt a világon először Tordán hirdették ki a 
vallásszabadságot, 1568-ban.

Napjainkban, amikor a vallási toleranciáról nemzet-

Erdélyország és a vallásszabadság

Ebben a templomban 
hirdették ki - először a világon - 

a vallásszabadság gondolatát

A tordai templomra 
kifüggesztett felirat  2018-ban 
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példájából erőt és hitet meríthetünk a jövő kihívásainak 
leküzdésére.  

A Vallásszabadság világnapját január 13-án ünneplik. 
1568-ban január 6. és 13. között zajlott a tordai 
országgyűlés, amelyen a világon először foglalták 
törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadságot.

Erdélyben az 1568-as tordai országgyűlés, a tordai 
katolikus templomban Európában elsőként hirdetett 
vallásszabadságot: „Minden helyökön az prédikátorok az 
evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme 
szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha nem penig 
senki kénszerítéssel ne kénszerítse […], de oly prédikátort 
tarthasson, az kinek tanítása ő nékie tetszik. Ezért penig 
senki az szuperintendensök közül, se egyebek az 
prédikátorokat meg ne bánthassa; ne szidalmaztassék 
senki az religióért senkitől […], mert a hit Istennek 
ajándéka…”

Ez a szabadság természetesen csak a bevett 
felekezetnek számító négy keresztény vallásra (katolikus, 
református, evangélikus, unitárius) vonatkozott.

Az Emberi Jogok Nyilatkozata
A vallásszabadságot az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata is deklarálja a 18. cikkében:
„Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiis-

meret és a vallás szabadságához, ez a jog magában 
foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának 
szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőző-
désnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a 
nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, 
gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre 
juttatásának jogát.”

Prof. Dr. Vincze János
Budapest

Drága Ilonkám!

A legutóbbi leveledben kérdezed, hogy vannak-e itt 
Amerikában igazi barátaim? Vannak, bár nem sok. 
Nekem soha nem volt sok barátnőm, de aki volt, az mind 
“igazi” volt. A legjobb barátnőm persze a legrégebbi: Te 
vagy az, Ilonkám!

Itt, a városunkban csak egy barátom él. Kettő volt, de 
Mildred Schumacher, vagyis Mrs. Bourne, akiről most 
írni fogok Neked, már három éve nincsen köztünk. Idén 
júniusban lett volna száz éves! Kimondhatatlanul 
hiányzik! Nem csak kedves, anyai barátnőm, hanem egy 
régi, a mostaninál nagyobb kor bámulatos képviselője 
tűnt el vele az itteni életből. Egy olyan kor, amelyben a 
becsületes élet, a szakértelem, a helytállás, a jól elvégzett 
munka alapján tisztelték vagy vetették meg az embert.

Hogy is ismerkedünk mi meg? Én, az újonnan jött 
fiatalasszony, a helyi nagyasszonnyal? Az egykori 
Schumacher kisasszonnyal, aki amikor 1945 júniusában, 
huszonhárom évesen Bourne kapitánynak nyújtotta a 
kezét, a városka vidám utcabált rögtönzött a nagy 
esemény örömére. A két család a menyasszony szülei 
házának udvarán ülte körül a nagyasztalt, a táncot az 
utcán ropták. Nem volt szükség eseményszervezőkre, 
bérelt teremre; ugyanúgy zajlott az ünnepség, mint 
akármelyik ír vagy bajor faluban, ahonnan a két család 
felmenői egykor ide jöttek, az új hazába.

Nos, ezzel a barátnőmmel egy nagyon kellemetlen 
eset kapcsán hozott össze a sors. De mint mondják: 
minden jó, ha vége jó! 

Mildreddel egy szomszédunk, Thomas az építőmester 
és hegedűkészítő művész ismertetett össze. Bajban 

voltam, és Thomas szerint az egyetlen ember, aki esetleg 
képes lehet kihúzni engem a csávából, az Mildred, vagyis 
Mrs. Bourne. 

Hogy mi volt a baj? Emlékszel, Ilonkám arra a szép, 
régi, repkényborította kőfalra, ami a mi kis zsákutcánk 
végén lévő, szomszédos telektől választ el minket? 
Amikor nálunk jártál, megcsodáltad rajta a kovácsoltvas 
kaput, és a kapu melletti kis bástyákat. Olyan ez, mint egy 
igazi kastély kapuja! - mondtad. Nos, jó húsz éve, amikor 
ezt a házat eladták, az új tulajdonos nekiállt, hogy 
mindent átalakítson. Az óriási tölgyfákat, rododendro-
nokat mind kivágatta, a házat ízléstelenül megnagyob-
bíttatta…. Mindezt szomorúan, de tehetetlenül néztem. 
Viszont amikor nekilátott, hogy rémült tiltakozásom 
ellenére kőfalunkat lerombolja, panaszt tettem a 
városházán. Ott az ügyemet iktatták, és megígérték, hogy 
egy hónapon belül megválaszolják. Hiába mondtam, 
hogy akkor már késő lesz, de nem, ennél gyorsabban nem 
tudnak segíteni.

Ebbe a válaszba én persze nem tudtam beletörődni, 
hát megkérdeztem régi jó szomszédomat, Thomast: mit 
tegyek? Thomas először csak hümmögött, hogy a 
városházi tisztviselőket bizony nem lehet sürgetni… 
nehéz ez az ügy…. De aztán eszébe jutott valami, 
pontosabban valaki: az egyetlen ember, aki ebben az 
ügyben esetleg segíteni tud, Mrs. Bourne, az egykori 
polgármester asszony. Itt lakik, egy utcával arrébb, 
próbáljak nála szerencsét.

Egyből odamentem az adott címre, és mivel 
csengőgombot nem láttam, bekopogtattam. Bentről 
ugatást hallottam, aztán lassan résnyire kinyílott az ajtó, 
és megjelent előbb két kis daxli kutya, aztán egy szigorú 

Mikes Kata levele Amerikából
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arcú idős hölgy: “Kit keres?”
Elmondtam, ki vagyok, hogy itt lakom a közelben, és 

bajban vagyok. Thomas, az építőmester tanácsára jöttem 
ide, hogy segítséget kérjek. Ó, igen, Thomas! Aki 
hegedűket is készít…. Rendes ember. És már nyílott is 
előttem az ajtó, beléptem a szép, régi házba.

Leültünk, és tíz perc sem telt el, mindent elmondtam, 
ami az ügyem szempontjából lényeges volt. Mildred 
tiszta pillantású barna szemét rám szegezte, mint egy 
rutinos vizsgáztató bíró, és céltudatos rövid kérdéseinek 
nyomán hamar kialakult benne a történet. Amikor úgy 
ítélte, hogy eleget tud, közölte velem: beszélek Misivel 
(Mike), a városi főépítésszel. Ott volt Mildred fotelja 
mellett a telefon, és fejből tárcsázta a városházát. 
“Nincsen az irodában a főépítész úr? Egy fél óra múlva 
bent lesz? Odamegyek.” És már le is tette a telefonkagy-
lót. Nekem csak ennyit mondott: “Menjen nyugodtan 
haza, kedvesem. Majd értesítem, mit sikerült intéznem.”

Hazamentem, és vártam a fejleményeket. Másfél-két 
óra múlva csöngött a telefonom: “Itt Mildred Bourne 
beszél. Beszéltem mindkét Misivel, a főépítésszel is, és az 
alpolgármesterrel is. Ne aggódjon, minden rendben lesz, 
a fal marad.” Így is történt. Amikor aztán egy hét múlva 
valami finomat sütöttem, a felét egy tálon szépen 
elrendeztem, és újra bekopogtattam. “Ó, teasüteményt 
hozott! Hát akkor főzünk egy teát.”

Jó húsz éve ennek, de úgy látom Mildredet magam 
előtt, mint ha még most is ott ülnék vele a kandalló előtt. 
Egyik daxli az ő lábánál, a másik az enyémnél, és így 
beszélgetünk.

Mildred elmesélte nekem, hogy kislány korában 
kedvenc búvóhelye volt ez a bástya a kapu mellett, ez, 
amit most sikeresen megvédett. Gyerekkorában rend-
szeresen felkapaszkodott oda, és hosszú nyári délutáno-
kon ott olvasott, senkitől nem zavartatva. Ha megkér-
dezték, hol volt, azt mondta: az erdőben. Valóban, a 
lombok között volt, és az utcánk neve is ez: Erdő köz.

Schumacherék ott laktak a mi utcánk elején egy csinos 
házban, hatalmas gyümölcsöskerttel. Aztán, miután 
Mildred férjhezment, egy utcával arrébb költöztek. 
Született négy gyerekük: két leány, két fiú. Mildred 
gyakran látta vendégül a gyerekek barátait, köztük a két 
Misit, a későbbi főépítészt és az alpolgármestert.

Bourne kapitány civil foglalkozását Manhattanben, a 
Wall Steet-en űzte. A pénzügyben tevékenykedett, hogy 
konkrétan mit, azt nem tudom. Azt viszont elmesélte 
nekem Mildred, hogy ötvenhét éves volt a férje, amikor 
egy nap leverten jött haza a munkából: “Megszűnt az 
adott szó becsülete! Ilyen körülmények között én nem 
tudok tovább dolgozni!” Ettől kezdve szerényebben élt a 
Bourne család. Igaz, ekkor a gyerekek már majdnem 
mind kirepültek a szülői otthonból, és hamarosan a 
legfiatalabb is családot alapított. Csöndben, külsőleg 

békében éltek Bournék, Bourne úr soha nem panasz-
kodott, de Mildred így is tudta, hogy megtört ember lett a 
férje. Nem is élt már sokáig: alighogy betöltötte a 
hatvanadik életévét, csöndesen meghalt.

Bármennyire is megrendült ettől a veszteségtől 
Mildred, nem tört meg. Igaz, a polgármesterségről 
lemondott, mert mint mondta, egyre több lett a fölösleges 
adminisztráció, viszont hosszú évekre elnöki tisztséget 
vállalt a város “Történelmi Bizottság”-ában. Ennek a 
bizottságnak fő tevékenysége a város építészeti 
egységének a megőrzése volt, és lenne ma is, ha a 
szabályokat betartanák és betartatnák. Sajnos bevált 
szokás lett a szabályokat semmibe venni, aztán a 
büntetést kifizetni. Ezzel ugyan nő a városi kassza, de 
lassan eltűnik a történelmi városka.

Ezt a szokást szakította félbe egy eset erejéig Mildred. 
Egy ismerősöm, aki valami apró beosztásban a 
városházán dolgozik, így mesélte el utóbb az esetet: És 
akkor nyílik az ajtó, és botra támaszkodva belép Mrs. 
Bourne. A bot feje gyönyörű kacsa figura, színtiszta ezüst. 
„Itt van a főépítész úr?” Csak bólintani tudtam, mert az 
ezüstkacsát csodáltam. Mire szólni tudtam volna, Mrs. 
Bourne már bent is volt a főépítésznél, és a csukott ajtón át 
hallom, amint erős hangon kérdezgeti, az pedig mint egy 
kisfiú, ijedten felelget. Pár perccel később nyílik az ajtó, 
kijön Mrs. Bourne, mögötte a főépítész. Az idős hölgy 
röviden elköszön, és távozik. A főépítész pedig utasítást ad 
a városi felügyelőnek, hogy menjen el ide és ide…

Amikor Mildred meghalt, épp Magyarországon 
voltam, veled, Ilonkám. Miután visszajöttem, egy nap 
telefonált nekem az egyik Bourne-fiú, hogy röviden 
meglátogatna. Eljött, és egy kis nekem címzett csomagot 
adott át. Két kis pléh daxli kutya volt benne! Jól ismertem 
a kutyusokat, egykor karácsonyfadíszek voltak Mildred 
fáján, sokszor megcsodáltam őket. 

Egy borítékban pedig fénykép volt, ez, aminek a 
másolatát elküldöm most Ne-
ked: az ifjú Mildred az esküvője 
napján, a deli vőlegénye karján. 

Isten nyugosztalja őket!
…
Ezt a levelet ma már nem is 

tudom folytatni. Régi fényké-
peket nézegetek, képeslapokat 
rendezgetek, emlékeimet élem 
újra.

Ha idén nyáron már nem is, 
de jövő tavasszal átrepülök 
Európába, és együtt kalandozunk Magyarországon, 
Székelyföldön, és a Neked oly kedves francia tájakon! Jó 
lesz?

Szeretettel ölel az öreg:
Kata
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Ha sikerül lerázni a rajokban támadó árusok hadát, akik 
nem tudni, honnan kerültek elő ilyen hirtelen, azzal az 
elszánással, hogy ránk sózzák orrunk előtt rázott 
nyakláncaik tekintélyes hányadát. Nem könnyű nekik 
ellenállni.

– Ajándék – mondják, és nyomják a kezembe az 
ezüstláncokat rajta valami mütyürrel. 

Később derül ki, hogy azért néhány eurót várnak 
tőlem mégis. Mondják, hogy hányat, s látva, hogy 
sokallom, hajlandóak engedni belőle. Már tudom, hogy 
átvertek, rákényszerítettek egy vásárlásra, ami éppen 
most nem volt betervezve. Végül is mondom, hogy 
magyar vagyok, és felére alkuszom az árat, hogy nekem 
is meglegyen a lelki nyugalmam. 

– Persze – kezdem felfogni az áttételeket –, csak azt 
mondta, hogy ajándék. De azt nem, hogy én kapnám tőle. 
Inkább arra figyelmeztet, hogy otthonmaradt kedveseim-
re gondoljak. Nekik ajándékot illik vinni, és ez éppen jó 
lesz arra. 

Veszek belőle hármat. Most már békén hagynak. El 
sem pakolom, hadd lássák, már van láncom, nehogy 
valamelyikük újrakezdje a rohamot.

Valahol másfelé kóricált a csoportunk, mert előőrsei 
most kezdenek feltünedezni a dzsámi előtt. Mind éhes 
szemekkel, bámészan jönnek. Kincseimmel kezemben 
leülök egy falra. Sapkám mélyen behúzva a hom-
lokomba, szemeim napszemüveg sötét lencséi mögött 
rejtőznek. Az érkezőknek már én is rázom a láncot. Egy 
felém közelítő rövidnadrágos középkorú férfinak idegen 
hangsúllyal mondom:

– Madzsar... madzsar? Nem sok... nem drága...
Nem tűnik úgy, mintha éppen vásárolni szeretne, de 

barátkozni hajlandó. Mosolyogva fogadja a rohamomat. 
Nem az ezüstre, az emberre kíváncsi. Tulajdonképpen 
neki is törökös arca van. Tegnap óta ismerem. Egyazon 
rendezvény keretében távoli hazánkból ő a másik 
buszban jött, de már találkoztunk. Földim. Otthon is tán 
csak húsz kilométerre lakunk egymástól, vagy még 
annyira sem. Ilyen messzeségben mit számít az a 
távolság, ami elválaszt, és mit a köztünk levő hegy – ha 
csaknem ezer méter magas is –, ami megakadályozza, 
hogy egymás településére átlássunk? Mennyivel 
fontosabb az, hogy egy vérből valók vagyunk. De ebben 
a szituációban ő nem ismer rám, pedig egy órája sincs, 
hogy felkért, tegezzem. Én most megteszem:

– Madzsar, vegyél lánc! Nem sok... nem drága...
Hiába rázom felé, most sem figyel a láncokra. 

Barátságos képet vágva néz rám. Valami igen fontos, de 
kellemes dolgot akar velem megbeszélni.

A székelyeknél előfordul, hogy bölcs megfontolásból 
a templommal szembe építik a kocsmát. Így aztán 
vasárnaponként a mise, illetve az istentisztelet után, egy 
hét alatt összegyűlt bűnöktől immár megkönnyebbülve, 
megtisztult lélekkel és könnyű szívvel a legrövidebb úton 
eljuthatnak oda, ahol a test is megkapja a maga életet 
mentő forrásait, teleszívja magát energiával, hogy aztán 
újult erővel legyen képes nekifutni a rá váró következő 
nehéz hétnek.

A török, aki vallási okokból tudvalevőleg nem igazán 
híve az alkoholos feltöltődésnek, de a lélek rendbetétele 
után nem kevésbé szereti a földi dolgokat: a sokszínű 
csecsebecsét, terhüktől roskadozó polcok, asztalok 
kínálatát, selymek tapintását, az arany tompa fényét, az 
ezüst  bátrabb csillanását, szorgos kezek ezernyi 
termékét, ami mintha várná, hogy pénzre váltsák; szereti 
a vásárt, a bazár zsongó, kavargó hangulatát, árujukat 
kínálók lelkes hangját, szájtátiak és a kínálatban turkálók 
tolongását s még inkább, amiről az egész szól, a 
művészetig fejlesztett alkudozást. Mert bármilyen 
hihetetlen, itt nem elég a kért összeg kifizetése. 
Kedvetlenül, csalódott arccal seperné kasszájába a pénzt, 
ha előtte nincs meg az a szellemet felüdítő párbaj, amely 
leginkább szerelmesek incselkedésére hasonlít s amit mi 
– arcunkon egy palástolatlan fintorral és ajkunkat 
biggyesztve – alkudozásnak nevezünk.

A török néhol a bazárt közvetlenül a templom elé 
helyezi, úgy, hogy annak bejárata az áruval zsúfoltan 
megrakott csarnokból nyílik. Aki imára készül, vagy 
onnan jön, kénytelen átmenni rajta. Így van ez Edirnében 
– a hajdani Drinápolyban – is, ahol a Selimiye dzsámiba 
is a bazáron keresztül juthatunk be. Reggeli nyitás után 
vagyunk. Még nincs forgalom, most igazgatják boltjaik 
előtt a kirakott árut serény kezek. Feltűnés nélkül húzunk 
el mellettük. Tulajdonképpen a tolmáccsal később 
indultunk a szállodából, így aztán elmaradtunk a 
városnézésre indult csoporttól. Kettesben szaporáztuk 
lépteinket az ismerős hangulatot árasztó utcákon. A 
városban idegenségre, minden otthonitól eltérőre 
számítottam, aztán kellemesen nyugtáztam, hogy nem azt 
kaptam. Az egyetlen, ami nem a megszokott, izgatóan 
más képet nyújt, az a török templom, a dzsámi. Érte 
jöttünk fel a dombra. A bazárban meg sem állunk, 
sietnünk kell, nincs idő a piacozásra. Egy jelenték-
telennek látszó lépcső kopott fokain félhomályban 
kanyarodunk fel egy emeletnyit. A lépcső a templom-
kertre nyílik. Tovább menve, egy hatalmas teraszszerű – 
oszlopos, márványpadlós, tető nélküli – előtérbe jutunk. 
Innen lehet majd a dzsámiba belépni. Majd. Igen, majd... 

Szívem csücske
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– Rokonok vagyunk – mondja. Madzsar – magára 
mutat. Aztán felém bök: – Türkey?

A kuncogás ott van a torkomban, már alig bírom 
visszatartani magam, szelíd mosolynak álcázni azt, ami 
egy bugyborékolva feltörő kacajnak lehet az előszele.

– Türkey – hagyom helyben. – Sóvidéki türkey – 
teszem hozzá most már otthoni hangsúllyal.

Azt hiszi, hogy rosszul hallotta. Csodálkozik, hogy ez 
az ezüstláncot áruló török, milyen jól ejti a magyar szót, s 
lám még Sóvidékről is hallott. Néhány pillanat után fogja 
fel a képtelenséget. Igazán zavarban van. Leveszem a 
sapkám és szemüvegem. Most megérti, miről van szó, és 
mind a ketten a templomi környezethez nem illő 
hahotázásba kezdünk.

Egyre több látogató érkezik. Törökök és idegen 
turisták vegyesen. Jól meg lehet különböztetni őket a 
bőrük színéről. A bejárati ajtó előtt már rakásnyi cipő 
sorakozik. Ide nem lehet cipővel belépni. Én viszont nem 
szeretek zokniban tapicskolni, még akkor sem, ha 
szőnyeggel borított az egész templompadló. Még 
tétovázok egy keveset, hogy ilyen áron nézzem-e meg a 
belsejét, vagy elégedjek meg annyival, amennyi az 
ajtóból látszik. Mégse hagyhatom ki ezt a lehetőséget, ez 
az első muzulmán templom, amit belülről láthatok. 
Meghajlok Allah akarata előtt: lehúzom a cipőmet és 
belépek az épületbe. Elbámészkodom egy kicsit a 
látnivalókon, de csak röviden, mert a zokni miatt is 
kicsinek, jelentéktelennek, de főként megalázottnak 
érzem magam. Itt minden a nagyságról, az isteniről, a 
teljességről szól, de nem érzem az emberit, a magam 
helyét benne. Érdekes, hogy gótikus katedrálisokban nem 
kerített hatalmába ez a zavaró érzés.

Mintha menekülnék, sietve távozom. A templom-
kertben, a bazárba vezető lépcsők tetején három-négy 
földim egy törököt vesz körül. Nem nehéz beazonosítani, 
sötét bőrű, tipikus török arc, ha bekötnék a félszemét, 
teljesen ráillene Jumurdzsák szerepe. Egy török, aki az 
átlagosnál is jobban örül magyar voltunknak. Mikor 
odaérek, már folyik a társalgás vele.

– Budapest... Budapest... – hallom őt, amint lelkesen 
mondja mintegy szinonimaként a korábban elhangzott 
„magyar” szóra, ami nemzeti hovatartozásunkat hivatott 
jelölni.

– Nem Budapest – javítja ki társaim közül valaki, 
sajnálkozást kifejező arccal. Ezzel a mimikával szeretné 
elmondani csaknem évszázados fájdalmunkat. – Erdély... 
Románia... – teszi hozzá.

Ő bólogat. Érti a beszédünket:
– Madzsar... Románia.

Most rajtunk a sor, hogy bólogassunk. Megtaláltuk az 
emberünket, akivel komoly dolgokat is megbeszél-

hetünk. Érti az árnyalatokat is. Egy kissé tömören fejezi 
ki magát, csak a lényeget érinti, de sejlik, hogy hordoz 
mögöttes tartalmakat is. Lám ő már többet tud rólunk, 
mint otthon nagyon sok állampolgártársunk, akik pont azt 
nem értik, hogy bár egy adott országban élünk, mi egy 
másik nemzet fiai vagyunk. 

– Kétmillió magyar... Erdély... Románia – alkalmaz-
kodik a tömörséghez egyikünk, aki még bővíteni szeretné 
a törökünk tudományát.

– Erdély nem kétmillió madzsar... másfélmillió 
madzsar – javítja ki ő mosolyogva. 

No fene! Ezzel megbeszélhetnénk belpolitikai hada-
kozásainkat is. Nem merem megkérdezni, hogy Bélának 
vagy Lászlónak szurkol. Netán Jenőnek? Jól csengő 
történelmi nevek ezek valamennyien, évszázadok óta 
használatosak. A Jenőt talán még régebbről ismeri, mint a 
többieket. A törzsi időkből. Ha már népszámlálási 
adatainkban is ilyen járatos, miért ne tudhatna róluk? Ám, 
hogy ne csodálkozzunk tovább tájékozottsága okán, 
mondja is, hogy honnan szerezte be az adatokat:

– Duna tévé... Duna tévé...
Hűha, ez Duna tévét néz! Ha majd hazatérek, s 

esténként bekapcsolom képdobozom, hogy az esti híradót 
megnézzem, jólesik majd arra gondolnom, hogy valahol 
egy török, aki ismer minket, szintén azt nézi éppen, s 
velünk együtt búsul, hogy fogy Erdélyben a magyar, lám 
a kétmillióból már csak másfél ha van. 

De a világ megannyi csatornája közül miért egy 
számára idegen nyelvűt, a Duna tévét választja, miért 
éppen ránk figyel? Erre is megkapjuk a választ. 
Méghozzá egészen jó kiejtéssel. Jobb kezét a szívére teszi 
és úgy mondja:

– Madzsar... szívem csücske.
Adni szeretnék neki valami emléket rólunk, egy 

képeskönyvet, egy térképet városomról, hadd lássa 
pontosabban, hogy honnan jöttünk, s hol fogok szeretettel 
gondolni rá. Ám amíg keresgélek az oldaltáskámban, 
nem veszem észre, hogy elmegy. Talán köszön is, vagy 
csak int, de én minden másra süketen és vakon, a 
kereséssel vagyok elfoglalva. Mire feltekintek, már nincs 
ott. Utána kiáltok, s a fordulóig le is szaladok a lépcsőn, 
de már nem találom. 

Örülök, hogy találkoztunk, és végtelenül sajnálom ezt 
a furcsa elválást. Ajándékot kaptam tőle, és most adósnak 
érzem magam. Lesz-e alkalmam még, hogy törlesszek? 
Esetlenül állok a félhomályban, amíg társaim utolérnek. 
Szótlanul megyünk tovább, s olvadunk bele magunk is 
abba a forgatagba, amely a Selimiye dzsámi előtt életre 
kelt bazárt kitölti.

Szováta, 2008 november
Molnos Ferenc
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fölerősödő gyűlölet felülírja a rációt. A módszer ismerős. 
Orosz vagy „oltatlan”, egykutya. Mindezt kiegészíti az 
európai fórumokon hivatalosan szított magyarellenesség. 
A közvélemény pedig most is megosztott: a közö-
nyöseken kívül vannak, akik részrehajlóan, a hatalom 
fejével gondolkoznak, és vannak, akik körültekintően, a 
saját fejükkel. A dologban az a rossz, hogy a helyzet addig 
tartható fenn, amíg az utóbbiak nem lesznek többen. 
Márpedig egyelőre az élet megy tovább, mintha mi sem 
történne. 

Ugyanúgy, mint annak idején…
  Blága L. József 

Míg a holokauszt témájában a Saul fia (2015) nem volt 
rám különösebb hatással, addig Nemes László korábbi 
rövidfilmje, a Türelem (2006), amelyet most újra meg-
néztem, már akkor mély nyomot hagyott bennem. Kint, a 
napfényes erdőszéli tájban – ez csak a végén derül ki - 
németül beszélő katonák meztelenre vetkőztetett 
embereket terelnek a kivégzés helyszínére. Bent pedig, a 
csendes, félhomályos irodaszobában — ezt látjuk a film 
nagy részében — egy jól ápolt, csinos, fiatal hivatalnoknő 
rezzenéstelen arccal végzi rutinos tevékenységét (úgy 
tűnik, képeslapokat jegyez). Időnként elérzékenyülve 
nézegeti a film elején - valószínűleg a kinti műveleteket 
irányító lovagjától - ajándékba kapott melltűjét, amely az 
egyik áldozat tulajdona lehetett. Egy adott pillanatban úgy 
tesz, mintha fel akarná próbálni. Gondolatai, érzései szem-
mel láthatóan egészen máshol járnak. Később kinéz egy 
nyitott ablakon, de nem azt látja, ami kint zajlik. Talán a 
magánélete foglalkoztatja. Aztán becsukja az ablakot, és 
visszatér a munkájához. A film jó része az irodában játszó-
dik, csak a központi szereplő arcát mutatja, a külvilágot 
teljesen kizárva, legalábbis a zárlatig, amikor ismét nyit a 
kép, és kiderül, miféle hivatalban jártunk az imént.

Azért történhetnek meg a legrosszabb dolgok — 
sugallja a film —, mert sohasem vagyunk ott, ahol 
vagyunk, és függetlennek érezzük magunkat a közeli 
eseményektől. A holokauszt nem egy szerencsétlen eset, 
hanem a „létfeledés” állapota, ahogy Heidegger fogal-
maz. Az emberi dolgokkal szembeni közömbösség, a lét 
banalitássá változtatása a barbárság táptalaja, szükség-
szerűen vonja maga után az emberi értéket tagadó 
élethelyzeteket. Ezért lesz a film végi - a tömegmészárlást 
csak sejtető, de így is megdöbbentő látványú - rövid, 
külső epizód a meghatározó elem. A belső mindig a 
külsőhöz viszonyítva kap jelentőséget, és fordítva. A 
belső és a külső valóság tulajdonképpen ugyanaz a 
valóság, de tudathasadásos állapotú. Ebben magunkra 
ismerhetünk: olyanok vagyunk, akikkel csak úgy 
történnek a dolgok. 

A Türelem című film azonban nemcsak a holokauszt-
ról szól, hanem az emberi létállapotról is. Mondhatnám, a 
holokauszt az ember létkérdése. Mert tulajdonképpen 
mindig „ott” vagyunk. Embercsoportok (népek, nemze-
tek stb.) megbélyegzése és a létezéshez való joguk taga-
dása bármikor lehetséges. És be is következik, néha 
észrevétlenül. Úgy, ahogy a „korona” és az orosz-ukrán 
(orosz-amerikai) konfliktus ügyében történik. A nyugati 
„demokratikus világ” igazságosztói számára nincs felhá-
borítóbb az orosz önérzetnél, ezért büntetésből kiközö-
sítik Oroszországot, és az orosz kultúrát semmisnek nyil-
vánítják. Mindegy, mibe kerül. A pénz vonzáskörében 

Az emberi létről – napjainkban

Kérdőjelek
B. Osvát Ágnes

Folyton megkérdőjelezzük a világot.
   Megkérdőjelezzük a boldogságot.

   S az igazságra is kérdőjeleket rajzolunk.
   Pedig igazság rejlik minden szál fűben,

   virágban, bokorban, mik elmenőben
   visszaköszönnek szótlan, fátyolos szemmel,

   míg némán küzdenek az elemekkel.
   Igazság az, ha a Nap ránk borítja

   mézsárga üstökének százágú sátorát,
   s a fű közt este, tücsök küldi felénk,

   piciny létének diadalmámorát.
   Rohanva él és lüktet körülöttünk a lét,

   de lelkünk hallja csak e halk zenét.
   Ébren vagyunk még? vagy már álmodunk?

   Ki fogja hallani az utolsó dalunk? 
   Lásd, kótyagos ez a vers is, akár
   alkony bíborán az utolsó sugár,

   kábán dülöngélnek a rímek, a sorok,
   egymásba fogódznak a föld fölött,
   s felhők peremén kapaszkodnának

   még az égbe, ám egyre jobban
   süllyednek alá a horizont mögött
   Majd végképp feladják a harcot.
   S a piros sugarak helyébe lassan,                                                        

   hunyorgó, hűvös csillagok tolakszanak.
   S ha kell, kezüket kinyújtva lökik a hegy mögé

   a már amúgy is fáradt bíbor sugarat.
   S mi félig hunyt szemmel rajzoljuk tovább 
   kérdőjeleinket a világra, és a kék madárra,

   s a világ peremén, pókszálon lengő,
   folyton változó színű igazságra.
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 A ma már nemzeti rockoperaként számontartott 
István, a király ősbemutatóját 1983. augusztus 18-án 
tartották meg Budapesten, a Városligeti Király-
dombon. Az elmúlt évtizedek során a mű rendkívüli 
sikereket ért el nemcsak itthon és Székelyföldön, ha-
nem Európa távolabbi részein is. Az idei, Sepsiszent-
györgyön megrendezett székelyföldi nagyprodukci-
óról Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat 
elnöke azt nyilatkozta, hogy az István, a király itthon, 
Székelyföldön is nemzeti ügyet szolgál és páratlan 
közösségi élményt nyújt, akárcsak megszületésekor, 
1983-ban Magyarországon. Csóti György, a 
Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója (volt parlamen-
ti képviselő, zágrábi nagykövet) 2017-ben kiadott 
Nemzetünk sorsa című kötete* tartalmaz egy 
beszélgetést Szörényi Leventével és Bródy Jánossal a 
műről és annak keletkezési körülményeiről. Ennek 
közöljük most a szerkesztett változatát.

                                                          
Csóti György: Köszönöm, hogy elfogadtátok a 

meghívást e nagy dologidőben, hiszen most készülőd-
tök a jubileumi előadásra a Budapest Sportarénában. 
De kezdjük az elején: az István, a király az elmúlt 25 év 
legnagyobb zenei, színpadi és szövegi nagysikere.

Bródy János: Hát te mondhatod, nekünk nem illik 
mondani.

Szörényi Levente: Sokunk szerint Bródy János 
legkiemelkedőbb verssorozata az a szöveggyűjte-
mény, ami az István, a királyban elhangzik.

-A művet 25 éve egyfolytában játsszák kőszín-
házban, szabadtéri színpadon. Sok százezren látták és 
sok millióan. 25 évvel ezelőtt hogyan született meg a 
mű gondolata?

Sz. L.:  Visszaemlékezésem szerint úgy hetven, 
hetvenegy táján. Akkor mutatták be a Jézus Krisztus 
szupersztárt, és hát jöttek a hírek a világból. Mi addig 
mondogattuk, hogy a mi zenénk - amit általában beat 

vagy rockzenének neveznek - alkalmas lehetne 
bizonyos dramaturgiai szituációk aláfestésére is, de 
amikor megjelent a szupersztár, akkor számunkra 
bebizonyosodott, hogy jól gondoltuk akkor. Akkor 
még csak becsvágyó beatzenészek voltunk, de azért 
összeültünk hárman - Boldizsár Miki, Bródy Jancsi 
meg jómagam -, hogy ha már egyáltalán csinálunk 
valamit, akkor mit is kellene.

 -Amit csináltatok, az korszakalkotó volt. E 
véleményt valamennyien osztjuk, és nem csak a rock-
zene szeretői, hanem a magyar kultúra és művészet, a 
magyar történelem iránt érdeklődő embereknek is ez az 
egybehangzó véleménye. Ez a mű térben és időben 
hihetetlen mértékben kiterjedt. Az új generáció is élvezi 
a zenéjét, a mondanivalóját. Mert csodálatos a magyar 
népzenében gyökerező zenei dallamvilága, és a szöveg 
is az, mert igazságokat mond ki, humorral vegyített 
általános emberi bölcsességeket.

B.J.: Örülök, hogy így érzed. Amikor írtuk a 
darabot, akkor még nem lehetett számítani ilyen 
hosszú pályafutásra. Emlékszem, a bemutató utáni 
nagy zajos és demonstratív siker közepette azt találtam 
mondani: „Ha majd 10 év múlva is játsszák a darabot, 
elhiszem, hogy igazán jelentős művet alkottunk.” 
Tény, hogy az a történelmi helyzet, ami a darab 
alapkonfliktusát képezi, az a darab írásának idején még 
nem volt nyilvánvaló. Koppány történelmi figuráját mi 
emeltük ki a homályból.

Sz. L.: És még mi is keveset tudtunk róla.
B. J.: Számomra nagyon izgalmasnak tűnt ez a 

téma. Az volt az érzésem, miközben ezzel a konflik-
tussal dolgoztunk - persze a darab másról is szól -, hogy 
egy olyan alapvető összeütközés van a középpontban, 
ami a nemzeti önrendelkezés vágya és az európai 
integráció eszméje között feszül. Ez a magyar 
történelemben számtalanszor előfordult nagyon 
hasonló módon, és nagyon izgalmas, hogy már az 
államalapítás idejében is így volt. Mintha a magyarság 
tudata, történelme, sorsa eleve két igazságra épült 
volna föl, amelyek folyamatosan az évszázadokon 
keresztül küzdenek és harcolnak egymással. És ha 
nagyon szembekerülnek, az tragikus konfliktusokat 
eredményeznek.

Sz. L.: Nem akarok túlozni, de a darab nagyon 
aktuális még ma is.

- Örülök, hogy ti is így látjátok.
Sz. L.: Egy kissé megcsavarom a gondolatot, hiszen 

a nemzeti önrendelkezést említette az előbb Tini. Hát 

Nemzetünk sorsa  
Interjú Szörényi Leventével és Bródy Jánossal az István, a királyról (részlet)
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ez akkor úgy zajlott le, hogy Géza majd István 
hatalomra kerülése, illetve a kereszténység felvétele 
német segítséggel, német fegyveresek segítségével 
zajlott. Ez nem kérdés volt. Ez a darabokban is így van, 
pont. És hogy mi benne az aktuális? Hát ugye Koppány 
azt mondta, hogy ez nem kell. Mi megoldjuk a magunk 
dolgait, a kereszténység felvétele nem volt kérdés, 
hiszen Géza fejedelmet is például István néven 
keresztelték. Csak ők elég gyorsan észrevették azt a 
hatalmi törekvést, ami a németek részéről és az egyház 
részéről akkor megnyilvánult, és működik azóta is. 
Nézzük meg, hogy mi történik ma. Ma a németek nem 
támadják meg már Magyarországot, ma a szemetüket 
rakják le magyar kiszolgálóik segítségével az ország-
ban. Figyeljünk a párhuzamra!

- Épp ezért aktuális Istvánnak az a kijelentése, 
amely számomra az egyik legfontosabb mondanivalója 
a műnek: Veled Uram, de nélküled! Ezt mondta a 
megkoronázása után. Tegyük azt is hozzá, ha már itt 
boncolgatjuk a múltat, hogy a pápától kért koronát, és 
a császár segítségét fogadta el, tehát nem akart 
hűbéres lenni egyik oldalon sem. Tehát így egyen-
súlyozott: elfogadom a kereszténységet, az európai 
közösséget, de magyarként. És ma ugyanez a lecke!

Sz. L.:  Hát igen.
B. J.:  István kétségkívül  kora zseniális politikusa 

volt, hogyha szabad visszavetíteni a múltba. Profán 
kifejezés, de jelzi, hogy a róla fennmaradt legendák 
nagyon ellentmondásosak, hogy a kis legenda és a 
nagy legenda két teljesen különféle történelmi karak-
tert ábrázol. Csak sejthetjük - persze különösebb 
bizonyítékunk nincs rá -, de nem lehetett népszerű a 
saját korában.

Sz. L.: Sőt annyira nem, hogy évszázadokig nincs 
nyoma annak, hogy a népi emlékezet befogadta volna 
őt. Ez majd később jelenik meg.

B.J.: Hát csak Szent László korában.
Sz. L.: Anélkül, hogy belemennénk a részletekbe, 

nem hiszem, hogy Szent László rakta helyre a 
dolgokat.

- Szeretném, ha gyorsan áttekintenénk a mű 25 éves 
életét. Egy mondatot még azért hozzáteszek az érté-
keléshez: szerintem a rendszerváltás 1983. augusztus 
20-án indult el, a Királydombon. Döbbenet volt, ahogy 
a közönségre hatott és utána az egész országra. Mit 
éreztetek az előadás alatt meg után?

 B. J.: Sokszor hallottuk ezt a véleményt, de hadd 
mondjam azt, hogy azért viselkedjünk mértéktartóan 
ezzel kapcsolatban.

- Én arra gondoltam, hogy az emberek szeme 
kinyílt: lehet magyarként gondolkozni, lehet a szabad-
ságról beszélni. Ez kinyitotta a palackot…

 B. J.: Hihetetlen hangulat volt. Már a próbák alatt 

egyre többen jöttek a városligeti helyszínre, amit 
eredetileg egyébként Szánkózódombnak hívtak. Csak 
én neveztem el Királydombnak.

- Te vagy a névadó.
 B. J.: Igen, és a térképen azóta is így van. A 

kertészeti vállalat értesítette a produkciót, hogy a nagy 
sikerre való tekintettel új nevet adott a helyszínek. A 
legmegdöbbentőbb az volt, hogy az emberek szinte 
alig akartak hazamenni a helyszínről. Ami nekem 
nagyon jól esett: akik elmentek, azok mind valahogy 
békével a szívükben és barátsággal, derült lélekkel 
mentek, annak ellenére, hogy egy nagyon súlyos 
konfliktusokat hordozó darabot láttak. És mégis, 
valahogy az volt a hangulat a végén, hogy mindezek 
után is nekünk össze kell tartani és nem szabad 
engedni. Én így gondolom. Szóval ez lenne a tanulsága 
a darabnak.

- Az emelkedett hangulat tetőpontján csendült fel a 
Himnusz, és a magyar nemzeti színek - a piros, a fehér 
és a zöld - végigfutottak a Királydomb mögött. Hát az 
felejthetetlen, hátborzongató érzés volt akkor 83-ban, 
a puha diktatúra kellős közepén.

B. J.: Sok mindenre nem számíthattunk ezzel a 
darabbal kapcsolatban.

- Nem biztos, hogy ezt gondoltátok a mű megalkotá-
sakor, de ez lett belőle.

Sz. L.: Nem szeretném, ha félreértenék, amit mon-
dok. Azt, hogy az István a király a közönség elé kerül-
hetett, az a reformkommunistáknak volt fontos. Tehát 
amikor te úgy érezted, hogy szabad levegőt szívtál be 
vele a Városligetben, azt az óriási ajtót Maróthy 
Lászlóék nyitották ki.

 - Megadták az engedélyt, de nem tudták, hogy mi 
lesz ennek a vége.

Sz. L.:  Nem kell ezért hálásnak lennünk nekik. 
Félreértés ne essék, csak tudni kell!

- Ráéreztek, hogy itt valami ablakot már ki kell 
nyitni.

 Sz. L.: Hát így van.
- Beszéljünk a mű további útjáról. Sevillától 

Dunaszerdahelyig, Pulától Csíksomlyóig - a többi 
helyszínt majd ti elmondjátok - bejárta a fél világot s a 
Kárpát medencét. 84-ben már Szegeden voltak 
előadások. Talán legizgalmasabb ebben a sorban a 
sevillai előadás. Hogy kerültetek a világkiállításra az 
István, a királlyal, és milyen volt a fogadtatás?

 B. J.: Ott egy különleges előadás volt, mert azért 
tegyük hozzá, hogy a sevillai előadás nézői közül 
szinte senki nem értett magyarul. 

Sz. L.:  Csak a pavilon dolgozói, a munkatársai, 
meg a követség emberei. Talán két tucat ember.

B. J.: Ott egy igazi nemzetközi közösség volt.
Sz. L.: 5000 ember volt a San Francisco téren.
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B. J.: És ilyen körülmények között is hatott. Ez az 
előadás zenéjét, hangulatát, produkcióját dicséri. És az 
a fantasztikus zenei szöveg, amit Levente előállított e 
darabban, nagyon is hatott. Szóval az, ahogy a magyar 
népdalok ölelkeznek a legősibb formákkal. És ahogy a 
rockzenei változat közben megjelennek egyházi...

Sz. L.: Gregorián...
B. J.: … zenék. Szóval egészen fantasztikus zenei 

minőség, ami - azt gondolom - minden közösséget 
megragad.

Sz. L.: Az már minket is meglepett, hogy amikor 
kimentünk meghajolni, a tömegben kialakult egy 
szavalókórus. Nem értettük pontosan, hogy mit 
kiáltanak ütemesen spanyolul. A tolmács kisasszony 
mondta meg, hogy azt skandálják „Viva muerto!” 
Tehát hogy éljen a halott, vagyis Koppány. Tehát túl a 
zenén, megértették a darabot.

- És a történet lényegét. Ugorjunk egy nagyot 
időben. Pula. Az is felejthetetlen élmény volt, hogy a 
kétezer éves római amfiteátrumban ezeréves magyar 
történet játszódott le.

B. J.: Egy fantasztikus helyszín volt. Nem is tudom, 
kinek jutott eszébe, hogy ott előadást lehet tartani!

Sz. L.: Az még hagyján, hogy kinek jutott eszébe, de 
ki az, aki ütötte-verte ott az asztalt, hogy meg is 
valósuljon!

B. J.: Nem akarunk ujjal mutogatni, de itt ül velünk 
szemben!

Sz. L.: Csak az ötlet, az valóban kevés lett volna. 
Egyébként nagyon szép volt.

B. J.: Neked köszönhető, és hálásak vagyunk a mai 
napig ezért.

- Nem ezért hoztam fel. De ott volt a horvát 
köztársasági elnök és számos nagyon magas rangú 
politikus, az egész diplomáciai kar. 

B. J.: Hát te közel voltál hozzájuk akkor.
- Volt narrátor is, aki közben horvát nyelven 

tolmácsolta, hogy mi történik. Az előadás ott is 
lebilincselte a közönséget.

B. J.: Ne felejtsük el, hogy azért ez a darab a 
Nemzeti Színházban, illetve később a Pesti Magyar 
Színházban is folyamatosan műsoron volt.

- Folyamatosan, bizony. Kerényi, később Iglódi 
rendezésében.

 B. J.: A színházi bemutatók azt bizonyítják, hogy 
mindez nemcsak afféle nagy szabadtéri látványosság, 
hanem a színházban is élő darab.

- Meg kell említeni még egy szabadtéri előadást. 
Egy héttel Pula után 2003. július 5-én Csíksomlyón 
került előadásra.

B. J.: Igen. Hát ezt nem szabad kihagyni!
Sz. L.: Más okok miatt, de teljesen összehasonlít-

ható a városligeti hangulattal és előadással. A hely is 

fokozta a hangulatot, hiszen Csíksomlyó közelében 
volt.

- A székelyek, a csángók…
Sz. L.: Közel félmillió ember árasztotta el a hegy-

oldalt…
- Csíksomlyó tényleg csodálatos volt, és a szívem 

szakad meg, hogy nem tudtam elmenni oda, mert 
helyhez voltam kötve Zágrábban.

 Sz. L.: Nem olyan messze a színpadtól, a keverő-
asztal mögött ültünk, és komolyan mondom, a 
hangszóróból ömlő zenét alig hallottam, mert a 
mögöttem lévő tömeg a vesszőt is elénekelte a 
darabból. Hihetetlen élmény volt: több százezer ember 
énekelt, jobban hangzott, mint ami a hangszóróból jött.

- A Társulattal a mába érkeztünk. Ez egy 
fantasztikus ötlet volt, és közben kitűnő tehetségek 
tűntek fel. Kinek volt ez az ötlete, és hogyan indultatok 
el egy évvel ezelőtt?

B. J.: Rosta Mária ötlete volt és szerencsésen meg-
találta a megoldást arra a helyzetre, hogy ez a darab 
már 25 éve megy. És az első bemutató szereplői 
mindenki számára rendkívül jelentős és meghatározó 
figurák voltak. A közönség jelentős része úgy érezte, 
hogy ehhez a szereposztáshoz ragaszkodik. De 25 év 
után a szereplők fölött azért múlik az idő, miközben a 
darab időtállónak bizonyult. Az elképzelés, hogy új 
szereplők kerüljenek a színpadra az István a király 
szerepeiben, rendkívül nehéz feladatnak bizonyult. 
Erre az látszott a legjobb megoldásnak, hogy ezeket a 
szereplőket egy nyilvános televíziós sorozattal egy 
Társulat című, amolyan tévés beavató műsorral 
válogassák ki, ahol a közönség is véleményt mondhat, 
de közben láthatja azt is, hogy milyen hosszú az út, 
amíg egy-egy szereplő, egy színész eljut valahová.

- Csak néhányat tudunk kiemelni a kitűnőek közül. A 
főszereplők közül is Simon Boglárka Gizella szerepé-
ben például egy új felfedezés.

 Sz. L.: Ő egy csodálatos teljesítményt nyújtott és 
fog, remélhetően továbbra is. Hihetetlen tehetség. 
Részben rajtunk is múlik, de legalábbis számomra ő a 
nagy felfedezés. Feke Palit mi már régebbről ismertük, 
de az emberek nem nagyon ismerték.

- A közönség nem ismerte.
 Sz. L.: A közönség egyáltalán nem. De az emberek 

nem tudják, hogy az Attila Isten kardja felújításában 
Feke Pali mit nyújtott. Ő volt Csaba. Pali megérett a 
szerepre, és azt gondolom, hogy ezzel a szereppel ő 
egy nagyon jelentős alakítást fog véghezvinni, ami 
emlékezetes lesz. Hozzátenném még, hogy itt egy 
rendkívül érdekes helyzet teremtődött. Akaratunkon 
kívül a városligeti élmény etalonná vált a közönség 
számára. Számos amatőr társulat kér engedélyt minden 
évben, hogy játszhassa, de ez hidegen hagyja a 
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közönséget. Úgy érzi, hogy el akarják venni tőle azt az 
élményt. Nem akarjuk elvenni. Tessék fölrakni DVD-
re, CD-re, de be kell látni azt, hogy egy generációváltás 
történt.

- Generációváltás történt, és egy kitűnő csapat állt 
össze. Összekovácsolódott ez a 24 ember, és együtt 
vannak, és együtt tudnak majd igen nagy dolgokat 
teljesíteni.

B. J.: Én megkockáztatom azt a kijelentést, hogy 
összességében ilyen jó szereposztás, ilyen tökéletes, 
kiegyensúlyozott társulat még nem volt az István, a 
király előtt.

- Hát akkor nagyon nagy izgalommal várjuk a 
június 18-ai előadást, kedves Levente, kedves Tini, 
köszönöm szépen.

2008. május                                                                                
*Csóti György: NEMZETÜNK SORSA - Eszme-

csere a magyar identitás 21. századi őrzőivel, szerkesz-
tő S. Király Béla. Magyar Szemle Könyvek 2017

Azóta már köztudott, hogy a TÁRSULAT produk-
ciója mennyire beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 
sőt 2019 tavaszán meghirdettek egy újabb zenés 
színházi tehetségkutató versenyt István, a király 
iskolába megy címmel a hazai és Kárpát-medencei 
magyar nyelvű általános iskolák diákjai számára. A 
felhívás csaknem a teljes Kárpát-medencét meg-
mozgatta: Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Dél-
vidékről és az anyaországból több, mint 150 verseny-
mű érkezett, és több mint 1000 gyermek vett részt a 
vetélkedésben. A program azzal a céllal indult, hogy 
határainkon innen és túl a legifjabb generációval is 
megismertesse a nemzeti identitásunk alapkérdéseit 
feszegető, idén 38 éves rockoperát, és átörökítse annak 
szellemiségét. A győztesek előadásait idén is több 
magyarországi és határon túli fesztiválhelyszíneken 
láthatták az érdeklődők. (szerk. megj.)

Az ószövetségi hetek ünnepe a második volt az évi 
három, zarándoklattal egybekötött ünnep közül, a termés 
feletti öröm kifejezésének megszabott alkalma. De 
először hálát adtak a kenyérért, és csak ezt követően 
fogyaszthattak belőle. Vagyis minden ember számára 
egyértelmű volt: a kenyér Isten ajándéka, és – mint 
bármilyen ajándék -   nem magától értetődő.

Jézus is megünnepelte a hetek (aratás) ünnepét, a 
kenyérhez kapcsolódó tanításai és csodái megkerülhetet-
lenek. A keresztény ember számára a két Szövetség 
(Biblia) kenyérrel kapcsolatos tanításai fontos útmuta-
tások, sokat hozzátehetnek a kiegyensúlyozott élethez.

Az emberiség történetében a kenyér mindig is 
központi kérdés volt, sokan és sokat harcoltak érte, és 
néhányszor azt is kijelentették: nincs kenyérkérdés, 
ugyanis véglegesen megoldódott.

Soha nem oldódik meg. Mert ez magától az emberi 
természettől függ, nem a gazdasági természetű 
jelenségektől és mozgásoktól. Márpedig az ember – nem 
önzetlen testvér vagy felebarát.

Ki gondolta volna négy éve, hogy egy járvány szegé-
nyíti el és határolja be sok tekintetben közösségeinket? 
Háborúra pedig legrémisztőbb álmainkban sem gon-
doltunk.

Igen, a kenyérre akkor figyelünk oda, amikor maga a 
kenyér kisebbedik, és általában a félelem és a szem-
rehányás hangján.

Mi a kenyér? Egy gyönyörű metafora, az élet 
lehetőségének jelképe.

Az Ószövetségben az egyiptomi menekülésre emlé-

kezve, kovásztalan kenyeret fogyasztottak, a kereszté-
nyeknél pedig szintén nagyon fontos jelképpé vált: az 
úrvacsora egyik jegye, magának Krisztusnak a teste.

Figyeljünk meg néhány kenyérrel kapcsolatos 
történetet, igeszakaszt és gazdagodjunk általuk!

1. A manna, története és jelentése, 2Móz 16, 11-35
A manna a pusztában vándorló Izráel kenyere volt 

(mán). Az egyiptomi szabadítás után, az ígéret földje felé 
haladva, Izráel zúgolódni kezdett Mózes és Áron ellen, 
mert nem volt kenyerük. Visszasírták Egyiptomot, 
emlékeik szerint ott jóllakásig húst és kenyeret ehettek. 
Isten meghallgatta a nép zúgolódását, s megígérte, hogy 
ad nekik húst, és a mennyből hullat kenyeret. Este fürjek 
lepték el a tábort, reggel pedig, mikor a harmat felszáradt, 
finom, szemcsés dolog maradt a földön, mint valami 
finom dara. Amikor az izráeliek meglátták, azt 
kérdezgették egymástól: „mán hú” azaz: mi ez? A népi 
etimológia szerint ez a kérdés a manna szó eredete. A szó 
valóságos etimológiáját nem ismerjük.

De az üzenete nyilvánvaló: ez az a kenyér, amit az Úr 
adott.

E naptól kezdve, mindaddig, amíg meg nem érkeztek 
az ígéret földjére (Józs 5,12), a szombatok kivételével, 
minden reggelre hullatott Isten mannát a mennyből. 
Mindenki annyit szedhetett belőle, amennyire szüksége 
volt. A mannát korán reggel kellett szedni, és másnapra 
nem volt szabad eltenni belőle, ellenkező esetben 
megkukacosodott és megbüdösödött.

De a szombatra szedett és eltett manna épen maradt. A 
manna olyan fehér volt, mint a koriandermag, s az illatos 

A mindennapi kenyérről, újkenyér ünnepén
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gyantacsepphez hasonlított. Íze olyan volt, mint a 
mézeskalácsé, olajos süteményé. Kézimalomban 
megőrölték, mozsárban megtörték. Megfőzték és lepényt 
készítettek belőle.

Már a mannáról szóló történeti tudósítások is jelzik, 
hogy a manna több volt puszta kenyérnél, Isten 
gondviselő szeretetének csodája volt, ami napról napra 
megújult, de eszköz is volt Isten kezében, amellyel 
próbára tette népét, hogy mindenben akarata szerint jár-e 
el (2Móz 16, 4.28). A mannával ugyanis nem csak 
táplálta, próbálta, hanem tanította is Isten Izráelt, nem 
csak kenyérrel él az ember, hanem mindazokkal, ami az 
Úr szájából származik (5Móz 8,3).

A honfoglalást követő időkben Izráel hálával 
emlékezett a mannára, csodának tekintette, mennyei 
gabonának (Zsolt 78,24), isteni kenyérnek (Zsolt 78,25), 
mennyei kenyérnek nevezte (Zsolt 105,40). Az inter-
testamentális kor bölcsességirodalma Isten csodálatos 
ajándékának és az eljövendő eszkhatológikus lakoma 
előízének tekinti.

Jézus korában is gyakran említették a mannát, Mózes 
isteni küldetésének jeleként tekintettek rá. (Jn 6,31k). Az 
ÚSZ szerint a manna - jel, az ÓSZ sok más jeléhez 
hasonlóan, és Jézus Krisztusra mutat. Benne ajándékozta 
az Atya az igazi mennyei kenyeret, amely életet ád a 
világnak (Jn 6,32). Akik a pusztai mannát ették, 
meghaltak, de aki ezt az igazi mennyei kenyeret eszi, él 
örökké (Jn 6,58). Pál apostol lelki eledelnek nevezi (1Kor 
10,3), s az úrvacsora misztériumát látja kiábrázolva 
benne.

Érdemes föltenni az alábbi kérdéseket az újkenyér 
ünnepének környezetében, akár egyfajta lelkigyakorlat-
ként:

-Elégedetlen, avagy elégedett ember vagyok?
-Mikor voltam utoljára hálás a kenyérért/anyagi lehe-

tőségeimért?
-Észreveszem-e a szűkölködőt? Felebarátnak/testvér-

nek tekintem-e?
-Mikor adományoztam utoljára egy nemes ügyért, 

mikor segítettem egy embernek, aki rászorult?
2. A kenyér, mint a megkísértés egyik eszköze, Mt 4, 3
Miután Jézus a Jordánban felvette Keresztelő János 

keresztségét, visszavonult a pusztába. Itt 40 napig böjtölt, 
miután megkísértette a Sátán. A kísértő a messiási 
hatalommal való visszaélésre, annak önző célok szolgá-
latába állítására próbálta Jézust rávenni: az éhség 
csillapítása (a kövek kenyérré változtatása), hiú dicsőség 
v. vakmerő bizakodás (leugrás a Templom párkányáról), 
hatalomvágy (a föld minden országának birtoklása). Az 
evangélisták rámutattak, az Ő országa nem e világból 
való, s hogy csodatevő hatalma egyedül az Isten országa 
szolgálatában áll.

Jézust a leggyengébb pontjában ragadta meg a Sátán: 

éhes volt. „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek 
változzanak kenyérré” (Máté 4: 3). Mutasson csodát, 
olyat, amivel ő maga is jól jár, hiszen jóllakhat. Jézus így 
válaszolt: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
minden igével, amely Isten szájából származik” (Máté 4: 
4). Vagyis elutasította a fizikai szükségletek kizáró-
lagosságát, és azt mondta, hogy megvan a maga helye a 
lélek szükségének. 

Jézus üzen nekünk is, hogy gondoljuk át az életünket, 
mi mindent tekintünk fontosnak, az Igénél is 
fontosabbnak. Rendezzük újra életünket, és hagyjuk meg 
mindazt, ami Isten dicséretét szolgálja. Folyamatosan 
figyeljünk az életünkre, hogyan tudunk megmaradni a 
Krisztus ügyének szolgálatában. Figyeljünk Isten szavára 
és kövessük Őt, akkor is, ha hosszú és fáradságos ez az út!

3. A csodálatos kenyérszaporítás, Mt 14,13-21; Mk 
6,31-44; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15

Jézus érzékeny Istenfia, az emberek szükségleteit 
számontartó mester!

Ötezer embert (férfit, hozzá kell számolnunk a nőket 
és gyermekeket) vendégel meg kenyérrel és hallal, olyan 
embereket, akiket előzőleg tanított. Miután esteledett, 
tanítványaival összegyűjttette minden kincsüket, az öt 
kenyeret és a két halat, és tanítványain keresztül 
megszaporította az eledelt.

A történetben igen fontos:
-Jézus a testi szükségleteinkre is figyel.
-A tanulás (a lélek szükséglete!), a lelki épülés - 

megelőzi a csodát.
-Mindkettőre figyeljünk: a lelki és testi eledelre 

egyaránt!
4. Jézus, mint az élet kenyere, Jn6, 35
A legszebb jézusi szavak mégis azáltal szentelik meg a 

mindennapi kenyerünket, hogy Jézus önmagát nevezi az 
élet kenyerének (Jn 6,35). A mennyből szállt le azért, 
hogy ő legyen az élő kenyerünk (Lk 6,51). Életünknek 
olyan részévé, táplálékává akar válni, mint amilyen a 
kenyér.

Ahogyan az utolsó vacsorakor, majd később az első 
tanítványok a kenyér megtörésekor, úgy az úrvacsorakor 
mi is minden egyes alkalommal részesülhetünk ebből a 
kenyérből (1Kor 10,17).

Önmagunk számára föltehető kérdések:
-Mikor úrvacsoráztam utoljára?
-Az asztalban a közösség asztalát éltem meg? A 

Jézussal és a másik emberrel való közösség lehetőségét?
-A kenyér: a bűnbocsánat jele és jegye; kértem-e Isten 

bocsánatát? Megbocsátok-e az ellenem vétkezőnek, 
amikor az asztal elé járulok?

„A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk 
ma!”, ebben az évben is. 

Minden embernek.
Gazdáné Mátyus Melinda, ref. lp.
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 Ősz Erőss Péternek az előző 
számunkban már közöltük egy 
írását Csángó sors címmel. Ezút-
tal a fia, Erőss Búlcsú segít-
ségével igyekszünk bemutatni a 
munkásságát. 

A moldvai, Bákó megyei 
Pusztinán látta meg a napvilágot 
1934. január 18-án, a család 
hetedik gyermekeként a kilencen-

ből. Szülei földművesek voltak, apai ágról Felcsíkból 
származtak, feltehetőleg az 1764-es madéfalvi 
veszedelem utáni időben telepedtek át Moldvába. 
Ükapjáig visszamenőleg mindenki Pusztinában 
született, és „elcsángálásuk” után soha nem voltak 
magyar állampolgárok. Anyai ága Csíkszentmihályról 
származott. A népes családból egyedül ő végzett 
felsőfokú tanulmányokat, de a moldvai magyarság 
közösségéből is ő volt az, aki elsőként diplomázott a 
még színmagyar Bolyai Egyetemen Kolozsváron. 
Pusztinában román iskolában járta ki a hét elemit 
(1940-1947), majd Jászvásárra (Iași) került, ahol a 
papi szemináriumban tanult egy évig szintén román 
nyelven. Amikor ezt a kommunista rezsim 1948-ban egy 
tollvonással megszüntette,  Moldvából átjött 

Kézdivásárhelyre, ahol már a magyar tanítóképzőbe 
járt (1950-1954). Ezt követően Kolozsváron 1959-ben 
elvégezte a Bolyai Egyetem magyar szakát, 
évfolyamtársa volt többek közt Lászlóffy Aladár, 
Páskándi Géza és Szilágyi Domokos. Az egyetem 
elvégzése után tanárként dolgozott Kovásznán, majd 
Sepsziszentgyörgyön a Megyei Könyvtárban, ahonnan 
1996-ban vonult nyugdíjba. Közéleti tevékenységei 
között említhető a Moldvai Csángómagyarok 
Szövetségének a megalapítása, melynek egy ideig az 
elnöke volt. Az ő nevéhez köthető, a Csángó Újság 
(később Moldvai Magyarság) című kiadvány 
megalapítása és szerkesztése. A Ceaușescu-rezsim 
idején folyamatosan telepített ki csángó fiatalokat 
Moldvából Erdélybe, akik többnyire Sepsiszent-
györgyön, Csíkszeredában találták meg a számítá-
saikat. Így igyekezett védeni, erősíteni csángó testvérei-
ben a magyar identitást. Ezért, és más „bűnei” miatt a 
Szekuritáté (a román kommunista diktatúra tit-
kosszolgálata) mindegyre figyelte, zaklatta, és házku-
tatásokat tartott a lakásán. 1982-től megtiltották, hogy 
külföldre menjen. Ősz Erőss Péter nős volt, három fiú 
(Botond, Lehel és Bulcsú) édesapja. 2021. április 14-én 
hunyt el Sepsiszentgyörgyön, 87 éves korában. 

Ősz Erőss Péter, a csángó magyar tanár  

Végtelen hálával és gyermeki szeretettel gondolok 
még most is, a hatodik X-em küszöbén, tanáraimra, 
tanítóimra. Elsősorban azokra, akik alakítgatták 
jellememet, nyitogatták értelmemet 15 éves korom után, 
miután magyar iskolába kerültem. Mindenekelőtt a ma is 
élő nagybaconi Bodnár Endre bácsira gondolok igen 
nagy szeretettel, aki Moldvából Kézdivásárhelyre, a 
tanítóképzőbe irányított ezelőtt 45 esztendővel. Amikor 
„cimborámmal”, falusfelemmel, osztálytársammal, 
Kaszap Jánossal megérkeztünk a kézdivásárhelyi 
„Pedába”, a tanévkezdés után két hétre (!), a felső-
háromszéki „pedások” úgy néztek ránk, mintha 
legalábbis urumburuéktól jöttünk volna, a fekete Afrika 
kellős közepéből. Ha megszólaltunk, véget nem érő 
kacagásba kezdtek. Körülbelül (tisztelet adassék a 
kivételnek) akkor csupán ennyit „tudtak” itt, a „mi” 
tájainkon a moldvai magyarságról… 

Mondom, az 1949/50 es tanévből már két kerek hét 
elmúlt volt, amikor Endre bácsi kézzel írott levelével 
bekopogtunk Paál Elek igazgató úr irodájába. Még aznap 

(emlékszem, nagyon szép őszi nap volt) a tanáriban 
megtartották a mi kettőnk „felvételi vizsgáját”! Négy 
tantárgyból „felvételiztünk”: magyarból, románból, 
matematikából és ének-zenéből. Ma már nagyon kevesen 
élnek tanáraim közül, akik akkor, ott a tanári szoba egyik 
sarkában „vizsgáztattak” bennünket, két pusztinai 
megriadt lurkót.

 Később kerek négy évig okítottak-neveltek. 
(Legyen áldott az ő emlékük még haló poraikban is!) 
Most is magam előtt látom a szigorú, pedáns Vilma nénit 
(matematika – fizika), a mindig tréfálkozó Vikol Kálmán 
bácsit (zene), a végtelenül jólelkű Aracsi Géza bácsit 
(ének-zene), Ágnes nénit (magyar), akik hozzánk, a két 
moldovai gyerekhez – szinte mondhatnám – szülői 
szeretettel voltak. De említhetném a (Hál istennek!) még 
ma is élő Czompó Pista bácsit és feleségét, Irénke nénit 
(orosz illetve földrajz), Apró Évike nénit (természetrajz), 
Fülöp Kálmán bácsit (történelem, osztályfőnök), akiktől 
pontosságot, kitartást, magyarságot, becsületességet 
tanultunk a tudományos ismereteken kívül.

 Jó szándék és törvénytisztelet
(Gondolatok egy interjúra)
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 Ezek a régi diákkori emlékek támadtak fel 
bennem Vásárhelyi Katalin Farkas Attila igazgató úrral 
készített interjúja kapcsán (Brassói Lapok, 1994/3 sz.) 
Elgondolkodtató és szomorú eset, ami a három moldvai 
csángó „cinkával” megesett, annál is inkább, mert a 
„hétfalusi csángók” között történt. ”Mi, amikor idehoztuk 
őket, VÁLLALTUK (kiemelés tőlem), hogy magyarul 
tanulhatnak.” – mondja az újságírónak a Zajzoni Rab 
István Középiskola új igazgatója, Farkas Attila tanár úr. 

Ezt a kijelentést úgy kell érteni, hogy vállalta az iskola, 
a tanári közösség, azaz minden egyes pedagógus, aki 
abban az iskolában dolgozik. Tehát egy közösség e szép 
és nemes szándékát egy kollega ellenvéleménye 
meghiúsította. Legalábbis ez cseng ki a beszélgetésből. 
Szép dolog a törvénytisztelet, a törvényesség betartása, az 
öntudatos magatartás igazán dicsérendő emberi 
tulajdonság. Mindenekelőtt akkor, ha mindez őszinte 
lelkiismeretességgel, igazságossággal, nemzetünk-
népünk iránti szeretettel is párosul, s nem utolsósorban 
tanári-pedagógusi becsületességgel. Amikor főleg 
iskolásról van szó, elsősorban olyan diaszpórából jövő 
magyar gyerekről, mint egy moldvai csángó-magyar 
gyerek, aki édes anyai nyelvén akar tanulni, megromlott-
megrontott anyanyelvét akarja jobban és szebben 
elsajátítani, akkor semmiféle effajta „öntudatoskodásnak” 
helye nincsen. 

Az a kollega, akitől ez a három moldvai magyar 
leányka „retteg” – ahogyan az igazgató úr is mondja – 
vajon járt-e legalább egyetlenegyszer is egy moldvai 
sokgyermekes magyar család hajlékában? Tudja-e a tanár 
úr, milyen körülmények uralkodnak ott MA is, és hogy 
milyen környezetből jöttek ezek az istenverte leánykák? 
Hogy „baj van nyelvismeretükkel”? – ahogy olvasható az 
említett interjúban, nagyon is igaz. Sajnos, a mindenkori 
román hatalom és az ottani római katolikus egyház 
képviselőinek hosszú ideje tartó káros propagandája miatt 
nagy a baj. És ha mégis akad, Istennek hála, aki őseink 
nyelvén, azaz magyarul akarna tanulni, akit segíteni 
kellene, nem megbuktatni; a benne „mocorgó” 
magyarság érzését felszínre kell segítenünk, mert 
különben nagy vétket követünk el. Ma időszerűbb, mint 
bármikor a Hercegh Ferenc-i mondás: „Minden 
magyarnak szüksége van minden magyarra”. Az ilyen 
gyereken „jó szándékkal” kell segíteni.

 Igaza van az interjú készítőjének, érdemes a címet 
újra idézni: „A pokolba vezető út is jó szándékkal van 
kikövezve.” – örök érvényű bölcs népi mondás. csak 
feltételezem (s ha nincs igazam, nem szóltam semmit): 
nem valaki más személyen akart-e az illető kollega 
nagyot ütni, amikor elküldte feljelentését a minisz-
tériumba?? Sajnos, az ostor eme „leányocskákon” 
csattant. Az eset azt is színesen bizonyítja, hogy baj van a 
tanári közösség egységességével, valami turáni átok ott is 

jelen van, ahol ilyen „öntudatos, új típusú” kollegák 
vannak… Félre ne értsen senki! Nem azt mondom én, 
hogy nem szabad megbuktatni a trehány, hanyag tanulót. 
Még akkor is, ha moldvai magyar gyermekről van szó. 
De tegyünk meg mindent, hogy lelkiismeretünk tiszta 
legyen utólag. Az is igaz, hogy válogatás nélkül kerülnek 
ki sokan Erdélybe, magyar iskolába Moldvából. Ezt 
többen szóvá tettük azok előtt is, akik ez ügyet intézik. 
Mint pedagógusnak, az az érzésem, hogy ezt meg lehetett 
volna oldani iskolai szinten. Senki sem tudta volna meg 
ezt a nagy „törvénytelenséget”…

 Ha annak idején ott, a kézdivásárhelyi 
tanítóképző tanári szobájában a 25-30 tanár-tanító között 
akadt volna csak egy is, aki följelenti az igazgató Paál 
Eleket, a „felvételiztető bizottságot”, a két moldvai 
magyar gyerek „felvételi vizsgája” miatt, bizonyára 
akkor is kirúgtak volna egy-két „törvénytelenül cselekvő” 
tanárt, s a két pusztinai „cseléd” mehetett volna a 
legközelebbi vonattal oda, ahonnan jött. Ebben az esetben 
kevesebb moldvai magyar értelmiségi lett volna, noha 
most is nagyon kevés van. Tanáraim soha nem bánták 
meg (legalábbis én azt hiszem), hogy akkor nem nézték a 
„mi nagy tudásunkat”. És az is szerencse, hogy AKKOR 
és OTT nem voltak még nagyjánoskodó tanárok.

 UTÓIRAT: Az élet fintora s a mi tragédiánk, 
hogy Moldvában a múlt év nyarán, az egyik faluban 
megismerkedtem Naghiu Ion bácsival, aki éppen olyan 
magyar, mint bárki más. Csak éppen Naghiu lett a 
Nagyból. Nem járhatott magyar iskolába, mivelhogy nem 
is volt az ő falujában ilyesmi soha, amióta az a falu 
megvan. Arra kért, nem tudnám-e a legkisebbik fiát 
valamelyik erdélyi magyar iskolába elhelyezni, mert 
szeretné – úgymond -, ha „megtanulná szépebben 
nagyapóék nyelvét”. Akkor a szecselevárosi iskolára 
gondoltam, azon az alapon is, hogy „csángót a csángó 
testvérei közé”. 

Az említett cikk olvasása után erről a szándékomról 
most már lemondok – talán a kis Naghiu-Nagy Istvánka 
javára (is).

Ősz Erőss Péter
 tanár

Tamási Áron

Minden ember legnemesebb öröme, 
ha valami olyant cselekedhetik, 

amelynek tisztaságában nem kételkedik. 
Sem a cselekedet idején, sem a cselekedet után.

Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan.  

 

**   *
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Tegnap délután hazafelé tartottam, amikor hirtelen 
lefékezett mellettem egy roller. Ismerős fiú hajtotta, 
tiszta tekintetű, szép arcú. Üdvözöltük egymást, ő 
pedig a gyerekek keresetlen őszinteségével azonnal a 
tárgyra tért. 

-Tamás bácsi, miért ment el tőlünk?
Elmondtam neki, ami elmondható. 
-És visszajön majd egyszer? - kérdezte nagy, tágra 

nyílt tekintettel. 
Nem áltathattam, el kellett mondani az őszintét. 
-Nem, nem fogok már visszamenni az iskolába.
Olyan arcot vágott, amilyet az ember a felnőtt 

kapcsolataiban szinte soha nem ér meg. Megható volt. 
Szívszorító. Muszáj volt megkérdezni.

-Miért, mi a baj?
-Hát semmi, csak jobb volt. 
-De miért? Most ki van veletek?
-Az a baj, hogy most ha kettőt-hármat hülyéske-

dünk, mindenkinél betelik a pohár. Nálad meg hat-hét 
hülyéskedés kellett hozzá. 

Elnevettem magamat. Aznap először. Hát ez az én 
nagy "pedagógiai" sikerem. Amúgy soha nem gondol-
tam volna, hogy mennyiségre mérem, mikor szakad el a 
cérna. Abban az (ezek szerint téves) hitben ringattam 
magam, hogy a minőségre figyelek. Még a "hülyés-
kedés" tekintetében is. 

Meg kellett ölelni ezt a kiskamaszt, és néhány baná-
lis útravalóval ellátni. Döbbenetes, hogy mennyire 
bénázik ilyenkor az ember a meglepetéstől. Néztem 
utána, amint továbbrollerezett, egészen addig, amíg el 
nem tűnt a város rengetegében. Arra gondoltam, vajon 
legközelebb is megáll-e mellettem, ha meglát. 

Ez a találkozás meghatározta a nap további részét. 
Az estét. Egyszerre volt jó és rossz érzés. Ambivalens, 
igen. Most ők vannak, persze, őket szeretem, őket 
vigyázom. A Fenyvesben kiképzett mókuskommandót. 
A tíz évesen gyönyörű verseket író kislányt, aki 
aranymakkot rágcsáló mókusokról ír. A tudálékos 
kisfiút, aki szinte minden mondatában használ egy 
idegen kifejezést, ráadásul helyesen. És pszichológiai 
témájú könyveket olvas. Állítólag. A dzsesszbalettost. 
A be nem álló szájú skandináv-szőkét, és az örökké 
hallgatag, szóra bírhatatlan barnát, aki mindig 
feltűnően mellettem baktat, bárhova megyünk. A 
társaival viszont nem barátkozik. Igen, most ők. A 
Fenyves utcai mókuskommandó. 

De tényleg! Mi lehet az "elhagyottakkal"? A kis-
lánnyal, akit éppen a tanévnyitón csípett meg egy 
darázs, és sírt keservesen. Nekem kellett vigasztalnom 
a tanári egy félreeső szegletében, amíg a védőnő után 

futottak a kollégák. A jópofa szanaszét srác, aki már 
kedden azon méltatlankodott, hogy nincs egy perc ideje 
megszervezni, hogy mit fog csinálni a hétvégén. És az 
akkori főmókus, aki mindent (is) csinált, csak éppen azt 
nem, amit kellett volna. Kiült a tanulószoba ablakába, 
és következetesen felírta az utcán elhaladó autók 
rendszámát. Amikor megkérdeztem, hogy szerinte 
ennek mi értelme van, tudományos magyarázatot adott.

-Ha ebben az órában bűncselekmény történik az 
utcában, akkor igenis nagyon jó lesz, hogy megvannak 
a rendszámok. 

Hát..., erre nem nagyon lehetett mit mondani, 
mindenesetre aznap este megkülönböztetett figye-
lemmel néztem a híradót. (Nem történt bűncse-
lekmény.)

Szóval igen. Az elhagyottak, meg a jelenlegiek. 
Egyszer majd mind ott fognak állni az ágyam mellett. 
Azon a napon, aminek dátumát szerencsére nem 
tudhatjuk. Persze nem fizikai valójukban.

De most még indulok hozzájuk. A mostaniakhoz. 
Számolni fogom, hogy hányadik "hülyéskedésnél" 
telik be a pohár…

Szabó Z. Tamás
2021. szeptember 23.

Mókuskommandó 

Tamási Áron

Nem is lehetünk más célra ebben az életben, 
mint hogy megismerjünk mindent, amennyire 

lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a 
megbocsátandó embereket, az egymásra morgó 

népeket; s amikor mindent megismertünk, 
amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, 

ahol otthon lehetünk. Olyanok a szavak, 
mint a hírnökök: mindazt a jót vagy rosszat 

elbeszélik, ami ott honol abban az országban, 
ahonnan jöttek.
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 2005 óta szeptember 30-án, Benedek Elek szüle-
tésnapján ünnepeljük a Magyar Népmese Napját. A 
következő interjú Benedek Elek hazatérésének 100. 
évfordulója alkalmából készült.

„Édes Marcikám, pontosan megérkeztünk, drágán, 
de jól utaztunk. Kettőnknek összesen 12 ezer koronába 
került az öröm, hogy újra láthattuk a kertünket (Itt-ott 
alig ismertem rá, úgy megnőttek a fák.) Szóval (ha lett 
volna) fizettem volna én milliárdokat is ezért az 
örömért. Elek és Baba ma utaznak vissza, s aztán 
minden valószínűség szerint itt telepednek le. Lolli 
szeptemberben megy föl. Nagy csendben élünk. Mill. 
csók Apa” Ez volt a 62 éves Benedek Elek első levele, 
melyet Kisbaconból írt Marcell fiának Budapestre.

A trianoni békediktátum volt a külső indíték Elek 
apó hazatérésére, de mik lehettek a hazatérés belső 
okai?  – kérdeztem vendéglátómat, Bíró Bélát, aki 
végigvezetett a Benedek-kúriában 2021. augusztus 3-
án, a székely irodalmi ezermester hazatérésének 100. 
évfordulóján.

 Benedek Elek 1898-ban építtette kisbaconi kúriáját. 
Úgy élt Budapesten, hogy a szülőföldre való haza-
telepedés vágya állandóan kísértette. Elsősorban a 
honvágy hozta haza, erről így vallott: ”Visszamentem 
azért, mert minden írásom Erdély földjében gyöke-
rezik.” Végleges hazatérésének időzítését azonban 
külső körülmények is befolyásolták. Az 1919-es 
budapesti kommunista hatalomátvétel után szívének 
oly kedves gyermeklapját, a Jó Pajtást betiltották. Majd 
később a legnagyobb fiát, Marcellt ért támadások és az 
antiszemita hangulatkeltés - felesége révén - személye-
sen is sértette Benedek Eleket. A trianoni trauma 
érthetően nagyon megviselte. Így nem is csodálkoz-
hatunk azon, hogy az ősz mesemondó hangulatvilágát 
az elkeseredés, a kilátástalanság, a társadalmi-politikai 
kiábrándultság és nem utolsó sorban a szülőföld iránti 
aggodalom határozta meg ebben az időszakban. 1920 
őszén befejezte az Édes Anyaföldem című önéletrajzi 
regényét, melyet ezzel a felkiáltással zárt: “Tavasz 

nyíltán hazamegyünk, Mária!” 
A hazatérése és az 1929-ben - szintén augusztusban 

- bekövetkező halála közti nyolc év szüntelen küzdel-
mekkel telt. Elek apó Kazinczy-szerepet vállalt: az 
erdélyi magyar irodalom bölcsőjénél bábáskodott. 
Miben nyilvánult meg ténylegesen a szervező tevé-
kenysége?

Hazaköltözése után Benedek Elek egy esztendeig - 
korábbi fogadalmához híven – ki sem mozdult a 
kisbaconi portájáról, egyetlen kivétellel: szülőfaluja 
temetőjében rendszeresen gondozta szülei és János 
nevű fia sírjait. 1922. július 31-én vállalt először 
nyilvános szereplést a Petőfi-ünnepségek szervezőinek 
felkérésére. A fehéregyházi emlékhelyen mondott egy 
megható, Petőfit méltató ünnepi beszédet. Elek apó 
ezután korát meghazudtoló lendülettel – elmúlt már 63 
éves - vette ki részét a trianoni diktátum utáni erdélyi 
magyar irodalom újraindításában, valamint a megcson-
kított anyaország és Erdély irodalmi szálainak újra-
fűzésében. Így például előadásokat tartott Petőfiről és 
Adyról különböző erdélyi helyszíneken, vagy éppen 
Mikes Kelemenről értekezett Budapesten. 1924-ben - 
ideiglenes budapesti tartózkodása idején - rávette az 
Athenaeum kiadót egy erdélyi elbeszélő antológia 
kiadására Erdélyi történetek címmel, melyben tizen-
kilenc erdélyi író novellája jelent meg, Benedek Elek 
előszavával. Korábbi budapesti kapcsolatait is mozgó-
sítva, erdélyi magyar írók tárcáinak, elbeszéléseinek 
megjelentetését segítette elő különböző fővárosi 
lapokban. Mi több, Benedek Elek itthon, Erdélyben 
megvívta híres irodalmi pereit, melyekben megvédte 
Makkai Sándort az Ady-könyve kapcsán ért támadások 
miatt, ugyanakkor kiállt Ady Endre kimagasló élet-
műve mellett. Hasonlóan pozitív kicsengésű kritikát 
közölt Tamási Áron Szűzmáriás királyfi című 
regényéről, ami miatt durva, személyeskedő támadás 
érte Szabó Dezső részéről. Nem egyszer vállalt magára 
harcos apostoli munkát is. Kolozsvári tartózkodásai 
idején mindig próbálta oldani a Pásztortűz illetve a 
Keleti Újság köré tömörült irodalmi körök és 
értelmiségi holdudvarok között feszülő világnézeti és 
értékrendi ellentéteket. Szenvedélyes érveléssel igye-
kezett összefogásra ösztönözni őket az erdélyi magyar 
irodalom érdekében, hiszen - ahogy az ősz mester 
mondta - most, a trianoni diktátum után ”Isten keze egy 
sorsúakká rázott össze minket”.

Irodalomszervezői szerepvállalásának új, különös 
korszaka kezdődött el életének utolsó éveiben: Elek 
apó egy kis csapattal (amit ő röviden székely ,,trupp-
nak” nevez) felolvasó-előadó körútra indult az első 

Elek apó végleg hazatért Kisbaconba 
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világháború után született magyar irodalmi alkotások 
ismertetése, népszerűsítése céljából, ezáltal nem utolsó 
sorban egzisztenciát is teremtve a résztvevő fiatal 
íróknak, költőknek. A székely ,,trupp” állandó szépíró 
tagjai voltak Tamási Áron, Bartalis János és Szentimrei 
Jenőlka, alkalmanként csatlakozott hozzájuk Nyírő 
József, Kacsó Sándor és Tompa László. A csoporthoz 
tartozott még Ferenczy Zsizsi népdalénekes, Szabó 
Géza zongoraművész és György Dénes szavalómű-
vész. Benedek Elek önzetlen mentorként bábáskodott 
az ifjú alkotók irodalmi kiteljesedése fölött, miközben 
végigvezette őket több mint negyven kisebb-nagyobb 
erdélyi és magyarországi településen, ahol zenés 
irodalmi esteket tartottak. Néhány erdélyi helyszínen a 
hatóságok önkényeskedése miatt engedélyeztetési 
gondokat kellett leküzdeniük, máskor meg felolvasó 
estjeik közönségét az ,,ellentábor” párhuzamosan 
szervezett rendezvényei próbálták megosztani. 
Mindezek ellenére Benedek Elek a felvállalt munkát 
konok kitartással elvégezte; küldetésszerűen munkált 
benne a társadalmat nevelni és felemelni akarás, a 
nemzetféltés, az ifjú írástudók egzisztencia-terem-
tésének segítése. Mindeközben pedig szorgalmasan 
szerkesztette a szívéhez oly közel álló gyermeklapját, a 
Cimborát.

 1979-ben a Szabó Zsolt által közzétett Kriterion 
kötetben olvastam ezt a levelet, melyet Dénes 
Sándornak írt 1922 augusztusában: ”Magyarságunk 
szempontjából olyan fontosnak tartom a jó gyermek-
újságot, hogy ezért kész vagyok minden áldozatra, s 
ennek tulajdonítsd, hogy nem vállaltam munka nélkül a 
főszerkesztői címet, s a koromat megillető pihenés 
helyett a tényleges szerkesztés gondjait is elvállalom.” 
Milyen szerepet töltött be a híres Cimbora az erdélyi, 
sőt az egész kárpát-medencei gyermekvilág életében?

Már a Cimbora alcímei - ,,jó gyermekek képes 
hetilapja”, majd később ,,Románia és az utódállamok 
egyetlen magyar nyelvű képes gyermeklapja” -
megnevezik a lap célközönségét. Terjesztését sikerült 
az egész Kárpát-medence magyar nyelvterületein 
kivitelezni, sőt egyes példányait az USA-ba is 
eljuttatni. A Cimbora 1922 februárjában indult Szent-
imrei Jenő kezdeményezésére, kiadója Szatmár-
németiben volt. Néhány lapszám megjelenése után 
felkérték Benedek Eleket főszerkesztőnek, ami nagyon 
észszerű és hatékony változást eredményezett a lap 
életében, hiszen Elek apó volt az egyetlen olyan 
személy az akkori Erdélyben, aki rendelkezett azzal a 
tudással és tapasztalattal, ami egy nívós gyermeklap 
működtetésének előfeltétele volt. Ilyen értelemben ne 
feledjük el, hogy magyar nyelvterületen az első 
irodalmi szintű gyermeklapot Benedek Elek és Pósa 
Lajos alapította 1889 karácsonyán Budapesten. Elek 

apó örömmel tett eleget ennek a felkérésnek, és fiatalos 
lendülettel kezdte meg hivatásszerű szerkesztői, 
főszerkesztői és munkatársi tevékenységét a Cimbo-
ránál. A lap szerepvállalását is ő határozta meg: ,,Ennek 
az újságnak minden sora egy szent célt szolgál: 
nemesen, emberségesen gondolkodó, művelt magya-
rokká nevelni titeket.” Ezért bevonta a munkatársai 
sorába a legjobb erdélyi magyar írókat, költőket, 
például Tamási Áront, Áprily Lajost, Dsida Jenőt, 
Reményik Sándort és másokat, de még családja 
tollforgató tagjait is. Az anyaország határain túl rekedt 
kicsi olvasókra - ahogy ő mondaná: ,,Cimbora-
unokáira”- külön figyelmet szentelt. Benedek Elek 
1923-ban írta Dorosmai Jánosnak: ,,Mindent el kell 
követnünk, hogy a magyarság gyermekeihez eljusson 
ez az újság, mert napról-napra világosan látom, hogy az 
iskolából kiüldözött nemzeti szellemet, magyar öntu-
datot egy jó magyarlelkű gyermekújsággal plántál-
hatjuk gyermekeink lelkébe. '' Ennek a küldetésszerű 
célnak rendelte alá főszerkesztőként a lap tartalmát, 
melyben mesék, versek, mondák, erkölcsnevelő 
célzatú gyermekirodalmi alkotások, természettudo-
mányos ismeretterjesztő cikkek, fejtörők, rejtvények 
jelentek meg, de nem maradhattak el a magyar 
irodalom és történelem jelentős személyiségeiről, 
eseményeiről szóló beszámolók vagy krónikák sem. 
Fontossága miatt külön kell szólnom a Cimbora lap 
Elek nagyapó üzeni című rovatáról. Ebben mindig 
válaszolt a gyermekolvasók hozzá címzett leveleire, 
melyek megírására előzetesen Elek apó kérte fel őket. 
Különös odafigyeléssel és tapintattal kezelte a magyar 
szórványból érkezett leveleket, hiszen az itt élő 
gyermekek egy részének még a magyar tannyelvű 
elemi iskola sem adatott meg. Elek apó nagyon 
megdicsérte őket, amiért írtak magyarul, és további 
levélírásra buzdította őket. Jóindulatúan javítgatta 
helyesírási és fogalmazási hibáikat, ahogy ma 
mondanánk, iskolapótló távoktatást végzett. Ezzel a 
levelezős misszióval és egyéb felvállalt tevékeny-
ségeivel temérdek munkája volt, a gyermeklappal 
kapcsolatban egyre fokozódtak a pénzügyi gondok, 
majd a Cimbora 1929 júliusában megszűnt. Ezt már 
nem lehetett túlélni. Benedek Eleket 1929. augusztus 
17-én végzetes agyvérzés érte. Korábbi fogadalmuk 
szerint felesége követte őt a halálba, így a házaspárt 
együtt temették el a kisbaconi temetőben. Benedek 
Elek sírfelirata - amit halála előtt nem sokkal fogalma-
zott meg - írói hitvallásának is tekinthető:  “Jézus 
tanítványa voltam,/Gyermekekhez lehajoltam,/A szí-
vemhez felemeltem,/ Szeretetre így neveltem.”

Benedek Elek nemcsak író volt, hanem az ország 
egyik első - és egyedüli független - ellenzéki publi-
cistája. Se államtól, se egyháztól, se politikai pártoktól, 
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se üzleti vállalkozástól nem fogadott el anyagi 
támogatást. Kizárólag az előfizetők pénzéből akart 
megélni, akiket az írásaival szolgált. S minthogy ezek 
többnyire szegény emberek voltak, Budapesten a 
politikai napilapjai vagy hetilapjai sorra elvéreztek. De 
mi volt az oka annak, hogy Itt, Erdélyben is megszűnt a 
Cimbora?

Benedek Elek Kisbaconban szerkesztette a Cimbo-
rát, de a kiadóhivatal Szatmárnémetiben volt, amelyik 
háromszor is gazdát váltott. A kiadó hibájából - 
ügyetlen vagy éppen nemtörődöm gazdálkodás, sőt a 
szerzői honoráriumok késlekedése vagy ki nem fizetése 
stb. - később sok előfizető lemorzsolódott, a lap heti 
megjelenése havi három számra csökkent, majd ebből 
is egy-egy szám kimaradt. A sorvadó lap megmentése 
érdekében Elek apó banki hitelt vett fel saját felelőssé-
gére, amelynek törlesztését magas kamatláb terhelte. A 
lapot azonban így sem lehetett megmenteni, és 1929 
júliusában megszűnt. A hitel teljes visszafizetése 
Benedek Elek halála utáni időszakra is átnyúlt, de a 
gyermekei vállalták, hogy apjuk újabb kiadású művei-
nek jogdíjából és saját hozzájárulásukból rendezik a 
végtörlesztést. Nagy kár a kiváló munkatársakat 
foglalkoztató, jó szándékú, magas erkölcsi és irodalmi 
színvonalat képviselő lapért, amely a határon túli kis 
olvasói körében is segített a magyar nyelv és 
nemzettudat megtartásában. Ennek érzékeltetésére 
álljon itt Maléter Pál esete, aki Felvidéken, Eperjesen 
született. Ő tíz évesen már olvasta a Cimborát, és 
levelezett Elek apóval. Szerintem, ha Maléter Pál 
mögött nem állt volna identitásőrző családja, ha lelki 
táplálékként nem olvasta volna a nemzeti szellemű 
Cimborát, akkor nem vált volna az 1956-os magyar 
forradalom hősi vértanújává. 

Nemcsak a kisebbségi sors, az istenadta tehetség és 
szorgalom, de a nagycsalád feje is beszél Elek apóból. 
Hány gyereket nevelt "nannyóval", hogyan alakult a 
család sorsa másod- és harmadíziglen? Azért is 
kérdezem, mert a felesége révén ön is része lett e 
nagycsaládnak.

Benedek Elek 1884-ben vette feleségül a szegedi 
származású Fischer Máriát. Budapesten ismerkedtek 
meg, és itt is telepedtek le. Házasságukból 6 gyermek 
született, 3 fiú és 3 lány. Azóta 12 unokával és 20 
dédunokával bővült a családfa. Az utóbbiak egyike a 
feleségem: Bíróné Bardócz Enikő, aki Benedek Elek 
legkisebb lánya, Rózsa unokája. Mind a hat gyereke 
tanítóképző főiskolát vagy egyetemet végzett. Közülük 
négyen Magyarországon maradtak az első világháború 
után, míg ketten, Rózsa és Flóra vállalták az erdélyi 
létet. Sikerült elérniük, hogy 1959-ben emléktábla 
kerüljön a Benedek Elek feleségéről elnevezett Mari – 
kúriára, majd hosszú tárgyalások eredményeként tíz év 

múlva hivatalosan is emlékházzá avatták. 1999 óta 
magánmúzeumként működik. A házban található Elek 
apó dolgozószobája, az egykori nagy ebédlőben pedig 
régi és új könyvei láthatók. 1920-ban ezt nyilatkozta: 
“Ebbe a házba be van falazva a lelkem, a téglákat, 
melynek minden darabja egy-egy könyv, az én 
véremmel kevert mész ragasztja össze“. 

Ki működteti az emlékházat?

A Mari-lak két szobáját, az ebédlőt és Benedek Elek 
dolgozószobáját avatták emlékmúzeummá, amit 28 
éven át a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 
működtetett. Kezdetben Benedek Elek lánya, Benedek 
Flóra, illetve unokája, Bardóczné Lőrincz Júlia és férje, 
Bardócz Dezső fogadták a látogatókat. Később 
Bardócz Éva - Bardócz Lehel dédunoka felesége – lett 
az idegenvezető, mint a Székely Nemzeti Múzeum 
alkalmazottja. 1997 óta a család tulajdonában levő 
magánmúzeumként áll az érdeklődők rendelkezésére. 
2019-ig Szabó Réka (dédunoka) és férje, Szabó István 
működtette a kisbaconi emlékházat, azóta a feleségem, 
Bíró Enikő dédunoka és jómagam fogadjuk az 
emlékmúzeumba látogató vendégeket. Lányaink 
családjaival együtt gondozzuk Benedek Elek hagyaté-
kát, illetve gondoskodunk az emlékház és emlékpark 
állagának megőrzéséről. Nyugalmazott pedagógusi 
státuszunk segít abban, hogy a nyitvatartási rend teljes 
idejében a látogatók életkori sajátosságaihoz és 
elvárásaihoz igazított tárlatvezetést biztosítsunk.

Kiemelt helyen látható a falon egy jókora fénykép 
Flóra nénivel, az ünneplő közönséggel, soraiban egy 
délceg, fekete napszemüveges férfi…

 Az a feltűnően ,,délceg férfiú” Király Károly, akkori 
megyevezetőnk, a felvétel pedig az emlékmúzeum 
avatási ünnepségén készült, 1969. május 25-én. 
Legendába illő történet, hogy miként szerezte meg 
annak idején Ceaușescu beleegyezését az emlékház 
megnyitásához. A Dél-Hargita erdőrengetegeiben szer-
vezett egyik sikeres medvevadászat alkalmával Király 
Károly kalauzolta a ,,kondukátort” kíséretével, és haza-
térőben Kisbaconon kellett átutazniuk. Kihasználva a 
diktátor jó hangulatát, elmagyarázta neki, hogy a 
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településnek van egy híres szülöttje, olyan, mint a 
román nemzet legnagyobb mesemondója, Ion Creangă. 
Hozzátette, hogy Benedek Elek örökösei és az erdélyi 
irodalmi körök régóta tervezik egy emlékmúzeum 
megnyitását, de ehhez még nem kaptak engedélyt. 
„Juttasd el hozzám az emlékmúzeum tervezési aktáit, 
és én megadom rá az engedélyt” – válaszolta jókedvűen 
Ceaușescu. Ígéretéhez híven jóvá is hagyta az 
emlékház létesítését. És mivel ez az engedély a 
legmagasabb politikai szintről érkezett, a diktatúra alatt 
háborítatlanul működhetett a múzeum.

Jó húsz éve jártam itt utoljára, és akkor szürke 
gémeket láttam kelepelni a ház előtti nagy park 
fenyőfáin. Róluk Elek apó is emlegeti leveleiben, 
tudjuk, mekkora zajt csaptak a park szélén futó patak 
közelében. Most viszont csend van…

Valóban a kúria előtti park és a kocsiút magas 
fenyőfáin szürke gémek fészkeltek hosszú évtizedeken 
át. A fenyőfák többsége azóta kiöregedett, kiszáradt 
vagy a szélviharok döntötték ki őket, és az új telepí-
tésűek még nem akkorák, hogy fészkelőhelyre 
alkalmasak lennének. Noha a parkban már nem hall-
ható a szürke gémek krákogása, de kárpótlásképpen 
sokféle madár énekel, csicsereg, rigók fütyülnek, 
harkályok kopogtatnak, kakukkok kakukkolnak, bag-
lyok kuvikolnak, évszakokól, napszakoktól függően.

Bár gyönyörű, de elég félreeső helyen, Erdővidéken 
fekszik Kisbacon. Milyen gyakran jönnek ide 
látogatók? Gondolom, minden korosztály képviselteti 
magát, nemcsak a gyerekek…

Igen, több mint öt évtized alatt az emlékmúzeum 
valóságos irodalmi zarándokhellyé vált. Látogatóinak 
nagy részét iskolai gyermekcsoportok alkotják, de 
gyakran nyugdíjas kirándulócsoportok is betérnek az 
emlékházba. Elsősorban hétvégenként vagy vakációk 
idején családok is (szülők és gyermekek vagy 
nagyszülők és unokák) ellátogatnak ide. A vendégek 
többsége magyar, de örömteli, hogy egyre gyakrabban 
román vendégek is felkeresik az emlékmúzeumot, ha 
székelyföldi panziókban vagy kastélyszállókban töltik 
a szabad idejüket. Sőt angol, német vagy holland 
ajkúak is jártak már itt a magyar házastársukkal. Az 
emlékmúzeumba betérők nagy része - a vendégkönyv-
be tett bejegyzésük szerint - pozitív élményekkel 
távozik.

Amikor először jártam itt még gyerekkoromban egy 
osztálykirándulás alkalmával, még megvoltak a birtok 
dombos részén kanyargó ösvény mentén a padok, ahol 
megpihentünk és vidám bökverseket olvasgattunk…

Benedek Elek kúriája két évig épült az egész falu 
segített. Közben folyamatosan parkosította a beltelek 
nagy részét, fenyőfákat és lombhullató fákat ültetett, 
fenyőfasorokkal szegélyezte a kaputól a portára 

bevezető kocsiutat. Visszaszerezte azokat a földpar-
cellákat, amelyeket szülei tettek pénzzé azért, hogy 
taníttathassák őt és újabb területeket is vásárolt hozzá. 
Így aztán ki tudott alakítani - a beltelek folytatásában - 
egy nagy, összefüggő kültelki kertet a domboldalon, 
melyet részben gyümölcsössé alakított, részben 
teraszosítással művelhetővé tett, gazdasági épületekkel 
kiegészítve. A felső, dombtetős részén erdőkaréjjal 
zárta le a kertet. A családi terminológiába Fenyőként 
vonult be ez az erdőkaréj, utalva a benne található 
leggyakrabban előforduló fafajtára. Benedek Elek 
birtoka bizonyos részeit családtagjai nevéből kiala-
kított dűlőnevekkel látta el. Így a portán van Mária-út, 
Flóra-terem, Marci-pad, Éva erdeje stb. Ezekhez persze 
bökversek is fűződnek, mint például:

„Miként a dalai láma/ Rejtőzik itt Marcika./ Itt 
születik a sok dráma,/ Mit levág a kritika.”/ Aki nem jön 
en vesztére,/ Fusson innen jó messzire./ Mert ki ide be-
kukkanik,/ Tudom, végsőt nyikkanik.”

vagy:
„Vándor, tudd meg, e kis erdő/ Lengyel Éva erdeje./ 

Ettől a vadalma fától/ Indul, és megy lefele./ Nagy-
apóka rátestálja,/ Senki benne ne turbálja.”

vagy:
„Ez a terem Flóra-terem,/ Körötte sok virág terem,/ 

Legszebb benne az a virág,/  Kinek a neve 
Gyöngyvirág./ Másik neve Oleander,/ Mit szólsz ehhez, 
szegény << Wander>> ?”

vagy:
Bár csörgedez itt-ott a trágyalé,/ A Mária-út remek, 

szép alé./ A Benedek-had járni itt szeret,/ Amott a 
templom, nézd, mi szép keret!/ Kinek búja van, itt 
kesergi el,/ Idejön ki-ki jó s rossz viccivel./ Könny és 
kacaj fakad itt vegyesen-/ Ez a Mária útja, kedvesem!”

Ezek a bökversek nem arra valók, hogy irodalmi 
szempontok szerint minősítsük őket, de mégis em-
lítésre méltóak, mert sugárzik belőlük a derű, a bohókás 
kedv, helyenként pedig a fanyar humor és önirónia. 
Azért is jelentősek, mert jelzik az utókornak, hogyan 
tette otthonossá, lakályossá, hogyan varázsolta 
,,tündérkertté” kisbaconi birtokát az írónk.
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„Elek nagyapó” igen közeli kapcsolatban állt a 
Cimbora-unokákkal, és egyenrangú partnereknek 
tekintette a hozzá forduló fiatal tehetségeket. Külön 
rovatban válaszolt a neki címzett levelekre. Ilyen és 
ehhez hasonló élményekkel gazdagodva az emlékház-
kúriáról elmondható, hogy megtekintése felér egy 
pedagógiai továbbképzéssel.

Évente látogatók ezrei keresték - és remélem, ezután 
is keresik - fel ezt az emlékházat, mely védi és óvja 
Meseország nyelvét. Benedek Elek minden gyerek 
szelíd nagyapója marad, és egy évszázad múltán is sok-
sok nemzedéket kalauzol a mesék csodálatos világába. 

Nem véletlen, hogy 2005 óta szeptember 30-án, 
Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a Magyar 
Népmese Napját.

2021. szeptember 25.
S. Király Béla

Jelen számunk Irodalom rovatában olvashatunk Ignácz 
Rózsáról, akit szintén Benedek Elek indított el írói pályáján. 
A Cimbora című folyóirat közölte első írásait, így lett már 
14-15 évesen a lap munkatársa, és vált ismertté. Ignácz 
Rózsa ezért élete végéig szellemi mentorának tekintette Elek 
apót. (szerk.megj.)

 

 

 

 

 

 Élt egyszer egy szegény ember, akinek volt hét 
gyermeke. Olyan étkesek voltak, hogy azt sem tudták, 
merre hajtsák a fejüket ennivalóért. Akármi előkerült, egy 
pillanatra megették. Úgy elkeseredett a szegény ember 
emiatt, hogy egyszer azt mondta:

-Bár az ördög már elvinne közülük valamerre.
Ahogy ezt szólta, már elő is bükkent Jupiter, az ördög. 

Ahajt megmarkolta a szegény embert, s kezdte húzni a 
földön.

-Ej - azt mondja a szegény ember -, hát így menyünk?
-Így - azt mondja -, s másként 

hogy akarsz?
-Hát a két lábamon - felelte a 

szegény ember.
Avval az ördög mindjárt felállí-

totta két lábra. Hát a szegény ember 
csak megszökte magát, s úgy 
megfutamodott, hogy meg sem állott 
az erdőig. Ott hamar elrejtőzött egy 
odvas fába.

-Már kereshet, amíg megunja - 
mondta halkan a szegény ember.

De már arra szólott is Jupiter:
-Itt vagyok, te, mert nem mentődsz meg tőlem, s 

akárhol megkaplak.
Ej, gondolta magában a szegény ember, hogy ennek 

biza fele sem tréfa. Rágondolt a hét gyermekre. Mindjárt 
mondta:

-Hallod, Jupiter, én mennék is veled szívesen, de 
legalább a hét gyermeket el kell hozzuk.

-Hát hozzuk el - hagyta jóvá az ördög.
Ahajt szépen visszafordultak, magukhoz vették a hét 

gyermeket, s együtt indultak el a pokolba. Délre már a 
helyen is voltak. Azt mondja a szegény ember, amikor 
megérkeztek:

-Na, Jupiter, ha idehoztál, most ételt hozz, mert éhesek 
a gyermekek.

Nekifogott Jupiter, s hordta mindennap az ételt, de 
akármit hozott, szempercek alatt minden odalett. Három 
nap múlva már azt sem tudta, hogy mihez fogjon.

-Ej, te szegény ember, hát örökké így hordtad te is az 
ételt? - kérdezte az ördög.

-Így biza, s látod, ezért voltam elkeseredve.
A hét gyermek örvendett, jól ettek, ittak, vígan voltak.
A negyedik napon Jupiter ismét elment ételért. Azt 

mondja akkor a szegény ember a fiainak:
-Na, gyermekek, most ágat hordunk össze, csinálunk 

egy nagy seprűt, s a helyet kitaka-
rítjuk.

Úgy is lett, mindjárt elkészült a 
seprű, s nekifogtak a nagytaka-
rításnak. Olyan port csaptak, hogy 
látni is alig lehetett. Egyszer jön 
Jupiter, hát a nagy porban elkezd 
prüsszenteni, köhögni: annyira 
fojtotta a por, hogy azt sem tudta, 
merre legyen el.

-Mit csináltatok, te szegény em-
ber? - kérdezte.

-Itt né - azt mondja -, mert annyi a szemét, hogy tíz 
évig sem lehet eltakarítani - felelte a szegény ember.

Na, de úgy megijedett az ördög a tíz poros esztendőtől, 
hogy rögtön mondta:

-Azonnal hagyjátok abba, s inkább eltakarodjatok még 
a helyszínről is!

-Mi eltakarodunk, de csak olyanformán, hogy legalább 
tíz szekér ennivalót adjál - felelte a szegény ember.

Nem volt mit tenni, mindjárt elment az ördög, s hol 
kölcsön, hol másként, de csakugyan összeszedett tíz 
szekér ennivalót. Akkor a szegény embert meg a hét fiát 
kivezette a pokolból, s útnak eresztette. Megszabadultak 
így egymástól: a szegény ember is az ördögtől, az ördög is 
a hét gyermektől.

(Ráduly János gyűjtése)

 A furfangos szegény ember - kibédi népmese
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 Egy ötvenhatos tanú emlékirata
(Farkas András első magyar nyelvű könyvéről)

 Farkas András 1931-ben született 
Debrecenben, ahol édesapja az egyik 
helyi lap főszerkesztője volt. Később ő is 
újságíró lett. 1956 októberében Dudás 
Józseffel megalapította a Függetlenség 
című lapot. Dudást halálra ítélték, ő 
pedig Lengyelországon keresztül Pá-
rizsba menekült, ahol két könyvben írta 

meg francia nyelven emlékeit: Budapest 1956 (2006), 
J'ai vécu sur la Planète Marx ...mais j'en suis revenu 
(Marx bolygóján éltem, de visszatértem a Földre, 2013). 

A Párizsban élő 91 éves Farkas Andrásnak nemrég 
jelent meg Budapesten is egy könyve, Budapest - Varsó - 
Párizs - Az angyalföldi nejlonbortól a bordói 
eleganciáig címmel. A kötet bemutatója szeptemberben 
lesz, amelyre a szerző hazajön, felesége társaságában. 
Az anyai ágon szalontai felmenőkkel rendelkező Farkas 
András jól ismeri az Átalvetőt, szeretettel köszönti 
olvasóit, és gyakran elénekli a Székely Himnuszt. A vele 
készített tartalmas, érdekfeszítő interjúm a következő 
Átalvető számába tervezem, ezúttal egy szerkesztett 
részletet közlünk emlékiratából, remélvén, hogy 
felkeltjük a könyv iránti érdeklődést. Az idézett 
részletben a szerző francia nyelvű 1956-ról szóló 
könyvének keletkezési körülményeiről ír.  A közléssel az 
Átalvető köszönti az örök fiatal Farkas Andrást.

(S. Király Béla)

Bevallom, majdnem három évig dolgoztam a szöve-
gen. Először írtam könyvet életemben. És először ilyen 
hosszú szöveget franciául. Nem volt könnyű dolgom, 
hiszen a nyelv több, mint egy kifejezésmód: a nyelv 
civilizáció. Ahányszor kétségem támadt, a francia 
nagyszótárban kerestem rá választ. A francia feleségem 
esténként átböngészte a napközben írt fejezeteket, és 
javaslatokat tett a magyarosan hangzó fordulatok 
átírására.

Végül egy kiadói körökben tevékenykedő barátom 
sietett a segítségemre.

-Történelmi regényt írsz? - kérdezte. - Menj egy 
szakkiadóhoz, a Tallandier-hez.

-Nem túl híres az nekem, a kezdőnek? - hitetlen-
kedtem.

-Épp az kell neked! - erősködött. - Több mint százéves 
a nagy tekintélyű kiadóvállalat. Kérj randevút a 
vezérigazgatótól, és mondd, hogy a barátom vagy! Henri 
Bovet a neve.

2006. április 26-án délelőtt 10 órakor nyitottam be 

hozzá. A beajánlás nemcsak megnyitotta a vezérigazgató 
ajtaját, de mosolyt is varázsolt a rokonszenves úriember 
arcára.

-Tehát ön magyar - fordult hozzám barátságos 
mosollyal. - Történész?

-Inkább amolyan újságírófajta…
-Mit hozott nekünk? - mutatott a vastag csomagra, 

amelyet az aktatáskámból húztam elő. - Melyik 
korszakban játszódik? Nem vagyok a magyar történelem 
szakértője, de tudom, hogy a szülőföldje gyakran játszott 
a méreténél fontosabb szerepet Európa történelmében.

-A második világháború utáni periódust írtam meg, 
1956-ig. A forradalomig.

-Érdekes. Tudomásom szerint erről az időszakról nem 
jelentek még meg történelmi tanulmányok francia 
nyelven. Az öné volna a legelső, ami előnyös helyzetbe 
hozna minket a könyvpiacon.

Erre vérszemet kaptam:
-Az én munkám még annál is érdekesebb, mert én 

regényesen mondom el a témát.
-Regényesen? - kérdezte homlokát ráncolva.
-Persze. Nem száraz tanulmány, hanem igazi 

történelmi regény - erősködtem. - Amit elmesélek, 
bizonyítható történelmi alapokra épül. A személyiségek 
többsége történelmi figura: Sztálin, Zsukov, Hruscsov, 
Rákosi, Kádár, Nagy Imre…

-Rendkívül sajnálom, kedves uram - borult el a 
tekintete. - Ha nem tudná, cégünk politikája több mint egy 
évszázada nem változott. Mi kizárólag történelmi 
tanulmányokat közlünk, és többnyire egyetemi tanárok-
tól, tudósoktól.

És hogy enyhítse látható csalódásomat, jól nevelt 
úriember módjára, vigasztalásul még hozzátette: - 
Meglátja, milyen sikere lesz majd egy szépirodalmi 
kiadónál.

Lassan emelkedett a karosszékéből, hogy búcsút 
mondjon, amikor közbevágtam:

-Nagy kár. Mert az idén lesz az 1956-os magyar 
forradalom fél évszázados évfordulója. Az én könyvem 
illő megemlékezés lett volna…

-Merde! - kiáltott fel Monsieur Bovet, ami a francia 
nyelvben a legnagyobb csalódottság kifejezése. - Ezt 
senki sem jelezte nekem a történészeink közül. Bon Dieu! 
Atyaisten! Que diable vais-je faire maintenant? Mi az 
ördögöt csináljak most?

Felkelt és hümmögve lépkedett az iroda egyik végéből 
a másikba.

-Van egy ötletem - fordult hirtelen felém. - Maga 
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végigcsinálta a forradalmat, és azt állítja, hogy több 
hónapot töltött budapesti könyvtárakban, archívumok-
ban, anyagot keresni a regényéhez. Újságíróként 
kívülről-belülről ismernie kell a témát.

-A témát, az időpontokat, a szereplőket mind ismerem.
-Októberben lesz a forradalom évfordulója. A 

könyvének szeptemberben a boltokban kell lennie.
-Mégis kiadja?! - vidultam fel. - Rendkívül hálás 

vagyok.
-Persze hogy kiadom, de nem a regényt. Azt a 

történelmi tanulmányt, amelyet a forradalomról fog írni. 
Nekünk és megrendelésre.

-Írni? Én?
-Egyszerű a dolog. Május, június, július… – számolt 

felhevülten. – Három hónapja van a kézirat elkészítésére, 
amely augusztus elején a nyomdában lesz.

-Nem értem, Monsieur Bovet…
-Pedig egyszerű. Nekem háromszáz oldal kell - 

magyarázta. - Az az ideális terjedelme egy ilyen kötetnek. 
Mert a téma nagyon népszerű. Tudja, hogy a francia 
átlagember milyen érdeklődéssel követte az 1956-os 
eseményeket? Hogy mennyi kommunista hagyta ott a 
pártot a szovjet invázió miatt? Könyvének témája 
magához vonzza az érdeklődő történészt és a kíváncsi 
átlagolvasót. Tehát azt mondja, kedves uram, hogy 
október 23-án lesz az ötvenedik évforduló. - És magában 
beszélt félhangosan: - Igen, igen, nekem július 20-ra kell 
a kézirat. Várjon csak… Három hónap, az tizenkét hét. 
Tehát a hétvégéket leszámítva hatvan munkanap…

-Nagyon sajnálom - vágtam közbe -, de épp a Balti-
tenger partjára készülök egy-két hetet eltölteni a 
feleségemmel. Meglátogatom Thomas Mann szülőházát 
Lübeckben. Már szobát is foglaltunk…

Oda se figyelt, önmagának beszélt tovább:
-Azt mondtuk, hogy hatvan munkanapja van 

háromszáz oldal elkészítésére. Vagyis naponta öt oldalt 
kell írnia. Tudta-e, hogy ez volt André Gide napi 
teljesítménye? Éveken át… És ő tollal és tintával írta a 
regényeit, míg magának ott van a számítógép. Szereti 
Gide írásait? Jó, akkor mindjárt elkészítjük a szerződést. 
Colette! - kiáltotta.

-Jó társaságba kerültem - mormoltam magamban.
A titkárnő dugta be a fejét. Bovet úr két feketét és 

tizenegy oldalas szerződést rendelt. Aláírtam. A 
Tallandier szerzője lettem, egyetemi tanárok és más 
tudósok megbecsült társaságában. A ház ura kezembe 
nyomott egy csekket a szerződés egyik példányával, és 
mialatt kezet ráztunk, még többször ismételte, mintha 
nagyothalló lettem volna: – Öt oldal naponta! Öt oldal 
naponta!

Ami nem szerepelt a budapesti archívumokban, azt 
Párizsban fedeztem fel a televíziós csatornák és a 

rádióállomások stúdióiban, ahol hirtelen népszerű lettem 
a különböző hullámhosszokon. A francia média ismert 
személyiségei hívtak meg, hogy a könyvem kapcsán 
1956-ról adjak választ a kérdéseikre az évforduló 
alkalmából.

A kötet, egy magyar zászlót lengető harckocsival a 
fedőlapján, szeptember elején ott volt a könyvesboltok-
ban. A rövid, Budapest 1956 címet adtam neki. Szerintem 
ebben minden benne volt. Henri Bovet a fejét csóválva 
hozzátette alcímnek: A tragédia, amelyet láttam és 
átéltem.

A televízió és a rádió műsorvezetőinek kérdéseiből 
világossá vált, amit már tudtam, de nem eléggé: a francia 
értelmiség marxizmussal szimpatizáló személyei, az 
úgynevezett „társutasok” közül a november 4-i szovjet 
invázió sokukat kiábrándította a kommunista eszmékből.

Meghívtak könyvnapokra, konferenciákra. Előadáso-
kat tartottam iskolákban, falusi községek dísztermeiben, 
kulturális társaságok összejövetelein. A könyvbemuta-
tókon különösen jólesett, amikor középiskolai történe-
lemtanárok vagy tanárnők tettek fel nekem szabatos 
kérdéseket. Kiderült, hogy nemcsak érdekli őket a téma, 
de még ismerik is. Részletekbe menően.

Legmeglepőbb élményem a német határhoz közeli 
bájos Nancy városában történt. Nem egyszerű könyv-
napot, hanem háromnapos könyvvásárt rendeztek ott. 
(…) Tallandier külön standot rendezett be nekem. Ott 
ültem reggeltől estig egy asztal mögött, egy nagy halom 
könyvvel magam előtt. Dedikáltam azoknak, akik 
megvásárolták és választ adtam a bámészkodók 
többnyire érdekes, néha meglepő kérdéseire.

Az utolsó nap délutánján már csomagolni készültünk, 
amikor egy idősebb, magam korabeli ember jelent meg a 
stand előtt. Kinézéséből, gesztusaiból, öltözetéből arra 
következtettem, hogy nyugdíjas munkásember lehet. 
Kezébe vett egy példányt, úgy, ahogy szokás. Nézegette 
elölről, hátulról. Letette, felvette, majd ismét engem vett 
szemügyre. Gyanakodva, mert a könyv hátsó fedőlapjára 
nyomtatott, magyar újságíró-igazolványban szereplő, 
huszonöt éves fiatalságomból származó fényképemen 
jóval hajasabb voltam, mint hetvenhat éves koromban 
Nancy főterén. Végül kibökte:

-Ez maga?
-Bizony, ez én vagyok.
-Maga is írta?
Beszédmódja; akcentusa megerősítette, hogy kör-

nyékbeli munkásemberrel van dolgom.
-Én írtam -feleltem.
Szúrósan nézegetett:
-Maga is „onnan” való?
-Onnan. Miért kérdezi?
Gondolkodott. Arcvonásai valamennyire megenyhül-
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tek. Mesélni kezdett…
-Régi történet, sohasem volt alkalmam elmesélni, mert 

senki sem értené… A maguk forradalma után sokan 
elmenekültek onnan. Ezt biztosan tudja.

-Hogyne tudnám - válaszoltam. - Kétszázezren 
voltunk.

-Hát ez akkoriban, 1957 elején történt, amikor egy 
egész csoport magyar fiatalembert hozott a sors 
Longwyba. Ott voltam kohász és a CGT (Általános 
Munkaszövetség) tevékeny tagja, minket borzasztóan 
megrázott az, amit az oroszok tettek, és… Szóval röviden: 
amikor ez a tucat magyar fiatal Longwyban kötött ki, 
elhatároztuk, hogy segítünk rajtuk.

-Megható, amit mond…
-Betettük őket az üzem munkásszállodájába. A kohó 

éjjel-nappal működött - tudja, hogyan van ez a 
fémiparban -, a kantin is vele együtt. Ott étkeztettük őket.

-Megindító…
-El voltak vágva a külvilágtól, ezért vettünk nekik egy 

tranzisztoros rádiót is, hogy tudják, mi történik a szeren-
csétlen hazájukban.

-Látom, gondoltak mindenre…
-Azután, néhány héttel később, azt mondtuk a 

szaktársakkal, hogy az ilyen fiataloknak szükséges a 
munka, mert az hozza vissza őket a normális, mindennapi 
életbe.

-Ez nemcsak így igaz - válaszoltam meggyőződéssel -, 
de ez egy baráti gesztus is. A bizonyítéka annak, hogy 
befogadják őket maguk közé. Az első lépés, hogy valaki 
gyökeret eresszen új hazájában.

-Dél körül léptem be a munkásszállodába. Jó hírt 
hozok, fiúk! - kiáltottam nekik. - Lesz meló a gyárban az 
egész bandának. Szakmunkásokat nevelünk belőletek. Jó 
a fizetés, négy hét a szabadság, a kohászok korán mennek 
nyugdíjba. Van munka az irodában is, akik inkább arra 
alkalmasak!

-Bravó! - értékeltem a kisöreg történetét. - Gondolom, 
hogy honfitársaim mind a nyakába ugrottak, hogy 
megköszönjék az ajánlatot.

Elfordult. A Sztaniszlász tér szobrait nézegette. Nem 
szeretett volna kiábrándítani, de mit tehetett volna?

-Tudja, mit válaszoltak?
-Megköszönték az ajánlatot…
Újból a teret nézegette fél percig, s csak akkor fordult 

felém.
-Rosszul ismeri őket. Kijelentették, hogy nem hajlan-

dóak ipari munkára, mert ők „entellektüelek”.

Dedikáltam díjmentesen egy példányt neki. Remélem, 
baráti gesztusom - ötven hosszú év után - megbékéltette 
őt a magyar „entellektüelekkel”.

 

Vicces szómagyarázatok

EGÉSZSÉG: Két feleség.
EGRI LEÁNYKA: A borospincék gyöngye. Lehetőleg 
jól dugaszoljuk be, hogy mindig tüzes maradjon, de 
agyonkéneztetni nem szabad. 
ELSZÁNT: Barázdakészítés közben a megyehatáron is 
eltökélten átvág.
ERDŐKERÜLŐ: Munkahelyéről rendszeresen lógó 
erdész. (Diákköri változata a faiskolakerülő.)
ESPERES: Egyházi perekben az alperes és felperes közt 
döntő bíró titulusa.
EVANGÉLISTA: Az inkvizíció idején a Luther-követők 
titkos névsora. Az idők folyamán négy készült belőle.
FALRENGETŐ: Népi mulatságok alkalmával a 
csűrdöngölőt követő, kalákában ropott tánc. 
FELCSER: Völgyből a hegyre zúduló jégár.
FENNKÖLT: Fa tetején ünnepélyes költeményt 
improvizál.
FIASTYÚK: Leányanya. Annyi van belőle, mint égen a 
csillag.
FITYISZ: (Orv.) Görcs, melynek során a hüvelykujj egy 
időre beszorul a mutató- és a nagyujj közé.
FOLKLÓR: Műalkotások közkedvelt tisztítószere.

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

TÁMOGATÓINK
(2022.02.01.-től 2022.04.30-ig)

 Az előfizetéseket meghaladó támogatások. 

Budapest
Encs
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Nyírbátor
Szigetvár
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Marosvásárhely
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Dr. Bíró József Zete
Dr. Restyánszki Bertalanné
Kese Zoltán
Gácser János
Dr. Eszláry Anna Mária
Dr. Bíró Anna Mária
Rajhona János
Kiss Gábor Tamás
Marton Erzsébet

Ezúton köszönjük mindazoknak, akik eddig előfizetéssel, 
pénzösszeggel, vagy adójuk 1%-ának felajánlásával 
támogatták az Átalvetőt. Kérjük, hogy aki teheti, 

továbbra is segítse lapunk fennmaradását és ingyenes 
kijuttatását Erdélybe!

Kérjük továbbá, hogy akár banki utalással,  
akár postai csekken fizet elő az Átalvetőre, neve mellett 

feltétlen tüntesse fel a pontos címét. 
Köszönettel: dr. Szekeres Sándor, elnök

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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„Mi minden bizalmunkat beléd 
helyeztük, majdani olvasó, hogy 
megszületsz e földre, elolvasod és 
megérted sorainkat, mert nekünk 
minden vágyunk az, hogy legyen, 
szülessék valaki, aki megért. (…) 
ha majd az eljövendő korok gyer-
mekei kiássák e kor romjait, talán 
találnak a fiókokban (…) kiadatlan 
műveket, melyek bizonyítani 
fogják, hogy mindennek ellenére, 

titokban, lappangva, kiközösítés és nyomor közepette, de 
volt szellemi élet e korban is.” (Ignácz Rózsa: Szüle-
tésnap körül.)

„Az irodalom történetéből agyonhallgatással próbál-
ják kitörölni. A politikai diktatúra a politikai vétkeket 
néha – kellő vezeklés után – megbocsájtja. A világlátás 
másságát azonban soha.” – írta Jókai Anna, A vádlott 
című regény ajánlásában.

Az elfelejtett, pontosabban kíméletlenül felejtésre 
ítéltetett írónő, Ignácz Rózsa, a huszadik századi magyar 
sors nagy mesélője. Végig élte az első, és a második 
világháború borzalmait, megélte a kommunista 
államhatalom zsarnoki idejét, és élt a puha diktatúra évei 
alatt. Életműve a huszadik századi magyar valóság hű 
rajza.

„– Meséld el nekik, hogy az igazi író ma csak a 
lelkekbe ír. A munkája ellenőrizhetetlen, és éppen ezért 
minden korok írói munkájánál felelősségteljesebb.” – 
Kalotay Ákos szavai Hannához.                

Az írónő, regényeiben és novelláiban rendületlenül a 
magyarság nagy sorskérdéseivel foglalkozott. Írásmű-
vészete lendületes, izgalmas és részletekre kiterjedő. Az 
általa feldolgozott témák arra predesztinálják, hogy újra 
elfoglalja helyét a magyar irodalmi kánonban. Érzéke-
nyen tapintott rá a magyarság megmaradásának 
kérdéseire, őszinte kíméletlenséggel mutatta be a 
szocializmus kegyetlensége alatt gyötrődő magyar 
világot, történelmi regényei pedig ugyanannyira 
érvényesek a magyar sors jelen állapotára, mint a 
felidézett múlt történelmére. 

Ignácz Rózsa 1909. január 25-én született, a 
Sepsiszentgyörgy melletti Kovásznán. Életének első 
kilenc évét töltötte itt, majd református lelkész édesapja 
áthelyezése miatt, Fogarason és Kolozsváron is éltek. 
Ezek az évek határozták meg a regényeiben is 
visszaköszönő, székely-magyar erdélyiségét. Fogarason 
és Kolozsváron, a nyiladozó értelmű lány a kisebbséggé 
válás folyamatát, illetve (édesapja munkáján keresztül) az 
ez ellen folytatott harcot figyelhette meg. 

Magyarországra való kényszerű költözködésük után, 
1931-ben elvégezte a Színiaka-démiát Budapesten, 1939-
ig a Nemzeti Színház tagja volt. Szenvedélyes 
történetmesélő lévén, erdélyi rokonai kezdték írásra 
bíztatni. A szájhagyomány szerint, többször is megtörtént, 
hogy a játszott, kortárs darabok szerzőinek megmondta, 
hogy ő ezt vagy azt a darabot így vagy úgy írta volna 
meg. Tamási Áron egy felindult pillanatban azzal vágott 
vissza, hogy „Hát akkor írd meg te!” 

Ignácz Rózsa bele is vágott a drámaírásba. Műve 
gyengére, feledhetőre sikerült, ez vezette őt arra, hogy 
igazi műfaji kerete a regényírásban teljesedjék ki.          

Első regénye, az 1937-ben megjelent Anyanyelve 
magyar. Sikerült egy olyan művet írnia, mely nem jajgat, 
nem átkozódik, hanem a nyugodt realizmus eszközeivel 
mutatja be a román uralom megerősödését Erdély 
szellemi fővárosában, Kolozsváron. Az írónő elkerüli az 
irredentizmus, revizionizmus csapdáját, de a nemzeti-
nacionalista vonal jellemző rá. És ez finomodik, 
árnyalódik tovább, későbbi regényeiben.          

A harmincas évek második felében, a Nemzeti 
Színház befutott és elismert színésznőjeként és 
pályakezdő írónőként nyitott szemmel figyelte a világot, 
az őt körbeölelő valóságot. Újabb regényéhez 
élményanyagot gyűjteni inkognitóban Moldovába 
utazott, hogy megismerje az ott élő csángókat, és azok 
életét.

A Született Moldovában című nagy sikerű regénye, 
194O-ben jelent meg, ami az egyik leghangsúlyosabb 
műve. Reális éleslátással ismerte fel a csángók nehéz 
helyzetét a román környezetben, a megmaradás és a 
hagyományok továbbörökítésének problematikáját. Ez a 

Eleven hagyomány
IGNÁCZ RÓZSA                

(Kovászna, 1909. január 25. – Budapest, 1979. szeptember 25.)
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regény azonban komolyan foglalkozik a Kik vagyunk 
mi? kérdésével is. Azok vagyunk-e, aminek vagy akinek 
születtünk, vagy amilyenné a környezetünk nevelő és 
formáló Főhőse Gergely Dávid, a regény voltaképpen az 
ő fejlődéstörténete. Az ő történetében fogalmazódik meg 
a fenti kérdés, amely általános érvényű nemcsak a 
csángó, hanem az erdélyi magyarság számára is. A három 
könyvből álló regény első könyve Gergely Dávid 
gyermekkorát mutatja be, a második könyv a csángók 
világát, a harmadik pedig az 1938-as Bukarest és az ott 
élő magyarság valóságát.           

„A kéthazájú emberek hontalanságával hánykolódom 
Erdély és Magyarország között” – ezzel a sorral kezdte 
Ignácz Rózsa a Levelek Erdélyből című regényét, 1939-
ben. Még írói pályája elején volt, nemrég hagyta abba a 
színészetet, s vált meg a Nemzeti Színháztól. De mintha 
már akkor megsejtette volna, hogy a sehová sem 
tartozása miatt mindenről le kell mondania: díjakról, 
elismerésekről, a kortársak és az utókor megbecsüléséről. 
Mai irodalmi elemzésekben gyakran emlegetik őt úgy, 
mint az elfelejtett írónőt. Holott vagy negyven könyvet 
írt, regényeket, történelmi és gyerekkönyveket, 
színdarabokat, riportokat is, mégis kilógott minden 
skatulyából. Ignácz Rózsa fia - a Kossuth-díjas költő és 
nyelvész, Makkai Ádám - így emlékezett egykor az 
édesanyjára: A magyarországi kritika túl erdélyinek, az 
erdélyi kritika túl magyarországinak tartotta, a 
színészek túl írónak, az írók egy része túl színésznek.            

A világháború borzalmas időszakában is ember tudott 
maradni. Sikeres írónőként volt bátorsága és erénye 
nemet mondani Szálasi Ferencnek, mikor az egy német 
tisztet magasztaló regényt kért tőle. Tüntetésképpen ő is 
felvarrta a sárga csillagot, és adományokkal, bújtatá-
sokkal, keresztlevelek hamisításával segítette az üldözött 
zsidóságot. A háború utáni három évben megtűrt íróként 
jelent meg az erdélyi dzsentrivilágot kritizáló Urak, 
úrfiak című regénye (1946), azonban különösebben 
nagyobb visszhang nélkül. Mivel nem volt hajlandó a 
kommunisták oldalára sem állni, így a fordulat éve után, 
1948-tól a legkeményebb elhallgattatásban volt része 
egészen 1958-ig.

 A Rákosi-rendszer nehéz évei alatt műfordítá-
sokat készített. A külvilág ugyanis ezt láthatta meg. 
Azonban azt nem láthatták, nem tudhatták, hogy az 1950-
53 közötti években írta meg azon fiók-regényeit, amelyek 
írásművészetének csúcsát jelentik. Az ekkor ereje 
teljében és írói művészetében kiteljesedő írónő hallgatást 
színlelve titokban három regényt írt: A vádlott, A 
születésnap körül és az Ünnepi férfiú című regényeket.                   

A Rákosi-rendszer kegyetlen valóságát A születésnap 
körül és A vádlott című művei mutatják be. A regények 
kéziratait Ignácz Rózsa fia, a későbbi chicagói 
nyelvészprofesszor, Makkai Ádám gépelte le, édesanyja 

hallgatólagos beleegyezésével a Lónyai utcai Református 
Kollégium matematika órái helyett. A regényeket a 
lakásban több részletben tartották, egy esetleges 
házkutatás kellemetlen következményeit kerülendő. A 
regények csak posztumusz jelenhettek meg, a nyolcvanas 
években Amerikában, de itthon csak bőven a rendszer-
változás után.           

Ignácz Rózsa szinte minden regénye tartalmaz 
önéletrajzi elemeket, de az 1975-ben megjelent 
Ikerpályáimon kötetében ír legőszintébben magáról. 
Beszél arról is, miként vált ő a hazájában irredenta 
ellenséggé, de a jobboldaliak és a magyarságukat 
melldöngetve hirdetők sem kímélték. „Legtöbbet a bús 
vadmagyarok szidalmaztak olvasói leveleikben, és épp az 
erdélyi tárgyú regényeim félreértésén gerjedve be. 
Dicsértek a vadmagyarok „hazafiatlan megalkuvó 
oláhbérencnek” is.                                                        

Ám hiába került a jobb- és a baloldal célkeresztjébe, 
erkölcsi alapelveihez hű maradt olyan időszakokban is, 
amikor ezt csak a legbátrabbak merték. „Gondolkodó 
ember és mindenáron humanista – aminek tudni akarom 
magamat, de semmiféle napi politikai elkötelezettséget 
nem vállaltam, soha. Kötöttséget csak egyetlen 
örökségemhez tudok, és ez az anyanyelvem” – írta az 
Ikerpályáimon memoárjában.

 Ignácz Rózsa, szellemi függetlenségével, ember-
ségével mindannyiunknak példát mutatott, ez teszi 
minden írását ma is aktuálissá – összegez Földesdy 
Gabriella.      

Írói pályája nem teljesedhetett ki a tehetségéhez 
mérten. 1956 után ifjúsági íróvá degradálták, mivel 
megtagadta az államhatalom óhaját, hogy az 1956-os 
forradalmat és szabadságharcot ellenforradalomnak 
nyilvánítsa. Elesett ugyan a szabad (?) publikálás és az 
állami támogatás lehetőségétől, de ezzel meg is nyerte a 
háborút: ember, tisztességes magyar ember maradhatott 
egy embertelen világban.     

Az írónő 1979 novemberén a boltba akart lemenni, 
amikor a 86-os busz véletlenül felcsúszott a járdára és 
elütötte őt. Más visszaemlékezések szerint csak a busz 
szele sodorta el Rózsát, aki néhány óra múlva meghalt. 
Hetven éves volt, legyengült, fáradt szervezete több 
ütközést már nem bírt ki. Temetésén Göncz Árpád és az 
Amerikából hazatért fia mondott beszédet. Sírjára azt a 
bibliai sort írták, amit leggyakrabban idézett: „Kit miben 
elhívott az Úr, abban legyen hű.”            

Kovásznai szülőházában emlékszobát alakítottak ki 
Ignácz Rózsának, és a településen szobor őrzi a huszadik 
század egyik legbátrabb asszonyának emlékét.   

Összeállította: B. Osvát Ágnes         



59EKOSZ-EMTE Irodalom – B. Osvát Ágnes rovata

2022. szeptember

Húszévi távollét után, egy röpke nyári látogatáson 
ismertem fel szülőfalum igazi arcát. Ez az arc mindig 
bennem élt; belevésődött gyermekéveimbe, irányt szabott 
életemnek, de csak azóta tudatosodott, mióta egyre 
távolodón, kívülről nézem a falut s benne magamat… 
Kovászna Háromszék megyei, erdőszéli falu a Déli-

Kárpátok könyökhajlatában. Városias. Emeletes ház is, 
járda, villany is akad benne. „Pokolsaráról”, borvíz-
kútjairól s erdőiről nevezetes; számos a gőzfűrésze, de 
vannak Erdélyben nála dúsabb fatermő helyek; kézi 
szövésű gyapjúszövetei majdnem homespunök, ízletes 
füstölt sajtjai majdnem svájci remekek; Kovászna 
lüktető, szüntelen fejlődése már évtizedek óta majdnem 
egy Viktória-korabeli angol gyarmatéhoz hasonlatos.    
A székelység legiparosodottabb elemének egyik fő 
gócpontja. Külső és belső jellegét két szó jelzi bennem 
egy ideje. Milyen is Kovászna? – kérdezem magamtól, s 
azonnal ráfelelem: fortyogó, és a szó jobbik értelmében: 
törtető.

A fortyogás illik talajára s székelyeire is. Rozsdavörös 
Kovásznán a patak vize; a laposan csepergő patak kellős 
közepén, ormótlan szikladarabok között borvíz 
bugyborékol; reumagyógyító iszapvulkánocska repeszti 
meg a piac közepét; nem hányja a sziklát, csak forgatja, 
rotyogtatja a köveket; a gazdaporták kútjaiból böffentető 
szénsavas víz tör fel. Feltör, nem tör ki, nem csap 
magasra, csak sistereg, morgolódik. Igazából se kitörni, 
se elcsitulni nem tud soha ez a dinamikus talaj, éppen úgy, 
mint a hátán élő székely, az örökké kezdeményező, a 
morfondírozó, a nyughatatlan újító, az ezermester, aki 
kézzel, fából csinál orgonát, mit sem törődve vele, hogy 
vannak világhírű acélezüst orgonagyárak, a székely, aki a 
maga feje után újból feltalálja, ha kell, a puskaport, s a 
kutat úgy szereti, ha tud muzsikálni is…

Kovászna örökké törte magát valamiben. Földje nem 
nyugodott, népe sem. Árvíz elöntötte, földrengés rázta, 

hegy elcsuszamlott, új borvíz-kutak keletkeztek. Lakói 
pedig ehhez képest szüntelenül alapítottak. Borvíz tört fel 
a kovásznai székely portáján? Nosza! Gödröt ásott, jó 
hamar, jó kicsit, körülvette deszkával, ácsolt néhány 
fürdőkabint, s még le sem gyalulta a deszkakapu szálkáit, 
máris árulta a fürdőjegyet. Összegyűlt egy kis pénze? Vett 
sebesen egy erdődarabot, egy szálig kivágatta a fát – ami 
fa, az arravaló, s nem is ér semmit az olyan, amelyik 
gyümölcsöt teremvén, kényes a fejszére –, kiirtotta az 
erdőt, eladta a fát. Vett az árából egy gőzfűrészt. Volt már 
társa is vagy három, s versenyzett velük fenemód, de még 
le sem dúlhatta őket, mást gondolt. A nyereségből hamar 
alapított egy gyapjúszövő gyárat, de az is lehet, hogy 
borvíz-fuvarozást szervezett, villát épített Kovászna 
kiesebb vidékén, Vajnafalván vagy a fenyvesek 
koszorúzta Tündérvölgy felé, s mikor még a vakoláson 
gondolkozott, akkor már meg is egyezett a nyaralókkal, 
akik a villát jó pénzért kibérelték.

Önmagából élő s önmagát pusztító erő jellemzi 
Kovásznát, szülőfalumat. Akar, küzd, mozog, fejlődik, 
fortyog, törtet. Mondhatnám: fölös üzemanyaggal 
dolgozik. Élet van benne, lüktetés, de rengeteg 
kisszerűség is, semmi összhang, semmi arány, semmi 
nyugalom. Öregedvén, ma nem találom szépnek belső 
nyughatatlanságát és külső képeinek tervszerűtlenségét. 
Pedig gyermekéletem emlékképeiben Kovászna az 
alkotó szépség maga…

Anyám tanult, művelt asszony volt, és Kovásznán 
társaság nélkül, árván és valami gőgös szomorúságban 
élt. Sűrűn panaszolta, hogy a kovásznai nép módfelett 
anyagias. Az anyagiasság lehetett erénye is e népnek, 
hiszen szorgos, gyűjtő, gyarapodó volt itt mindenki. De 
azért anyámnak is igaza volt. Hogy csak két kicsi 
példával bizonyítsak: Kovásznán úgy becsülik a pénzt, 
hogy a református templom falára is ráírták, olvasható ma 
is: „Ez a templom épült az Úr 1715. esztendejében, mikor 
egy köböl búza ára 38 rhénes forint volt.” S Kovászna 
társfalujában, Vajnafalván, a temetőben egy sírkő ma is 
áll, melyen jól olvasható, hogy néhai Vajna Károlyné, az 
egyház kegyes patrónája mennyit hagyott a templom 
újrafedésére s hány forint, hány krajcárt az iskolára. 
Anyám ridegnek tartotta a falut. Úgy érezte, nyomják a 
nagy hegyek; a rablánc-csörgető hegyi patakok szüntelen 
zúgó zörgése minden idegszálát gyötörte. Fázott s 
köhögött a lélekkaparó téli szelektől, nemeréktől, s 
visszariadt Kovászna-fürdő hangos, üres, léha, nyári  
életétől.

A kovásznai sétatéren már reggel kilenckor bécsi 
valcereket húzott a dülledt szemű cigányprímás, s a dús 

 Ignácz Rózsa: Családi mondakör 
karcolatok, anekdoták életemből c. kötetéből
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fák alatt reggeltől estig hullámzott a kovásznai 
előkelőség: utolsó divat szerint öltözött, semmittevő 
asszonyok s kesztyűskezű, sétapálcás lovagjaik. 
Árvaságában a munkát választotta anyám is. Az óriási 

kertet – amit olyan sűrűn 
beültetett, hogy idegen be ne 
lásson oda –, a négy gyer-
mekét s a szegényeket. Járta a 
karácsonypataki árvákat és 
özvegyeket…

Sok volna Kovásznáról 
mindent elbeszélni. Pedig el 
kellene mondani, hogy hat-
éves koromban, lobogó lokál-
patriotizmussal arról ábrán-
doztam, hogy ha nagy ember 
leszek, világhírűvé teszem ezt 
a túl sok természeti kinccsel 
megvert falut. Hogy messze 

földön híres legyen a Horgász nevű savanyú-vízforrás, az 
Áprád-fürdő éppen európai hírű, a Pokolsárt ezrek 
látogassák, s a száraz kéngőzlő mellett tömegeket 
befogadó reuma-gyógyszállók épüljenek.

Kovászna volt számomra a csodák világa. Az erdő 
rengetegnek tetszett, a patak Dunának. A falu társadalmi 
tarkasága első eszmélésemtől kezdve izgatta képze-
letemet: a szegényeket, anyám példájára, támogatásunkra 
váró embereknek tartottam, a sétaterek hullámzó 
semmittevőit, ugyancsak anyám példájára, megvetettem, 
de ugyanakkor sóvárogtam is közéjük, mert mások 
voltak, mint mi, mert nem értettem őket, mert azok nem 
dolgoznak semmit, s mégis gazdagok, utazni szoktak, és 
nem könyvekről beszélnek, mint anyám, hanem élő 
valóságról, városról, színházról, csillogásról: Buda-
pestről… Borzongva néztem Vajnafalva idegen ajkú 
lakóit, akik feketék, szőrösek, kecskét legeltetnek, 
hegyekben laknak, és apámmal igen barátságosan, olyan 
nyelven beszélnek, amit nem lehet megérteni. Gyakran 
hallottam, hogy mindig baj van velük: ők tőlünk féltek, 
mi tőlük, velük ijesztgettek dajkáink, róluk meséltek, 
hogy éjjelente átszöknek a gránicon, bé Móduvába… 
Kovásznán hallottam először azt a szót is, hogy: 
Moldova, ott láttam először Moldovából jött, kieresztett 
ingű magyart. Kovásznán történt, hogy egy erdőirtó csíki 
munkás, aki Kovászna felett, a kommandói fatelepen 
dolgozott, leütötte fejszével munkaadóját, azután 
bemenekült a faluba, s az üres templomban az orgona 
sípjai közé elbújt. Éveken át játszottuk Kovásznán a csíki 
„ölögető” legény históriáját, aki embert öl, a templomba 
menekül, azután kitépi magát a csendőrök keze közül, s 
nyoma vész valahol, a Moldováig nyúló rengetegben. Ma 
is összerezzenek néha, ha szép, magas, ezüst sípú 
orgonákat látok, pedig hányszor lipinkáztam Laci 

bátyámmal az orgona, nyomós fújtatóján, még az 
ölögetős legény ideje előtt!

El kellene mondanom, hogy apám és anyám végletes 
természete között hánykolódva, Kovásznán pártoltam 
először s mintegy segélyt kérően a néphez. Paraszt-
leánykák voltak a barátaim – s nem okozott csalódást, 
hogy meneküléskor ők hordták el legszebb játékaimat. 
Két legdöntőbb élményemet is Kovásznán szereztem. A 
tizenhatos meneküléskor a fejvesztetten menekülő 
középosztállyal szemben lenyűgözött a földjén maradó, 
magabiztos nép látása. Azt éreztem, hogy a nép sohasem 
fél. A maga földjén urabb, s biztosabb, mint úri 
bizonytalanságunkban magunk. Veszély érzetét éltem át, 
osztályom, s nemzetem veszélyének érzetét Kovásznán, s 
ez a veszélyérzet hajtott először a parasztok felé…         
Mikor tizennyolcban Fogarasra költöztünk, nyolcéves 
voltam. Sírva öleltem meg minden egyes fánkat; 
megcsókoltam a kerekes kút oldalát, s később, 
Fogarason, tündérmeséket hazudtam gyermekkorom 
csodás falujáról, Kovásznáról: ahol muzsikál a kút, 
fortyog a borvíz, s iszapot hány a föld…

 
„Igen, valami nincs kész a világon.

Pedig hát épp eléggé képtelen,
Eléggé torz, eléggé tarthatatlan,
Hogy ne lehessen így maradnia.

…S mégsem eléggé, hogy mássá legyen.”

Pontosan 30 évvel ezelőtt, 
hirtelen lelépett a Földről egy ember, 
a költő, drámaíró, író, filozófus, aki 
magával vitte minden titkát. Pedig 
Őneki olyan mélységes-mély titkai 
voltak, mint más senkinek. Ő volt a 
megértés, a becsület és a jóság, a 
mérhetetlen tudás és a kesernyés 
humor. Ő volt az IGAZ EMBER!  

Székely János 
(Torda, 1929. márc. 7 – 1992. aug. 23. Marosvásárhely) 

„Ez tehát a vég.                               
Én Istenem, 

hát ennyi volt az élet.                                  
Elindult, súlyos tettek közt kanyargott,                 

És most körbe járt.    
És íme, már egész.”

 Székely János
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Túlságos csend
Nem hiszek semmit. Meg kell vallanom,

Olykor magát a Semmit sem hiszem.
Órám megállt, reményem elhagyott,

Magam vagyok, nem hiszek semmiben.

Nem hiszem el, hogy lét foganhatott
Üres ölén a mozdulatlan térnek,

S hogy ami rossz volt, megjavulhatott,
S hogy aki elment, újra visszatérhet.

Úgy látom én, mióta megvagyok,
Hogy aki hisz, az megcsalatott máris.

Sőt, hogy amiben hinni lehet, az
Eleve irreális.

Hitetlenségem tartószálain,
Akár a pók a magaszőtt keretben,
A nemlétező Semmit hallgatom.
Megint magam. És soha ketten.

Mentség
Jól szervezett rablóbandák ragadják

Hatalmukba a kontinenseket.
Lerágják őket, mint hullát a hangyák:

Kopár mezők és letarolt hegyek,
Üres folyók, lakatlan tengerek,

Kifosztott bányák, néptelen tavak:
Kopasz tekévé változik kerek
Csillaghazánk a körmeik alatt.

Ha netalán majd megkérdi egy gyermek,
Hogy hová lett az örökség, amelyet

Apáink hagytak ránk –mivé leszünk?
Mentség-e, mondd, ha most előre s önként
Leszögezzük, hogy mindazt, ami történt,

Nem értünk tették, hanem ellenünk?

Egy távoli országban egy tó és egy patak élt egymás 
mellett. A tó egészen a hegy lábánál terült el, a patak pedig 
valamivel magasabban, a hegy egyik csúcsától eredt.

A tó nagyon büszke volt magára. Állandóan ezt 
mondogatta: "Kis patak, nézd milyen szép, nagy és tiszta 
vagyok!" - mondta.

"Igen" - helyeselt a patak -, "te valóban szépséges vagy. 
Neked biztosan sok barátod van. Elvégre te olyan nagy 
vagy, vizedet mindenkinek odaadhatod, aki szomjazik rá. 
Ellenben én oly' kicsi vagyok, hogy senki sem vesz észre 
engem."

"Ha-ha-ha!" - nevetett fel a tó. "Miért adnék én a 
vizemből bárkinek is? Azért, hogy kisebb legyek?"

 Egy napon egy hegyi kecske közeledett a tóhoz. 
"Ó, milyen szépséges tó vagy, eltévedtem és már nagyon 
régen nem ittam, szomjazom. Ihatok a vizedből?"       
"Keress magadnak máshol vizet!" - válaszolt mérgesen a 
tó. "Ne érints meg engem a koszos patáddal."

A kecske elszomorodott, de mit tehetett? Már éppen 
indulni készült, mikor hirtelen meghallott egy csendes 
hangot: "K-e-c-s-k-e, gyere ide. Én egy parányi patak 
vagyok, nem vesz észre senki sem, de van elegendő vizem 
ahhoz, hogy a szomjadat olthasd. Igyál belőlem, amennyit 
csak szeretnél."

"Nagyon köszönöm, megmented az életem, kis 
patak!" - válaszolta a kecske, miközben mohón itta a vizét.

Egy másik alkalommal fecskék repültek át a táj felett.

„Ó, egy tó! Nagyon fáradtak vagyunk és még nagyon 
hosszú út áll előttünk. Légy szíves engedd meg, hogy 
igyunk a vizedből."

"Na persze!" - válaszolta a tó mérgesen. "Csupa por a 
tollatok, nem bírom a port. Takarodjatok innen!"

 A fecskék épp, hogy csak a magasba emelkedtek, 
meghallották, hogy valaki hívja őket: "Fecskék, drága 
fecskék, repüljetek ide hozzám.  Bár parányi vagyok 
ahhoz, hogy bárki is észrevegyen, de van elég vizem 
ahhoz, hogy mindannyian oltsátok szomjatokat. Igyatok, 
amennyit csak szeretnétek!"

"Köszönjük, kis patak!" - mondták a fecskék, 
miközben mohón itták vizét. "Te egy igazi barát vagy!"

Ezt követően még számos állat jött, és számos madár 

Mese a kis patakról

Az ember a szíve mélyén örökké oda való, 
ahol született.. 

Tamási Áron

**   *
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repült a tóhoz. Mind kérlelték, hogy ihassanak a vizéből, 
de mindnek csupán a kis patak engedte meg ezt.

Azonban egy napon váratlan dolog történt, hatalmas 
szárazság tört a vidékre - rettentő hőséggel járt a nyár ezen 
idő tájt.

"Segítség, segítség!” - kiáltott sírva egy kisegér. 
Ugrálva jött a tóhoz, miközben alig kapott levegőt 
igyekezetében. "Tó, segíts a nyúlnak. Eltörte a mellső 
lábát, nem tud járni. Hosszú ideje nem tudott már inni, 
nagy szüksége lenne a vízre!"

"Mi közöm van hozzá?" - kérdezte a tó meglepődötten.
"Csobbants ki egy kis vizet, hogy a nyúl elérhesse azt, 

és engedd meg neki, hogy igyon belőle." - válaszolta a 
kisegér.

"Ez őrült!" - vágott vissza a tó és egy hullámával 
eltüntette az egeret mellőle.

"Kisegér," - szólította meg a patak - "én segíthetek 
rajtatok?"

"Nagyon kedves tőled, de te túl kicsi vagy. Nincs elég 
vized ahhoz, hogy elérj a nyúlhoz." - válaszolt vissza 
szomorúan az egér.

"Várj csak, kigondoltam valamit!" - kiáltott fel ekkor a 
patak.  "Anyahegy! Anyahegyem!" - sikította a patak.

De a hegy nagyon mélyen aludt a nyári meleg 
napsütésben. Nem hallotta meg elsőre a kiáltást. "Segíts 
nekem, segíts a kisegérnek!" - harsogta újra a kis patak 
egyre hangosabban.

Végül a kis egér és a patak együtt kiáltották: 
"Anyahegy!!!" "Mi ez a lárma?" - ébredt fel a hegy. "Mi 
történt?"

"A nyúl eltörte a lábát." - válaszolta a patak. "Szüksége 
van vízre és nekem segítenem kell rajta!"

"De hogyan?" - csodálkozott ezen a hegy. "Te túl pici 
vagy ehhez."

"Rengeteg hó van a csúcsaidon. Melegítsd fel a nap 
sugaraival és irányítsd az olvadt hólét a vizembe. Ezzel 
már így képes leszek segíteni a nyúlon."

"De te túl vékony vagy, neked nagyon nagy vágyra van 
szükséged ahhoz, hogy segíthess másokon. De 
megteszem, ahogy kéred." - válaszolta a hegy.

Egyszer csak minden víz - ami eddig a tóba folyt a 
különböző forrásokból - közvetlenül a kis patakon 
keresztül kezdett el folyni és mielőtt még a tó bármit is 
szólhatott volna, egy kiszáradt, ingoványos mocsárrá 
változott. Mindeközben a kis patak egyre hatalmasabb és 
egyben boldogabbá vált. Gyorsan elérhette így már a 
nyulat, megitatta őt, kimosta sebeit és szaladt tovább a 
tenger felé. Mindenkit ellátott tiszta vizével.

„Látjátok a kis patakot, mivé cseperedett?" - 
mondogatták az állatok egymásnak. "Egykor még csupán 
egy parányi patak volt, de most a vágy segítségével - hogy 
segítsen másoknak - széles és teljes folyóvá nőtte ki 
magát."

B. OSVÁT ÁGNES
540477 Tȃrgu Mureş, str. Armoniei nr. 22, 

ap. 13 ROMÂNIA.
Telefon: 0265-249918 vagy 0365-803670  

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

Kellemes iskolakezdést kíván 
mindannyiótoknak a szerkesztő néni 

és továbbra is várja leveleiteket, 
javaslataitokat, a következő címre: 

Betűország kincsei

Elsős leszek

Sok újdonsült kisdiáknak
kitárul egy új világ:

titokzatos Betűország
ma nyitja meg kapuját.

Csodálatos ez az ország,
gazdagsága rengeteg:                              

minden betű kincset érő
titkokat is rejteget.

S, aki egyszer megismeri
mind a betűk titkait,
magáénak tekintheti
Betűország kincseit.

Kopogtat a vadgesztenye,
Vége van a nyárnak.

Anyu mondja: Ideje, hogy
Az isibe járjak!

Kinőttem az ovit, igaz,
Nagy legényke lettem,

S a csengettyűs iskolába
Megyek szeptemberben.

Elsős leszek, vár az osztály,
Számológép, tábla,

Eszes Péter, János vitéz
Hív az iskolába.

Aranyos tanító néni
Kézen fog, ne féljek,                             
Esztendőre a suliba
Várlak én is téged! 

Szalai Borbála

Donkó László
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1. HÚSGOMBÓCOS ZÖLDSÉGLEVES 
Hozzávalók: 2 szál murok, 1 szál petrezselyem gyökér, 1 kis zeller gumó, 
1 fél hagyma, 1 csokor leostyán, 70 dkg darált sertéshús, 3 kanál rizs, 
1 tojás, só, bors, 2 evőkanál zsiradék vagy fél deci olaj, 2 krumpli
Elkészítés: A zöldségeket megpucoljuk és felkockázzuk vagy lereszeljük. 

Zsiradékon megdinszteljük az egészet, felöntjük 2 5 liter vízzel. Sózzuk, ,
borsozzuk, beletesszük a leostyánt is. Közben amíg felfő a leves, elkészítjük a 
gombócokat. A darált hússal összedolgozzuk a tojást, rizset és hagymát. Sózzuk, 
borsozzuk és kis gombócokat formálunk vizes kézzel. A forró lébe belerakjuk a gombócokat és a 2 db apróra vágott 
krumplit. Főzzük tovább, amíg megfőttek a gombócok és a krumpli. Savanyíthatjuk citromsóval. Tejföllel tálaljuk.

 
2. PRÉZLIS SZELET, avagy RÁNTOTT HÚS 
Hozzávalók: : 1 kg csirkemell, 3 tojás, 2 kanál liszt, 3 kanál prézli, 
3 dl olaj a sütéshez, só, bors
Elkészítés: Felszeleteljük a csirkemellet, ha kell, kipotyoljuk, sózzuk, 

borsozzuk. Tíz percet állni hagyjuk, hogy a fűszerek ízét átvegye a hús. 
Odatesszük forrni az olajat, közben meglisztezzük a szeleteket. Mindég csak 
annyit, amennyi egyszerre belefér a tepsibe. Tojásba mártjuk, majd prézlibe, és 
mehet is az olajba. Vigyázat, ne legyen túl forró az olaj, mert megégeti a 
szeleteket  Papírtörlőre szedjük ki, hogy a húsokról a zsír leitatódjon. Bármilyen körítés illik hozzá, de a tökfőzeléket !
nagyon „kiemelné”. Ez a prézlisszelet éltette Sárika unokánkat, mert semmilyen formában nem volt hajlandó a húst 
megkóstolni. Egy tányér sarkába tettem a ketchupot, mellé a felvágott húst. Élvezet volt nézni, ahogy tűntek el a 
szeletek egymás után. Ebből soha nem lehetett eleget sütni, mert a „felnőtt” nemzedékem is imádja!

3. TÚRÓS PULISZKA
Hozzávalók: : Hozzávalók: 2 dl puliszkaliszt, 40 dkg juhtúró, 4 dl  víz,
20 dkg szalonna, só.
Elkészítés: Odatesszük a vizet főni, megsózzuk és amikor a víz forr, lassan 

„belecsurgatjuk” a lisztet, közben a mixerrel állandóan kavargatjuk. Vigyázat, 
mert a liszt pattog és megégetheti a kezünket  Jó 5 perc után kész is a puliszka. !
Ne legyen kemény, mert hűléssel még keményedik és a túrós puliszka félkemény 
puliszkával finom. A szalonnát csíkokra vágjuk, serpenyőben kiolvas uk. ztj
Összerakjuk a puliszkát a túróval. Kikenünk zsírral egy jénai edényt. Az aljára 
egy réteg puliszka (kb. 2cm), megszórjuk bőven a túróval és rátesszük a 
szalonnapörc felét. Ismét puliszka, túró és szalonnapörc. Előmelegített sütőben 15 perc alatt összeolvad. A hagymát 
cikkekre vágjuk, sózzuk és a puliszkával az asztalra tesszük. 

Én szeretem lekvárral enni, édesanyám meg mézzel. Régebben a szegények eledele volt a túróspuliszka, de a mi 
konyhánkban közkívánatra állandó eledel.

Kedves erdélyi szász szólás szerint: ”Aki puliszkát vacsorázik, lábujjhegyen osonjon az ágyba, nehogy 
megéhezzék!”

Jó étvágyat kívánok!
Folytatjuk...

 Domokos Edit: Nagyi receptek - 1. rész
„Simi, a mindenevő - na azért nem éppen - kért, hogy a 20. szülinapjára írjam le azoknak az ételeknek a 
receptjeit, amiket főztem és nagyon ízlett neki, és persze nem csak neki. Nagy örömöm tellett a gyűjtésben, 
az összeállításban, mert a receptekhez jöttek a TÖRTÉNETEK is, amiket hozzájuk csatoltam. Életre kelt a 
múlt, unokáim gyermekévei. Úgyhogy - bár Simon szorgalmazta a megírását -, minden kedves unokám, 
lányom, fiam, menyem, vejem - sőt nagytata is - „belebújt” ezekbe a történetekbe.

Szeretettel, szívvel-lélekkel: a Ti NAGYITOK”
(2018. november)          
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Bô termést, borral teli hordót!

Fotó: pexels.com/Grape Things

Bethlen Gábor szobra Gyulafehérváron: Deák Árpád alkotása

Háttér: Bethlen Gábor királyi zászlaja 1620-ból. 
Forrás: wikipedia


