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Különösen gazdag ez a 2009-es esztendô kerek és
ke vésbé kerek évfordulókban. Kezdjuk a legke re keb-
bel: 1009-ben alapította Szent István királyunk az er-
délyi egyházmegyét Gyulafehérvár központtal. Az
ünnepi eseménysorba illeszkedett be a hatósági en-
ge délyek késlekedése miatt 2008-ról átcsúszott Már-
ton Áron-bronzszobor felavatása a kolozsvári Szent
Mihály templom kertjében. 1938-ban szentelték fel
püspöknek a kolozsvári plébánost, egyetemi lel készt.
Ebbôl az alkalomból nem csak az ünnepi ava tó-
beszédeket közöljük összeállításunkban, hanem több
dokumentum közlésével jelezni szeretnôk azt a
szerteágazó, emberféltô, az üldözöttek igazáért min-
dig kiálló, a hívek közösségét szervezô, elsôsorban a
lélek gazdagodására figyelô, de a mindennapi gon-
dok megoldásával is törôdô fôpásztori munkásságot,
amivel kiérdemelte mindannyiunk tiszteletét, szere-
te tét.

Külön csokrot kínálunk azokból az írásaiból,
ame lyek elôször az Erdélyi Iskola hasábjain jelentek
meg, ezek pedagógiai, hiterôsítô, nemzetnevelô sze-
repérôl Ozsváth Judit sajtótörténeti búvárlásait ösz-
szefoglaló ta nulmánya segít tájékozódni. Sas Péter a
kolozsvári plebánia irattárában kutatott, Benkô Le-
ven te a Ma gyar Országos Levéltárban, Fodor Györ-
gy pedig  egy vidéki plébánián csodával ha tá ros
módon meg ôr zôdött püspöki körlevelet  ad köz re.
Hisszük, hogy ol va só ink ban ezek az írások, a sors-
döntô ese mé nyek rôl szó ló le vél tá ri do  ku men tu mok,
de a min den napi ap ró emlé ke ket fel i dé zô meg em-
lékezések is tu da to sít ják: Márton Áron egyé ni sé ge,
különleges sze mé lyi sé ge, szerte ágazó te vé keny sé ge,
a dikta tú rák emberpróbáló kor sza kaiban ta nú sí tott,
a vérta nú ság kocká za tát is vállaló bátor magatartása
min den képpen az el múlt év szá zad legna gyobb jai
között jelölik ki a he lyét, nem csak erdélyi, nemcsak
ma gyar, nemcsak katolikus, de egyetemes em beri
mér cével mérve is.

Kazinczy Ferenc munkásságát idézzük másik
összeállításunkban. Harmadfél évszázada, 1759-ben
látta meg a napvilágot Érsemjénben, és tevékeny sé-
gé nek egyik színterén, Kassán ünnepi konferencián
emlékeztek meg a nyelvújító, író, szerkesztô, isko-
laszervezô tevékenységérôl, erdélyi kapcsolatairól,
különös tekintettel 1816-os erdélyi útjára, amelyrôl
Erdélyi levelek címû útirajzában (a Mûvelôdés tava-
lyi  6-9. számában közöltük újra) részletesen beszá-
molt a korabeli, méltatlanul elfelejtett országrész né-
pé rôl, történetérôl, mûvelôdési életérôl. A kárpátalji
Dupka György Kazinczy Ungvárhoz kötôdô ese mé-
nyeit veszi számba, az eperjesi Martin Javor pedig a
18. századi kassai szabadkômûves mozgalom tör té-
ne tében keres eligazító pontokat, vizsgálja Kazinczy
és apósa, Török Lajos szerepét a Rendíthetetlen
erény nevû páholyban.

Bem József legendás alakja elsôsorban az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc, közelebbrôl az erdé-
lyi   téli  és  a  nyári  hadjárat  miatt  fontos  nekünk.  A
dél-len  gyel or szá gi Tarnówban látta meg a napvilá-
got 1784. március 14-én. A vá ros ve ze tôi 2008 de cem-

be ré ben Bem-év vé nyil vá ní tot ták 2009-et. Bem szü le-
té sé nek 215. év for du ló ja, az er dé lyi té li és a nyá ri
had já rat ok meg ví vá sá nak 160. év for du ló ja és ham vai
ha za szál lí tá sá nak 80. év for du ló ja szol gál ta tott rá
ürü  gyet. A születésnapi emlékkonferencián négy or-
szág ból érkezett lengyel és magyar elôadók idézték
em lékét. A zamosci Jacek Feduszka Bem nemzeti fel-
ke léssel kapcsolatos koncepcióját helyezi be az 1831–
1863 közötti korszak lengyel szabadságharco  sainak
gondolatrendszerébe. A Bécsben élô Tomasz Szubert
Bem bécsi forradalomban játszott szerepérôl szü le-
tett korabeli feljegyzések, emlékiratok, utólagos ér té-
ke lések elemzésével keres választ alapkérdésére: hôs
vagy kalandor volt-e a tábornok. Csak egyetérteni
tudunk javaslatával: megérdemelné Bem, hogy Bécs-
ben is kapjon emléktáblát a bécsi forradalomban ját-
szott szerepéért. Kovács István történész és polonista
„a hadszinterek között száguldó tábornok” szerepét
vizsgálja az 1949-es erdélyi hadjáratban. A Tarnów-
ban elhangzott elôadások rövidített, magyar nyelvû
változatát nyújtjuk át a Mû ve lô dés olvasóinak.

Ebbe a lapszámunkba nem fért már bele, de min-
denképpen bôvebben foglalkozunk a Benedek Elek
hármas évfordulóval is: születésének 150., halálának
80. s a kisbaconi Benedek Elek Emlékház felavatásá-
nak 40 évfordulója okán megérdemli, hogy a jeles
néprajzi gyûjtô, politikus, szerkesztô, újságíró, író és
irodalomszervezô munkásságát kicsit alaposabban
körbejárjuk. Nem elôször és remélhetôleg nem is
utol jára la punk történetében. Megérdemli, hiszen
nem zedékek példaképe volt ô, sok milliónyian  nôt-
tek, nôttünk fel meséin, versein, elbeszélésein.

Születésének centenáriumán idézzük majd a tra-
gi kus sorsú Radnóti Miklós életét, munkásságát:

Ki gépen száll föléje
Annak térkép e táj,
Nem tudja hol élt
Vörösmarty Mihály

– és valljuk a szülôföldjéhez ezer szállal kötôdô köl-
tô vel, számunkra sem térkép a tájunk, és igyekszünk
segíteni olvasóinknak abban, hogy térben és idôben
meg tudja határozni magát, a világméretû egy sé ge-
sü lés (vagy inkább arctalanodás?) korában a kis táj-
hoz, a vidékhez, a sajátosan rá jellemzô emberihez
tudatosan ragaszkodjék, ne üljön fel minden kóbor
divatnak.

Éppen ezért  tartjuk fontosnak,  hogy például  hírt
adjunk intézményeinkrôl, a benne dolgozó s az élü-
kön álló cselekvô emberekrôl egy-egy házi évfordu-
lóról, eseményrôl. És bár nem országos jelentôségû
esemény, de úgy tûnik, hogy lassan révbe érkezett a
Mûvelôdés  hajója,  végre  –  ha  kis  kerülôvel,  és  ha
csak részben is – másfél éves huzavona után nem-
csak szóban, de anyagiakkal is hozzájárul a lap élet-
benmaradásához, rendszeres megjelenéséhez a Ko-
lozs Megyei Tanács.

SZABÓ ZSOLT

ÜNNEPEINK
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„Két száz esz ten de je an nak,
hogy Ka zin czy Fe renc el in dí tot ta
azt  a  moz  gal  mat,  amely  nek  kö-
szön hetôen ma egy sé ges ma gyar
nyel vet be szé lünk, s ma itt ma gyar
nyel vû könyv tár ban le he tünk” – így
kö szön töt te S zilágysomlyón a Bá-
tho ry Ist ván Ala pít vány könyv  tá ra
fenn ál lá sá nak ti zen egye dik év for-
du ló ján ren de zett ün nep sé gen a
hall ga tó sá got S za bó Zsolt, a
Mûvelôdés fôszerkesztôje. A ma-
gyar nyelv újí tó ról tar tott elôa-
dásában egye bek mel lett azok ról
a kötôdésekrôl be szélt, ame lyek
Ka zin czyt Er dély hez, ezen be lül a
S zil ágy ság hoz fû zik. „Nem csak a
mi er dé lyi ön ér ze tünk, mond ja,
ha nem az iro da lom tör té net is
meg ál la pí tot ta, hogy Ka zin czyt az
er dé lyi szel lem biz ta tó ki su gár zá-
sa avat ta író vá. Ka zin czy er dé lyi,
az enyedi Beth len-kol lé gi um ból
kinôtt pél dán és min tá ból vet te
ész re és tûz te ma ga elé a ha tá ro-
zott célt: nyel vünk, iro dal munk, íz-
lé sünk meg újí tá sát” – ma gya ráz ta
S za bó Zsolt. Hoz zá tet te: eh hez
az is kel lett, hogy az erdô vidéki
Barótról Fel vi dék re ke rült je zsu i ta

pap pal és költôvel, Baróti S za bó
Dá vid dal, az Alsó-Fehér me gyei
Is pán la kán szü le tett Báró czy S án-
dor ral, va la mint a zsibói Wes se lé-
nyi Mik lós sal össze hoz za a sors.
A Wes se lé nyi hez kötôdô szo ros
ba rát ság nak, sôt ko ma ság nak
volt köszönhetô, hogy 1816 jú ni u-
sá ban-szep tem be ré ben Ka zin-
czynak be tel je sül he tett ré gi vá-
gya: Er dély be ba ran go lá sa, és az
en nek nyo mán szü le tett, ma is ér-
de kes és ta nul sá gos ol vas mány,
az Er dé lyi le ve lek. Sza bó Zsolt el-
mon dá sa sze rint Ka zin czy ez zel
az egyik legelsô, ma gyar nyel ven
írt út le írá sá val irá nyí tot ta rá a fi-
gyel met: „a bû nös nemtörô döm-
séggel” nem csak a bé csi ud var,
ha  nem a ma gyar or szá gi ma gya-
rok ál tal is el fe le dett és mellôzött
Er dély re. „Ezért is fon tos Ka zin-
czy ma is élô aján dé ka, ér té kes
ha gya té ka a mai ma gyar ság nak,
és nem csak az Er dély ben
élôknek” – szö gez te le S za bó
Zsolt.

Ez zel az örök ség gel fûzôdik
egy be a szilágysomlyói ma gyar-
ság ab bé li tö rek vé se, amely nek

meg ko ro ná zá sa ként 1998. má jus
16-án fel avat ták az önál ló ma gyar
könyv tá rat. „Négy ezer kö tet tel in-
dul tunk, ma már tíz ezer cím nél tar-
tunk, ebbôl ter mé sze te sen a ma-
gyar tan nyel vû Bá tho ry Ist ván Ál-
ta lá nos Is ko lá nak is bôven ju tott ol-
vas ni va ló” – ma gya ráz ta a Mû ve-
lôdésnek Nagy And rea könyv tá-
ros.  Mint  mond  ta,  a  kö  te  tek  nagy
ré sze ma gyar or szá gi ado  má nyok-
ból  szár  ma  zik,  jelentôs  ré  sze  a
ma gyar klasszi ku sok mun  ká i ból,
összes sé gé ben az is ko lai tan-
anyag hoz fûzôdô ol vas má nyok-
ból  áll.  „Ele  in  te,  ami  kor  az  egész
könyv  tár  egy  he  lyen  volt,  a
gyermekektôl a nyug dí ja so kig
min den ki ide járt ol vas ni és köl-
csö nöz ni, de ami ó ta az is ko lá nak
át ad tuk a tan anyag hoz kap cso ló-
dó kö te te ket, már csak az
idôsebbek jár nak hoz zánk köny-
ve kért. Az úgy ne ve zett kö zép-
nem ze dék saj nos nem ol vas, min-
den ki  lót-fut,  az  tán ott  van a  te  le-
ví zió is...” – ma gya ráz ta érdek lô-
désünkre Nagy And rea.

Pe dig, mi ként S zéman Pé ter, a
Bá tho ry Ist ván Ala pít vány el nö ke
sza va i ból ki de rült, a ti zen ha tez res
szil ágy sá gi vá ros ban a ma gya rok
ará nya kö zel hu szon há rom szá za-
lék,  és  va  la  mennyi  en  büsz  kék  le-
het nek a kö zös erôvel lét re ho zott
té ká ra. „Ami kor csak le het, meg ün-
ne pel jük, hogy ne künk, szilágy-
somlyói ma gya rok nak is van sa ját
könyv tá runk. En nek köszönhe-
tôen most már gyak rab ban ta lál-
koz ha tunk ma gyar szerzôkkel. És
egy szer majd olyan büsz kék le he-
tünk a hoz zánk most el lá to ga tó fi-
a tal toll for ga tó ra – mond ta az el-
nök a sa ját írá sa i ból fel ol va só
J an csó No é mit, a ko lozs vá ri Bret-
ter Kör te het sé ges költô-író el nö-
két üd  vö zöl ve – mint az 1960-as
évek ben itt be mu tat ko zó Kányádi
S án dor ra. A hu sza dik élet év ét
alig át lé pett fi a tal szerzô fel ol va-
sá  sá  ból  ki  de  rült:  a  mag  termô  ta-
laj ba hullt, hi szen J ancsó No é mi
felmenôi kö zött olyan toll for ga tó-
kat ta lá lunk, mint nagy ap ja, J an-
csó Elem ér, en nek test vé re,

Könyv tá ri ju bi le um
Ka zin czyval és Szil ágyi Do mo kos sal

Fenn ál lá sa ti zen egye dik év for du ló ját ün ne pel te a szilágysomlyói ma gyar té ka

Az Alterego irodalmi csoport Szilágyi Domokos-estet ajándékozott az évfordulóra.
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J ancsó Bé la, de édes ap ja,
J ancsó Mik lós szín mû vész nek
sem  ne  héz  a  toll.  „Már  ki  csi  ko-
rom tól sze ret tem az ol va sást és
az írást, elsô kö te tem né hány év
alatt össze gyûlt írá sa im ból állt
össze” – árul ta el az Elô retolt
Helyôrség Könyvek-so ro zatban
az Erdélyi Híradó Kiadó és az
Elôretolt Helyôrség S zép i ro dal mi
Páholy gondozásában 2008-ban
megje lent, Emotikon cí mû
könyvébôl felolvasó elsô kö te tes
szerzô.

S ezzel az ünnepnek még
mindig nem volt vége, hiszen S zé-
man Péter átnyújtotta a helyi kis kö-
zösség önszervezôdô tevé keny-
ségében kifejtett eredmé nyes, ön-
fel áldozó munkája elismeré seként
kijáró EMKE-oklevelet S zô ke An-
ná nak, a zilahi népi alkotások
háza szakirányítójának, valamint
Gáspár Attilának, a zilahi mû vé-
sze ti szakközépiskola ze ne ta ná-
rá nak. „Amíg van, akivel és van,
akinek, tovább dolgo zunk" – fo-
gal  maztak  az  ünne  pel  tek,  s  hogy
munkájukat folytatni érdemes, ta-
nú sította a közönség soraiból hir-
te len összeálló ma rok nyi gyer-
mek kórus, akik rög tön zött mû sor-
ral okoztak mindenki számára
kellemes meglepetést. „S enki
sem tudta, csak mi, még a tanár
bá csi nak sem szóltunk, hadd
legyen meg lepetés” – árulták el
la punk nak a S zéman Péterrel
közösen szôtt hadititkot Gáspár
Attila ta nít ványai. S a kérdésre,
hogy mi féle csodabogár az a
lurkó, aki foci helyett a lányokhoz
társulva kóruspróbákra jár, egy-
más sza vá ba vágva mondták,
hogy  nem  ô  az  egyedüli,  csak
most ennyien gyûl tek össze, más-
részt pedig a fo cinak is megvan a
maga ideje, de az éneklésnek is,
egyszerûen, mert szeretik.

A szilágysomlyói ünnepnapot
a kolozsvári Alterego irodalmi
csoport S zilágyi Domokos-esttel
koronázta meg. Bodó Renáta,
Bor zási Csaba, Kudor Viola,
Pocs ve i ler István, S zékely Elôd,
S zéman Csilla, S zilágyi Róbert,
Tamás Le hel és Vallasek Aletta a
költô mun káiból válogatva, a kö-
zön ség soraiban elkeveredve, sa-
já tos elô a dásmódot választva ka-
la uzolta el a hallgatóságot abba a
sajátos vi lágba, amelyben
S zilágyi Do mo kos élt.

BENKÔ LEVENTE

Szôke Anna és Gáspár Attila, az EMKE díjazottjai.

Jancsó Noémi írásaiból olvasott fel. A szerzô felvételei.
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A Tiananmen tér, vagy a Meny-
nyei Béke Te re a mo dern Pe king
központjában, a Til tott Város köz-
vet len szomszédságában he lyez-
ke dik el. Talán nem túlzás, ha azt
mond juk, hogy Pe king leglát vá-
nyo sabb térsége. Grandiózus, fel-
e melô látvány, ahon nan nyílik a
Til tott Város bejárata. A tér nevét
a Til tott Várostól elválasztó ka pu
ne ve után kap ta. Téglalap alakú,
közel 450000 négyzetméter, a vi-
lág leg na gyobb te re. Elsô pil la nat-
ban nem érzékeljük ezt a ha tal mas
500 méter széles és 880 méter
hosszú te ret, mert általában köl töz-
tet hetô korlátok kal van fel oszt va a
gya lo go sok, va la mint a jármûköz-
lekedés számára, a za var ta lan for-
ga lom érdekében. A tér a nap majd
min den órájában zsúfolt, te le bá-
mész kodó turistákkal, munkába,
vagy munká ból ha za fe le igyekvô
em be rek kel, kíváncsiskodókkal.
Idôn ként olyan, mint egy han gya-
boly, me lyet fel szab dal nak a kü-
lön bözô járatok. A nyüzsgô tö-
meg ben fényképezô gépek kat ta-
ná sa, va kuk vil lanása, filmezôk
nyüzs gése te szi teljessé az ut ca-
képet. A tér befogadó képessége
óri ási, több mint egy millió em ber
fér el raj ta egy-egy rendezvény,
tö megdemonstráció alkalmával.
A tér központjában áll Mao Ce-
tung elnök mauzóleuma. Itt, a Ti-
a nanmen Ming ko ri kapubás tyá-
já nak mellvédjérôl kiáltotta ki

Mao Ce-tung 1949 októberében a
Kínai Népköztársaságot. Óriási
mé retû portréja ma is az épület
hom lok zatának dísze. A kép
mint  egy másfél tonnás, 4,5x6 mé-
ter nagyságú. A Tiananmen tér-
nek nagy jelentôsége van a kínai
kultúrában, mi vel a történelem
fo  lyamán számos eseménynek
szolgált színhelyéül.

A legdráma ibb, egy ben leg is-
mer tebb ilyen moz za nat az 1989-
es tavaszi-nyáreleji diákmozga-
lom volt. A demokráciáért tüntetô
egyetemisták és munkások de-
mon strációját a néphadsereg pán-
cé losai június 4-én vérbe foj tották.
Az akciónak több száz áldozata
volt, de egyes források sze rint kö-
zel ezer halottról van tu domás.
Ezek után a ha ta lom csírájában
foj  tott el min den kísérletet a meg-
em lékezésre. Érdekes módon a je-
len le gi vezetés egyedül Hong
Konggal elnézôbb, itt lehetôség
volt ar ra, hogy több tízezer sze-
mély összegyûljön egy, gyer tya-
fénynél tar tott megemléke zésre.

A tér északi szélén állandó jel-
leg gel leng a kínai nem ze ti zászló,
me lyet Mao elnök húzott fel elô-
ször a Kínai Népköztársaság kiki-
áltásakor. A zászlófelvonás mai
na pig is valóságos szertartás, me-
lyet 1991 óta min den nap megis-
mételnek, reg gel fél hat kor fel-
von  nak, majd al ko nyat kor le e-
resz  te nek. A díszôrség kimasíro-

zik a Tiananmen ka pun, három
zász lóôr elöl, utánuk a zászlóvi-
vô, aki ket 32 ka to na és egy ka to-
na ze ne kar követ. Miközben a zás-
zló a rúdon fölfelé kúszik, felc-
sendül a kínai him nusz a ka to na-
ze ne kar elôadásában. A cere mó-
ni át min den al ka lom mal számos
tu ris ta és kínai követi fi gye lem-
mel, fil me zik, fényképezik a szí-
nes, moz gal mas látványt.

Talán a legérdekesebb látvány
a téren a Mao Ce-tung mauzóleu-
ma. A látogató csak elôjegyzés
alapján te kint he ti meg Mao néhai
elnök be bal zsa mo zott holttestét.
A föld alat ti hûtôkamrából ki e-
melt koporsó délelôtt és délután
te kinthetô meg.

A  téren  látható  a  Népi  Hôsök
Emlékmûve, ami 1958-ban emelt
grá nitoszlop, a Kínai Nem ze ti Mú-
zeum, a már említett Ming-kori
Tiananmen kapubástya, az Orszá-
gos Népgyûlés Csar no ka, a Qian-
Men kapubástya.

A te ret 1999-ben újrakövezték
vörös gránitlapokkal. Az itt le zaj-
lott vérfürdô nyomasztó emlékét
azon ban így sem le het eltüntetni.
Min den haladó szellemû kínai tu-
datában élni fog ez az esemény,
örök mementójaként a sza bad élet
utáni vágyakozásnak.

TAKÁCS GÁBOR

A Tiananmen tér

Tankok a téren 1989 júniusában. Rendôri beavatkozás 1989-ben.
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A Kolozsvári Ma gyar Operát
két évtizede Si mon Gábor irányít-
ja. Ezt a fel ada tot egyfolytában
ed dig még sen ki nem látta el. Is-
mervén az intézmény múltját, Si-
mon Gábor talán a leg ne he zebb,
de ugyan ak kor a legtöbb lehe tô-
sé  get  is  kínáló  idôben  vet  te  át  a
ve zetést: ami kor úgy tûnt, hogy a
Kolozsvári Állami Ma gyar Ope ra
– ab ban az idôben még így ne vez-
ték –, el in dul hat egy sajátságos el-
vá ráso kat is teljesítô úton. Azon,
amely nek kez de te it még év szá za-
dok kal megelôzôen Erdély fô vá-
ro sának lakói fo gal maz tak meg.

A város nagy szülöttje, Mátyás
király ked vel te a zenét és a re ne-
szánsz uralkodó tett is azért, hogy
az ud varában minél élén kebb ze-
nei élet létezzen. Ez ki ha tott a fô-
ren dek életére is.

Erdély virágzása a ke res ke de-
lem növekedése az élet ja vulása a
mûvészetekre is hatással volt és
en nek következtében a kultúra is
elôtérbe került. Köztük a színház
és a ze nei élet. 1792 decemberé-
ben  a  Belsô  Szén  utcában  levô
Rhédey-ház eme le ti részén az Er-
dé lyi Ma gyar Ne mes Színjátszó
tár saság meg tar tot ta elsô elô a dá-
sát, amellyel kezdetét vet te a ko-
lozsvári hi vatásos színészet. 1819-
ben meg ala kult Ruzitska Gyögy
vezetésével a Musikai Egyesület.
Mint  ahogy  az  sem  volt  véletlen,
hogy a város polgárainak köza-
dakozásából 1811-tôl felépítették
a ma gyar nyelvterület elsô állan-
dó kôszínházát, ame lyet a Far kas
utcában 1821. március 12-én nyi-
tot tak meg. 1822. de cem ber 26-án
eb ben az épületben mutatták be
Ruzitska József Béla futása címû
al kotását, az elsô ma gyar operát.
Ezek vol tak a kez de tek, ame lye-
ket fi gye lem re méltó esemény so-
ro zatok követtek mind ad dig,
amíg az új színházi törvény (1947)
értelmében lehetôvé válhatott a
ko lozsvári Állami Ma gyar Szín-
ház mel lett önállóan mûködô
ope  ratársulat létrehozása. 1948
de cemberétôl le het számítani az
önálló intézményként mûködô
Kolozsvári Állami Ma gyar Ope ra
létrejöttét.

Az 1989-es események követ-

kez tében beállt változások nak kö-
szönhetôen Si mon Gábor Hary
Bé  lát váltotta az igazgatói szék-
ben. Eb ben az idôben a gazdasági
igazgató a rendkívül nagy ta pasz-
ta la tok kal rendelkezô Csulak Sán-
dor volt, aki a ze nei képzettséggel
rendelkezô új mûvészeti igazga-
tót, a sajátos adminisztrációt kö-
ve telô világ fo gal ma i val meg is-
mer  tet te.

Az új igazgató ha mar rájött ar-
ra, hogy a mûvészethez pénz kell.
Sok pénz. Amirôl na gyon rövid
idô alatt kiderült, hogy abból van
a leg ke ve sebb. Az ed dig kiépült
társulatot, az éppen letûnt, kom-
mu nis ta rend szer sem kényeztette
el, sôt egy idôben min dent meg-
tet tek an nak érdekében, hogy a
ma gyar társulatot el sor vasszák. A
kórust, de a többi tárak humán
anyagát is el ha nya golták. A kö-
rülményekbôl adódott, hogy sok
min dent fel kel lett újítani, bô ví-
teni.

Hosszú idô után elôször adó-
dott lehetôség, hogy az énekkart,
a ba lett kart, a ze ne kart új ta gok-
kal bôvítsék. Eb ben a munkában
hathatós segítséget ka pott a volt
igazgatótól, a több évtizede kar-
mes terként mûködô Hary Bélától,
és az egyébként ze nei képzett-
séggel rendelkezô iro dal mi titkár-
tól, Szép Gyulától.

A társulat élérôl most nyugdíj-
ba vonuló Si mon Gábor ban évek
multával megerôsödött a gon do-
lat, hogy a nézôknek élményt
nyúj tó elôadáso kat kell kínálni.
Olya  no kat, me lyek re szívesen
gon   dol, eset leg gon do lat ban több-
ször visszatér a hal lot tak ra és lá-
tot takra. Az a visszatérô nézô, aki
élményekkel távozik az elôa dás-
ról. Ezek megterem téséhez, a te-
het  ségen rátermettségen kívül
pénz   re  van  szükség,  amit  a  min-
den  ko ri po li ti kai és gazdasági ve-
ze tôk min dig is szûken mértek.
Érdemes megnézi a költségvetést,
a kulturális intézmények a leg ke-
ve seb bet kapják, a kulturális in téz-
mé nyek vezetôinek ebbôl a kevés
pénzbôl kell gazdálkodniuk.

Romániában, a színházakban
és az operaházakban közel ötezer
em ber dol go zik. Ezek nek a fi ze té-

se az évi nem ze ti jövedelem na-
gyon kis hányadát te szi ki. Ezek
között is a kisebbségi ope ra egye-
düli a világon, mert se hol a földön
nincs még egy kisebbségi oper-
aház. Na gyon kevés pénzt kap az
államtól. Márpedig nincs a vilá-
gon operaház, sem színház, ame-
lyik az el adott je gyek árából fenn
tudná tar ta ni magát.

– Ilyen hely zet ben mit te het az
igazgató?

– Ami kor 1990 márciusának
de rekán ide kerültem, a marosvá-
sárhelyi események következ té-
ben na gyon feszült volt a hely zet.
De volt két na gyon jó segítségem:
Hary Béla és Szép Gyu la. Csulak
Sándor gazdasági vezetôként na-
gyon so kat segített. Jártuk a vi dé-
ket, ren ge teg jelentkezôt hall ga-
tunk meg. Eb ben az idôszakban
30 új ta got tud tunk leszerzôdtetni
az operához. Ezek közül so kan el-
vé gezték a zenemûvészeti fôis ko-
lát. A régiek közül az idô teltével
so kan nyugdíjba vonultak. A he-
lyük be tehetséges fi a ta lo kat vet-
tünk fel.

A nézô ma már egy megújult
gárdát láthat, amely a Hary Béla
által meg te rem tett ope ra ha gyo-
má nyait vi szi tovább, de amely
más rendezôkkel is tud nak ma ra-
dandót al kot ni, újat nyújtani az
operát, az ope ret tet, a ba let tet
kedvelô közönségnek.

– Igazgatóságod kiemelke dôbb
pil la na tai?

– Az intézet létjogosultságának
megteremtése. Va gyis bebizonyí-
tani, hogy a közönség igény      li a
Ma gyar Ope ra mûsorait. És itt

Ha gyományt és je lent ötvözve
Si mon Gábor húsz éve

Simon Gábor
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állíthatom, hogy társula tunk  nak
sok látogatója van a több ségi
nyel vet beszélôk sora i ból is. Min-
den mûvet ere de ti nyel ven ját-
szunk, az elhangzó szö veg
megértését kivetítô, segíti.
Egyedüli operaház va gyunk a vi-
lágon, mely Er kel Fe renc összes
operáit be mu tat ta. De be mu tat-
tunk Bartók Béla-esteket, Kodály
Zoltán-esteket, min den évben
Kri   za Ágnes-emlékestet tar tunk.
A ma gyar ope ra iro da lom gazdag-
sága lehetôvé te szi a kortárs ope-
rák so ro zatának színre vitelét.
Több olyan elôadásunk volt,
amely  ben elôször kerültek a nézô
elé ma gyar zeneszerzôk mûvei.
Olyan hangzásszíneket tu dunk
be  mu tat ni, ame lyek páratlanok a
ma guk nemében, különleges él-
ményt nyújthatunk a zenekedve-
lôknek.

Két évtized alatt sikerült olyan
ze nei csemegéket, olyan mara-
dan dó emlékeket elültetnem a
Ko lozsvári Ma gyar Operát láto-
gató közönség körében, ame lyek
gazdagíthatták a zenét kedvelôk
tá borát. A közönség szívesen jön
az operaházba. Ami azt is bizo-
nyítja, hogy a repertoár min den ki
számára vonzó, beleértve a több-
ségieket is. Számomra elégtételt
je lent a visszatekintés. Úgy ér-
zem, a csa pat tal jó munkát végez-
tünk. Jómagam vissza vo nu lok, de
itt le szek min dig a közelben, és ha
az utódom úgy érzi, szüksége van

a segítségre, nyu god tan hozzám
for dul hat, mert ta pasz ta la ta i mat
szívesen meg osz tom ve le. Sze rin-
tem az igazgatónak elôször is ze-
nésznek kell len nie egy opera ház-
ban. Értsen a zenéhez. A többi
már csak adminisztrációs kérdés,
amely nek meg van nak a szak em-
be rei az operán belül. Az évi költ-
ségvetést külsô erôk határozzák
meg. Annyiból kell kijönni, amen-

nyit er re felsôbb szin ten szánnak.
Most 30 százalékkal csökkentet-
ték a költségvetést a ta va lyi hoz
képest. A kultúrán spórolni sze-
rin tem dôreség. Ez befolyásolhat-
ja a fi a ta lok gondolkodását is,
mert el es het nek olyan látványok-
tól, ame lyek nélkül szerényebbek
le het nek elôadásaink. Márpedig a
világ operaélete állandó fejlôdés-
ben van, en nek követéséhez nem
csak belsô adottságok kel le nek,
de anya gi ala pok is. Az eljövendô
igazgatónak ezek kel a fel ada tok-
kal is szem be kell néznie. Ilyen
irányban kell kap cso la to kat kié-
pítenie. A társulati turnék fon to-
sak, ezek alapozhatják meg az in-
téz mény jó hírnevét.

– Számodra me lyik turné volt
a leg ne ve ze te sebb?

– Ami kor 150 em ber három
hó  napig Olaszországban turné-
zott a csiz ma legdélibb sarkától
fel egészen északig. Volt olyan
idô szak, mi kor na pon ta más-más
városban léptünk fel. Állnunk
kel  lett a sa rat, ügyelvén ar ra,
hogy minél nívósabban szere-
peljünk. Hi szen nem csak Romá-
nia, de a Kolozsvári Ma gyar Ope-
ra hírnevét is öregbíthettük.

CSOMAFÁY FERENC

A bécsi Blue Danube Musik Impresario GmbH és a Kolozsvári Magyar Opera gyü möl-
csözô együttmûködésének feltételeit ismertetik a közönséggel Anthoni Armore ren-
dezô és Sipos Gábor.

Díjátadó ünnepség Bartók Béla Nemzetközi Operakarmester-verseny gálamûsorán.
Csomafáy Ferenc felvételei
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Fôtisztelendô Excellenciás Érsek Úr,
Fôtisztelendô és Fôtiszteletû Excellenciás Püspök Urak,
Kedves Magyar Honfitársaim,
Tisztelt Ünneplô Közönség!

Engedjék meg, hogy kifejezzem Önöknek, hogy mély-
ségesen meg vagyok hatódva. A mai napon nagyot fordult
a történelem kereke, végre elhárultak az adminisztratív
akadályok, elhárultak az anyagi nehézségek egy fontos,
szívünkhöz közeli projekt megvalósulása elôl. Leróhatjuk
végre immár három évtizedes történelmi adósságunkat.
Az erdélyi magyar, az egyetemes magyar közélet, és Ko-
lozs vár minden magyar, román és más nemzetiségû la-
kosának adósságát egy igaz ember, egy magyar ember szo-
brának felavatásával. A mindenkori Kolozsvár kulturális-
lelki örökségének egy jelentôs része foglalja el most, e
percekben méltó helyét.

Eljött végre az idô, hogy méltó módon, méltó helyen,
magas mûvészi értékû köztéri szobor mûalkotás formá já-
ban megörökítsük a 20. század talán egyik legnagyobb
magyarja, Isten szolgája, II. János Pál pápa megfogalma-
zá sában „a talpig becsületes ember", Márton Áron püs pök
emlékét. A mai napon Márton Áron erdélyi püspök, az er-
délyi magyar nemzetet nehéz idôkben gyámolító atya, a
bibliai és nemzeti értelemben egyaránt jó pásztor végre
jelképesen is hazatért. Mostantól vizuálisan megformázva,
tekintetünk által is érzékelhetôen itt van köztünk Ko lozs-
vá ron. Ez egy csodálatos dolog. Igazi történelmi elégtétel
számunkra.

Nézzék el nekem a figyelemfelhívást, de meg kell ten-
nem. Ez csupán egy egyszerû figyelmeztetés a kishitûség
ellen. Arra szeretném kérni Önöket, hogy gondoljanak
bele: mennyire nem szabad lebecsülni a mai esemény je-
len tôségét! Hiszen emlékezzünk csak, 5, 10 vagy 25 évvel
ezelôtt a Kedves Jelenlévôk közül hányan voltak, akik elôre
látták, hitték, hogy ma, 2009. február 28-án minden így
fog megtörténni, ebben a körben, helyen így fogunk ma
szobrot avatni, így fogunk ünnepelni! Én tehát úgy hi-
szem, hogy a 21. században is vannak csodák, csak éppen
ezeket fel kell ismernünk. A mai nap eseménye ilyen csoda,
isteni kegyelem. A kegyelem azonban csak akkor valósul
meg, ha sokan hisznek benne, sokan erôfeszítéseket tesznek
az eljövetele érdekében. A közösség hite és erôfeszítései
meg hozzák gyümölcsüket, ezt a mai nap fé nye sen bi zo-
nyít ja. Ez tehát egy fontos tanulság a magyar közösség
jelenkori helyzete, történelmének alakítása szempontjából.

A mai napon magyar nemzeti önismeretünk, önbe csü-
lé sünk nagy kinccsel gazdagodik, úgy is mondhatnánk,
hogy kiteljesedik. Nézzék el nekem ismét csak a nagy sza-
vakat, de nem tudom megállni,  hogy ne mondjam: a mai
naptól a határ mindkét oldalán lelkiekben gazdagabbak,
magyarságunkban hitelesebbek lettünk. Legalábbis mos-

tan tól a világ minden magyarjának megvan erre az esélye.
Csak el kell, hogy látogassanak minél többen Kolozsvárra.
Ideje a maga méltóságában, nagyságában elismernünk,
felmutatnunk, felvállalnunk a 20. század egyik legna-
gyobb magyarja, Isten szolgája, Márton Áron, Erdély
püs  pöke személyét, munkásságát, életáldozatát.

Márton Áron püspök olyan keresztény ember, olyan
magyar ember, olyan igaz ember volt, aki személyében
szét választhatatlanul összekötötte a Trianon utáni Ma-
gyar országot Erdéllyel. Ô volt talán az elmúlt évszázad
leghûségesebb magyarja, aki az egyetemes magyarsághoz
tartozott, de egy percre sem hagyta magára a magyarság
kisebbségbe szorult, megszomorított részét. Bár a rá jel-
lemzô természetességgel és szerénységgel tette mindezt, de
leghûségesebb magyarként példát mutatott, és mindig ott
volt, ahol a legnagyobb volt a vész, a legnyomasztóbb a
feladat, a legsúlyosabb a kötelesség.

Márton Áron fiatal katonaként helyt állt a haza vé del-

Márton Áron emlékezete

A nemrég felavatott Márton Áron szobor a kolozsvári Szent Mi-
hály templom kertjében. (Fodor György felvétele)
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mében; oroszlánrészt vállalt a magyar kisebbségi sorsban
való talpra állás megszervezésében, a kisebbségi magyar
nemzeti közösség lelki gyógyításában; 1940 után ezeréves,
ôsi gyulafehérvári püspöki székhelyén maradva kitartott a
magára hagyatott dél-erdélyi és bánsági magyarság, a ré-
gióban élô különféle katolikus nemzeti közösségek mellett;
dacolva a személyére leselkedô veszélyekkel bátran kiállt a
magyar nemzetet romboló, a nemzet önsorsát rontó zsi dó-
üldözés poklában az üldözött zsidó lakosság mellett, és kí-
sérletet tett a halál martalékául hagyott honfitársaink  meg-
mentésére; az 50-es évektôl a magyarellenes és kommunista
kettôs elnyomás közepette a rezsim megtorló, meg semmisítô
mechanizmusának foglyaként is kitartott a magára maradt
magyar nemzeti kisebbségi közösség mellett. Márton Áron
mindvégig hûségesen megôrizte a tör ténelmileg rábízott,
óriási egyházi, erkölcsi, lelki-kultu rá lis és közösségi örök-
séget. Oroszlánként védte a Státus ja vait, az egyházi vagy-
ont, a magyar tannyelvû egyházi ok tatási intézményeket, az
erdélyi magyar örökséget és hagyományt. A legsötétebb
idôk ben is képes volt arra, hogy segítsen a hit, a remény, a
bi zakodás átmentésében magyar híveinek.

Márton Áron életáldozatával segítette a romániai ma-
gyar nemzeti kisebbségi közösség fennmaradását, túl é lé-
sét, egyúttal megvédte a romániai magyar katolikusság hi-
te lességét, egyházi függetlenségét és auto nómiáját. Fôleg
nekünk, anyaországiaknak látnunk kell azt is, hogy felejt-
hetetlen példát mutatott ezzel az idôközben sokkal rosz-
szabb morális helyzetbe jutó magyarországi katolikusság-
nak. A szent életû püspök szellemi-lelki örökségének méltó
folytatójává vált a mai romániai magyar katolikusság,
ame ly nek változatlanul nagyon fontos szerepe, felelôssége
van a magyar közösség nemzeti identitásának, tartásának
megôrzésében. Ez az örökség ugyanakkor felekezeti kü-
lönb ség nélkül éppúgy megilleti a romániai magyar refor-
mátusokat, evangélikusokat, unitáriusokat, izraelitákat,
ne oprotestánsokat és a más felekezetekhez tartozó vagy a
felekezetekhez nem tartozó magyar embereket is. De ez az
örökség, ez az üzenet nemcsak ökumenikus, de nemzetek
közötti is, így azt mondanám, hogy megillet minden romá-
niai igaz keresztény embert, minden igaz embert is,
azonos jogon.

Márton Áron mindig is óvott a felekezeti, nemzeti
szét húzástól: „A felekezeti szemszög az erdélyi magyarok
kü lön veszedelme" – mondta. Ô a felekezetek közötti, szé-
les  körû összefogás, a nemzeti egység, a befogadó magyar
nemzet eszméjének a híve volt. Kedves Honfitársaim, mi-
lyen aktuális ma is, 50-60 évvel késôbb, határon innen és
túl ez a gondolat! Úgy gondolom, hogy ez is a nagy püs-
pök legfontosabb üzeneteinek egyike, amelyet nagyon ko-
mo lyan kell vennünk!

Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban Márton Áron
mindig nyitott volt a más nemzetiségûek iránt. Keresz-
tényként mindenkiben az embert, a felebarátot látta, ô
min dig a szelíd, békés egymás mellett élés, a tolerancia,
egymás segítésének elvét vallotta, hirdette, és a gyakorlat-
ban is ezt alkalmazta. Márton Áron nemcsak Erdély, nem-
csak a magyarság, de egész Románia, annak minden lakója
lelki örökségét is gazdagítja. Ez egy igazi magyar, de
egyúttal egy igazi ökumenikus örökség is, amit az utókor
felelôssége, a mi felelôsségünk minél szélesebb körben, Er-
délyben, Romániában, az anyaországban, valamint a kato-
likus világban is elérhetôvé tenni. Ezt a célt méltó módon
szolgálja Márton Áron püspök, Isten szolgája elôkészület-
ben lévô boldoggá avatása.

Engedjék meg, hogy a Magyar Köztársaság nevében és
a magam nevében is kifejezzem köszönetemet és tiszte-
letemet mindazoknak, akik a mai eseményt lehetôvé tették:
a szobor alkotójának, Bocskai Vince szobrászmûvésznek,
Fôtisztelendô Jakubinyi György Érsek Úrnak, Fôtiszte-
lendô Kovács Sándor Fôesperes Úrnak, Fôtisztelendô
Czir ják Árpád Pápai Prelátus Úrnak, végül Kolozsvár vá-
rosa vezetésének, különösen László Attila alpolgármes ter
Úrnak!

Köszönöm a megtisztelô figyelmet!
Kolozsvár, 2009. február 28.

SZILÁGYI MÁTYÁS
(Elhangzott Kolozsváron 2009. február 28-án, Már ton

Áron püspök egészalakos bronzszobra avatóünnepségén)

A római ka to li kus egyháztól min dent el ve he tett
az 1945 után egy re önkényesebb és zsar no kibb mó-
don berendezkedô ate is ta ha ta lom: az ok tatási,
egész ségügyi és szociális intézményeinek fenn tar tá-
sát szolgáló épületeket, földterületeket, erdôket; fel-
osz lat hat ta és kényszerlakhelyre számûzhette a szer-
ze tes ren de ket; börtönbe csu kat hat ta és kényszer-
mun kára ítélhette a papságot; üldözhette a hitüket
hû ségesen megvalló híveket, de nem ve het te el az
evan gélium örömhírét, s te he tet len volt  az is te ni ke-
gye lem megnyilvánulásaival szem ben.

Így  történt  ez  jó  három  évtizeddel  ezelôtt  is,  az

1971. esztendô Karácsonyának éjszakáján. A Meg-
váltó születésének megünneplésére készülôdtünk
Gyulafehérvárt, a teológia dísztermében. Mint fi a tal
teológus, szerényen meghúzódhattam vol na a hát-
térben, némán szemlélve ki pi rult arcú pap-tanár
elöljáróim min den re kiterjedô igyekezetét az ünnep
minél ma gasz to sabbá való tételében, ha fômagisz ter-
ként nem kel lett vol na ne kem is ki ven ni a részemet
az ünnepi elôkészületekbôl. Min den kin érzôdött a
feszült várakozás, va jon együtt élhetjük-e át ezt az
egyik leg szebb keresztény ünnepet sze re tett püspök
urunk kal, Márton Áronnal.

Márton Áron és Ja kab An tal,
a karácsonyi örömhír püspökei
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Néma, lelkünkbe bur kolt imánk meg hall gatásra
talált, az ünnepségre összegyûlt tanári ka ron, teoló-
gusokon, a kony hai személyzeten és a városból ér-
kezett vendégeken kívül körünkbe érkezett dr. Ja kab
An tal egyházjogi és erkölcsteológiai pro fesszo runk
mel lett sze ret ve tisz telt Áron megyéspüspök atyánk
is. A lélekemelô ünnepi szentbeszéd elhang zása után
következett a teológusoknak az elôkelô hallga tóság
mi att a szokásosnál na gyobb elfogódottsággal be-
mu ta tott karácsonyi elôadása. Az ünnepi han gu lat
mámorában nem is sejtettük, hogy még mi lyen ha-
tal mas lel ki öröm vár reánk. A Szentlélek közben-
járásának köszönhetôen – amint utóbb tu da to sult
ben nünk - az egész egyházmegyét érintô, történelmi
jelentôségû bejelentés részesei és tanúi lehettünk.
Márton Áron püspök úr ünnepi jókívánságainak tol-
mácsolása után a következô sza vak kal for dult a je-
len lévôk felé: „Az egyházmegye új segédpüspököt
ka pott Ja kab An tal személyében. Már többször kér-
tem a Szentatyát, hogy ment sen fel püspöki tény ke-
dé seim alól, de mind ed dig er re nem került sor.
Nem rég ismételten kértem – betegségem mi att az
erôm meg fo gyat ko zott –, hogy ne vez zen ki segéd-
püspököt. No vem ber fo lyamán Kolozsváron vol tam
az unitárius  püspök,  Kiss  Elek temetésén.  Ott  ta  lál-
koz tam az állami hatóságokkal és je lez tem ne kik ké-
ré semet, az én választottam Ja kab An tal egyházjogi
és erkölcsteológiai tanár. Ra gasz ko dom hozzá, és azt
is szeretném, hogy Karácsony éjszakáján ki hir det-
hes sem az egyházmegyében, hisz en gem is Kará-
csony éjszakáján je len tet tek be.”

A püspöki ki nyi lat koz tatás horderejébôl, az átélt
pil la nat nagyságából ne he zen felocsúdó, ünnepségre
összegyûlt hallgatóságon határtalan öröm vett erôt,
ame lyet a továbbiakban el hang zot tak teljesítettek ki.
Áron püspök úr néhány, az ô sajátságos, utá noz ha-
tat lan stílusában meg fo gal ma zott mon dat tal köszön-
tötte az új, immár a Szent atya által ki ne ve zett segéd-
püspököt, és még azt is el mon dot ta, hogy a tiszt-
ségét cum iure successionis, va gyis utódlási jog gal
kap  ta. Ja kab An tal, az újonnan ki ne ve zett segédpüs-
pök azon nal válaszolt Márton Áron püspök úr sza-
va i ra. A meghatódottság, a szin te le he tet len nek tû-
nô, az ak ko ri po li ti kai kor szak függvényében em be ri
értelemmel ne he zen felfogható esemény Szent Ta-
más apos tol sza va it ad ta ajkára, amely egyúttal püs-
pöki jel sza va lett: „Én Uram, én Is te nem!” A tizen-
három évig tartó börtönszenvedés, az ólombánya
mártíromsága és a Du na-csa tor na poklából való
csodála tos meg sza ba dulása után nem csak képlete-
sen, ha nem szó sze rint vehetjük a mondást, hogy
nem tes ti szem mel, ha nem a hit szemével látott.

Az el hang zot tak hoz ma gyarázatul tegyük hozzá,
hogy Márton Áron kolozsvári plébánost, kolozs-
dobokai fôesperest 1938. de cem ber 24-én, éppen
Karácsony napján ne vez te ki XI. Piusz pápa, a Szent-
atya ke gye a gyulafehérvári, egy ko ron erdélyi egy-
házmegye új megyéspüspökévé. A Márton Áron
püspök úr által átélt és meg ta pasz talt ke gyel met
akar ta átadni és átéltetni ked ves fiával, a segéd-
püspöknek ki sze melt, az egyházjog li cen ciátusát és
dok torátusát Rómában megszerzô Ja kab An tal lal. A
kényszerlakhelyre zárt Áron püspök úrnak az ál lam-
hatalmat ilyen körülmények között is legyôzô tekin-
télyével sikerült elérnie, hogy jelöltjét 1971. de cem-
ber 23-án VI. Pál pápa utódlási jog gal, astigi cím ze tes
püspök néven ki ne vez te segédpüspökének. A ko  ra-

be li ha ta lom gyengeségét je lez te, hogy tüntetéstôl
tart va, nem mer te meg en ged ni Ja kab An tal nak Gyu-
lafehérváron történô felszentelését, ezért 1972.
február 13-án a Szent atya a római Szent Péter bazi-
likában konszekrálta Erdély 80. püspökévé.

Fe lejt he tet len püspök atyánk, Márton Áron szo-
brának fel avatására s felszentelésére készülve sor ra
vet tem és felidéztem mind azo kat a lel ki élményeket,
ame lye ket a teológiai tanulmányaim idején Gyulafe-
hérvárt, a közelében imádkozva-tanulva átélhettem.
Ar ra gon dol tam, hogy ezt az egyháztörténetileg is
ki emelkedô, személyesen átélt je les eseményt –
amely  nek min den szavára ma is jól emlékezem –
meg kell osz ta nom nem csak ked ves kolozsvári hí ve-
im mel, ha nem va la mennyi, Erdélyben ma gya rul
imád kozó ka to li kus testvéremmel.

Le gyen ez a  kis  megemlékezô írás  egy újabb fo-
hász azért, hogy minél elôbb a szen tek közös ségébe
emel ked hes sen Áron püspökünk, egyúttal le gyen
tisztelgô fôhajtás az általa kijelölt segédpüspök,
majd erdélyi apostol-utód, az idén száz éve született
Ja kab An tal gyulafehérvári megyéspüspök elôtt.

KOVÁCS SÁNDOR

(El hang zott Kolozsváron 2009. február 28-án, Márton
Áron püspök egészalakos bronz szob ra avatóünnepségén)

Márton Áron püspök. Nagy Imre grafikája
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Erdélyi ma gyar nevelésügyi folyóirat indításának
gon do latával György La jos egyik, 1927-ben írt tanul-
mányában találkozunk elôször. A ma gyar tu do má-
nyos ság és a ma gyar tanárképzés je len le gi hely ze te
és fel ada tai Erdélyben címmel írt nagy ívû mun ká já-
ban, meg oldási ja vas la ta i nak ismertetése során rá-
mu tat a pedagógiai folyóirat életbe hívásának szük-
ségességére: „egy egységes, szer ves ma gyar kul túr-
program meg al kotása, is ko lai, tanári, nevelôi köz vé-
lemény kialakítása érdekében egy pedagógiai folyói-
ratot kel le ne indítanunk. Csak hamarjában is rend-
kívül gaz dag prog ra mot le het ne részére össze ál lí-
tani. Íme néhány fon tos pont: a magyarság kul túr-
programja általános el ve i nek és ke re te i nek ki tû zése.
Az iskolafenntartás anya gi, a vezetés, el len ôr zés, fel-
ü gyelet szel le mi kérdései. A tanár képzés, a tanári
szukreszcencia biztosítása. A még min dig sok tárgy-
ból hiányzó tankönyvek írása és a meglévôk bírálata.
A módszer kérdése, az is ko lai élet belsô rendjének és
mûködésének kérdései. Rendtartás. A tanulók lét-
számának biztosítása. A pro pa gan da el vei és módjai
a nép között az is ko la megkedveltetése érdekében
stb. stb.”

Az említett tanulmányban tett ja vas la tai közül
leghamarább (egy év múlva) az egye te mi ok tatáson
kívül, de az zal párhuzamosan szer ve zett Kolozsvári
Ma gyar Egye te mi Hallgatók Szemináriumát
(KMEHSZ) sikerült életbe hívnia, majd a következô
évben meg nyi tot ta az – elsôsorban az – egyetemisták
és a kolozsvári ma gyar pedagógusok számára be ren-
de zett Lyceum-könyvtárat. 1928 decemberétôl köz-
ben a Ka to li kus Népszövetség Egye te mi és Fôiskolai
Szakosztálya (a késôbbi Majláth-kör) tanulmányi
igazgatójának is megválasztották. Mindhárom intéz-
mény nek jelentôs sze re pe volt az erdélyi ma gyar
tanárjelöltek képzésében.

Szemináriumvezetôkbôl rovatvezetôk
A Majláth-kör élete Márton Áron egyházi el nök-

ké és egye te mi hitszónokká való kinevezése után
élénkült meg igazán. Az 1931-32-es egye te mi év
Már ton Áron és György La jos nagy találkozását is
hoz ta. A hagyatékukban fellelhetô írásokból, a
sajtóban meg je lent cikkeikbôl, elôadásszövegeikbôl
világosan ki tet szik, hogy mindvégig azo nos érték-
rend mentén, hasonló módon gon dol koz tak, és azo-
nos elhivatottsággal dol goz tak. Min den bi zonnyal a
közös beszélgetések, tervezgetések nyomán hívták
életre a Majláth-körön belül a Szociális Szemináriu-
mot, majd a Pedagógiai Szemináriumot. Elôbbit
Márton Áron ve zet te, utóbbi György La jos elnök-
sége alatt kezd te meg munkáját. Mindkettô igénye-
sen és céltudatosan szer ve zett, gaz dag prog ra mot
kínált  az  egye  te  mi  ifjúságnak.  Ez  is  mu  tat  ja,  hogy
Márton Áron fi gyel me elsôsorban az iskolán kívüli,
a György Lajosé pe dig az is ko lai nevelés jobbítása
felé irányult.

A Szociális Szeminárium programjának kereté-
ben Márton Áron egyetemisták kíséretében több
székelyföldi fa lu ba is ellátogatott, hogy az ot ta ni
ifjúság részére szociális és világnézeti kérdésekrôl

tart son felvilágosító jellegû elôadáso kat. Márton
Áronék olyan településeket választottak (Csíkszent-
györgy, Csíkszentmárton, Csekefalva, Csíkszentsi-
mon, Csatószeg, Kozmás, Lázárfalva, Nagykászon,
Kászonújfalu, Kézdiszentlélek), ame lyek ben a kom-
mu nis ta agitáció már meg kezd te aknamunkáját.
„Mindenik fa lu ban az elôadások ra átlag 200 legény
és fi a tal házasember jött össze. Legtöbb he lyen az
elöljáróság is részt vett. A megnyilatkozásokból az
állapítható meg, hogy a földmûves közönség még
mindenütt a kezünkben van, vezetésre és alakításra
al kal mas anyag, csak kézbe kell venni” – je gyez te fel.
Márton Áron fi gyel me a ka to li kus értelmiség tag ja i-
val való találkozásra is ki ter jedt, akik ígéretet tet tek a
társadalmi és gazdasági kérdések keresztény szem-
pontú tárgyalására, azok városi és fa lu si ifjúsági
egyesületekben tartandó elôadások általi népsze rû-
sí tésére és sajtóbéli publikálására. Amint az a püs-
pök nek küldött beszámolójából kiderül, az 1932-33-
as esztendô fordulóján (1932. de cem ber 27. és 1933.
január 4. között) meg ej tett falujáró útja során szer-
zett ta pasz ta la tai megerôsítették Márton Áronban a
népnevelés fontosságát, mely mun ka szervezését
alig ki lenc hónap múltán az induló Erdélyi Is ko la
hasábjain is felvállalta.

A Pedagógiai Szeminárium ügyének mozgatója a
tanárjelöltek képzése fölött fo lya ma to san ôrködô
György La jos volt. Alap gon do la ta itt is a kisebbségi
ma gyar is ko la leendô tanáraira váró különleges fel-
ada tok és kötelességek megtárgyalásának lehetôvé
tétele és lehetôség sze rint olyan közösségi érzés
kialakítása, „amely a ma gyar is ko la munkájának cél-
tudatos tartalmát a ma inál job ban és eredménye-
sebben tud ja kifejezésre jut tat ni és szolgálni”. Györ-
gy La jos és Márton Áron ki emel ten fon tos nak tar tot-
ta a tanárjelöltek valláserkölcsi képzettségét, hi szen
„a ma gyar iskoláinkba készülô tanárjelöltek nem-
csak a ma gyar mûveltségükben fogyatékos be ren-
dezésûek, ha nem lel ki leg sem mutatják azt a meg-
nyugtató felkészültséget és formát, amely szükséges
ah hoz, hogy a világnézeti ala po kon álló is ko láink

Márton Áron
Erdélyi Iskolája

Márton Áron-emléplakett. Szervátiusz Tibor alkotása.
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szellemének öntudatos munkásai lehes senek”.
„Mert fel ada ta i ban öntudatos, jól felké szült fi a tal
tanárnemzedékre van szükség, ame lyik majd a kor
igényeinek és a jövô érdekeinek megfelelôen tud
dolgozni” – hir det te az Erdélyi Tudósító ka to li kus fi-
a ta lok által szer kesz tett egyik különszáma.

A pedagógiai szak lap megjelentetésének gon do-
la ta már jó ide je fog lal koz tat ta György La jost, most a
gon do lat az általa irányított Pedagógiai Szeminári-
um munkatervében tér vissza, s ez ar ra en ged kö vet-
keztetni, hogy a folyóirat indításának ötlete – a sze-
mináriumon belül is – tôle ered. „A Pedagógiai Sze-
mi nárium megbeszéléseinek során több ízben szóba
került a nevelés szolgálatában álló folyóirat szük-
ségessége. Ezt a tanítóság már évek óta han goz tat ja s
megvalósulását kívánja. A több helyrôl felmerült kí-
vánság, amint értesültünk, méltánylásra talált, s már
foly nak a megbeszélések és az elôké születek egy
olyan nevelési folyóirat megszervezésére, amely az
általános és a gya kor la ti pedagógián kívül fôképpen
a népmûvelést tar taná szem elôtt, prog ra mot és
anya  got ad va az ifjúsági egyesületek egységes és
ered ményes mûködéséhez. A pedagógiai és nép-
mûvelô folyóirat, amely közös nézôpont alá fog ja az
erdélyi ma gyar ka to li kus nevelés kérdéseit, a terv
sze rint évharmados megjelenéssel, füzetenként átla-
gos 7 ív ter je de lem ben október elsején in dul meg” –
je lez te 1933 ta vaszán az Erdélyi Tudósító. A terv
valóra válásáig ugyan még néhány hónapot várni
kel lett, de a pedagógiai és népnevelô folyóirat az
elôzetes elképzeléseknek megfelelôen, 1933 ok tó be-
ré ben, György La jos és Márton Áron szer kesz té sé-
ben in dul ha tott útjára.

A Majláth-kör munkáját fi gye lem mel kísérve jól
mu tat ko zik, hogy a két legerôsebb szeminárium élén
ugyan az a két em ber állott, aki az Erdélyi Is ko la
szerkesztôi munkáját magára vállalta, va gyis: azok
indították útjára – és szerkesztették hosszú idôn át –
az Erdélyi Iskolát, akik a Majláth-körben is legaktí-
vabb szervezômunkát végeztek. Az is látszik, hogy
György La jos és Márton Áron Erdélyi Iskolánál ki fej-
tett tevékenysége tulajdonképpen az általuk irányí-
tott szemináriumi mun ka foly tatása volt – György
La jos ugyan is a folyóirat pedagógiai részének szer-
kesztését, Márton Áron pe dig a második nagy egy-
ség, a népnevelés rész szerkesztôi munkálatait vál-
lalta fel.

Az Erdélyi Is ko la
A nagy vo na lak ban már 1927-ben meg ter ve zett,

majd 1933-ban életre hívott Erdélyi Is ko la 1940 ta-
vaszáig fo lya ma to san meg je lent, ek kor – elsôsorban
a háborús vi szo nyok mi att – kétéves kényszerszü-
net re lett ítélve. 1942-tôl újra életre kelt, de az 1944
április-júniusi vas kos füzettel végleg eltûnt a palet-
táról. Meg kell említeni azt is, hogy 1947-ben Márton
Áron  püspök  még  tett  egy  kísérletet  ar  ra,  hogy  a
sajtó kínálta lehetôségeket felhasználva is ne vel je a
népet, de próbálkozása nem járt nagy si ker rel. Az
erdélyi is ko la idôszerû fel ada tai címmel általa szer-
kesz tett és saját ki adásában meg je len tett kis brosúra
már csak szellemiségében emlékeztetett korábbi,
igen nívós folyóirat-elôdjére. A gon do la tok, ter vek, s
min de nek elôtt a sorokból sugárzó biz tatás, a töret-
len hit kétség kívül a régi Márton Áront közvetítette,
de az egy re súlyosbodó po li ti kai hely zet ben, sokféle
teendôktôl el fog lal tan, és szerkesztôtársak nélkül
kezdeményezése nem ju tott túl az elsô lapszámon.

Az Erdélyi Is ko la háború elôtti hu szon nyolc,

majd az 1942-es újraindulás utáni ki lenc füzete
többféle szerkesztô- és kiadóváltást is megért. Az
elsô hét kettôs lapszám György La jost és Márton
Áront jelöli szerkesztôként, felelôs szerkesztô és
kiadóként pe dig a népszövetségi igazgató Sándor
Imrét hoz za. Sándor Im re a második évfolyam (1934-
35) har ma dik számától Márton Áron vet te át, majd
ôt a ha to dik évfolyam elejétôl Ve ress Ernô kolozs-
monostori plébános, az Erdélyi Tudósító felelôs
szerkesztôje váltotta, aki már nem csak kiadó, ha nem
lap tu laj do nos is volt. Sándor Im re 1934-ben szé kely-
ud varhelyi plébánosi és udvarhelyszéki fôesperesi
megbízatást ka pott, s ekkortól helyére, az Erdélyi
Római Ka to li kus Népszövetség élére Márton Áront
ne vez te ki a püspök. Sándor Im re még egy évig
végezte tovább az Erdélyi Iskolánál vállalt fel ada to-
kat, aztán a nagy távolság s a nehézkes kommuniká-
ciós lehetôségek mi att kénytelen volt tovább ad ni a
stafétát. Helyére az Erdélyi Iskolához a püspök által
kezdettôl cenzorként ren delt Ve ress Ernô állt, aki
1943 végén vált meg a laptól. Népszövetségi igaz-
gatósága és he lyet tes plébánosi megbízatása sem tar-
tot ta vissza Márton Áront az Erdélyi Is ko la szer kesz-
té sétôl, ám püspökké való kinevezése után már nem
sokáig tud ta tovább vállalni a munkát. Az 1939-40-es
tanévet már György La jos és Ve ress Ernô szer kesz-
tôk kez dik az Erdélyi Iskolánál, ám Márton Áron ne-
ve elsô he lyen ott ma rad a borítón, de már csak ala-
pítóként, belsô munkatársként már nem említôdik.

A György La jos hagyatékában fenn ma radt pénz-
ü gyi ki mu tatások tanúsága sze rint publicistái alig,
vagy egyáltalán nem kap tak honoráriumot mun ká-
jukért, a szerkesztôk sem pénzért dol goz tak. A lap
finanszírozását bel- és külföldi segítséggel ol dották
meg, s az elôfizetôk száma is másfélszeresére nôtt az
évek során, ám a bejövô pénz az is mert gazdasági
hely  zet ben épp csak a költségek kifizetésére volt
elég.

Az Erdélyi Iskolát az is ko lai és az iskolán kívüli
(nép)neveléssel foglalkozó írások osz tották két
részre, nagyjából azo nos ter je del met fog lal va el az
egyes lapszámokban. A két nagy egységet az ál ta lá-
ban külföldi vonatkozású információkat tartalmazó
Ki sebb közlemények, a Könyv- és Folyóiratszemle,
va la mint a fôképpen ha zai eseményekre felhívó
vagy azokról tudósító, s egyéb itt ho ni tematikájú
közleményeket hozó Hírek ro vat választotta el. Az
elsô részben már az elsô kettôs számtól je len volt a
Módszertan (a második évfolyam elejétôl Ho gyan
tanítsunkû) és a Nyelvünk és Kultúránk ro vat, majd
a második füzettôl je lent ke zett a Neveléstör ténet cí-
mû ro vat is. A kor pedagógiája által han goz ta tott
családias érzés nevelése, egyáltalán a családi nevelés
segítése céljával indították a szerkesztôk a második
évfolyam elsô számától a Szülôk Iskolája címet vi se-
lô ro va tot.

A kiszélesített is ko la programjához
kapcsolódó ro va tok

Az Erdélyi Is ko la beköszöntô írásának második
mon da ta már utal ar ra, hogy az Erdélyi Is ko la nem
csak az is ko lai ok tatás-nevelés kérdéseit kívánja
felvállalni, ha nem az ezeréves intézményt „kiszé-
lesedett hi vatásának betöltésére” is edze ni akar ja. A
kiszélesített is ko la programját Márton Áron hir det te
meg az 1933-as gyergyószentmiklósi nagygyûlésen,
majd – az ott el hang zott beszéd írott változatának
közlésével – az Erdélyi Is ko la elsô (1933/34, 1-2. sz.)
lapszámának hasábjain is. Márton Áron az iskolán
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kívüli népmûvelést vissza kap csol ja az iskolához és
an nak kiszélesített programjába utal ja. Az ô alapál-
lása is a megértés. Nem os to roz ni, ha nem fel emel ni
akar ja ezt a generációt, meg te remt ve számára is a
korábban el mu lasz tott ta nulás lehetôségét. Feléjük –
és min den erdélyi ma gyar em ber felé – kéri kitárni
az iskolák ajtóit.  Nem egye sek ben vagy ki  sebb cso-
por tok ban, ha nem az egész erdélyi népben gon dol-
ko  dik,  és  példaképként  a  dán  prédikátort,  Grundt-
wig Fredericet állítja a nevelôk elé, aki „vállon ra-
gad ta és felrázta az elalélt nemzetet”. A követésre
érdemesnek tar tott külföldi mo del lek hez hasonlóan
Márton Áron az erdélyi ma gyar népmûvelést is csak
vallásos ala pon tud ja elképzelni. Ezért a népmûvelô
intézmények sorában elsô he lyen említi az egyházat,
s csak utána so rol ja az ele mi iskolát, il let ve az ér tel-
mi ségiek által fel is mert számtalan nevelési le he tô sé-
get.

Miképpen az iskolát is, kiszélesíti a nevelôi rend
feladatkörét is, így a hi va ta los munkán kívül sok kal
többet vár el tanítótól, tanártól, paptól egyaránt. Az
Erdélyi Is ko la lap ja in sok szor meg je lent ez a gon do-
lat. Az 1942-es újraindulás visszatekintôjében is ez
kerül központi hely re: „Egyébként is a nevelôi rend
a kisebbségi Erdélyben minden nek elôfeltétele. Nél-
kü lük nincs társadalmi szer ve zet, gazdasági moz ga-
lom és, természetes, hogy nincs mûvelôdési élet. A
nevelôi rend vezetô értelmiségünk törzse, egész nép-
közösségi életünk felelôssége az ô vállukon nyug-
szik: a kisebbségi idôszakban a pap nem csak pap, a
tanító nem csak tanító, a tanár nem csak tanár, ha nem
betölt sok olyan funkciót is, ame lyet ma már a
közigazgatás és az újonnan ala kult társadalmi szer-
ve ze tek töltenek be” – írja Az Erdélyi Is ko la címmel
Venczel József az 1942. évi 2. lapszámban. A mun ka-
többletet Márton Áron egyértelmûen kötelességnek
ne ve zi és en nek vállalásához – ab ban az elkese re-
désre jogosító idôben – épp a lelkesedést ne ve zi meg
bátorító erôként.

Márton Áron az általa meg hir de tett népnevelési
terv szolgálatába állította az Erdélyi Is ko la második
részét, ab ban füzetenként hat-hat elôadásvázlatot és
különféle tanácsokat hoz va az iskolán kívüli ne ve-
lést felvállalóknak. Ô nem ta po ga tott, vizsgálódott,
érdeklôdött a he lyes irány felôl, ha nem kész terv vel
állt elô, azt kínálván fel pedagógus- és paptársainak.
Az elsô rész mondanivalójában szo ro san összefüg-
gött a népnevelési rész anyagával. Mindkettô ke re té-
ben gon dos kod tak arról, hogy a kevés jövedelmû ta-
ní tók, tanárok és pa pok olyan általános is me re tek-
hez, új tu dományos eredményekhez jus sa nak, me-
lye  ket csak más szakkönyvekbôl szerezhetnének
meg.

„Lapunknak ez a második része az egyesületi
vezetôket akar ja lel kes és fáradtságos munkájukban
támogatni” – fo gal maz Márton Áron az elsô Erdélyi
Iskola-füzet Népnevelés részének felvezetô szöve gé-
ben. Majd be vall ja, hogy több oldalról kérték, le gye-
nek a folyóiratban az egyesületek fog lal koz tatására
al kal mas, ki dol go zott elôadásanyagok. Ezek a ké ré-
sek mindenképpen találkoztak saját el kép ze lé sé vel.
Amint azt korábban említettük, 1932 kará cso nya
után néhány egyetemistával körutat tett a Szé kely-
földön, hogy segítsen az iskolán kívüli ifjúsági
egyesületi élet megszervezésében. Márton Áron ek-
kor külön tárgyalt a csíkszeredai és kézdivásárhelyi
ka to li kus értelmiség tag ja i val arról, hogy a társadal-
mi és gazdasági kérdések keresztény szempontú
megvilágítására elôadáso kat kell szer vez ni a városi

és fa lu si ifjúsági egyesületekben, és eze ket a sajtóban
is népszerûsíteni kell. Ter ve i ben tehát már korábban
ott volt az elôadások tartásával rendszeresített népn-
evelô tevékenység. Talán nem túlzás azt állítani,
hogy miként György La jos gon do lat ban elôre meg-
ter vez te egy nevelésügyi folyóirat pedagógiai részét,
úgy Márton Áron is elôre gon dol ko dott a népne ve-
lés átfogóbb rendszerének ki dol gozásáról. Végül
aztán az Erdélyi Is ko la mu tat ko zott a leg jobb fórum-
nak eh hez a munkához, s an nak elsô füzete már ko-
moly népnevelési prog ram mal és pon to san ki dol go-
zott elôadás-vázlatokkal, mellékletekkel je lent ke zett.

Az elsô Erdélyi Iskola-füzet e népnevelési prog-
ram végleges formáját hoz ta. Egy kettôs lapszám
hat, különbözô területekrôl válogatott elôadás anya-
got közölt, me lye ket egy, általában a népnevelési
munkát segítô írás ve ze tett be. A bevezetô írások
több sége az elôadások tartásához, dalárdák, ének ka-
rok vezetéséhez, általánosságban a népneveléshez, a
néprajzi gyûjtéshez kapcsolódott, de kerül tek ide a
szövetkezetek alakításáról, a szülôi társulatok mû kö-
dé sérôl, a gyer me kek olvasmányairól és más té mák-
ról szóló anya gok is, sôt közöltek mun ka ter ve ket is.

Az Erdélyi Is ko la elsô hét évfolyama Népnevelés
címû nagy részének három ro va ta volt: az Elôadá-
sok, az Ünnepnapok és a Melléklet. Az 1940-es
megszûnésig ki adott 28 füzetben 153 elôadásanyag
je lent meg. Az elsô négy évfolyam során min den ket-
tôs számban ott volt a hat hosszabb anyag, majd az
ötödik évfolyam har ma dik füzetétôl hat kettôs szá-
mon át csak öt, a megjelenés utolsó évében pe dig
három al ka lom mal négy, egy szer pe dig csak a ter ve-
zett fe le – három elôadás volt olvasható. A ro vat
gyengülése min den bi zonnyal Márton Áron egyházi
teendôinek sûrûsödésével ma gyarázható. Ugyan-
ilyen ten den cia tapasztalható az Ünnepnapok és a
Melléklet ro va tok esetében is.

1942 után már nem vol tak ro va tai a Népnevelés
résznek.

Az elsô hét évfolyam Népnevelés ro vatának szer-
kesz tôje (hat esz ten de ig Márton Áron, majd egy évig
Ve ress Ernô) te ma ti ka tekintetében igye ke zett minél
több területet átfogni, az összes írásra számított súly-
pont vi szont mégis a magyarság törté nelmével, iro-
dalmával kap cso la tos anya gok ra tevôdött – ar ra a te-
rü letre, ame lyi ken a nevelôknek is nagy hiányossá-
gaik vol tak. A hu szon nyolc füzetbe 24 magyar ság-
tör ténettel kap cso la tos elôa dásvázlat került, me lyek
nagyjából a kereszténység kezdeteitôl a török meg-
szál lás idejéig terjedô évszázadokat fogták át. Az
elôadások rend sze rint egy-egy kiemelkedô személy-
iség tevékenysége köré vol tak felépítve, ki mond va
vagy ki mon dat la nul is példaképként állítva ôt az
elôadások hallgatói elé. Több anyag fog lal ko zott a
pogány kor ral, il let ve a megtérés idôszakával, az Ár-
pád-ház nagy ja i val, késôbbi ko rok ne ves ma gyar ki-
rá lyaival, kétszer is he lyet ka pott Ju lián barát tör té-
nete, és három elôadásban volt szó a török idôk ide-
jének ma gyar mûveltségérôl. 1942 után ki lenc na-
gyobb terjedelmû történelmi témájú írás (elôadás-
váz lat) je lent meg az Erdélyi Iskolában.

Ma gyar iro da lom hoz kapcsolható anyagból az
1940-es megszûnés elôtt ti zen nyol cat, 1942 után pe-
dig mindössze kettôt találunk. Mindkét idôszakban
elsôsorban a leg is mer tebb írók, költôk (pl. Arany
János, Petôfi Sándor, Fa ze kas Mihály, Vörösmarty
Mihály, Kölcsey Fe renc) híres mûveinek közlésére
törekedtek. Az 1940 elôtti idô elméleti anyagaiból
pe dig csupán egyet len (ám hét füzeten keresztül
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közölt) nagy nevelôerejû anya got említhetünk: A
ma gyar em ber erényei és hibái iro dal munk tükrében
címû, a szerzô megjelölése nélkül ho zott tanul-
mánysorozatot.

Meglehetôsen sok volt a népnevelési részben az
anatómiai-egészségvédelmi elôadásvázlat is, amit
elsôsorban az erdélyi nép igen ala csony egészségi
mutatói in do kol tak. Az általános szegénység mi att
sem a vi ta mi nok ban gaz dag táplálkozásra, sem a
higiénia szabályainak be tartására nem volt le he tô-
sége az elsôsorban fa lun élô, legszegényebb réteg-
nek. Az ilyen irányú nevelés tehát valóban el sô ren-
dû nek számított. Az elsô idôben húsz ide kapcso ló-
dó anya got találunk, 1942 után nem volt ilyen
témájú közlés a folyóirat második részében. A tizen-
négy dolgozatból nyolc a különféle betegségek le í rá-
sát, orvoslását hoz ta, négy elsôsorban anatómiai is-
me re te ket közölt, és csak érintôlegesen szólt a kapc-
solódó betegségekrôl, kettô a táplálkozással kap cso-
la tos tudnivalókról szólt, kettô az élet-halál kérdéseit
bon col gat ta, kettô az ivászat el len agitált, egy a sport
elônyeit is mer tet te és egy az elsôsegélynyújtáshoz
adott tanácsokat. 1942 után öt al ka lom mal találni
egészséggel, egészségvédelemmel kap cso la tos hosz-
szabb tanulmányt a folyóiratban.

Az erdélyi ma gyar kisebbség életéhez különösen
nagy segítséget je len tet tek a jo gi kérdésekkel foglal-
kozó közlemények ill. elôadásvázlatok. A meg szû-
nés elôtti idô nyolc olyan ala pos jo gi leírást ho zott,
hogy azo kat bármelyik, a jogtudományban járatlan
népnevelô is könnyen meg ta nul hat ta és el mond hat-
ta közönségének.

Mi vel az új pedagógia a családi nevelésre irányí-
totta a fi gyel met, az Erdélyi Is ko la különösen nagy
hangsúlyt he lye zett ar ra, hogy a szülôknek ko moly
irányítást ad has son a gyermeknevelés tekintetében.
A Márton Áron püspök elôtt tisztelgô, 1938-39. 5-6.
lapszám több írása is méltatólag szól az ô lapszer-
kesz tôi, nevelôi munkájáról. A népnevelési rész
egyik felvezetô szövege azt említi, hogy Márton
Áron  népnevelési  tervében  „a  leg  fon  to  sabb  részt  a
szülôi értekezletek intézményére ruházta, mert az
iskolák aj ta ja i nak szélesre tárása csak ezek segít-
ségével valósítható meg”. Majd azt is fel fe di, hogy az
ô közbenjárására fog lal ta körlevelébe Majláth püs-
pök a szülôi értekezletek tartásának kötelezôvé té-
telét. Ezek hez az Erdélyi Is ko la hasábjain is közölt
iránymutató íráso kat, s a népneveléssel kap cso la tos
részben kész elôadásvázlatokat is. (Az ilyen jellegû
írásoknál külön megjelölést használt.) A gyermek ne-
ve lés témaköréhez kapcsolódó írás a ha to dik év fo-
lyam  utolsó  füzetében  je  lent  meg  utoljára,  s  ez  azt
mu tat ja, hogy a Márton Áron után következô szer-
kesz tôk egyi ke sem tulajdonított jelentôséget en nek
a kérdésnek. Az ô idején vi szont tizenhét ilyen jel-
legû elôadásanyagot ho zott az Erdélyi Is ko la, me-
lyek közül tizenkettô címe alá illesztették a „szülôi
értekezlet” megjelölést. A jel zett írások közül tizen-
négy ki fe je zet ten a gyer mek nevelésével, kettô a
szülôkkel, egy pe dig az is ko la és a szülôi ház kap-
cso latával fog lal ko zott. Az 1942-es, Ve ress End re
szerkesztésében újraindító lapszám próbálkozott
egy Otthonépítés címû ro vat beindításával, ám a má-
sodik lapszámtól már se a ro va tot, se az oda sorol-
ható íráso kat nem találjuk a lap ban.

Az elôadásvázlatok közé hét da rab, ház körüli,
kertbéli teendôkkel, nyolc néprajzzal-faluval, hat
föld rajzzal, hat Erdéllyel kap cso la tos hosszabb elô a-
dási anya got közölt. A leg gyak rab ban elôforduló

témájú íráso kon kívül a Népnevelés-részben ol vas-
ható volt még több általános ismeretterjesztô és egy-
egy hi vatással, közösségi szel lem mel, hadkö te le zett-
séggel kap cso la tos anyag is, és külön cik ket szen tel-
tek Hit ler, Mus so li ni rendszerének, va la mint a kom-
mu nis ta ideológia ismertetésének.

A folyóirat második egységében ka pott he lyet az
ünnepnapokhoz kapcsolódó, hosszabb íráso kat, elô-
a dásanyagokat, ver se ket közlô Ünnepnapok ro vat és
a kottákat, majd különféle gyermekjátékokat és kéz-
imunkákat hozó Melléklet ro vat. Elôzôbe 53, utóbbi-
ba pe dig 119 anya got szer kesz tett Márton Áron (il-
let ve szerkesztô-utódja). Az évi négyszeri megjele-
nés mi att az ünnepi írások elsôsorban a karácsony-
újév, húsvét, anyák nap ja, fák és ma da rak nap ja,
Krisz   tus  Király  és  ha  lot  tak  nap  ja  ünnepekhez  kap-
cso lódtak. Mellékletként több értékes bet le he mes
játékot és népdalkottát közöltek. A har ma dik év fo-
lyam második füzetétôl kezdôdôen a Melléklet ro vat
alrovataként je lent ke zett a Játéksarok, majd a ne gye-
dik évfolyam elsô füzetétôl a Kézimunka, me lyek az
elsô so ro zat min den füzetében gaz dag anya got hoz-
tak. Az 1942-es újraindításkor eze ket a ro va to kat
sem élesztették már újra.

Min dent összevetve, az Erdélyi Is ko la népne ve-
lést szolgáló második része az 1940-es megszû nés
elôtt gaz dag és kiválóan szer kesz tett volt. Márton
Áron laptól való távozása után az Erdélyi Is ko la
talán a népnevelési rész szempontjából változott a
legtöbbet – hátrányára.

Az Erdélyi Is ko la hasábjain Márton Áron ti zen-
nyolc hosszabb – nevelésüggyel, egyházzal, család-
dal, kultúrával stb. kap cso la tos – saját írást is közzé
tett, de mi vel je len írás elsôsorban a szerkesztôi mun-
kára fókuszál, el te kint ezek részletes elem zé sétôl.

Márton Áron püspök 1947-es Erdélyi Iskolája
Bár a legtöbb bibliográfia és sajtótörténeti elem-

zés 1944 júniusával lezártnak te kin ti az Erdélyi Is ko-
la történetét, an nak van még egy egészen rövid
utószava is. Mégpedig az a hat van ol da las, kis for-
mátumú füzet, amit Az erdélyi is ko la idôszerû fel-
ada tai (az elsô három szó félkövér, a korábbi folyói-
rat címének betûihez hasonló betûkkel, utóbbi kettô
más  betûtípussal  szed  ve)  címen  Márton  Áron  püs-
pök állított össze és a gyulafehérvári Alba nyom dá-
ban sokszorosított. Bár ne ve se hol sem tûnik fel a kis
füzetben, an nak szellemisége és igényes szerkesztése
egyértelmûen az ô személyére mu tat. A nagy lapéval
rokonítható címen túl az ô felismerhetô stílusjegyei
indítanak ar ra, hogy ezt a kis kiadványt az Er délyi
Is ko la foly tatásának tekintsük.

Az erdélyi is ko la idôszerû fel ada tai rovatbe osz-
tás nélkül, tíz hosszabb írást ho zott, utolsó hat ol-
dalán pe dig pedagógiai híreket közölt. A hosszabb
anya gok egy, a hírek kéthasábos tördelésben vol tak
el ren dez ve, s az egy ko ri Erdélyi Iskolához hason-
lóan a szerkesztô en nek egyes ol da la i ra is beszúrt
egy-egy értékes, a témához kapcsolódó idézetet.
Központi gondolatként a kis lap a ka to li kus szelle-
miségû nevelés fontosságát hangsúlyozza, s – mi-
ként az Erdélyi Is ko la legelsô száma tet te –  ez is XI.
Piusz pápa keresztény neveléssel kap cso la tos kör-
levelével nyomatékosítja az említett alaptézist. Az
erdélyi is ko la idôszerû fel ada tai címû kiadvány is
felvállalja tehát XI. Piusz keresztény nevelésrôl val-
lott programjával való azo no sulást: „A keresz tény
nevelés fô és közvetlen célja együttmûködni az is te ni
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ke gye lem mel az iga zi és tökéletes keresztény
kialakítá sában, az az magát Krisz tust kialakítani a
keresztségbôl újjászületettekben” – hir det te XI. Pi-
usz. Ezt a hat ol da las anya got elôzi meg Márton Áron
püspök 1947. január elsején, a gyulafehérvári székes-
egyházban el mon dott újévi beszéde. Eb ben a be-
széd ben Márton Áron ar ra mu tat rá, hogy a vak
Sám son módjára házát magára gyújtó em ber (ti. a
háború kitörését elôidézô és azt megharcoló em be-
riség) már századokkal korábban aláásta az élet
alap ja it. Hibásnak mond ja az em ber is te ni szárma zá-
sát tagadó „lel ki is me ret len és ko moly ta lan” termé-
szet tudományos irányzatokat, az eredendô bûn lé te-
zését letagadó bölcseletet és pedagógiát, az említett
tu dományok „szólamait” lefordító iro dal mat, a bû-
nös és szel lem te len polgári élet ábrázolásában ki me-
rülô mûvé szetet, azo kat az államokat, ame lyek „tör-
vényeikkel egymás után lazították meg a leg na-
gyobb erkölcsi kötelékeket”, a képmutató társadal-
mat, mely „az államok keresztény erkölcs el le nes
tör vényeit meg tap sol ta és el fo gad ta”, és végül azo-
kat az egyháziakat, akik „a min den ko ri ha ta lom elôtt
szolgalelkûen meg ha jol tak, ma en nek, hol nap az
ellentétes irányzatnak az uszályába ka pasz kod tak,
az igazság és a nagy erkölcsi törvények védelmérôl
gyáván le mond tak, a ha ta lom törvénytelenségeinél
asszisztáltak s a kor szel lem mel min dig ki egyez tek
ötven százalékra,  a ma guk hûtlen és elv te len maga-
tartásának az iga zolására pe dig olyan mentségeket
találtak ki, hogy az igazságba és az erkölcsbe ve tett
hi tet és az erkölcsi tekintély hitelét a hûséges és jó
szándékú hívek lelkében is megölték”. A bûnök
gyökeréül tehát az Istentôl és törvényeitôl való el for-
dulást ne ve zi meg Márton Áron, hi szen – mint írja –
„ami lyen mértékben for dult el az em ber Istentôl és
törvényeitôl, olyan mértékben tom pult el a lel ki is-
me  re te”. Az „elpogányosodásnak” pe dig lo gi kus kö-
vet kezménye a „pogány szenvedés”. E hosszú s tôle
szo kat la nul kemény hangvételû beszéd végén,
mind össze egy bekezdésnyi részben is mer te ti a meg-
oldást: „újból keresztényekké kell lennünk ízig-vé-
rig, hogy emberekké nemesedjünk, a földön em be ri
életet élhessünk, és Is ten áldására méltók legyünk” –
írja. Beszédével/írásával tehát tükröt kívánt tar ta ni a
ko ra be li, „igazsághoz hûtlen” társadalom elé, s gyó-
gyírként – szóban és papíron – újra a keresztény
szellemû nevelést jelölte meg számára. Tulajdonkép-
pen in nen érthetô a kis füzet összeállításának gon do-
la ta is. Miképpen korábban, Márton Áron most is
meg ra gad ta a sajtó kínálta lehetô ségeket a hívekhez
való szólás (nevelés) érdekében. Ha a háború elôtt
fon tos nak tar tot ta ezt, sok kal inkább an nak látta a
véres  idôk  után,  ám  –  úgy  látszik  –  megfelelô  társ,
idô vagy egye bek hiányában kezdeményezésének
nem lett foly tatása.

A kis füzet szerkezetében is ugyan az a lo gi kus
rend látszik, ami Márton Áron szavaiból, írásaiból
ki tet szik min den al ka lom mal: világosan meg fo gal-
maz za a célt, és fel mu tat ja a hozzá vezetô utat. A
hibák, bûnök feltérképezése után a ke gye lem mel va-
ló közremûködés fontosságára hívja fel a fi gyel met,
meg ne ve zi a nevelés idôszerû fel ada ta it, körvon-
alazza az evangéliumi nevelô egyéniségét és ne ves
nevelôk  –  ismét  XI.  Piusz  pápa  és  Szent  Ágoston  –
gon do la ta i val ad nyomatékot korábban meg hir de-
tett el ve i nek. A nevelés idôszerû fel ada tai címû tíz ol-
dalas, a tanárok, tanítók részére részletesen ki dol go-

zott, konkrét célokat megfogalmazó írás éppen a
saját, 1945 karácsonyára írt XI. számú püspöki kör-
levelének szer kesz tett változata. Ez is mu tat ja, hogy
Márton Áron a háborús idôkben is ko moly nevelési
terv vel állott hívei elé, a nevelést min den máshoz
képest elsôrendû fel adat nak látva és láttatva. En nek
– a min den bi zonnyal Márton Árontól eredô – írás-
nak  a  címe  (mely  szin  te  egye  zik  a  kis  brosúrának
adott címmel) is megerôsíti azt a feltételezést, hogy a
hat van ol da las füzet szerkesztôje Márton Áron. Ar-
ról, hogy az említett körlevél valóban programadó-
nak számított, egy, a kis füzetbe be il lesz tett kö zép is-
kolai jelentés részlete árulkodik: „Mindennemû is ko-
la igazgatója az évnyitó konferencián min den év ele-
jén is mer tes se a XI. sz. körlevelet”.

Az utolsó ol da lak pedagógiai hírei elsôsorban a
külföldi ébredésrôl és újjáépítésrôl számolnak be, ez-
zel is utat mu tat va és bátorítást nyújtva a ha zai ne ve-
lôk felé. Az olasz, svájci, német, fran cia len gyel, cseh
és ma gyar egyházak, iskolák életébôl ho zott példák
azt is jel zik, hogy Márton Áron eb ben az idôben is
rend sze re sen nyo mon követte a külföldi iskolaügyi
és pedagógiai eseményeket. A Gon do la tok az is ko la
szel le mi egységével kap cso la to san címszó alatt kö-
zölt írás is egészen biz to san Márton Áron tollából
szár mazik. A pon tok ba sze det ten, tisz ta fo gal ma zás-
sal, átlátható módon fûzött gon do la tok, a tág látókör
és a jó szintetizáló képesség talán az ô írásainak
legfôbb ismertetô je gyei. 1947 újévi és 1945 kará cso-
nyi beszédeivel/írásaival egybecsengôen itt is a ke-
resz tény világnézetet, az ilyen irányból tálalt erköl-
csöt, tu dományt, mûvészetet te kin ti a ko ra be li is ko-
lá kat valóban egységbe fog ni képes szellemi ségnek.
Az iskolák sorsáért az egyházat és a keresztény csalá-
dokat tart ja felelôsnek, s – sze rin te – ezek közül
„egyik sem nézheti közömbösen az is ko lai nevelést és
ok tatást egyaránt paralizáló szel le mi széttájékozódás
fo lya matát”. Az is ko la keresztény szel le mi egy sé gé-
nek megvédését ele mi kötelezett ségnek ne ve zi a ne-
ve lôi munkát fémjelzô Igazsággal szem ben, és an nak
tu datában, hogy a keresztény ókor nagyságát éppen
az biztosította, hogy evangéliumi lelkületét töretlenül
tud ta megôrizni a pogány világban: „Az a tantestület,
amely ma ga is közömbös a világnézeti alapkér dé sek-
kel szem ben, és emi att nem érvényesíti egységes vi-
lág nézeti és nevelési szem pont ja it, nem ne ve lô tes-
tület, ha nem a szó szo ros értelmében csak oktató
személyzet, egy iskolának ne ve zett tanügyi szer ve zet-
ben, amely nek fennállását nem annyi ra a kultúra szol-
gálata, nem is az iskolával kap cso lat ban lévô kö zös sé-
gek (család, egyház, nem zet) érdeke, mint inkább an-
nak a néhány ok tatásból és fegyelmezésbôl élô szemé-
lynek az egzisztenciája in do kol ja, akik ezáltal a szû-
kös min den na pi kenyérhez nagy ne he zen hozzájut-
nak" – írja.

1933–38 közötti és 1947-es szerkesztôi munkája és
az erdélyi ma gyar nép felemelésének céljával pub-
likált gon do la tai kétség kívül a min den ko ri erdélyi
ma gyar nevelésügyi sajtó történetének legigénye-
sebb és leg el hi va tot tabb sajtós személyiségei közé
(is) emelték Márton Áront.

OZSVÁTH JUDIT
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Az írásbeli dis kur zus két, az erdélyi római ka to li-
kus egyház – a ma ga területén – meg határozó
szemé lyi sége között zaj lott a ma ga korában fon tos, a
jövôt is meg határozható ügyében, a ka to li kus if jú-
ság nak a Vásárhelyi Találkozón való részvéte lének
kérdésérôl.

Gyárfás Elemér (1884–1945) po li ti kus, közgaz-
dász, pub li cis ta. A jo got végzett ügyvéd korán be-
kap csolódott a po li ti kai életbe, 1917–18-ban Kis-Kü-
kül lô vármegye fôispánja lett. 1918-ban a he lyi Nem-
ze ti Tanács, majd a Ma gyar Szövetség élén ta lál koz-
hatunk nevével. 1926-tól Csík me gye szenáto ra a ro-
mán felsôházban, az Országos Ma gyar Párt elnöki
tanácsának tag ja. Az egyházpolitika fon tos tényezô-
je, az Erdélyi Római Ka to li kus Népszövetség ala pí-
tó-alelnöke, részese a Vatikán és Románia között lét-
rejött Konkordátum tárgyalásainak, megszövege zé-
sé nek, 1933-tól az Erdélyi Római Ka to li kus Státus –
új nevén – az Egyházmegyei Tanács világi elnöke.
1942-tôl Dél-Erdélyben a Romániai Ma gyar Népkö-
zös ség országos elnöke. Anya gi hátterét biztosította
a Dicsôszentmártoni Gazdasági Bank, majd az Erdé-
lyi Bankszindikátus elnöki széke.

Levélváltásuk megírásának idôpontjában egy év-
vel va gyunk elôtte az örvendetes hírtôl, hogy XI. Pi-
usz pápa ki ne vez te vol na Márton Áront a kiváló
gyu lafehérvári püspökelôdök utódává, a jövendô
nagy erdélyi egyházfejedelmévé. 1932 ôszétôl az
egye  te mi ifjúság lelkipásztora, a Ka to li kus Népszö-
vet ség igazgatója, majd a kolozsvári Szent Mihály
egyházközség plébánosa, az Erdélyi Is ko la népne ve-
lô és kulturális folyóiratot egyik szerkesztôje, az er-
délyi ka to li ciz mus belsô megújítója.

Az erdélyi történelemben és az irodalomtörténet-
ben Vásárhelyi Találkozó néven számon tar tott
„egyesítési kísérletet” 1937. október 3–5. között ren-
dezték meg a székely fôvárosban, Marosvásárhelyt.
Ez a jelzôs szer ke zet idézet Horváth Sz. Fe renc Elu-
tasítás és alkalmazkodás között. A romániai ma gyar
kisebbségi elit po li ti kai stratégiái (1931–1940) címû
könyvébôl (Csíkszereda, 2007), amely a legutóbbi
kísérlet ar ra, hogy a korábbi po li ti kai kur zus esz me-
rend szerét tükrözô állásponttól nem befolyásolva ta-
lál ja meg, s he lyez ze el a Vásárhelyi Találkozó valós
helyét és szerepét. A találkozó elôkészítô bizottságá-
nak elnöke, Tamási Áron egyik cikkében így ha tá-
roz ta meg a közös nevezôt: „Mind ma gya rok va-
gyunk!” Ezt az álláspontot tükrözte a bizottság elsô
nyi lat ko za ta, mely ben a nem ze ti érdekre hi vat koz va
a kisebbség öntudatának meg erôsítését tûzte ki a
szervezendô társadalmi összejövetel céljául. A Hit-
vallás címet viselô záróokmány és az egész találkozó
kimenetelével kap cso la tos elégedettségét nyi lat ko-
zat ban fe jez te ki az Országos Ma gyar Párt egyik alel-
nöke, Jakabffy Elemér is.

A Vásárhelyi Találkozó elôtt felmerült a nagy
kér dés, a ka to li kus if jak mi lyen álláspontot képvisel-
jenek, egyáltalán, részt ve gye nek-e azon. Gyárfás
Elemér a ka te go ri kus elutasítás álláspontját képvi-
selte. Fel fogása nyomatékosításául Nagy András-
nak, a gyulafehérvári teológiai intézet or vosának, a
Ka to li kus Népszövetség Or vo si Szakosztályának ve-

ze tôjének írt levelének másolatát is megküldte Már-
ton Áronnak, aki nek válasza meg mu tat ta, mi a kü-
lönb ség egy világi po li ti kus és egy transz cen dens –
földi párhuzamban gondolkodó egyházi vezetô fel-
fogása között. Az idô és a történelem az ô emel ke-
dett álláspontját iga zol ta.

Az 1937. esztendô egyébként is fon tos nyi lat ko za-
tok és közszereplések idôszaka volt az erdélyi római
ka to li ku sok életében. Gon dol junk a Független Új-
ság ban meg je lent Diákok a ta va szi par la ment gon-
do  latáért. Erdélyi ka to li kus és unitárius fôiskolás di-
á kok állásfoglalása a „magyar szel le mi erôk par la-
men táris találkozója” mel lett (1937. május 8.) címû
közleményre, vagy a június 27–29. között Brassóban
meg ren de zett Ka to li kus Nagygyûlésre, ame lyen
Gyárfás Elemér többször is felszólalt.

A Marosvásárhelyi Találkozó egyik többször fel-
szólaló és meg határozó személyisége éppen egy fi a-
tal bánsági pap lett, a Temesvári Egyházmegye kato-
likus  ifjúsági szer ve ze te i nek irányítója, a katolikus
ma gyar szórványok gondozója, ot ta ni szereplése
alapján – Beke György meg fo gal mazásában – „a
párbeszéd papja”, Fo dor József.

Az alábbiakban olvasható levélváltás fon tos még
Gyárfás Elemér élete és munkássága kiteljesítése
szempontjából is, akit 1945-ben egy for ma heves-
séggel támadtak a Ma gyar Népi Szövetség egyed-
ura lom ra törekvô vezetôi és az ak ko ri román na ci o-
nalisták. Min den bi zonnyal ezek a – fi no man szólva
– „halódó oroszlán” el le ni kíméletlen fellépések is
hozzájárulhattak, hogy 1945. október 4-én egy bu ka-
res ti kórházban idônap elôtt véget ért földi pálya-
futása. Le ve le azért is be cses da rab, mert hagyatéka
megsemmisült vagy lap pang.

A le ve lek ben szereplô Baumgarten (késôbb Bá-
nyai) László 1933-ig a csíkszeredai római ka to li kus
gimnázium tanára, 1934-tôl a Ma gyar Dolgozók Or-
szá gos Szövetségének központi titkára. Ken de Já nos
1948-ig a Marianum leánynevelô intézet ma gyar– né-
met–francia sza kos nyelv- és iro da lom tanára, a Mû-
vészeti Sza lon mûvészeti folyóirat szerkesztôje.
Lász ló Dezsô 1932 és 1940 között a kolozsvári Re-
formátus Kollégium vallástanára. Su lyok István a
Ma  gyar Kisebbség „nemzetpolitikai szemle” szer-
kesztôje (Jakabffy Elemérrel és Willer Józseffel).

A le ve lek lelôhelye: Szent Mihály-plébánia Irat-
tár, Kolozsvár.

SAS PÉTER

Gyárfás Elemér Márton Áronnak
Dicsôszentmárton, 1937. szept. 25.

Ked ves Áron,
félnapi kolozsvári tartózkodásom alatt sajnála tom ra

nem láttalak s nem tud tam Ve led beszélni arról, hogy mi-
ben ma rad ta tok a marosvásárhelyi találkozó ügyében, ho-
lott Bálint Jóska is tanácsot kért tôlem.

Hazaérkezve ma dr. Nagy Andrástól kap tam ez ügy-
ben le ve let, ki nek a másolatban csa tolt választ ad tam.

Lel ki is me re ti kötelességemnek tar tom, hogy Téged, aki
annyi jó szándékkal voltál szíves ma gad ra ven ni ez ügy-

Gyárfás Elemér és Márton Áron levélváltásából
Adalék a 20. századi erdélyi római ka to li kus egyház- és irodalomtörténethez
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ben az irányítást, még egy szer ismételten fi gyel mez tes se-
lek azok ra a súlyos veszélyekre, me lye ket a leg na gyobb ag-
go da lom mal látok fel tor nyo sul ni ez zel a találkozóval kap-
cso la to san éppen féltett ka to li kus fi a tal ja ink jövô magatar-
tása szempontjából és na gyon kérnélek, hogy ha nem is
osz  tod ag go dal ma i mat, kegyeskedjél mégis lehetôleg oda-
hat  ni, hogy ez a moz ga lom ne törje le és ne her vassza el
mind azt, amit az utolsó években, elsôsorban a Te értékes
munkád révén felépítenünk sikerült.

Tegnapelôtt tárgyaltuk a státus-gyûlési képviselôk
név sorát, megállapítva azt egyfelôl, hogy Ken de igen is
meghívható, mert a Marianum ke res ke del mi iskolájának
jo ga van egy képviselôre, másfelôl pe dig, hogy Te saj nos,
most még nem lennél tag ja a státusgyûlésnek. Ezért fölve-
tem a gon do la tot, hogy a Marianum ke res ke del mi iskolája
képviselôjéül Ken de he lyett Téged kel le ne megjelölni. Ha
ezt így he lyes nek tar tod, szíveskedjél a Marianumnak a
megfelelô utasításo kat meg ad ni, vagy ha óhajtod, úgy eze-
ket én ma gam is meg ad ha tom.

Szívélyes üdvözlettel igaz híved:

Gyárfás Elemér

Fôtisztelendô
MÁRTON ÁRON kanonok-plebános úrnak

KOLOZSVÁR.

Gépiratos levél Gyárfás Elemér családi címerrel
díszített levélpapírján, autográf aláírással.

Gyárfás Elemér levelének melléklete
Gyárfás Elemér Nagy Andrásnak

Dicsôszentmárton, 1937. szept. 25.

Ked ves Barátom,
Vet tem folyó hó 24-iki levelét s na gyon köszönöm azt a

bi zal mat, mellyel Ön hozzám for dul.
Az ún. marosvásárhelyi találkozóról ne kem egyénileg a

legkedvezôtlenebb véleményem ala kult ki, nem utolsó sor-
ban azért, mert magának a ki sze melt elnöknek Tamási
Áronnak személyét is csak a legsúlyosabb ag go da lom mal
láthatom közéleti sze rep ben, s mert a moz ga lom ban ere de-
ti leg olya nok is részt vet tek, mint Baumgarten László volt
tanárunk. Közben igye kez tek az egész moz ga lom nak „nép-
front” jellegét elkendôzni, de én legalább egyénileg válto-
zat lanul a legtökéletesebb bizalmatlansággal nézem az
egész akciót és mélységesen aggódom, hogy ma gyar szem-
pontból, de fôként ka to li kus érdekeinkre nézve igen-igen
káros következmények fog nak ebbôl származni.

Er re való te kin tet tel én min den tisz ta lelkû ka to li kus
em ber nek akirôl meg tud tam, hogy eb be a moz ga lom ba be
akarják ven ni, csak azt tanácsolhattam és azt tanácsolom
ma is, hogy attól tart sa magát tel je sen távol.

Er re a na gyon határozott álláspontra te kin tet tel a Ka-
to li kus Népszövetség folyó hó 14-iki intézôbizottsági ülé-
sén azt indítványoztam, hogy a Népszövetség, mint a há-
rom egyházmegye legilletékesebb társadalmi szer ve nyil-
vánosan fe jez ze ki tel jes bizalmatlanságát e moz ga lom mal
szem ben és hívjon fel min den becsületes ka to li kus em bert,
hogy attól tartózkodjék.

Szem pont ja i mat és ag go dal ma i mat az intézôbizottság
mond hat ni tel jes egyértelmûséggel osz tot ta, csupán a
következô taktikára nézve volt köztünk nézeteltérés,
amennyi ben a többség – az én véleményemmel szem ben –
úgy határozott (ezt szigorúan bi zal ma san közlöm) hogy
Márton Áron és Su lyok István állapítsák meg, hogy a ka-
to li ku sok közül kik van nak meghíva, eze ket gyûjtsék össze,

beszéljék meg velük a követendô taktikát és ab ban az eset-
ben, ha a meghívott ka to li kus fi a ta lok vállalják a közösen
megbeszélt tak ti ka pon tos követését, azt ma guk is he lye se-
lik és ôk ma guk is remélik, hogy ezt az álláspontot módjuk-
ban lesz Marosvásárhelyen kellô eréllyel képviselni, ak kor
engedjék el men ni ôket Marosvásárhelyre, ellenkezô eset-
ben azon ban a Népszövetség intézôbizottságában kife-
jezésre ju tott fölötte súlyos ag go dal mak ra való te kin tet tel,
tanácsolják ne kik a leghatározottabban a tökéletes tar tóz-
ko dást a marosvásárhelyi találkozótól.

Hangsúlyozom, hogy ez nem az én véleményem, ha-
nem az intézôbizottság többségének volt az álláspontja,
mert én ma is változatlanul fenn tar tom – mint hogy talán
világosabban látom a mozgató rugókat, mint azok az urak,
akik az intézôbizottság ülésén hal lot tak elôször errôl az
ügy rôl – hogy eb ben a moz ga lom ban becsületes ka to li kus
em ber nek, sôt meggyôzôdésem kereszténynek sincs sem mi
ke res ni valója.

Hogy ez mennyi re így van, azt iga zol ja, hogy a hitval-
lásos ala pon álló re formátu sok, élükön László Dezsô val-
lástanárral, ugyan csak a tökéletes tartózkodás álláspont-
jára he lyez ked tek.

Mind ezek alapján szíveskedjék leg jobb meggyôzôdése
sze rint határozni. Nem árt, ha érdeklôdik, hogy a ko lozs-
vári ka to li ku sok végül is mi re határozták el ma gu kat, de
ha az én egyéni tanácsomat akar ja követni, ak kor ettôl az
akciótól min den eset re távol ma rad, mert én – mások op ti-
miz musával szem ben – nem tu dom elképzelni, hogy az
akcióban való részvételbôl reánk nézve valamiképpen is
elôny származhatnék.

Szívélyes üdvözlettel:
Gyárfás Elemér s. k.

Gépiratos levélmásolat.

Márton Áron Gyárfás Elemérnek
Kolozsvár, 1937. szep tem ber 30.

Méltóságos Uram!
[Szep tem ber] 25.-i le ve led re válaszolva, tisz te let tel

mel lékelem a ka to li kus fi a ta lok körlevelét, me lyet teg nap
kap tam kézhez. A körlevélbôl annyi jóakarat látszik, hogy-
ha a közvéleményt formálón tényezôk részérôl is meg kap-
ják az ô jó szándékuknak megfelelô erkölcsi támogatást, azt
hi szem megállják a helyüket, habár az is igaz, hogy több
körülmény csüggesztôleg hat rájuk. Nézetem sze rint, amit
különben az intézôbizottságban is kifejezésre jut tat tam,
nem vol na tanácsos a ka to li kus fi a ta lo kat a találko zótól
távol tar ta ni, ha csak egyet len mód kínálkozik ar ra, hogy az
ed dig külön uta kon járó és különbözô befolyások alatt álló
ma gyar ifjúság legalább a fôbb el vek ben ôszintén össze tö-
mö rül. Álláspontom az, hogy a szétválasztó pon tok he-
lyett, keressük azo kat a mo men tu mo kat, amik összehoznak
és, azt hi szem, a ka to li kus lel ki is me ret elôtt is az az egyet-
len he lyes szem pont.

Aka ra to mon kívül kerültem be le a do log ba, közvetítet-
tem, amit reám bíztak, s ha a véleményemet kérdezik, meg-
mon dom, de különben nem beszélek rá se és le se sen kit.

Az Egyházmegyei Tanáccsal kap cso la tos közlésedet há-
lásan köszönöm. Te gye tek leg jobb belátástok sze rint. Én a
ma  gam  részérôl  nem  ámbicionálom,  hogy  ilyen  úton  le-
gyek tag ja az Egyházmegyei Tanácsnak, különben is az az
érzésem, hogy személyem nem túlságosan kívánatos.

Mély tisz te let tel:
Márton Áron

Gépiratos levélmásolat autográf szignóval.
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Ferenczy Júlia festômûvész (1909–1999) het ven
évvel ezelôtt be dol go zott a kolozsvári fôtéri római
ka to li kus plébániára. „Dol goz tat tak, mert a világi
szerzetesnôk – testvérek – közül az csak lel ki csok rot
vi he tett magával, sem mi mást. Készíttettek így aztán
két-három búcsúztatót min de nik elmenônek, talán
még ma is van nak.

A fônöknôjük An nus néni volt, már rég meg halt,
egy szer csak hívott, s mond ta: az unokaöcsém, a jó
ka to li kus meg fes tet te a Jézus szívet, csinálj va la mit,
így nem jó, nem tu dok imádkozni. A kép a két ab lak
közé volt feltéve s elôtte kel lett imádkozni min den
es te. Azt mond ta An nus néni, úgy felbolygat…
ahogy Jézust megfestette… be le be teg szem, át kell
fes te ni.

Megígértem, hogy dug va ho zok festéket, de csak
az arcát fes tem át. Ami kor jön a festô, ne égjen a vil-
lany a szobában, ne ve gye észre, aki fes tet te, hogy
változtattunk raj ta. Így aztán átfestettem az egész arc
fizionomiáját, az egész képet nem.”

Márton Áron püspökké szentelésekor a Szent
Mihály plébániatemplom zsúfolásig meg telt, ülô hely
egyáltalán nem ma radt mi re átmentek, An nus néni
vissza ment a plébániára és ho zott egy széket, le  tet te
egészen elôl, ahol még volt annyi hely, hogy
leültesse a festônôt. A püspökké szentelés után
nagy-nagy élménye az volt, ahogy Márton Áron szé-
kely földi, székelyruhás édesanyját-édesapját ka ron-
fog ta s úgy men tek át a plébániára.

Ugyan csak 1939-ben volt a tizenötök, a Barabás
Miklós Céh fi a tal mûvészeinek a kiállítása. „Ezen az
elsô kiállításon négy képemmel je lent kez tem. Kós
Ká roly és Bánffy Miklós adták a cso por to sulás el-
nevezését s elôlegezték a pénzt is, hogy ki fi zet hes-
sük a te rem díját.

Jött Márton Áron püspök, kíséretében Ve ress ne-
vû plébánossal, aki a gazdasági ügyekkel fog lal ko-
zott. Márton Áron szétnézet, sokáig elidôzött az én
képem elôtt, az rálátás volt a városra, a Fellegvárról
nézve, központjában a Fôtér szívében a csúcsívesen
felmagasló Szent Mihály temp lom mal, erôs kép volt,
olaj, vászonra fest ve. Márton Áron végignézve a ki-
ál lítást visszajött kíséretével s azt mond ta, hogy az a
kép ne ki na gyon tet szik. Kísérôje utálta a protestán-
sokat, min dig ki fogásolta, ha a plébánia protestán-
sokat dol goz ta tott. Ve ress meg je gyez te, hogy hát
szép, szép a kép, de ezt a témát egy ka to li kus is meg-
fes tette… A kiállítás utolsó estéjén megint jött Már-
ton Áron Ve ress plébánossal és ki je len tet te, hogy ezt
a városképet akar ja meg ven ni. Ek kor Ve ress megint
mond ta, hogy ezt a témát ka to li kus is meg fes tet te, jó
ka to li kus, az ap ja tanár a ka to li kus gimnáziumban,
Brósz Emil, a Brósz Ir ma festônô édesapja! A püspök
határozottan azt mond ta, hogy ez most nem szem-
pont, azért szeretjük, mert a lel ki világunknak meg-
fe lel! – és meg vet te a képet. Kolozsvár, olajképem
volt, 1938-ban fes tet tem, ak kor min de nik képem olaj
volt, késôbb már nem telt olaj festékre.”

Ti bo ri Szabó Zoltán Ferenczy Júliának szen telt
mo nográfiájában még visszaköszön a történet: „Már-
ton Áron úgy mond ta, hogy leg fel jebb veszünk

Brósz Irmától is”, mást, de nem a Kolozsvárra rá lá-
tást választotta, ha nem egy ki csit ki seb bet, a Szamos-
partot.

Ferenczy Júlia mond ta ak kor Márton Áronnak:
„van itt egy na gyon tehetséges, de na gyon szegény,
jó festônek is képe, el se végezte még az akadémiát,
Ola jos István. A püspök megnézte, tet szett, az egyik
Ola jos képet akar ta. Küldte Veresst, hogy nézze meg
az árát, 500 lej volt kiírva szerényen. Ve res sel azt is
odaíratta a listára s utasította, hogy vigyék át a plé-
bá niára. Így vett Ola jos Pistától is, szegényt meg öl-
ték a vasgárdisták 1944-ben. Nem tu dom mi lett az-
zal a képpel, meg az Irmáéval?

Bánffy Miklós, amíg tar tott a kiállítás 1-2 órát
min  dig ott volt. A bejárattal szem ben volt egy táj ké-
pem, a Hegy ol dal címû. Azt ak kor Bánffy vet te meg
a ma gyar közösségnek. Tôlem és András Lacitól vá-
sá rolt, aki na gyon tehetséges fi a tal volt. Aztán
mond  ta ne kem, hogy mi lyen kár, hogy én már nem
le szek mecénás, küldeném Olaszországba, mert ma-
gá nak ott a helye… freskókat tanulmányozni…

Ott volt a Pénzverôk utcája címû képem is, csak
az van meg, itt nálam, azt so ha nem ad tam el!

Elsô kiállításo mon a négybôl két képet vet tek
meg, külön-külön 5000 lejért, az ak kor nagy-nagy
pénznek számított. A Ciklámenek testvéremnél, Ve-
cser káné Ferenczy Annánál van Marosvásárhelyen.”

Ferenczy Júlia utolsó személyes találkozása Már-
ton Áronnal, immáron börtönévei, meg hur col tatása
után Kolozsváron volt, ak kor, ami kor egy ko ri nagy
tudású munkatársát Venczel Józsefet te met te, aki vel
az Erdélyi Is ko la címû la pot, nagyszabású nevelési
programjának szolgálatában létrehozták. „Az 1972.
március 16-án el hunyt Venczel Józsefet jött te met ni
18-án. A Házsongárdi központi sírkertben, a gyász-
szer tartás után, a vas ka pun belül, az evangélikus te-
me tôi irodaház elôtt, kíséretével együtt tet te le a
szer tartási öltözéket. Kányádi Sándor csókolt ne ki
ke zet, ahogy felnézett s meglátott, a karinget mások
kezébe nyom ta s jött felém. Éles látású, világos sze-
me volt, olyan természetesen nyújtott ke zet, ked ve-
sen, mo so lyog va. Mond ta, saj nos az a kép, ami lyen
ked ves volt számára, az emlékeztette rám, min den
el ve szett, ami ked ves tárgyam volt, még a man dzset-
ta gom bom se ma radt meg… a karingje sem. Nem le-
het kap ni lenvásznat, abból készítik. Tu dott arról is,
hogy gyer me ke ket ne ve lek a festés mel lett. „Ezért én
magát dicsérni tu dom!” – mond ta. Mond tam gyor-
san, hogy van tíz méter lenvásznam, máris ho zom.
Közel lak tam a Far kas utcában, si et ve hoz tam a kar-
ingnek valót, s bol do gan át is ad tam.

Márton Áron gyak ran üzent, imáját, áldását küld-
te Fuhrmann Károly útján is, akit ha Gyulafehérvár-
ra kérettek ötvösmunka rendelések végett, volt úgy,
hogy csak a kert ben találkozhattak s Fuhr mann ott
raj zol ta meg a szentségtartót s egye be ket. Izente:
min den nap imádkozunk, a mindenható erôs segít-
ségét kérjük, hogy a három gyer mek nôjön fel, ahogy
az életét vi szi gyen ge egészséggel, erôt kívánunk…
A következô esztendôre külön csak Feren czy Júlia
névre küldte karácsonyi-újévi üdvözleteit 1974-tôl s

Márton Áronnak tíz méter lenvászon…
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még hét éven át, csak az utolsó kettôt nem ô írta alá.”
A Fellegvárat hûségesen járó Ferenczy Júlia még

egy szer meg fes tet te Kolozsvár központját a Szent
Mihály impozáns, gótikus temp lom mal 1947-ben, de
az 1948-as tárlaton nem sze re pel he tett. Méltó hely re,
Gödöllôre 1997-ben ju tott el.

Gy. Szabó Béla Áron püspököt sza ba dulása után
meglátogatta Gyulafehérváron, magával vit te ke-
reszt fiát is, Fuhrmann Ferenczy Imrét. Im re sok fel-
vé telt készített róluk és Ja kab Antalról. Ak kor ké szí-
tett Márton Áronról portrét is. Ferenczy Júlia a ké pe-
ken azt fi gyel te, hogy sugárzó, világos sze me, talán
kék, átható nézésével, ami még min dig élô volt, lát-
szik-e a fényképeken is, en nek látszania kell…!

F. Ferenczy Im re a fil me ket Júlia kérésére is An tal
Árpád egye te mi tanár rendelkezésére bocsátotta.
An tal Árpád az Áron püspök szobrának felszen-
telésekor (Székelyudvarhely, 1995. szep tem ber 23)
készített kiadvánnyal köszönte meg „Ferenczy Júliá-
nak, aki nek az itt leírtaknál sok kal több és em lé ke ze-
te sebb találkozása volt Áron püspökkel. Tisz te let tel
An tal Árpád.”

A könyv átadásakor Júlia elôvetette a szek re ter
felsô fiókjából – számtalan levél, irat, újság közül – a
Márton Áron aláírta karácsonyi, újévi üdvözleteket
(1974–1979). Úgy ren del ke zett, hogy fénymásoltatás
után 1-1 példányt kap jon An tal Árpád, egy ne kem és
Imrééknek. An tal Árpád újabb könyvvel köszöni
meg, Márton Áron megidézésével a do ku men tu mo-
kat: „Ferenczy Júliának köszönettel a Márton Áron
levelekért. Kvár, 998. nov. 27. An tal Árpád”

Márton Áron a Ferenczyek körében ma is több

mint élô emlék.

FAR KAS CS. MAG DA

Márton Áron a Venczel József temetésén. (Csomafáy Ferenc
felvétele)

Már ton Áron püs pök köz éle ti te vé keny sé gé be
nyúj ta nak be te kin tést az alább kö zölt ira tok. A ke-
vés bé is mert, for rás ér té kû há rom fel jegy zés kö zép-
pont já ban az em ber áll. Ezek az ira tok azt mu tat ják,
aho gyan Már ton Áron a tör té ne lem egyik leg ne he-
zebb, má so dik vi lág há bo rús idôszakában az em ber-
rôl gon dol ko dott, aho gyan a Krisz tus ban test vér, de
baj ba ju tott em be re ket fél tet te. Mind há rom for rás ar-
ról ta nús ko dik, hogy Már ton Áron nem ze ti sé gi, va la-
mint fe le ke ze ti ho va tar to zás tól füg get le nül min den
baj ba ju tott és fôleg ki szol gál ta tott em be rért szólt,
ami kor a föl di hi va ta los sá gok nál ér de kük ben a sza-
vát emel te.

Az elsô két irat Már ton Áron nak nem sok kal a Ma-
gyar or szág 1944. már ci us 19-i ná ci meg szál lá sát
követôen meg fo gal ma zott ál lás pont ját rög zí ti. Az el-
sô ben a püs pök po li ti kai vo nat ko zá sú el vá rá sa it fo-
gal maz za meg a ma gyar kor mánnyal szem ben, ar ra
kér ve a S ztójay Dö me ve zet te ka bi ne tet, hogy – a
meg  szál lást követôen beszûkülô moz gás te ré ben –
po  li ti kai cse le ke de te i ben a ro má ni ai ma gyar ság ér-
de ke it, il let ve sor sá nak fon tos sá gát ne hagy ja fi gyel-

men kí vül, s fôleg ne te gyen olyan lé pé se ket, ame-
lyek nek ká ros kö vet kez mé nyei le het nek a ma gyar-
ság ra. Ugyan ak kor a püs pök ar ra ké ri a ma gyar kor-
mányt, hogy a ro má ni ai ma gyar ság sor sá ról ne kez-
de mé nyez zen lé pé se ket en nek vezetôi meg kér de zé-
se nél kül. Ezek az el vá rá sok Már ton Áron nem zet-
ben va ló gon dol ko dá sát, az ide gen fenn ha tó ság alatt
élô nem zet rész fél té sét, és a sors for má ló dön té sek-
be a be le szó lás alapvetô kö ve tel mé nyé hez va ló ra-
gasz ko dá sát iga zol ják.

A má so dik irat is kap cso ló dik a ná cik ál tal meg-
szállt Ma gya ror szá gon végbemenô in téz ke dé sek-
hez, je le sen a zsi dók ül dö zé sé hez. Ez az irat Már ton
Áron  nak a ko lozs vá ri S zent Mi hály temp lom ban
1944. má jus 18-án papszentelô szent mi sé jén el-
hang zott szó za tát rög zí ti, úgy, aho gyan azt a bras sói
ma gyar ki rá lyi kon zu lá tus mun ka tár sa fel je gyez te, és
a ma gyar kor mány nak elôterjesztette. Már ton Áron
egy ér tel mû en és fél re ma gya ráz ha tat la nul el íté li a
zsi dók ül dö zé sét, nyíl tan és egy ér tel mû en ki áll a vé -
del mük ben. Egy szer smind ar ra a Krisz tu si ta ní tás ra
hív ja fel a fi gyel met, amelyrôl a má so dik vi lág há bo rú

Az emberféltô püs pök
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kö rül mé nyei kö zött az egész vi lá gon az em be ri ség
ijesztôen nagy ré sze meg fe led ke zett: a fe le ba rá ti
sze re tet re, s a ke resz tény ség alap vetô hit té te lé re,
mi sze rint „mind nyá jan Is ten gyer me kei és Krisz tus -
ban mind nyá jan test vé rek va gyunk”. E szó zat nyo-
mán a ma gyar ha tó sá gok a má so dik bé csi dön tést
követôen Gyu la fe hér vá ron, te hát Ro má ni á ban ma-
radt, esze rint ro mán út le vél lel Ko lozs vár ra uta zó
püs pö köt ki uta sí tot ták Ma gya ror szág ról.

A har ma dik irat bô fél év vel késôbbi kel te zé sû, és
szin tén egy sors for dí tó ka to na po li ti kai moz za nat kö-
vet kez mé nyei okán szü le tett. Eb ben az irat ban Már-
ton Áron, va la mint S zász Pál, az Er dé lyi Ma gyar Gaz-
da sá gi Egy let el nö ke és Nagy Fe renc er dé lyi re for má-
tus  püspökhelyettes  mind  a  má  so  dik  bé  csi  dön  tést
követôen Ro má ni á nál ma radt, mind az 1944. au gusz-
tus 23-i át ál lást követôen ro mán és szov jet ellenôrzés
alá ke rült Észak-Er dély ben élô ma gyar ság ül döz te té-
sét ké ri szá mon Constantin Sãnãtescu tá bor nok 1944.
no vem ber 6-án át ala kí tott, má so dik kor má nyá tól. Ez
az irat azért is fon tos, mert olyan kö rül mé nyek kö zött
szü le tett, ami kor az ak ko ri kö rül mé nyek jelentôsen
meg ne he zí tet ték mind a moz gást, mind a tá jé ko zó-
dást, és a ko ra be li ro má ni ai ma gyar saj tó sem si e tett
nyil vá nos ság ra hoz ni – pél dá ul a Már ton Áron ék ál tal
fel  tárt  –  té  nye ket.  Más részt  azért  is  fon tos  ez  az  irat,
mert vi lá gos sá te szi, hogy Már ton Áron is mé tel ten vé-
del mé be ve szi egész nem ze tét, fe le ke ze ti ho va tar to-
zás ra va ló te kin tet nél kül.

Mind há rom irat ból vi lá go san ki raj zo ló dik az em-
ber féltô Már ton Áron. Ah hoz, hogy a nem sok év vel
késôbben szov jet min tá ra Ro má ni á ban is kiélezôdô
osz tály harc he vé ben – mint egy kö szö net kép pen – a
ro má ni ai ma gyar ság ér dek kép vi se let ét ma gá nak ki-
sa já tí tó, de a kom mu niz mus tér hó dí tá sá val egy re in-
kább a ha ta lom szö vet sé ge sé vé vá ló Ma gyar Né pi
S zö vet ség egyes han ga dói és a ma gyar saj tó is gya-
lá za tos rá ga lom had já ra tot foly tas son a sze rin tük
„de mok rá cia és nép el le nes”, 1949. jú ni us 21-én le-
tar tóz ta tott Már ton Áron el len.

1. Luby, a bras sói Ma gyar Ki rá lyi Kon zu lá tus
mi nis z te ri se géd tit ká ra je len té se Már ton Áron
kérésérôl.

Ma gyar Ki rá lyi Kon zu lá tus Bras só, 1944. áp ri lis 28-án
Bras só
36. Pol.
1944. Tárgy: Már ton Áron gyu la fe hér vá ri püs pök

ké ré se.

Fo lyó hó 20-iki gyu la fe hér vá ri tar tóz ko dá som
alatt al kal mam volt be ha tó be szél ge tést foly tat ni
Már ton Áron püs pök kel, aki fel kért, hogy Nagy mél tó-
sá god nak, mint az ô sze mé lyes ké ré sét az aláb bi a-
kat je lent sem:

1. Ké ri a ma gyar kor mányt, hogy sem most, sem
a jövôben ne kez de mé nyez zen bár mi fé le ak ci ót,
vagy tár gya lást a ro mán kor mánnyal, amely a dél-er-
dé lyi ma gyar ság ra, vagy ál ta lá ban a ma gyar–ro mán
vi szony ra ki ha tás sal le het ne, anél kül, hogy elô ze-
tesen a kö zép-er dé lyi ma gyar ság vezetôsége ar ról
tá jé koz ta tást ne ka pott vol na és vé le ményt ne nyil vá-
ní tott vol na.

2. A ma gyar kor mány sú lyos bel- és kül po li ti kai
prob lé má it tel je sen át érez ve ké ri, hogy a jövôben,
bár mi kép pen is ala kul jon az ál ta lá nos hely zet, a dél-

er dé lyi ma gyar ság hely ze te és az er dé lyi kér dés ne
szoríttassék a ma gyar po li ti kai és ál lam ve ze tés töb bi
elsôrendû prob lé má i nak hát te ré be.

Luby s. k.
mi nisz te ri se géd tit kár

Meg kap ja: M. kir. Kö vet ség
Bu ka rest

Nagy mél tó sá gú
S ZTÓJ AY DÖ ME Úr nak
m. kir. tit kos ta ná csos, a m. kir. kül ügy mi nisz té ri-

um ve ze té sé vel meg bí zott m. kir. Mi nisz ter el nök
BU DA PEST.
(Az ira t  le lô he lye :  Ma gyar  Or szá  gos  Le  vé l  tár,

K63, 272. cs ., 1944-27/1/c, 77. l.)

2. Luby, a bras sói Ma gyar Ki rá lyi Kon zu lá tus
mi nisz te ri se géd tit ká ra je len té sének melléklete a
bu ka res ti Ma gyar Ki rá lyi Kö vet s ég nek, il let ve
Sztó jay Dö me mi nisz ter el nök nek.

Már ton Áron szó za ta pap ja i hoz.
El mon dot ta a ko lozs vá ri S zent Mi hály temp lom-

ban 1944. má jus 18-án

Is ten jó sá gá ból föl ad tam a szent pa pi ren det fi a tal
test vé re im nek, s ez al ka lom mal most föl szen telt test-
vé re im hez, de egyút tal összes pap ja im hoz kí vá nok
szól ni ar ról a kötelességrôl és ma ga tar tás ról, me lyet
a je len kö rül mé nyek kö zött hang sú lyoz ni szük sé ges -
nek lá tok.

A vi lág a gyû lö let és el len sé ges ke dés tü zé ben ég
– amint szent sé ges Atyánk bé ke imád sá ga is mond ja
– sa ját go nosz sá gá nak ál do za ta ként.

Az Egy ház – hí ven is te ni ala pí tó já nak pa ran csá-
hoz – a fe le ba rá ti sze re tet kö vet ke ze tes vál la lá sá val
és szor gal ma zá sá val tu dó sí tot ta [el írás, he lye sen:
tu da to sí tot ta – BL] az em be ri nem egy sé gé nek,
egyet len nagy csa lád ba tar to zá sá nak a gon do la tát.
Ül döz te té se ket kel lett ma gá ra ven nie, de ma gá ra
vet te; év szá zad ok erôfeszítésébe, nevelô mun ká já-
ba ke rült, de a nehézségekrôl (el írás, he lye sen:
nehézségektôl  –  BL)  nem  ri  adt  vissza,  csak  hogy  a
rab szol ga és a sza bad kö zöt ti po gány kü lönb sé get
meg szûn tes se, és hogy ezen túlmenôen a
különbözô fa jú, nyel vû és szí nû né pe ket a
különbözô és sok szor el vá lasz tó tu laj don sá gok el le-
né re az em ber test vé ri ség egye te mes gon do la tá ban
egye sít se.

Az Egy ház ál lás fog la lá sá nak és kö vet ke ze tes
ma ga tar tá sá nak a fe le ba rá ti sze re tet po zi tív pa ran-
csa mellett[i] in dok lá sa a ke resz tény ség alapvetô hit-
té te le, mely sze rint mind nyá jan Is ten gyer me kei és
Krisz  tus ban mind nyá jan test vé rek va gyunk.

A vi lág rég óta mind a kettôt meg ta gad ta, mind el-
mé let ben, s még in kább a gya kor lat ban. El ve tet te az
is ten gyer mek ség és a Krisz tus ban va ló test vé ri ség
gon do la tát hang za tos és megtévesztô el mé le tek hir-
de té sé vel a tu do mány ne vé ben. El le ne dol go zott a fe-
le ba rá ti sze re tet ér vé nye sü lé sé nek a különbözô cí-
mek alatt szer ve zett ér de kek egy ol da lú és igaz ság ta-
lan túl haj tá sá val, von zó s nem egy szer szent igék ne-
vé ben.

Nincs idônk s ta lán most nem is he lyén va ló, hogy
ezek kel per be száll junk. Ahol szen ve dé lyek kel és el-
fo gult ság gal ál lunk szem be, ott a jó zan ér ve lés nem
so kat se gít. S a lel ki vak ság el len is Is ten ke gyel me
az egye dül ha tá sos gyógy szer. Az el mé le te ket pe -
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dig, bár mi lyen idôtállónak is hir des sék azo kat, el te -
me tik az újabb el mé le tek.

S zá munk ra azon ban, Tisztelendô Test vé re im vál-
to zat la nul ér vény ben van szent hi tünk alap té te le, s a
fe le ba rá ti sze re tet pa ran csá nak nyílt vál la lá sa és ér-
vé nye sí té se ma in kább kö te les sé günk, mint a nyu-
gal mas idôkben. Az ádáz el len sé ges ke dés szí vet té-
pô zûr za va rá ban, ami kor a ha lál gé pek fé lel me tes
mo  tol lái nem ze dé ke ket tép nek ki az em be ri ség tes -
té bôl és so dor nak be le az im már ötö dik éves sö té ten
hömpölygô rop pant ha lál fo lyam ba; ami kor az em be-
ri ség örök ér té kei, az em be ri szel lem nagy lán go lá-
sá nak, erôfeszítéseinek, hôsi és szent föl buz du lá sa i-
nak em lé kei ég nek ha mu vá és om la nak por ba egyik
nap ról a má sik ra, ami kor a vég ze tes vi har íté le tes
zú gá sá ban né pek resz ket nek jövô sor suk mi att –
Krisz tus pap já nak el uta sít ha tat lan kö te les sé ge, hogy
az igaz ság mel lett ki áll jon és az em ber ben, bár mi-
lyen hi tet vall jon és nyel vet be szél jen, a test vér ét
néz ze.

Kö te lez er re, Tisztelendô Test vé re im! a ke resz-
tény cím, ame lyet annyi szor hasz nál nak fel igen kü-
lön bözô ér tel me zés sel jel szó gya nánt. Aki a fe le ba-
rát ja el len vét, ve szé lyez te ti a ke resz tény ség két ezer
évi mun ká já nak egyik nagy ered mé nyét, az em be rek
test vé ri ség ének gon do la tát. Nem ke resz tény, ha nem
po gány szel lem ben jár el s – akar va nem akar va –
csat la ko zik azok hoz a tö rek vé sek hez, ame lyek fa-
jok ra, el kü lö nült tár sa dal mi osz tá lyok ra és önzô szö-
vet ke zé sek re bon tot ták, egy más sal szem be ál lí tot ták
és ki bé kít he tet len el len sé ges ke dés be haj szol ták a
né pe ket. Aki a fe le ba rá ti vi szonyt az em be rek egyik
cso port já tól bár mi lyen meg gon do lá sok alap ján el vi-
tat ja, ma gá ra von ja az íté le tet, hogy adott eset ben ôt
is  úgy  te  kint  sék,  mint  „po  gányt”  és  „ámost”,  ami  az
Evan gé li um nyel vén tör vé nyen kí vü li sé get je lent.

Kö te lez a bá tor ki ál lás ra az if jú ság vá ra ko zá sa.
Az if jú ság az esz mék, jel sza vak és szer vez ke dé sek
össze vissza sá gá ban, a fegy ve rek za ja mel lett az
élet más sík ja in: az er kölcs, tár sa da lom, po li ti ka, sôt
tu do mány sík ján is ural ko dó zûr za var ban zú gó fej jel
té to ván áll; s igaz ság ra szom jas és tisz ta esz mé-
nyért hevülô lé lek kel fi gye li, hon nan hang zik föl a
tisz tán csengô ige, amely hez a csa ló dás ve szé lye és
koc ká za tai nél kül le het csat la koz ni; vá ra koz va né zi,
hol tû nik elô va ló ság ként – a szél ka kas ok és al kal mi
szín vál to zás ok tar ka sá gá ból – az a ha tá ro zott ma ga-
tar tás, amely tisz te let re mél tó és kö ve tés re ér de mes.

Kö te lez a jó szán dé kú em be rek nagy tö me ge,
akik a ve szélyt, mely be a há bo rú a mû velt vi lág gal
együtt min ket is be le so dort, egész fenyegetô ko mor-
sá gá ban, lát ják a meg ol dás ra vá ró kér dé se ket s a
meg ol dás he lyes, mert a körülményekbôl következô
sor rend jét, lel ki ere jük és mun ká juk át adá sá ra, ha a
nagy ér de kek szol gá la tá ban az er köl csi ala pot és
felelôsséget lát ják.

Vé gül kö te lez, tisztelendô Test vé re im! utol só el al-
kud ha tat lan kin csünk: a né pünk be csü le te. A nép
min de nütt az igaz sá gos jo gon, a min den ki re egy for-
mán al kal ma zott tör vé nye ken és a min den ki iránt
meg nyil vá nu ló sze re te ten fel épí tett rend re vá gyik,
mert ve le szü le tett jog ér zé ké vel és idôtlen ta pasz ta-
la ta i ból tud ja, hogy ez ad ja meg éle té nek azt a biz tos
ke re tet, mely ben ma gá ért, csa lád já ért és a kö zös ség
ja vá ért is nyu god tan dolgozhatik. Né pünk nek nem
tu laj don sá ga az el len sé ges ke dés. Újab ban is meg-
ha tó ta nú jel ét ad ta, hogy baj ba ju tott em be re ket, ha

más nép fi ai is azok, mennyi meg ér tés sel, sze re tet tel
és segítô kész ség gel tud föl ka rol ni. És a leg na gyobb
ál do za to kat min dig ô hoz za. Ha nagy ve szé lye ket
kel lett el há rí ta ni, pén zét, mun ká ját, vé rét ad ta oda a
szent cél vé del mé re. Most is Ke le ten a testébôl épít
fa lat, hogy a tûz he lye it fenyegetô el len sé get föl tar-
tóz tas sa. Mél tán vár ja te hát, hogy amíg ô har col, dol-
go zik és adó zik, az ott ho ni élet felelôs gon do zói s az
er kölcs és val lás hi va tott képviselôi a jog, igaz ság és
sze re tet pa ran csai sze rint lás sák el tisz tü ket.

Ér te sül tem, hogy hí ve im, az egy ház me gye leg ke -
le tibb ha tá rá tól kezd ve, mély sé ges meg döb be nés sel
fo gad ták is mert sze mé lyi sé gek sza bad sá gá nak a kor-
lá to zá sá ról és bi zony ta lan sor sá ról el ter jedt hí re ket,
és ugyan úgy ag go da lom mal kí sér ték a zsi dók el len az
utób bi idôkben vég re haj tott in téz ke dé se ket. Öröm mel
hal lot tam hí ve im nek ezt az er köl csös fel fo gá sát, vé le -
mé nyét és íté le tét, és fôpásztori büsz ke ség gel em lí-
tem fel, mert ez egy szé les tö meg nek a fel fo gá sa, vé-
le mé nye és íté le te, s egyút tal ör ven dek an nak, hogy
az igaz ka to li kus szel lem mé lyen ben ne gyö ke re zik és
ma is ele ven erôként él a né pünk lel ké ben. Fi ai a ke le-
ti ha tá ro kon az em ber te len szov jet rend szer be tö ré se
el len har col nak, vá ro sa ink és ipar te le pe ink véd te len
la kói az an gol szász ha tal mak bom bá zá sa i ban egy
má sik em ber te len ség fáj dal ma it szen ve dik. Meg ér ti,
hogy a rend kí vü li kö rül mé nyek rend kí vü li in téz ke dé-
se ket vált hat nak ki, ke resz tény ér zé se azon ban an nál
ösz tö nö seb ben til ta ko zik, ha ugyan ak kor itt hon ta-
pasz tal ja, hogy em be rek ben az em be ri sze mély mél-
tó sá gát meg aláz zák és em be re ket em be ri jo ga ik ban,
vagy em be ri jo ga ik vé del mé ben kor lá toz nak vé le mé-
nyük, vagy val lá si mi vol tuk mi att.

Ked ves Fi a im! Két hó nap pal ezelôtt, ami kor a
szer pap sá got ad tam föl nek tek, azt mond tam, le het,
hogy a vér ta nú ság ra avat ta lak fel ti te ket. S ezt meg-
is mét lem most is. Le het, hogy ül döz te té se ket kell el-
szen ved ne tek; le het, hogy gú nyol ni és sár ral fog nak
meg dob ni; le het, hogy há la és el is me rés he lyett há-
lát lan ság lesz fi zet sé ge tek. De a szent hi va ta lunk kal
já ró kö te les sé gek teljesítésétôl nem ri aszt hat vissza
sem a bör tön, sem em be ri te kin te tek. Az igaz ság vé-
del mé ben és a sze re tet szol gá la tá ban, az ül döz te tés
és bör tön nem szé gyen, ha nem dicsôség.

Krisz tus kö vet sé gé ben jár tok, in dul ja tok hát út nak
bát ran, fel emelt fej jel és el szánt lé lek kel. Le gye tek az
igaz ság védôi és a sze re tet apos to lai. Köz ve tít se tek
az Is ten és az em ber kö zött. A szent mi se ál do zat és
szent sé gek ere jé vel nyis sá tok meg az eget, és hoz zá-
tok le, köz ve tít sé tek bôségesen a be teg em be ri ség
szá má ra Is ten gyó gyí tó ke gyel mét és meg vál tó ir gal-
mát. Le gye tek a bé ná nak lá ba, a vak nak sze me, az
ár vák nak, sze gé nyek nek, az el esett és szenvedô em-
be rek nagy tö me gé nek gondviselô aty ja. Vál lal já tok a
gond ja i tok ra bí zott hí vek küz del mes éle tét, sor sát és
ba ja it. S áll ja tok az ôrhelyen, aho vá kül det tek, hôsi el-
szánt ság gal a leg na gyobb ve szély ide jén is.

Út ra va ló ul Is ten ne vé ben fôpásztori ál dá so mat
adom  s  hi  szem,  hogy  a  hí  vek  imád  sá  ga,  a  fel  emelt
em be rek és az Is ten nel ki bé kí tett lel kek há lá ja fog ja
kí sér ni mun ká to kat. Úgy le gyen!

(Az ira t  le lô he lye :  Ma gyar  Or szá  gos  Le  vé l  tár,
K63, 272. cs ., 1944-27/1/c, 84–86. l.)

3. Már ton Áron er dé lyi ró mai ka to li kus püs -
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pök, Nagy Fe renc re for má tus püs pök és Szász
Pál EMGE-elnök be ad vá nya Constantin
Sãnãtescu mi nis z ter el nök höz 1944. no vem ber
14-én.

Mi nisz ter el nök Úr!
Alul írot tak hi va ta li ál lá suk nál fog va kö te les sé-

günk nek ér zik, hogy a ma gyar ság sé rel me it a ma gas
kor mány elôtt is mer tes sék és tisz te let tel kér jék azok
or vos lá sát.

Nem kí ván juk és nem is tart juk ma gun kat il le té ke-
sek nek ar ra, hogy a ro mán ura lom alatt élô ma gyar-
ság nak a tör té ne tét rész le te sen elôadjuk, de úgy vél-
jük, kö te les sé günk, hogy a je len le gi hely ze tet a ma-
gas kor mány elôtt kendôzetlenül fel tár juk.

A Ro má ni á ban élô ma gyar ság – kezd ve az 1918-
as gyu la fe hér vá ri ha tá ro za to kon – több ször ka pott
ígé re tet, hogy az or szág töb bi ál lam pol gá rá val
egyen  lô ál lam pol gár ként fog ke zel tet ni. Ezek nek az
ígé re tek nek a be vál tá sá ra, saj nos, a gya kor lat ban
nem ke rült sor. Ellenkezôleg: a ma gyar ság mind po-
li ti kai jo ga i ban, mind gaz da sá gi és kul tu rá lis té ren
olyan kor lá to zá so kat szen ve dett el, ame lyek kö vet-
kez té ben éle te fo ko za to san egy re ne he zebb lett,
1940 óta pe dig, az Antonescu dik ta tú ra évei alatt el-
vi sel he tet len né sú lyo so dott.

A Gen. Antonescu dik ta to ri kus kor má nya rész ben
re tor zi ós ala pon, rész ben pe dig, hogy a ro mán nép
kö ré ben ész lelt elé ge det len sé get leg alább rész ben
le ve zes se, egyik sé rel mes in téz ke dést a má sik után
ad  ta  ki  a  dél-er  dé  lyi  ma  gyar  ság  el  len.  Ezek  nek  a
ren del ke zé sek nek egész so ro za ta ma is tel jes ér-
vény  ben  van,  sôt  au  gusz  tus  23-a  óta  újabb  diszk  ri-
mi na tív – bi zal mas és se hol köz zé nem tett – ren de-
le tek kel gya ra po dott.

Mind ezen ren de le tek vég re haj tó kö ze gei, a vi dé ki
vá ro sok rendôrsége, a fal vak csendôrsége és a köz-
igaz ga tá si tényezôk ugyan azok, akik az elôzô évek-
ben – szin te hi va ta los irá nyí tás sal – ráne ve lôd tek
egy el len sé ges ma ga tar tás ra a ma gyar ság gal szem-
ben. S zel le mük au gusz tus 23. óta nem csak nem vál-
to zott, ha nem bi zo nyos új sá gok nyílt iz ga tá sa kö vet-
kez té ben még el len sé ge sebb lett.

Mel lé kel ten fel so rol juk a ma gyar ság ak tu á lis sé-
rel me it, tisz te let tel meg je gyez ve, hogy itt a ma gyar-
ság po li ti kai kér dé se it nem érint jük, a sé rel mek kö zül
is csu pán azo kat ad juk elô, ame lyek né pünk tö me gét
érin tik fáj dal ma san; és amelyekrôl sza bad moz gá-
sunk és né pünk kel va ló érint ke zé sünk erôs kor lá to-
zá sa da cá ra tu do mást sze rez het tünk.

Mély tisz te let tel kér jük a ma gas kor mányt, mél-
tóz tas sék a ma gyar ság hely ze tét be ha tó vizs gá lat
alá ven ni, meg alá zó je len le gi ál la po tán az igaz de-
mok rá cia szel le mé ben ja ví ta ni és az ál ta lunk is mer-
te tett sé rel mek or vos lá sa cél já ból ha té kony in téz ke-
dé se ket fo ga na to sí ta ni.

Fo gad ja...
Gyu la fe hér vár, 1944. no vem ber 14.

Már ton [Á] s. k.  Dr. S zász Pál s. k. Nagy Fe renc s. k.
püs pök. EMGE el nök.   ref. püspökhelyettes.

S é rel mek

1.  Mint  egy  2  év  óta  a  ma  gyar  föld  mû  ve  sek,  kis-
ipa ros ok és ér tel mi sé gi ek je len té keny ré sze van
mun ka szol gá lat ra behíva. Különbözô mun ka he lyek-
re  szét  oszt  va  (Pl. Š ercaia, Fãgãraš, S ebeš-Olt,
Peršani jud. Fãgãraš; Crãciunešti, Brad, Livezeni jud.

Hu ne doa ra [S ár kány, Fogaras, Se bes, Persány
Fogaras me gye, Kre csu nesd, Brád, Livazény
Hunyad me gye]) ne héz föld mun kát vé gez nek sa ját
ru há juk ban hi á nyos élel me zés és [nem megfelelô]
la kás vi szo nyok mel lett, és egész ség ügyi gon do zás
nél kül.

Míg az ugyan azon he lye ken be hí vott ro má no kat
2-3 hó nap múl va le vál tot ták, a ma gya rok nagy ré sze
más fél év óta meg sza kí tás nél kül tel je sít mun ka szol-
gá la tot le ron gyo lód va, egész sé gi leg is meg vi sel ve;
ott hon a csa lád ja nél kü löz s kis gaz da sá ga vagy üz-
le te [a] tönk re me nés ve szé lyé nek van ki té ve.

Az el múlt té len a ma gyar ság ado má nyá ból ru ha-
se gély ben akar tuk a leg sze gé nyeb be ket ré sze sí te ni,
az ado má nyok át adá sát a ha tó sá gok több he lyen
(Li va zény, Krecsunesd) meg aka dá lyoz ták.

2. 1944. aug. 26–30. kö zött a fal vak ból és vá ro-
sok ból a ma gyar vezetôket (ér tel mi sé gi e ket, pa po-
kat, ta ná ro kat, földmíveseket és ipa ro so kat) a
csendôrség és rendôrség össze szed te anél kül, hogy
er re bár mi lyen okot szol gál tat tak vol na. Kez det ben
az egyes vár me gyék ben ad hoc lé te sí tett in ter ná ló
tá bo rok ban he lyez ték el ôket, pri mi tív, hi á nyos kö rül-
mé nyek kö zött, ahol a föl dön kel lett aludniok és ma-
gu kat kel lett élelmezniök. A Belényesen össze fo got-
ta kat pl. Kishalmágyon (Arad vm.) az is ko lá ban szál-
lá sol ták el, ahol egy em ber re alig ju tott egy négy zet-
mé ter férôhely. Az aj tót rá juk zár ták s csak 3 óránkint
en ged ték ki ôket egyen kint, ter mé sze ti szük ség le te ik
el vég zé sé re. S zep tem ber vé gén vissza kí sér ték ôket
Belényesre, cca 70 km-es úton gy[a]log, megerôltetô
me net ben és sza ka dó esôben.

S zep tem ber elsô fe lé ben az így in ter nál tak egy ré-
szét sza ba don en ged ték az zal a meg szo rí tás sal, hogy
la ká su kat nem hagy hat ják el. Má sik ré szü ket a Târ gu-
J iui in ter ná ló tá bor ba vit ték, 38-40 em bert zsú fol va be
pisz kos mar ha va gon ok ba a 4 na pos út ra. Ezek ma is
ott van nak, de tu do má sunk sze rint van nak in ter nál va
más tá bo rok ban is (Pl. Mãgureni, Bras só vm.).

Ezek az in ter nál tak azt sem tud ják, mi tör tént ott-
ho nuk kal, a csa lád juk kal, gaz da sá guk kal az orosz
át vo nu lás alatt.

Az in ter nál tak kö zött van nak 20-tól 70 éves ko rig.
A pa pok in ter ná lá sa kö vet kez té ben több köz ség-

ben im már két hó nap óta nincs is ten tisz te let.
Kér jük szí ves ked jék ezt a min den jo gi ala pot nél-

kü lözô rendôrségi in téz ke dést ha tá lyon kí vül he lyez-
ni, és az in do ko lat la nul fog va tar tott ma gya rok sza-
bad sá gát az egész or szág te rü le tén ha la dék ta la nul
vissza adat ni.

3.  Ugyan  ab  ban  az  idôben  csendôrkísérettel  Bu-
ka rest be szál lí tot ták dr. J akabffy Ele mért, a Ma gyar
Nép kö zös ség bán sá gi ta go za tá nak az el nö két, S za-
bó Bé nit, a Ma gyar Nép kö zös ség bras sói ta go za tá-
nak az el nö két, gr. Beth len Bá lin tot, a ref. egy ház fô-
gond no kát és dr. S zász Pált, az EMGE or szá gos el-
nö két. 10 na pon át különbözô bör tö nök ben kö zön sé-
ges go nosz tevôkkel össze zár va tar tot ták ôket,
késôbb a vãcã rešti tá bor ba vit ték át, ahol le gi o ná ri u-
sok kal és út le ve les né me tek kel együtt be ren de zés
nél kü li he lyi sé gek ben he lyez ték el ôket.

Dr. S zász Pál urat okt. 18-án a bel ügy mi nisz té ri-
um in ter ven ci ó já ra sza ba don bo csá tot ták.

4. Ok tó ber hó má so dik fe lé ben össze szed ték
Dél-Er dély ben ki zá ró lag a ma gyar ka to nai
elôképzôs, 17-[1]9 éves if ja kat s ezer szám ra el szál lí-
tot ták a Re gát ba, ahol több mun ka hely re osz tot ták
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szét ôket. Ezek kö zül cca 1000 Bu ka rest mel lett van.
Ez utób bi 1000-et 70 km-en gya log vit ték s a fá radt-
ság  tól,  és  úgy  lát  szik  a  megerôltetô  me  ne  te  lés  kö-
vet kez té ben az 1000-bôl csak 170 ér ke zett be a ren-
del te té si hely re, a töb bi út köz ben be te gen össze-
esett.

Fo lya mat ban van a ma gyar ta ná rok, ta ní tók és
más ér tel mi sé gi ek mun ka szol gá lat ra va ló be hí vá sa
szin tén.

5. Észak-Er dély azon vár me gyé i ben, me lyek nek
köz igaz ga tá sát a ro mán ha tó sá gok át vet ték, és Dél-
Er dély ben is (pl. Torda vm.-bôl) a csendôrség és ka-
to nai ha tó sá gok tö me ge sen fog ják le a ma gyar fér fi-
a kat. A le fo gás okát nem si ke rült meg tud nunk, de al-
kal munk volt meg fi gyel ni, hogy a Ma ros vá sár hely –
Marosludas – Felvinc – Nagyenyed – Gyu la fe hér vár
– Nagy sze be ni út vo na lon he te ken át 80 – 100 – 200-
as cso por tok ban kí sér ték ôket gya log, élel me zés
nél kül, le ron gyo ló dott és el csi gá zott ál la pot ban.
Ezen cca 200 km-es út sza ka szon a ma gyar la kos-
ság se gít raj tuk, ahogy tud, és ha a kísérô ka to nák –
lát ha tó lag ka pott uta sí tás el le né re – meg kö nyö rül nek
és meg en ge dik, hogy leg alább ke nye ret el fo gad ja-
nak. Elô for dult, hogy az el éhe zett és agyon haj szolt
em be rek a szá raz ku ko ri cá nak es tek ne ki, mint az ál-
la tok, hogy az éh sé gü ket csil la pít sák.

Nem  tud  hat  juk,  hogy  Nagyszebenbôl  és  a  töb  bi
gyûjtôhelyekrôl még ho vá vi szik eze ket az össze fo-
gott ma gya ro kat, de már azok alap ján, amit a ha tó-
sá gok bá nás mód já ról meg fi gyel ni volt al kal munk, a
leg na gyobb ag go da lom mal kí sér jük sor su kat.

Ér te sü lé sünk sze rint ugyan így sze dik össze és vi-
szik el a ma gyar fér fi a kat Csík, Ud var hely, Há rom-
szék és más megyékbôl is.

6. A fo lya ma tos rek vi rá lá sok rend jén a ha tó sá gok
a ma gyar la kos ság gal szem ben olyan megkü lön-
böztetô mó don jár nak el, amely an nak tel jes anya gi
tönk re té tel ét ered mé nye zi. A ha tó sá gok diszk ri mi na-
tív el já rá sá nak bi zony sá gá ul ./. alatt csa tol juk egyik
primpretornak a köz sé gek szá má ra ki adott ren de le-
tét má so lat ban. (mell. 1.)

Az eb ben a szel lem ben vég re haj tott rek vi rá lá sok
ha tá sa már ed dig ab ban mu tat ko zik, hogy van nak
köz sé gek, ahol a ma gyar la kos ság nak sem iga vo nó,
sem teje lô  ál  la  ta  nincs,  a  föl  dek nem csak férfi  mun-
ka erô, ha nem most már az igás erô hi á nya mi att is
meg mû ve let le nül és be ve tet le nül van nak. A szo ci á lis
nyo mor és el ke se re dés pe dig nap ról-nap ra nô.

To váb bi ve szély rej lik ab ban, ha igaz nak bi zo nyul
a  hír,  hogy  a  kor  mány  a  meg  nem  mû  velt  föl  de  ket
meg mû ve lés re át fog ja ad ni a megfelelô mun ka e rô-
vel rendelkezô gaz dák nak. Így ve gyes köz sé gek ben
és vi dé ke ken a ma gyar gaz dák nak sa ját hi bá ján kí-
vül mû ve let le nül ma radt föld jét a ro mán gaz da fog ja
át ven ni ke ze lés be, amibôl ki szá mít ha tat lan ba jok ál-
la nak is mét elô.

Kér jük, szí ves ked jék az igaz ság ta la nul egy ol da lú
rek vi rá lá sok rend sze rét hi va ta los úton köz zé tett ren-
de let tel vagy tör vénnyel a kor mány de mok ra ti kus
prog ram já nak megfelelôen, az egyenlô jo gok –
egyen lô kö te les sé gek el ve alap ján ren dez ni és ezt
vég re haj tó kö ze gek nek is fél re ért he tet le nül tu do má-
sá ra ad ni.

7. A rek vi rá lá so kat és a ma gyar ka to nai elôszol-
gá latosok, va la mint fér fi ak mun ka szol gá lat ra va ló
be hí vá sát egyes he lye ken ro mán pa pok és hi va ta los
sze mé lyek ar ra hasz nál ják fel, hogy a ma gyar hí ve-

ket val lá suk el ha gyá sá val a ro mán or to dox val lás ra
vagy a gör. kat. szer tar tás ra té rít sék át.

Pl. Borbánd (Alsófehér vm.) köz ség ben a rek vi rá-
lá sok vég re haj tá sa és a premilitár if jak be hí vá sa mi-
att el ke se re dett, ôsi idôk óta la tin szer tar tá sú róm.
kat.  hí  ve  ket  Te  o  dor  Tripša  gör.  kat.  hit  ta  nár,  Elia
Pãcurar prefektúrai tisztviselô, Gheorghe Popa köz-
sé  gi  bí  ró  és  Nicolai  Volonci  meg nem en ge dett  mó-
don biz tat ták ar ra, hogy a gör. kat. szer tar tás ra tér je -
nek át. Egyen kint vet ték elô a ka to li kus hí ve ket a
ma gán há zak nál és a köz ség há zán, azt ígér ték, hogy
amennyi ben a gör. kat. val lás ra tér nek át, ôket to-
váb bi rek vi rá lás tól és premilitár if ja kat a be hí vás tól
men te sí tik, ha pe dig nem tér nek át, [az] if ja kat be hív-
ják s fo ko za to san min den va gyo nu kat, föld jü ket is el-
ve szik. Ezen agi tá ció kö vet kez té ben két hét alatt 155
[ró mai] kat. hívô je len tet te be a köz ség há zán, hogy
át megy a gör. kat. val lás ra.

Ha son ló esetekrôl ér kez nek je len té sek a
S zékely földrôl. Pl. Bükszád és Uzon köz sé gek ben
(Há rom szék vm.) ro mán pa pok ha tó sá gi asszisz ten-
ci á val kény sze rí tik a ma gya ro kat, hogy or to dox val-
lás ra tér je nek. J el lem zi az al kal ma zott mód sze re ket,
hogy a ro mán pa pok és ha tó sá gi kö ze gek el já rá sa
fö lött a bal ol da li mun kás ság is meg bot rán ko zott.

Mi vel a ma gyar vezetôk a né pük kel va ló érint ke -
zés lehetôségérôl, rész ben az uta zá si ne héz sé gek,
rész ben az in ter ná lá sok és a sza bad moz gá suk ban
va ló ha tó sá gi kor lá to zá sok mi att f. év szep tem be re
óta szin te tel jes mér ték ben el van nak zár va, itt csak
a vé let le nül tu do má sunk ra ju tott ese te ket em lít jük
fel, de a jelekbôl kö vet kez tet ve a prozelitizmus ha-
son ló esz kö zök kel és mó don ter jesz te tik Er dély szer-
te. Ezért tisz te let tel kér jük, szí ves ked jék

a pol gá ri, va la mint a csendôri és rendôrségi kö ze -
gek nek ál ta lá nos ren del ke zés sel a prozelitizmus ter-
jesz té sé ben va ló köz re mû kö dést meg til ta ni és ôket
an nak meg aka dá lyo zá sá ra uta sí ta ni;

a f. év szep tem ber – ok tó ber – no vem ber hó na-
pok ban külsô be fo lyá so lás út ján ma gya rok nak a ro-
mán or to dox val lás ra vagy a gör. kat. szer tar tás ra
va ló át lé pé sét hi va tal ból, köz igaz ga tá si úton ha tály-
ta la ní ta ni;

a buj to ga tó kat és erôszakoskodókat felelôsségre
von ni;

és a ma gyar la kos sá got biz to sí ta ni, hogy val lá sa
és nem ze ti sé ge mi att nem kell hát rá nyo kat el szen-
ved nie.

8. A dik ta tú ra évei alatt a vi szo nos ság és re tor zi ó-
ra va ló hi vat ko zás sal ki adott sze ren csét len ren de le -
tek so ro za tát ma is ér vény ben tart ják, ha bár nincs el-
len té tel ük, mert Észak-Er dély ben a ma gyar fenn ha-
tó  ság már meg szûnt.  Pl.  a  nagyenyedi  ref.  Beth len-
kol lé gi um lí ce u má ban, a bras sói ref. le ány gim ná zi-
um ban, va la mint a bras sói ref. ta nonc is ko lá ban a ta-
ní tást az Antonescu-kormány egy év vel ezelôtt be-
szün tet te re tor zi ós in dok lás sal, az egy ház fôhatóság
ké ré sét, me lyet a til tó ren del ke zés vissza vo ná sa
iránt be nyúj tott, a köz ok ta tás ügyi mi nisz té ri um el uta-
sí tot ta, fenn tart va a ko ráb bi til tó ren del ke zést.

Kér jük, szí ves ked jék eze ket a már tel je sen in do-
ko lat lan ren del ke zé se ket vissza vo nat ni és ha tály ta -
la ní ta ni.

9. Az EMGE (Asociaøiunea a micilor agricultori
din Ardeal) mû kö dé sét az enyedi rendôrség, anél kül,
hogy el já rá sát bár mi lyen kor mány ren de let tel in do kol-
ta vol na, aug. fo lya mán be szün tet te, ira ta it, köny ve it
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le fog lal ta, he lyi sé ge it, iro dai be ren de zé sé vel együtt
rek vi rál ta, hi va ta los lap ját, mely hetenkit 18 ezer pél-
dány ban je lent meg, be til tot ta.

Az egye sü let a ko lozs vá ri ro mán tör vény szék ál-
tal jó vá ha gyott, és ott be jegy zett alap sza bály ok alap-
ján mû kö dött, min den tör vé nyes for ma ság nak ele get
tett. Mû kö dé sét egész Er dély re ki ter jeszt ve foly tat nia
kel le ne ép pen most, ami kor a gaz dák annyi ra rá szo-
rul nak az egye sü let ta ná csá ra és tá mo ga tá sá ra.

Kér jük, szí ves ked jék az EMGE le gá lis mû kö dé sét
en ge dé lyez ni és uta sí ta ni az il le té kes ha tó sá go kat,
elsôsorban az enyedi rendôrséget és a gy[ula] f[e hér ]-
vári prefektúrát, hogy az egye sü let tör vé nyes és köz-
ér de kû mun ká ja elé ne gör dít se nek aka dá lyo kat.

10. A na pok ban ju tott tu do má sunk ra a ren del ke-
zés, mely nek ér tel mé ben ma gyar nem ze ti sé gû ek
spe ci á lis bel ügy mi nisz te ri en ge dély nél kül la kó he lyü-
ket nem hagy hat ják el. A ren de let tu do má sunk sze-
rint sem a Hi va ta los Lap ban, sem más szo ká sos mó-
don kö zöl ve nem volt. Ál lí tó lag a Csendôrlégió pa-
rancs nok sá ga ad ta ki 14.085 sz. alatt.

A ren de let létezésérôl sze mé lyes ta pasz ta lat tal
sze rez tünk tu do mást. Nov. 2-án Már ton Áron püs pök
és dr. S zász Pál pa raszt sze ké ren Nagyenyedre uta-
zott hi va ta los ügye ik in té zé se cél já ból. Mi helyt
Enyedre ér kez tek, a rendôrség iga zo lás ra szó lí tot ta
fel ôket és kö zöl te ve lük, hogy nem volt jo guk ban la-
kó he lyü ket el hagy ni és elé jük tett egy dek la rá ci ót az-
zal a fel szó lí tás sal, hogy azt ír ják alá. Mi vel az urak a
ti la lom ról nem tud tak s mi vel a dek la rá ci ó ban a rend-
ôrség an nak tu do má sul vé te lét kí ván ta, hogy
Enyedet nem hagy ják el, amíg a bel ügy mi nisz té ri um-
ból er re en ge dély nem ér ke zik, az alá írást meg ta-
gad ták. Az enyedi kvesz tor úr er re a két urat, mi u tán
két óra hosszat vá ra koz tat ta a rendôrség épü le te
elôtt, egy rendôr kí sé re té ben vissza küld te Gy[ula] f[e -
hér]várra, ahol a kvesz tú rán ud va ri as for má ban szin-
tén tu do má suk ra hoz ták, hogy la kó he lyü ket az em lí-
tett bel ügy mi nisz te ri en ge dély nél kül nem hagy  hat ják
el.

A megbélyegzô és min den jo gi ala pot nélkülözô
ren de let lé nye gé ben azt je len ti, hogy az egész dél-
er dé lyi ma gyar ság ki vé tel nél kül la kó he lyén van in-
ter nál va. E ren del ke zés kö vet kez mé nyei be lát ha tat-
la  nok,  a  ma  gyar  ság  egész  éle  tét  bé  nít  ja  meg.  Pa-
pok, ta ná rok, ta ní tók és más köz funk ci ót betöltô
egyé nek kö te les sé gük nek nem tud nak ele get ten ni,
kö zép és fôiskolás if ja ink nem tud nak is ko lá ik hoz
utaz ni, a fal va kon la kó ma gya rok még a ha tó sá gok-
hoz sem tud nak el jut ni, s ha meg kí sér lik, a bír sá go-
lá sok és had bí ró sá gi ese tek nagy szá ma fog ebbôl is
elôállani.

Kér jük, szí ves ked jék ezt a meg alá zó ren del ke-
zést azon nal vissza vo nat ni és hi va ta lo san köz zé té-
tet ni.

11.  Az  em  lí  tett  urak  az  enyedi  rendôrség  elôtt
kény sze rû en vá ra koz va, egy szo mo rú je le net nek
vol tak ta núi.

Özv. Vá sár he lyi J ánosné, szü le tett Mol nár Lí via,
egye te mi ta nár öz ve gye Enyeden 76 éves, sú lyo san
be teg édes aty ját ápol ja. Dé li 12 óra kor ve szi a rend-
ôr ség szó be li ren del ke zé sét, hogy dél után 2 óra kor 3
és 5 éves gyer me két a Târgu-J iu-i tá bor ba szál lít ják,
mert ap juk után ma gyar ál lam pol gár ok. Nagy e nyed-
tôl Târgu-J iu-ig az uta zás a mai kö rül mé nyek kö zött
felnôtt szá má ra is ter hes, fej let len, kis ko rú gyer me-
kek szá má ra pe dig egye ne sen ve szé lyes. A két ség-

beesett anya or vo si bi zo nyít vánnyal iga zol ta, hogy
gyer me kei nem bír ják el ezt az utat, a rend ôr ség ezt
nem vet te tu do má sul, el ren del te a gyer me kek el szál-
lí tá sát.

Ha son ló ese tek vol tak ma gyar ál lam pol gár gyer-
me kek kel más hol is.

12. Dél-Er dély azon hely sé ge i ben, ahol át me ne ti-
leg ma gyar vagy né met csa pa tok vol tak, a ro mán ha-
tó sá gi, pol gá ri és ka to nai kö ze gek ül dö zik, össze fog-
dos sák vagy me ne kü lés re kény sze rí tik azo kat a ma-
gya ro kat, akik a ma gyar csa pa tok be vo nu lá sá nál je-
len vol tak avagy bí rói vagy más ha son ló tiszt sé get
vál lal tak meg bí zás ból, il let ve pa rancs ból. Pl. Felvinc
(Torda vm.) Ta kács J á nos sza bó mes tert a
csendôrség ha lál ra ke re si, il let ve ha lál lal fe nye ge ti,
he  tek  óta  nem  mer  a  fa  lu  ba  vissza  tér  ni.
Tordaszentmihály (Tor  da vm.) köz ség ben dr. Wolff
Gyu la bir to kost 5 más ma gyar ral együtt a ro mán ka-
to nai pa rancs nok min den vizs gá lat nél kül fôbe lö vet-
te.

A  ro  mán  la  kos  ság  is  megerôsíti,  hogy  a  ma  gyar
ka to na ság az ál ta la meg szál lott hely sé gek ben a ro-
mán la kos ság gal em ber sé ge sen bánt, ahol le he tett
vé del mé be vet te a né me tek kel szem ben is. Ugyan-
ezt tet te a hely be li ma gyar la kos ság. S ok ro mán va-
gyo nát, sze mé lyi sza bad sá gát a hely be li ma gya rok
véd ték meg. Nem le het meg bo csát ha tat lan bûn, ha
éve ken át a csendôr ter ror ja alatt élô ma gyar a be vo-
nu ló hon vé dek nek vi rá got do bott, vagy ha egyik-má-
sik pa rancs ra bí rói tiszt sé get vál lalt és az zal nem élt
vissza.

Tisz te let tel kér jük, mél tóz tas sék a sé rel mes ese-
te ket ki vizs gál tat ni s a had mû ve le ti te rü le tek ma-
gyar sá ga el len ezen a cí men is meg in dult ül dö zést
be szün tet ni.

13. Dél-Erdélybôl a bé csi dön tés után a ma gyar-
ság el len fel lán go ló gyûlölet és üldözés következ-
tében sok magyar kénytelen volt legális vagy ille gális
úton Észak-Erdélybe átmenni.

A  vasgárdisták  rövid  uralma  s  késôbb  a  gen.
Antonescu diktatúrája alatt a kormány a román nép
körében terjedô engedetlenséget is a magyarellenes
hangulat tervszerû fenntartásával és a magyarság
ellen alkalmazott súlyosabbnál-súlyosabb rendsza-
bá lyokkal igyekezett levezetni. Ez a politika olyan
közhangulatot teremtett s fôképp az alantas köze-
geket olyan eljárásra szabadította fel, mely elôl a
magyarság egy része kénytelen volt menekülni, akik
itt maradtak, azok is csak a legnagyobb önu ra lom-
mal és áldozatvállalással tudták a helyze tet el viselni.

Ezek az elmenekültek most  Észak-Erdélybôl  ter-
mé szetesen a régi otthonukba vissza akarnak tér ni.
Amennyiben jogosult, hogy az Észak-Erdélybôl a bé-
csi döntés után elmenekült vagy kiutasított románok
oda visszatérjenek, ugyanúgy jogosult, hogy a Dél-
Erdélybôl Észak-Erdélybe ezen idô alatt átmenekült
magyarok  visszatérjenek,  mert  románok  is  és  ma-
gya  rok  is,  ha  ellenkezô  irányban  is,  de  ugyanazon
kényszer hatása alatt adták fel régi lakóhelyüket.

Tisztelettel kérjük, méltóztassék a Dél-Erdélybôl
1940. aug. 30 óta elmenekült vagy kiutasított ma-
gyarokat a körülmények és egy bûnös politika ál do-
za taiként tekinteni s számunkra az 1944. aug. 23-
ikán meghirdetett demokratikus kormányzat szel le -
mé ben lehetôvé tenni, hogy visszatérhessenek s bé-
kés munkájukat régi lakóhelyükön a megtorlás ve-
szé lye nélkül folytathassák.
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14. Észak-Erdélyben folyamatban van, illetve a
S zé  kelyföldön be is fejezôdött a román közigazgatás
visszaállítása. Úgy látszik kormányintézkedés foly-
tán, legtöbb helyre ugyanaz a tisztviselôi és csend ôr-
ségi személyzet tér vissza, amely a bécsi döntés elôtt
is ott mûködött. A közigazgatási közegekkel egy i de-
jû leg megjelennek az ún. Maniu Gyula-voluntárok is.

Anélkül,  hogy  a  közigazgatás  terén  a  bécsi
döntés elôtti állapotnak változtatás nélküli
visszaállítását most bírálat tárgyává tennôk,
kifejezésre kell jut tat nunk aggodalmunkat amiatt,
hogy a kormány a régi tisztviselôi és csendôrségi
személyzetet rendeli a ma gyar községekbe és
városokba vissza. A magyar lakosságnak sok oka
volt elégedetlennek lenni ezek nek a tisztviselôknek a
magatartásával  a  bécsi  döntés  elôtt  is,  s  ha  most
ugyanezek térnek vissza, ezek a tisztviselôk és
csendôrök a politikai fordulatok kö vet keztében
elszenvedett, vélt vagy tényleges sé rel me iket az
ártatlan lakosságok fogják megbosszulni; annál
félôbb ez, mert a bosszúállásra biztatja ôket az
újságok egy része is aug. 23. óta.

A Maniu-voluntárok által elkövetett embertelen-
ségek ellen pedig kénytelenek vagyunk a legerélye-
sebben tiltakozni. Kérjük a magas kormányt, méltóz-
tassék a magyarság képviselôinek bevonásával sür-
gô sen kivizsgáltatni

a)  a  szárazajtai  (Háromszék  vm.)  esetet,  ahol  a
voluntárok G. Olteanu „kapitány” vezetésével 13 ma-
gyart, közöttük asszonyokat végeztek ki a legem-
bertelenebb módon, fejszével és agyonlövéssel,

b) a csíkszentdomokosi (Csík vm.) esetet, ahol
12 magyart, közöttük egy béna férfit és egy 83 éves
öregasszonyt lôttek fôbe, s ahol a kifosztott lakos-

ságtól a békási románok javára nagy mennyiségû
állatot rekviráltak;

c) a gyergyószentmiklósi (Csík vm.) esetet, ahol 3
békási  magyart  végeztek  ki,  Pongrácz  György  18
éves és Pongrácz István 15 éves fiút járomba fogták
és sárban húzatták velük a szekeret.

Ugyancsak a voluntárok fosztogatták a magyar
la kosságot Diód, Lapád stb. (Alsófehér vm.). S tu do-
má  sunk  van  arról,  hogy  kegyetlenkedtek  és  fosz  to-
gat tak más helységekben. Nem egy helyen az orosz
ka tonaság vette védelmébe a magyar lakos ságot a
vo luntárok kíméletlen erôszakos kodásaival és fosz-
to gatásaival szemben.

Tisztelettel kérjük, méltóztassék a voluntárokat a
magyarlakta helységekbôl haladéktalanul visszaren-
delni, az általuk elkövetett atrocitások kivizsgálása, a
bûnösök megbüntetése, valamint a kifosztott la kos-
ság kártalanítása érdekében intézkedni.

15. Észak-Erdélyben a román hatóságok újból
visszaállítják tiszta magyar községekben a magyar
anyanyelvû gyermekek részére a román tannyelvû
állami iskolákat, legtöbb helyen magyarul nem is ér tô
és ortodox vagy gör. kat. vallású tanítókkal. A bé csi
döntés elôtt a magyarlakta területeken, az úgy ne ve-
zett kultúrzónában (Székelyföld) mûködô tanítók
másfélszeres fizetést kaptak, most dupla fizetést ígér
nekik a kormány.

A tiszta magyar községekben létesített román
tannyelvû állami iskolák felállítása a múltban is egyik
legnagyobb sérelme volt a romániai magyar ságnak,
s abból a ténybôl, hogy a kormány ezeket sietve
visszaállítja és a tanítóknak most már kétsze res
fizetést ígér, arra kell következtetnünk, hogy a
kormánynak a magyarságnak ezt a sérelmét az aug.
23-án meghirdetett jogegyenlôség ellenére sincs
szán dékában orvosolni.

A magyar kormány a bécsi döntés után Észak-
Erdélyben a román lakta vidékeken a román gyer-
mekek részére 1600 román tannyelvû és 400 román
és Magyar (vegyes) tannyelvû állami el. iskolát lé te-
sí tett és tartott fenn. Ha ez a szám a román igé nyek-
nek nem is felelt meg, annyi mégis tény, hogy ezek
az iskolák lehetôséget nyújtottak, hogy a román tan-
kö teles gyermekek anyanyelvükön tanulhassanak.

Az észak-erdélyi románság a magyar állam által
létesített és fenntartott iskolákat – a román tanítási
nyelv és román nemzetiségû tanítók alkalmazása el-
lenére – egy pillanatig sem tekintette kielégítôknek s
nem is fogadta el saját iskolának. A román kor mány
is ezt a kérdést (ügyet), mint a magyar fennhatóság
alatt  élô  románság  legnagyobb  sérelmét  fogta  fel  s
három éven át a német diplomácia erélyes tá mo ga-
tá sá val és egyidejûleg a dél-erdélyi magyar
hitvallásos iskolák ellen alkalmazott megtorló
rendelkezésekkel egybekötve erôs diplomáciai küz-
del met folytatott, azt szorgalmazva a magyar kor-
mánynál, hogy a ro mán egyházak létesíthessenek
bárhol iskolákat, azo kat  a magyar állam támogassa
úgy, mint a ma gyar hitvallásos iskolákat és minde -
nütt, ahol 20 tan kö te les román gyermek van, bizto-
sítsa azoknak az anya nyelven való tanulás lehe-
tôségét.

A romániai magyarság tanköteles gyermekeinek
csak 30-35%-át tudta anyanyelvén neveltetni a bécsi
döntés elôtt is, és utána is azokban a hitvallásos jel-
le gû iskolákban, amelyeket a magyar egyházak ál-
lan dó küzdelmek árán és saját költségükön, egyetlen

Márton Áron kispapjai között



Meggyôzôdésem szerint Isten Szolgája, Bol dog-
em lékû Márton Áron püspök atyánk 1948. október
11-én kiadott körlevele egyedülálló történelmi, egy-
ház történeti dokumentum.

Az emberi, papi és felelôs fôpásztori helytállás
hiteles tanúbizonysága – számunkra fôként ebben
rejlik idôszerûsége.

Egy  igaz  ember  éberen  ôrködik  társai  erkölcsi
tartása  felett,  és  a  kritikus  helyzetekben  az  ön  fel  ál-
do zá sig bátor a szólásra.

Anyaszentegyházunk felbecsülhetetlen értéke az
a fôpásztor, aki a történelmi események, változások
próbára tevô forgatagában, a legnehezebb meg pró-
bál tatások közepette is megôrizve Krisztus és Róma
iránti töretlen hûségét és elveit, irányt mutat, ma ga-
tar tásával erôt, kitartást önt és helytállásra biztatja
in gadozó, esetleg körülményeikbôl fakadóan tá jé ko-
zat lan s értékítéleteikben biztos iránytûre szoruló
paptestvéreit és híveit.

A  körlevél,  amelynek  alább  közölt  példánya  is
rejtegetve élte túl a letûnt kommunista rendszer val-
lás üldözô hatóságainak megsemmisítô hadjáratát és
fortélyait, pontosan meghatározza az erdélyi római
katolikus papság, illetve a hívek magatartását egy
olyan hely zet ben, amikor mindenkinek rendkívüli ne-
héz sé gek kel kellett külön-külön és ugyanakkor
együtt meg küz denie.

Ez a körlevél világos és határozott eligazítást
adott a görög katolikus hittestvéreinkhez való vi szo-
nyu lásra is, mintegy meghatározva azt a vi szon tag-
sá gos évtizedekben, amikor egyházukat erôszakkal
és terrorral megszûntették.

Márton Áron püspök kiválóságának doku men tu-
ma is tagadhatatlan, fényes tanúságtétele annak,
hogy a hívô ember magatartását hitének ereje, hû-
sé ge és kiállásának bátorsága határozza meg.

Még az elnyomó hatóságok embere is a meg tes-
te sült határozottságának tekintették, de mindig ta pin-
tatos  volt,  jó  érzékû és  csupa szeretet,  akár  egy jó-
sá gos atya. Állandó mosolya nyugalmat és lelki
békét árasztott mindannyiunkra, akiket az az öröm
ért, hogy találkozhattunk vele. Túlzás nélkül
állíthatom, hogy teljes bizalmat árasztott a
Gondviselô Isten iránt, akinek méltó képmása volt.

Alázatosan s örömteli szívvel tisztelgek emléke
elôtt.

Ne feledjünk el naponta imádkozni – egyénileg és
közösségeinkben egyaránt – mielôbbi boldoggá
avatásáért.

FODOR GYÖRGY

Tisz te le n dô Te st vé re im!
Azok  a  me g  döb  be n  tô  e se  mé  nye k,  ame  lye k  a  gö-

rög ka to li kus te s tvé re inkke l tö r té n te k, s e m mi ké t sé -
ge t ne m hagy nak fe nn afe lô l,  hogy szá munkra is e l-
kö ve t ke z te k a hit val ló i he lyt á l lás na k é s a vé r ta nú sá -
got  is  vál  la  ló  ki  tar  tás  nak  a  na p ja i.

A hí ve ink kö ré be n már e l te r je dt a ri asz tó hír, hogy
amint  a  gö  rög kato  likusoknak a  gö  rög ke  le  ti  va l  lást,
úgy most a la tin sze r ta r tá sú ka to li ku sok nak a pro te s -
táns val lás t ke ll e lfogad niuk. A ma gya r nye l ve n me g-

je  le  nô  la  pok  pe  dig  a  Kon kor  dá  tum fe lmon dása  után
sû rûn kö zöl te k o lyan cik ke ke t, ame lye k bôl bi zo nyo s
szán dé k ra kö ve t ke z te t ni le he t. Fô ké pp az Egy ház-
me gye i  ta  náccsa l  (Kat.  Stá  tus)  kap cso  la t  ban írt  cik-
ke k ta r ta l má bó l az lát szik, mint ha azt a z e gy ház me -
gye i sze r ve ze te k é s az e gy ház köz  s é gi ta ná cso kat is
ki sze me l té k vo l na ar ra , hogy a po li ti ka i pár tok be fo -
lyá  sa  a lá  vé  ve  po  li  ti  ka i  cé  lok  szol  gá  la  tá  ba  á l  lít  sák.
Ta lán a hí ve ke t az e gy ház ve ze té s se l kí ván já k
sze mbe á l  lí  ta  ni,  hogy e ze n az  úton lé tre hoz  zana k
e gy  Ró  má  tó l  füg  ge t  le n  sze r  ve  ze  te t.

Tisz te len dô test vé re im tá jé koz ta tá sá ra és oku lá sá ra
köz löm a gö rög ka to li kus test vé re ink nél al kal ma zott mód-
sze re ket. A köz igaz ga tá si kö ze gek, va la mint az ál lam köz-
biz ton sá gi ha tó sá gai hó na pok óta tu da kol ták a ro mán
egye sült Egy ház pap ja i tól az or to dox val lás ra va ló át té rés-
re vonat ozó fel fo gá su kat. Ugyan ak kor helyenkint a po li ti-
kai szer ve ze tek igye kez tek az egy há zi gond nok sá got (egy-
ház ta nács) abuzív mó don a kor mány zó po li ti kai pár tok ve-
ze té se alatt le vô ta gok kal ki cse rél ni, igye kez vén el tá vo lí ta-
ni a pa po kat az egy ház köz sé gi ja vak kezelésébôl. Fel hí vá-
sok je len tek, me lyek az or to do xi á ra va ló vissza té rést sür-
get ték. A Nmlt. Püs pöki Kar kör le vél ben akar ta a papo kat
és a hí ve ket fel vi lá go sí ta ni, a cen zú ra a kör le vél ki nyo má-
sát nem en ge dé lyez te. A Fô pász to ro kat a hí veikkel és pap-
ja ik kal va ló érintkezés ben aka dá lyoz ták, leg utóbb pe dig a
pa po kat fe nye ge té sek kel, megfélemlí téssel és fél re ve ze tés sel
igye kez tek rá ven ni, hogy az át té rést ki mon dó nyi lat ko za-
tot alá ír ják. Ér te sü lé sünk sze rint a hí vek a di rekt hoz zuk
inté zett fel hí vá so kat nagy tö meg ben vissza uta sít ják, és a
pa pok saj ná la tos gyön ge sé ge fö lött szé gyen kez nek.

Tisz te le n dô Te st vé re im okul ja nak a fe n ti e k bô l.
Le  gye  ne k  e rô  se k.  Ah  ho z,  hogy  e rô  se k  le  gye  ne k:
Virrassza  nak  é s  imád koz  za  nak.  Vir  rassza  nak  hí  ve  ik
han gu la ta é s hit hû sé ge fö lö tt. E tárgy ba n írt kör le ve -
le me t o l vas sák fe l, é s an na k sze l le mé be n e rô sít sé k
ôke t. J e le n e se t be n min de n té to vá zás vagy me g a l-
ku vás a hit ha gyás ve sze de lmé ve l já r. Min de n ki fe -
le lôs  a  gond  ja ira  bí  zo tt  min  de n  e gye s  lé  le  ké rt.  És
imád koz za na k, hogy Krisz tus pa p jaké nt he lyt áll va
pé l dá t a d ja na k. S i vos , pe r quo s condie ndi sunt quo -
dam mo do  populi,  ne tu pe rse cutione m te mpe ralium
amise ritis re nna cae lo rum, qui e runt ho mine s , pe r
quo s  a  vobis  e rror  aufe ratur...  Non ca lca tur  ab
hominibus , qui patitur pe rs e cu tione m; se d qui,
time nde pe rse cu tione m, infatuatur. Calcari e nim non
pote s t nis i infe rior, s e d infe rio r non e st, qui quacui
corpore multa in te rra sustine at, co rde tame n fixus in
cae lo  e st.  (Szt.  Ágos  ton).

Konk ré tan pe dig a kö ve t ke zô k re kí vá nom fe l hív ni
T.  Te st  vé  re  ink  figye l  mé t:

1.  Szi  go  rú an ti  los  kato likusok  nak,  pa  pok  nak  é s
hí  ve k  ne k  e gy  aránt  ré szt  ve n  ni  mé g  a  le g  jobb  szán-
dé k  ka l  is  o ly  gyû  lé  s e n  é s  ö ssze  jö  ve  te  le n,  me ly  má s
val lá sú ak ka l kö zö se n a hit rô l é s a hit ügye i rô l tár gyal
(cf. ca n. 1325 §3)

Ha adott  e se t  be n más tárgy ban össze  hí  vott  gyû-
lé se n vá rat la nul a hit ké r dé se it is fe l ve tik, e l sô sor ban
passz íve ke ll vi s e l ke d ni ük, va gyis a ké r dé s he z e gy-
ál  ta  lán ne m sza  bad hoz  zá  szól  ni  uk;  ha  azon ban
hallgatá  sunkból,  té  to  vá  zá  sunk ból  vagy vise l-
ke dé sünkbôl bár ki is ka to li kus sze nt hi tünk ne k a ká r
csak hall ga tó la gos me g ta ga dá sá ra is kö ve t ke z te t-
he t ne , va gy ha e b bô l a ka to li kus Egy ház nak me g ve -
té se , Is te n me g bán tá sa vagy fe le ba rá tunk bot rán ko -
zá sa szár ma zik: kö te le s sé günk hi tünk nyílt me gval-
lá sa (cf. ca n. 1325 §1). 27
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Ha vé gül ré szt ve sz va la ki o lyan gyû lé se n, ame ly-
ne k ki fe je ze tt, vagy tu dott tár gya az Egy ház tól va ló
e lsza kadás , e re t ne k sé g vagy ka to li kus hi tünkne k é s
val lá sunk nak bár mily mó do sí tá sa , „kor sze rû vé ” té te -
le :  ipso  facto  az  Apos  to  li  Szé k  ne k  külö  nös  mó don
fe nn tar tott ki kö zö s í té s be e s ik.

2. Az Egy ház me gye i Ta nács (Ka to likus Stá tus)
gyû lé sé t e gye dül a Püs pök jo go sult össze hív ni.
Amint  már  tud  ják  T.  te s t  vé  re  im,  é s  e r  re  a  hí  ve  ke t  is
bi zo nyá ra a l ka l mas mó don fi gye l me z te t té k, a je le n
kö rül mé nye k közt a he ly ze t tisz tá zá sá ig ne m szán dé -
ko zom é s ne m fo gok össze hív ni stá tus gyû lé s t, s e m
igaz ga tó ta ná cs i gyû lé st. Eb bôl nyil ván kö ve t ke zik,
hogy se n ki  ka  to  li  kus  nak  ne m sza  bad ré szt  ve n ni  o ly
s tá tus gyû lé se n, amit ne m ma ga a Püs pök sze mé lye -
se n hív össze . Ha va la ki mé g is me g te n né , akár a le g-
jobb szán dé k kal is, kife je ze tt, írás be li e n ge dé lye m
né l  kül,  ké ny  te  le n  vol  né k  ve  le  sze m  be n  a  ká  noni  tör-
vé nye k szi go rát a l ka l maz ni, a suspe ns io é s a ki kö zö -
s í  té s  bünte té  sé t  se m  vé  ve  ki.

3. Az Apos to li Szé k, ne ve ze te se n sze nt sé ge s
Atyánk a  ró  mai  Pá pa ,  az  or  szág be l  po  li  ti  ká  já  ba  so -
ha  se m avat  kozott  be  le ,  po  li  ti  ka i  uta  s í  tá  so  kat  s  re n-
de le te ke t se m a hí ve k ne k, se m a Püs pök ne k é s pa -
pok  nak  ne m adott  é s  ne m ad.  A ró  mai  Pá pa  ka  to  li-
kus sze nt val lá sunk nak é s Egy há zunk nak lá t ha tó fe -
je , J é zus Krisz tus akaratá ból é s re n de l ke zé sé bô l az
Ô fö l  di  he ly  tar  tó  ja .  Mint  ilye n szo  ro  san be le  tarto zik  a
ke  re sz  té ny ka  to  li  kus  hitval  lásba  (Cre  do  sanctam
Ecc le s i am catholicam); min de n El le ne in té ze tt tá ma -
dást mé l tat lan rá ga lo m ké nt ka to likus hit hû sé g ge l
uta s í tunk vissza .

4. A Ro mán Né pi Kö z tár sa ság le g újabb kul tusz-
tör vé nyé be n me g kí vánt ka to li kus val lá si Sta tú tu mo -
kat  a  püs  pöki  kar  a  me g fe  le  lô  idô  be n be  fog  ja  ad  ni.
Te r  mé  sze  te s ,  hogy  e ze n  Statú  tumok  az  is  te  ni  é s
e gy há zi tör vé nye k a lap ján ké szül ne k, me rt me g a l ku-
vás né l kül ra gasz kod nunk ke ll az Egy ház is te ni jo -
gon a la  pu ló  pa  pi,  ta  ní  tó i  é s  le l  ki  pász  to  ri  ha  ta l  má nak
sza  bad gya kor  lá  sá  ho z.

5.  T.  Te st  vé  re  im szor  gos  óvato  ssággal  tar  tóz  kod-
ja  nak  min de n o ly  nyi  la t  ko  zat  tó l  é s  szó  tó l  vagy
cse le ke  de ttô l,  ame ly  iz  ga  tás  je l  le  gû  le  he t.  Le  gye  ne k
a  ne  hé z  idôk  be n oko  sak  é s  me g fon to l  tak;  de  le  gye -
ne k te l je s e n hû sé ge se k é s me g a l ku vás né l kü li e k hi-
tünk, sze nt va l lá sunk é s Egy há zunk iránt.

6. Eze k be n az idôk be n fo ko zot tan me g ke ll tar ta -
nunk az  okos  ság nak  azt  a  kö  ve  te l  mé nyé t,  hogy ne
higgyünk a ré m hí re k ne k, bár mily te t sze tôs formá ban
is te r je sz tik, é s se m mi e se t re se te r je sszük a zo ka t
e gé  sze n  bi  za l  mas  kö  rö k  be n  se m.  Ke  ve  se t  be  szé l-
jünk  é s  se m  mi  nyi  lat  ko  za  to t  ne  te  gyünk  é re tt  me g-
fon to lás né l kül, amíg a be szé de t é s nyi lat ko za tot a
kö rül mé nye k fe n ti 1. po nt sze rint me g ne m kí ván ják.

7. Kü lö nö se n fon tos köte le ssé günk, ho gy hí ve -
ink ne k a ri asz tó hí re k é s e se mé nye k kö ze pe t te biz-
ton sá  got  é s  nyu godt  sá  got  ad  ja  na k  bí  zó  é s  nyu godt
ma ga tar tá suk kal, okos , hig gadt é s re n dü le t le n bi za l-
mat su gár zó sza va ik ka l.

Tud juk, hogy a re nd kí vü li  ne hé z sé ge k közt re nd-
kí vü li ke gye l me it is me g ad ja Is te n, é s se n ki hi bá ján
kí  vül  más  ne m  fog  ja  né l  kü  lö z  ni  a  le gne he  ze bb  me g-
pró bál ta tá sok kö zt se m Is te n e rôs se gít sé gé t!

Le gye ne k ön ma guk is me g gyô zô d ve , é s hí ve i ke t
is  okos  ta  pin tat  ta l  gyôz  zé k  me g ró  la ,  hogy kö  zös  bá -
tor ki tar tá sunk me g e rô s í ti az e se t le g in ga dozó, gye n-
ge  hí  vôt  is ;  vi  szont  min  de n  e gye s  ka  to  li  kus  hí  vô  é s

kü lö nö se n pap nak ö n fe l á l do zó , a ne hé zsé ge ktô l
vissza  ne m ri  a  dó  bá tor  sága  é s  hû sé  ge  a  kö  zös  sé g
ja vá ra is van. Ta pasz ta la ta ink iga zol ják, hogy min de -
nütt,  ahol  az  e gé sz  kö  zös  sé g,  a  pa p ság me g a l  ku vá s
né l kül ki tar tott a ka to li kus sze nt hit é s Egy ház me l-
le tt, a ne hé z sé ge k is csök ke n te k; vi szont a gyá va -
ság, a me g a l ku vás é s a z önö s é r de ke k ke re sé se fo -
koz  ta  a  ne hé z  sé ge ke t  é s  ve  sze  de l  me  ke t.

Az Egy ház már sok vi hart é lt á t, de mind e gyik bôl
me g  újul  tan  é s  me ge  rôsödve  lé  pe tt  e lô .  Az  is  te n  hit  é s
an nak le g  tisz  tább  for  má ja :  a  ka  to likus  val  lás ,  ne m-
ho gy ha  nyat  ló  ba n vol  na ,  ha  ne m hat  ha  tó  sabb  é s
diadal  masabb,  mint  va  la  ha .  Erô  s ít  sük  me g a  hí  ve  ink
le l  ké  be n is  e zt  a  b iztonsá g tudato t,  hogy a  mi  hi  tünk
le tör he te t le n é s di a dal ma san túl é l min de n e m be ri a l-
ko tás t (1 J a n. 5,4)

8. Me g gyô zô dé sünk, hogy pro te s táns te s t vé re in-
ke t  ne m  ve  ze  ti  s e m  mi  fé  le  o lyan  szán  dé k,  ami  lye  ne k-
rô l a ri a sz tó hí re k szól na k. Ha mé g is tör té n ne fe le lôt-
le n kí sé r le t, a jó zan okos ság kí vá n ja , de hi tünk is ka -
te go ri ku san pa ran cso l ja , hogy Tisz te le n dô Te st vé re -
im e le ve is ha tá ro zot tan uta s ít sa nak vissza min de n
e se t  le  ge s  te r  ve z  ge  té s t,  bá r  mily  te t  sze  tô s  ne k  lát  szó
le  gye n is  an nak  in  dok  lá  sa .

9. Me g tör té n he tik, hogy pap ja ink hoz é s hí ve ink-
he z  is  bi  zo  nyo s  íve  ke t  visz  ne k  majd  a lá  írás  ra ,  ame -
lye k  nyíl  tan vagy bur  ko l  tan é s  me g té  ve sz  tô  sza  vak-
kal hit ta ga dást tar ta l  ma z nak. Sze nt hi tünk a le g drá -
gá bb kin csünk, e b be n se m mi fé le a l ku do zás nak nin-
cse n he lye ; gon do l junk a tö r té ne le m be n az ún.
„libe lla tici”  e se  té  re .  Ne  ad  ja  nak  hi  te lt  ak  kor  se m,  ha
va la ki re ám hi va t koz né k. Ma ga tar tá sunk ra é s a tud-
ni va lók ró l a ma gunk út ján tá jé koz tat juk pap ja in kat é s
hí ve in ke t. Kö te le s sé günk te hát az ily íve k a lá írá sát
bá r  mily  fe  nye  ge  té s ,  ígé  re t  é s  me g  té  ve sz  té s  e l  le  né  re
is  azon na l  vissza  uta  s í  ta  ni.  Aki  ke z  de t  tô l  fog  va  me g-
in gat ha ta t la n nak mu tat ko zik, azt ke ve se bb kí s é r té s
é ri é s Is te n ke gye l mé bôl szik la szi lár dan fog
me gállani (Filipp, 4,13).

10. Az e gé sz e gye te me s ka to li kus sze nt Egy há z
sze me most ra j tunk van, é s mil li ók imád koz na k é r-
tünk, hogy hi tünk me g ne fo gyat koz zé k é s á ll ha ta to -
sak ma rad junk a hit e gy sé gé be n! Büsz ké k le sz ne k
re ánk, ha me gáll juk he lyün ke t. Né pünk jö vô je é s bo l-
do gu lá sa is függ a t tó l, hí ve k ma ra dunk-e Egy há -
zunk ho z, é de s Anyánk hoz. Sanquis mar ty rum,
se me n chris tianorum.

11. Ezé rt na gyon ké re m é s nyo ma té ko sa n kí vá -
no m, hasz nál ják fe l T. Pap ja im a ke gye le m e sz kö ze -
it  é s  e r  re  hí  ve  i  ke t  is  ne  csa k  buz  dít  sák,  ha  ne m  pé l-
da adá suk kal é s gya ko ri a l ka l mak a dá sá val ve ze s sé k
is . Kü lö nö se n:

a .  So  kat  é s  buz gón imádko zza  nak  a z  á ll  ha  ta  to s
hû sé g ke gye l mé é rt; azé rt imád koz ta s sák hí ve i ke t is ,
kö zös imád sá go kat is vé ge z ze ne k.

b.  Hasz  nál  ják  fe l  a z  ok  tó  be  ri  ha  vi  Ró zsa  fü  zé r-á j-
ta  tos  sá  got  a r  ra ,  hogy a  bo l  dog sá  go s  Szûz párt  fo  gá -
sát é s kö z be njárását b iz to s ít suk ma gunk nak a ne hé z
idôk  be n.  A  cs ík  somlyó i  Má  ria  ôriz  ze  me g  új  ra  né -
pünk sze nt, ka to li kus hi té t!

c. Csü tö r tö ki na po kon tart sunk ima órát e gy má -
sé rt é s hí ve in ké rt, é s re n de z zük me g nyil vá no san is
e zt  a  te mp lo  mi  á j  ta  to s  sá  got.  Aho l  T.  Pap ja im al  ka l-
mas nak tart ják a z ün  ne pé lye s Sze nt sé g ki té te lt, a ká r
e gé sz é j je le n át is a me g fe le lô óva tos ság gal, e r re
ké sz  sé  ge  se n  á l  ta  lá  nos  e n  ge dé lyt  a dok.

d. Bá tor bi za lom mal for dul junk a Sze nt lé le k Is te n-
28
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A gyermeki hála és kegyelet mély fájdalmával
jelentem, hogy Krisztusban szeretett atyánk, nagy-
méltóságú és fôtisztelendô gróf Mailáth Gusztáv
Károly soteropolisi c. érsek úr, egyházmegyénknek
négy évtizeden át volt püspöke, évekre elhúzódó
súlyos betegségben, az egyház szentsé geinek több-
szöri buzgó felvétele után, életének 76., papságának
53., püspöki méltóságának pedig 43. évében, 1940.
március 18-án, a közép-európai idôszámítás szerint
du.  6  óra  40  perckor  a  budapesti  Vörös  Kereszt
kórházban Krisztus békéjében csendesen elhunyt.

Felejthetetlen jó atyánk temetése f. é. március 26-
án de. 10 órakor a budapesti, Nagyboldogasszonyról
nevezett koronázó fôtemplomban végzett gyászszer-
tartás után a Regnum Marianum kápolnájában volt.
Teste a Szûzanya ifjúságának szentélyében várja a
boldog feltámadás napját. Halhatatlan nagy lelke
Krisztusban él, áldott emléke pedig felejthetetlen
marad egyházmegyéjében.

Székhelyi gróf Mailáth Gusztáv Károly 1864.
szeptember 24-én született Bakócán, Baranya várme-
gyében. Atyja Mailáth György, a nagynevû ország-
bíró, édesanyja báró Prandau Hilleprant Stefania
volt. Elemi és középiskolai tanulmányait a szülôi
házban végezte, érettségi vizsgálatát a budapesti II
kerületi egyetemi fôgimnáziumban tette le kitûnô
eredménnyel. Ezután fél éven át a strassburgi
egyetem jogi fakultásának hallgatója volt, majd 1883
novemberében az egyház szolgálatába lépett és te o-
lógiai tanulmányait a bécsi egyetemen, mint a Paz-
maneum növendéke végezte el. Simor János herceg-
prímás 1887. október 6-án szentelte pappá. Gyenge
egészsége miatt felszentelése után szabadságra kel-
lett mennie, de 1888 év ôszén már Esztergomban
találjuk, mint az érseki papnevelô intézet középisko-
lai növendékeinek tanulmányi felügye lôjét. Nem
sokáig viselhette ezt a számára oly kedves hivatalt,
már két év múlva Meranban és Olaszországban volt
kénytelen gyógykezeltetni majdnem egészen el vesz-
tett egészségét. Alig nyerte vissza erejét, újra el fog-
lal ta felügyelôi hivatalát, amelyet 1895-ig viselt. Ek-
kor nevezte ki Vaszary Kolos hercegprímás Molnár
János apát-plébános helyetteséül komáromi admin-
isztrátornak. Rövid komáromi mûködése elég volt
arra,  hogy  örökké  élô  emléket  hagyjon  itt  is  maga
után. 1897. január 28-án nevezte ki az apostoli király,
1897. március 26-án pedig XIII. Leó pápa az agg Lön-
hart Ferenc erdélyi püspök mellé segédpüspökké
utódlási joggal, és ugyanazon év május 1-én szentel-
te martyropolisi címzetes püspökké Császka György
kalocsai érsek a Nagyboldogasszonyról nevezett
koronázó fôtemplomban. Megyéspüspöki jogaiba
Lönhart püspök halálával, 1897. június 28-án lépett.
Az Apostoli Szentszék bizalma és kegye nem egy
alkalommal kívánta elôkelôbb székbe áthelyezni.

Mailáth érsek sze ré nyen, de egészségére hivatkozás-
sal mindenkor határozottan kitért a megtiszteltetés
elôl, és egyházmegyéje mellett minden viszon-
tagságában a jegyes hûségével kitartott. Itt érte hus-
zonöt éves fôpásztori jubileuma és ezen alkalomból
a pápai trónálló magas kitûntetése. Püspöki szé ké-
ben, ámbár megtört testi ereje miatt székhelyétôl tá-
vol, ünnepelte ôt a hálás szeretet melegével egyház-
me gyéje, fôpásztorságának negyvenéves fordulóján.
1938. május 28-án a soteropolisi c. érseki címmel fel-
ruházva, a megyéspüspök súlyos kötelességei alól
tartós betegségére való tekintettel felmentette ôt az
Aposloli Szentszék, de hívei szívében Erdélynek aty-
ja és pásztora maradt az örök hazába költözéséig.

Mailáth püspök igazi méltatását a történelem
hivatott megadni, mi még egyéniségének közvetlen
varázsa alól alig szabadulhatunk. Nagysága életének
és mûködésének eredményeiben fog megnyilvánul-
ni, és ragyogó példaképe lesz ô mindenkor egyház-
me gyénk fôpásztorainak, papjainak és híveinek.

Életének és mûködésének legjellemzôbb vonása a
hangsúlyozott mély lelkiség volt. Az emberi élet sok
kicsinyes kérdése, amely minket leköt, nem ér de kel-
te. Meg-megállt elôtte, jóakaratát, segítségét nem
tagadta meg, de szívének érdeklôdésével, sze re te té-
vel mindenütt csak a lelket kereste. Ezért van, hogy
alkotásainak legmaradandóbbjai nem a föld mú lan-
dó értékeiben, nem a kôben és ércben vannak, ha-
nem a halhatatlan lelkekben élnek. Fôpásztori kor-
mányzásának kezdetétôl fogva állandó törekvése
tár gya volt egyházmegyéje papságának a képzése.
Ennek köszönhetjük papságunk színvonalának azt a
magas emelkedését, amelyet az utóbbi negyven esz-
tendôben folytonos fejlôdéssel felmutatott. Nem ki-
sebb buzgósággal törekedett Fôpásztorunk híveiben
is fokozni a kegyelmi élet törekvéseit. Lenyûgözôen
közvetlen hangú fôpásztori beszédei és szózatai,
magánérintkezésének elragadó bája állandóan s
min den alkalommal a kegyelmi élet gyakorlását, a
szent ségek gyakori vételét ajánlották, sürgették és
terjesztették. Ennek a lankadatlan apostolságnak fel-
e melô eredménye a gyakori szentáldozás elterjedtsé-
ge egyházmegyénkben, és az eucharisztikus szel-
lem nek különösen az általa meg honosított Oltáre-
gyesületek segítségével való terjedése és erôsbödése
népünkben.

Apostoli munkásságában fáradhatatlan és kitartó
volt. Csodálattal láttuk törékeny testének, beteg-
ségektôl elgyengült szervezetének munkabírását. Pi-
he nés nélkül dolgozott a kora hajnali óráktól késô
éjszakáig a reá bízott lelkek üdvéért. Bárhol járt - ter-
jedelmes egyházmegyéjében nem volt oly kis falu,
hol ismételten meg ne fordult volna –, mindenütt ô
volt köztünk, aki a legtöbbet gyóntatott, a legtöbbet
dolgozott.  Midôn  a  köztudat  szerint  pihenésre  vo-

Márton Áron írásai

Gróf Mailáth Gusztáv Károly
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nult vissza, akkor is mások érdekében fáradozott. Az
Örök Város szentélyeitôl kezdve egyházmegyéje
bér ceiig mindenütt az emberek lelkéért dolgozott. A
folytonos, pihenés nélkül való munka testi erejét
felôrölte, de ô ezt nem akarta észrevenni. Valóban
nagy pártfogoltjának és barátjának, a lánglelkû Pro-
hászka püspöknek szavait valósította meg életében:
„Ne sajnáljuk azt a lángot, amely fenn az agyban
vagy a szívben ég sokaknak biztatására, épülésére,
üdvére. Ne sajnáljuk az embert, aki elég”. Mailáth
püspök nem sajnálta önmagát és elégett.

Példát adott püspök atyánk mindnyájunknak az
Apostoli Szentszékhez való rendületlen ragaszko-
dásban is. Nem mondunk ismeretlen titkot azzal,
hogy az országbíró fiának erôs, egyéni akarata volt;
de egyben sohasem volt késedelmezô, sohasem
gyen ge; az Apostoli Szentszék rendelkezéseinek tel-
jesítésében. Évrôl évre a legboldogabb napjai voltak,
amikor az Örök Városba zarándokolhatott, és bárki
ült Szent Péter örök székében, a gyermek aláza-
tosságával és bizalmával járult eléje, tanácsát, irányí-
tását kérte és engedelmes ragaszkodással fogadta
élete végéig.

De mindeneknél nagyobb és csodálatosabb volt
jóságos emberszeretete. Nem kereste ki a szeretetére
érdemeseket. Szeretete nem ismerte a faj és születés
kicsinyes korlátjait. Szíve jóságát, nagy vagyona
javait önérdek és számítás nélkül osztotta, szórta
szét – az embernek. Bôkezûségének cselekedeteit
nem tartotta számon, mert határt nem ismert a jót e-
vés ben; csak a Mindentudó jegyezte fel. Minden
anyagi adománynál több és nagyobb volt azonban
jósága, amely szívébôl fakadt és minden emberre
kiáradt: atyai szeretettel tartotta számon és név
szerint ismerte a kicsiny fiókegyházközségek híveit
is; nem leereszkedéssel, hanem krisztusi igaz sze re-
tet tel, magával ragadó egyszerûséggel és közvetlen-
séggel bánt minden rendû és rangú emberrel. Mégis
legnagyobb melegséggel, önmagának teljes oda a dá-
sá val, utolsó testi erejének is feláldozásával a fejlôdô
ember, az ifjúság felé fordult. Ki tudná megmon-
dani, hány ifjú lélek köszöni egyházmegyénkben és
határainkon túl az ô jóságos, melegen atyai, megboc-
sátó és felemelô szeretetének földi és örök bol dog sá-
gát! Nem egyszer figyelmeztették, hogy érdemte-

lenre pazarolja szeretetét és jóságát: nem látta és nem
akarta látni. Erôs lélekkel remélte, hogy jobb,
tisztább, nemesebb nemzedéket fog nevelni Istennek
és egyházának. S mi hisszük, látjuk, hogy püspök
atyánknak igaza volt. Egyeseknek sajnálatos szo mo-
rú hûtlensége nem cáfolhatja meg az ifjúság püspöke
élete munkájának áldásos sikereit. Hisszük és re mél-
jük, hogy még a hûtlenné vált s gyenge gyermekei is
megerôsödnek s visszatérnek az ô imádsága és síron
túl tartó szeretetének erejébôl.

Nem lehet meglepô, hogy ezt a nagy s meleg
szeretetet az emberek rajongó szeretete viszonozta.
Bárhol jelent meg, felvillantak a szemek és püspök
atyánk finom nemes alakját körülvette az emberek
tömege. Öreg emberek, nagyapák és nagyanyák
épp úgy, mint kis diákunokáik és fiaik boldogok
voltak, ha kézét és ruhája szegélyét megcsókolhat-
ták. Híveink lelkében és szívében kitörülhetetlenül él
Püspök Atyánk jóságos, szeretettel teljes, elragadó
varázsú személyisége.

A Mindenható kifürkészhetetlen akarata szerint
megszûnt a jó atya apostoli munkája. Az utolsó esz-
tendôket a beteg test visszavonultságában töltötte el.
Testi ereje folytonos gyengüléssel hagyta el a mun ka-
kép telenségig. Ez alatt Isten szent akaratán megnyu-
godva, csodálatos nagy lélekkel látta, hogyan szûkül
mind kisebb térre földi tevékenysége, hogyan hul-
lanak le róla a földi bilincsek. Nem panaszkodott; so-
ha magáról, betegségérôl nem beszélt: az apostoli
munka, a krisztusi szeretet hôse a lemondásban is
csodálatosan nagy volt. „Ha valakinek szolgálatot te-
he tek vele”, ezzel a mélységes értelmû szóval szen ve-
dett  és  élte  utolsó  napjait,  amíg  az  irgalmas  Isten
szenvedéseinek és apostoli munkájának jutalmát,
nagy emberszeretetéért az örök szeretet viszonzását
meg nem adta neki.

Mailáth  püspök  meghalt  e  világnak.  Soha  meg
nem szûnô szeretettel és hálával imádkozunk érte
azzal a biztos reménységgel, hogy szeretett egy-
házmegyéjéért, papságáért és híveiért – értünk köz-
ben jár Istennél.

Jóságos atyánk, élj Krisztussal!
(Erdélyi Iskola – 1939/40, VII. 7-8. 403-406.)

A nyu ga ti ál la mok ban ha tal mas és anya gi ak kal
bôven el lá tott szer ve ze tek fog lal koz nak a nép is ko-
lán kí vü li mû ve lé sé vel. Az észa ki or szá gok ban már
több év ti ze des múlt ra visszatekintô népfôiskolák mû-
köd nek és a töb bi nem ze tek nél is leg alább a köz ok-
ta tás ügyi mi nisz té ri um mel lé be osz tott kü lön osz tály
irá nyít ja ezt a mun kát. A nép is ko lán kí vü li mû ve lé se
ér de ké ben nagy ál do za to kat vál lal nak, ha bár fej lett
ok ta tás ügy ük szin te hi ány ta la nul, száz szá za lé ko san
biz to sít ja a nép alap mû velt sé gét. Ná lunk csak most
je lent ke zik egy bi zony ta lan érdeklôdés a nép ne ve lés
iránt. S az is in kább di vat ként, a ná lunk szo ká sos
úton, szó la mok szár nyán és az ön rek lám öb lös
hang ján, vagy mûkedvelô bí rál ga tás hoz zá nem értô

hoz zá szó lá sa i ban ér ke zik. De ezt is biz ta tó jel nek
kell ven nünk, mert egyelôre fon tos, hogy bár mi lyen
for má ban, csak mi nél töb bet em le ges sék. Ta lán
elôsegíti, hogy las san-las san ez a kér dés is be ér kez-
zék ar ra a te rü let re, mely re az er dé lyi ma gyar ér tel-
mi ség érdeklôdô csáp ja it idônként ki szok ta nyúj ta ni
és az oda tolt kér dé se ket ím mel-ám mal bár, de kö rül-
ta po gat ja. A kér dés egész jelentôségének fel fo gá sá-
tól  és  fôképp  az  ab  ból  re  ánk  há  ru  ló  mun  ka  ko  moly
vál la lá sá tól még messze va gyunk, azon ban em le ge -
té se is hoz zá já rul hat, hogy fel en ged jen a fa gyos, sôt
ci ni kus kö zöny, mely ma sok szor mell be vág ja,
visszahôkölteti a jószándékot is.

A nép ne ve lés cél ja kettôs. Mint a ne ve lés ál ta lá-

Az is ko lán kí vü li nép ne ve lés fel ada tai
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ban, a nép ne ve lés az egész em bert te kin ti, egyé ni és
tár sa dal mi vo nat ko zá sá ban ve szi és akar ja tö ké le te-
seb bé ten ni. Cél ja te hát: né pünk tö me gé nél gya ra pí-
ta ni az egyé ni és a tár sa dal mi mû velt sé get.

I.
Egyé ni mû velt ség re min den ki nek, a nép egy sze-

rû fi á nak is jo ga van. A nép is ko la csak az el en ged he-
tet len ele mi is me re te ket ad ja meg. A fog lal ko zás kö-
ré be vá gó is me re tek pe dig min dig csak egy irá nyú,
arány lag szûk te rü le tet ölel nek át. A sze mé lyi ség ki-
bon ta ko zá sá hoz azon ban több re, bi zo nyos fo kú tel-
jes ség re van szük ség. A fog lal ko zás hoz lán colt em-
ber másirányú ké pes sé ge i nek fog lal koz ta tá sa és a
tel jes ség re törekvô tes ti-lel ki igé nyek nek va la me lyes
ki elé gí té se nél kül el bol dog ta la no dik, fél szeg, va la-
mennyi re min dig nyo mo rék ma rad. A ta nár, pap
stb. fél szeg, él he tet len tí pu sa it is mer jük. A se bész a
belsô be teg sé ge ket is bonc ké se alap ján, se bé sze ti
szem pont ból vizs gál ja. A ci pész a szín da rab ban is
legelôször a szereplôk láb be li jét ve szi ész re, s egyet-
len él mény ként az egészbôl ta lán ezt az ész le le tét vi-
szi ha za. A ri por ter ké pes a té pett szí vû anyát, aki a
sze ren csét le nül járt fia ra va ta la mel lett a fáj da lom
alatt ros ka do zik, val la tó ra fog ni, a rész le tek kö nyör-
te len vissza idé zé sé ben új ra meg gyö tör ni, mert fog-
lal ko zá sa be ide gez te a hír adás ra, és az élet je len sé gei
csak annyi ban és ak kor ér dek lik, ha azok ból szen zá-
ci ót tud ka nya rí ta ni. Ha son ló pél dá kat a mai élet
spe ci a li zá ló irá nya, a fog lal ko zá so kat vég le te kig
rész letezô tö rek vé se kö vet kez té ben bôven ta lá lunk
bár me lyik te rü le ten.

Amint azon ban ezek nél, mint ne vet sé ges, más kor
mint bán tó fél szeg sé get ész re ve szünk, a nép nél haj-
lan dók va gyunk ren des, vál toz ta tás ra nem szo ru ló
ál la pot nak te kin te ni. Pe dig, amint ki üt kö zik az egy-
ol da lú mû velt ség fo gya té kos sá ga s amint meg lát juk
azt, hogy az egyoldalúlag kép zett em ber mi lyen ér-
tel met le nül áll az élet töb bi je len sé ge i vel szem ben,
sok szor mennyi re ügyet len az élet egy sze rû kö rül-
mé nyei kö zött is, és mennyi re nem tud ja az élet tel-
jes sé gét át fog ni, él vez ni, sze mé lyi sé ge tar tal mát ki-
töl te ni, ugyan úgy észrevehetôk, hogy a nép mos ta ni
ál la po ta nem ren des, nem szük ség sze rû, nem ter mé-
sze tes, ha nem mél tat lan ál la pot, a tel je sebb élet re
ráképesítô, ne ki va ló mû velt ség hi á nyá nak kö vet-
kez mé nye. Nem a fel szí nes vá ro si kul tú ra hi ány zik
ne ki, ami a vá ros la kók nagy ré szé nél is csak mély ség
és belsô tar ta lom nél kü li külsô máz, ha nem a reá sza-
bott, kö rül mé nye i hez mért olyan ne ve lés, mely ér tel-
mi, aka ra ti és ér zel mi vi lá gát tel je seb bé ten né.

„Eu ró pa leg ér tel me sebb pa raszt ja”
Az ér te lem mû ve lé se a nép ne ve lés fel ada tai kö-

zött az elsô he lyen áll. Reclus fran cia föld rajz tu dós
azt mond ja a ma gyar pa raszt ról, hogy Eu ró pa leg ér-
tel me sebb pa raszt ja. A vi lág há bo rú alatt szám ta lan-
szor nyi lat koz tak ha son ló an ide gen nem ze tek tiszt jei
a ma gyar ba ka értelmességérôl. S aki kül föld ön járt
és össze ha son lít hat ja né pün ket a töb bi nem ze tek né-
pé vel, ma ga is meggyôzôdhetik errôl. Akár hány szor
na gyobb lel ki gyö nyö rû sé get je lent a tár sal gás egy
át la go san ér tel mes fa lu si gaz dá val, mint a mû velt
kö zép osz tály egyik-má sik tag já val. De ezt a szin te
ki vé te les ké pes sé get par la gon hagy tuk, ki mû ve lé sé-
vel nem törôdtünk. A ma ga erejébôl nem tu dott lé-
pést tar ta ni a meg gyor sult ha la dás sal s az élet el ha-
ladt mel let te. Sze me it nem nyi tot tuk fel és fü le it nem
szok tat tuk hoz zá, hogy a vé le mé nyek zson gá sá ból

ki fog ja a tisz ta han got és a vé le mé nyek kö zött meg-
lás sa az iga zit. Sza bad zsák má nya lett a ha zug és
megtévesztô esz mék nek, a test tel-lé lek kel egy for-
mán üzérkedô szel lem nek s a sze ren csé sebb, a ta-
nult jai törôdése foly tán mû velt ség ben ha la dó né pek
messze fö lé je ke rül tek.

A né pünk mû ve lé sé re irá nyu ló tö rek vé sek nek a
sú lyos mu lasz tá so kat pó tol ni uk kell, mert a szel le mi
ru gal mas ság ma szük sé ge sebb kel lék, mint a múlt-
ban. Az élet ré gi, áttekinthetô for mái fel bom lot tak és
össze ku szá lód tak. A for ga ta gos je len má ról hol nap-
ra új hely ze te ket te remt, új fel ada tok, vá rat lan ne-
héz sé gek buk kan nak fel mind egy re. S né pün ket meg
kell ta ní ta nunk gon dol koz ni, hogy az össze vissza-
ság ban tud jon el iga zod ni. Fel kell sze rel nünk a szük-
sé ges tud ni va lók kal, hogy ne in dul jon el vak tá ban a
más fe je, az elé je do bott za va ros vagy rossz szán dé-
kú igék után, ha nem lás son, ítél ni, dön te ni, a ma ga
lá bán jár ni tud jon. Ne héz kes vagy hi szé keny gon-
dol ko zás sal, tá gabb lá tó kör és gyors al kal maz ko dó
kész ség nél kül ál do za tul esik a vak kö rül mény nek és
ga ráz da szán dé kok nak.

Az ér te lem mû ve lé sé hez szá mít hat juk a hi va tás
kö ré be vá gó is me re tek gya ra pí tá sá nak kö te les sé gét
is. A népnevelôtôl nem le het ugyan el vár ni, hogy
egyút tal gaz da sá gi szak ok ta tó is le gyen, de a nép
ilyen irá nyú fel vi lá go sí tá sát, gaz da sá gi gya ra po dá-
sá nak elômozdítását, a gaz da sá gi is me re tek el sa já tí-
tá sá ra szol gá ló al kal mak szer zé sét vál lal ni kell. Ha-
bár a szel le mi és er köl csi szín vo nal nem függ szük-
ség sze rû en össze az anya gi ja vak mér té ké vel – van-
nak mû ve let len és rossz er köl csû gaz da gok, és mû-
velt, jel le mes, igen szép éle tû sze gé nyek – azon ban
ál ta lá nos ság ban a ma ga sabb ren dû mû velt ség még is
anya gi kul tú rán épül fel. Aki nek a min den na pi ke-
nyér nyo masz tó gond, an nak ne héz az ismeretter-
jesztô elôadások lá to ga tá sa, köny vek be szer zé se, de
ne héz a menny or szág fe lé vezetô út is. Paupertas
maxima meretrix.

Hi ány zik a ta nult ma gyar gaz da-, ipa ros- és ke-
res kedôtársadalom.

Szé che nyi ír ja a Hi tel ben: „Az ész erô, s így az ész
bol dog ság”. A leg na gyobb ma gyar itt a ki mû velt
emberfôrôl, a jó és tö ké le tes építômesterrôl, a mé-
lyebb tu do má nyú gaz dák ról, a jó zan ta nult sá gú ve-
zé rekrôl, az al kal mas tu laj don sá gok kal rendelkezô
bir to ko sok ról: szó val a sa ját fog lal ko zá suk ban kép-
zett pol gá rok ról be szél, „közértelmességrôl, mely nél
fog vást – ír ja to vább – a bölcs nem ze te ket má zsál ja. S
ez men nél na gyobb, an nál ke ve seb bet szo rul má sok-
ra s így an nál füg get le nebb s erôsebb a nem zet.”

S ha a té nye ket Szé che nyi mon dá sá nak fé nyé nél
vizs gál juk, né pünk mos ta ni gaz da sá gi helyzetébôl
még sú lyo sabb vád ko mor lik elô, me lyet a gaz da sá gi
vál ság és a po li ti ka is mert tö rek vé sei alig eny hít het-
nek. Ezek két ség te le nül be le ját szot tak le sze gé nye dé-
sünk be, de be kell is mer nünk, hogy elsôsorban mû-
ve let len sé günk, a Szé che nyi -fé le köz mû velt ség hi á-
nyá nak kö vet kez mé nye, hogy gaz da sá gi lag a meg-
ka pasz ko dás, az el len ál lás ko moly kí sér le te nél kül
el zu han tunk és egé szen alul ke rül tünk. A nyu ga ti
né pek gaz da sá gi hely ze té ben be ál lott rosszab bo dás
csak egy na gyon igé nyes élet vi szony la gos le szál lí tá-
sát je len ti, a szász nép a ve lünk kö zös sors ban is tart-
ja ma gát, a mi né pünk azon ban hi he tet len igény te-
len ség re kény sze rült s gyökereitôl le tép ve vég ze tes
ará nyok ban kal ló dik szer te szét az egész or szág ban.
Nyílt esze, ta nu lé kony sá ga, ki vé te les nek mond ha tó
át la gos ér tel mi ké pes sé ge nem se gí tett raj ta, nem lett
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szá má ra „az erô és bol dog ság” for rá sa. Tár sa dal-
munk ból hi ány zott a ta nult ma gyar gaz da-, ipa ros-
és kereskedô-társadalom. Nem volt, aki a dol go zó
nép fi a i nak sor sát szí vén vi sel te s az adott nagy sze rû
ké pes sé gek ki mû ve lé sét vál lal ta vol na. Fur fang ra,
ra vasz ság ra, kö rül mé nye i hez mért és al kal ma zott le-
le mé nyes ség re ránevelôdött, mert éle té nek út ja min-
dig les ben ál ló ve sze del mek és ga lád szán dé kok kö-
zött ve ze tett, de fog lal ko zá sá nak új fo gá sa i ra, a gaz-
dál ko dás újabb esz kö ze i re és ki adó sabb mód sze re i re
nem ta ní tot ta sen ki.

In du ló nép ne ve lé sünk mun ka terv ében a gaz da-
sá gi mû velt ség gya ra pí tá sa lé nye ges rész. A fog lal-
ko zás ban va ló jár tas ság, a fog lal ko zás hoz tar to zó is-
me re tek bir tok lá sa lel ki erô is. Erôsíti az ön tu da tot,
biz tos sá got köl csö nöz és örö met ad a mun ká hoz. És
ez az öröm és biz tos ság ép pen úgy hoz zá tar to zik az
em be ri élet hez, ép pen olyan ter mé sze tes igé nye min-
den ki nek, aki meg szü le tett, mint a tisz tes sé ges meg-
él he tés hez elég sé ges ke nyér.

A mély és tisz ta ke dély
A tu dás azon ban egy ma gá ban nem elég. Be kép-

zelt té te het, de sze mé lyi ség tar tal mát, tel jes kép zett-
sé gét nem ad ja meg. Az egyen sú lyo zott em be ribb
em bert az ér tel mi, aka ra ti és ér zel mi vi lág nak ará-
nyos és együt tes mû ve lé se ala kít ja ki. A nép ne ve lés
te hát az aka rat és ke dély tö ké le te sí té sét nem ha nya-
gol hat ja el.

Ma ga sabb cél ki tû zé sek és azok nak kö vet ke ze tes
ke resz tül vi te le nél kül egyik fog lal ko zás ban sem le-
het bol do gul ni. Ma kü lö nö sen sok aka dály esik min-
den ki út já ba s kéz ben tar tott, erôs, edzett aka rat ra
van szük ség, hogy ne tor pan jon meg, ha nem bát ran
ne ki vág jon új ra és új ra. Az aka rat nél kü li vagy
akaratgyönge em ber az élet fel ada tok kal és ne héz sé-
gek kel zsú folt or szág út ján csak buk dá csol. S a nép-
ne ve lés nek, lé vén elsôsorban er köl csi kér dés, el sôd-
le ges cél ja, hogy az em bert ko runk egye te mes zsib-
ba dá sá ból fel sza ba dít sa, a té to va ság ból ki ránt sa s a
szé le sebb ré te gek egye de it is igaz sza bad ság ra, füg-
get len ség re és ön ura lom ra ne vel je. A cél já val tisz tá-
ban lévô nép ne ve lés az iro dal mat és tör té nel met az
ál ta lá nos és né pi mû velt ség ápo lá sa mel lett en nek a
fel adat nak a szol gá la tá ban hasz nál ja fel. A ne me sebb
esz mé nye ket ezek ben kap ja meg, és ezek ál tal vi he ti
a nép hez utá noz ha tó kö zel ség be.

A ke dély ne ve lés fon tos sá gát ta lán szük ség te le-
nebb rész le te seb ben in do kol ni. Éle tünk ki et len si va-
ta gá ban egyik legüdítôbb je len ség, leg na gyobb vi-
gasz ta lás a mély, tisz ta ke dély. S csak né pünk kedv-
te lé se i re, szó ra ko zá sa i ra, mu lat sá ga i ra és a haj da ni
szép nép szo kás ok el dur vult mai for má i ra kell gon-
dol nunk, hogy rá döb ben jünk ezen a té ren vá ró ha-
laszt ha tat lan nagy mun ká ra. Mi az iga zi faj sze re tet
(ami nem a han gos mell dön ge tés ben és kér ke dés ben
áll!) és bi zo nyos lel ki mû velt ség hi á nya kö vet kez té-
ben haj lan dók va gyunk a dur va vir tus ko dást is fa ji
erény nek minôsíteni, ha sze rét ejt het jük, szín pad ra is
visszük (pl. Szé kely guzsalyas); hi val ko dunk az zal,
amit szé gyell nünk és ta kar gat nunk kel le ne, ho lott a
né pünk nél egyet len va sár nap dél után ta pasz tal ha tó
sok dur va ság lát tá ra mély sé ges szo mo rú ság nak kell
rá te le ped nie min den lé lek re, aki fa já nak ja vát ôszin-
tén akar ja. Mu lat sá gai dur vák, ke dé lyes ke dé sei te le
van nak sze men sze dett, arc pi rí tó trá gár ság gal. A fa-
lu si le gény nem éne kel ve, ha nem böm böl ve megy
vé gig az ut cán. S bár mennyi re til ta ko zik ben nünk
min den csepp vér, ha tét le nek ma ra dunk, be tel je se-

dik raj tunk a ka ján jós lat, ko por són kat ácsol juk. Mert
egy nép, mely nek fi a tal sá ga ke re si a ré szeg sé get,
szán dé kos elál la ti a so dást és szin te min den mu lat sá-
gát vér on tás sal vég zi, hom lo kán egy szé gyen tel jes
ha lál bé lye gét hor doz za.

Nép ne ve lé sünk re ezen a té ren ne héz fel ada tok
vár nak. Pri mi tív és el hí zott ösz tö nök kel kell meg-
küz de nie, ami hez erôt elsôsorban a val lá sos életbôl
me rít het. A val lás kü lön ben is a nép ne ve lé si mun ka
alap ja, a val lás erôi nél kül ered mé nyes nép ne ve lés
nincs. A nép lel ke mé lyén, dur va sá gai el le né re is
erô sen és ele ve nen ke resz tény. A zû rös élet sej tel mes
su ha ná sa it és érzékelhetô pat to gá sa it, a rej tett és lát-
ha tó dol gok zsi va ját, össze vissza sá gát val lá si kép le-
té nek se gít sé gé vel ren de zi és fog ja össze egy ség be.
Az élet harc ban el bá gyadt vagy meg se be sült lel ké vel
is erôért és vi gasz ta lá sért val lá sá hoz me ne kül. Ke dé-
lyé hez itt le het a leg könnyeb ben és a leg hat ha tó sab-
ban hoz zá fér ni.

A lé lek mé lyebb já ra ta i ba be hú zó dó val lás er köl-
csi erôk mel lett az ének- és sza va ló kó ru sok, ver sek,
tör té ne tek, al kal mas já té kok, ün nep sé gek, szó ra ko-
zá sok, ellenôrzött mu lat sá gok is ha té kony esz kö zök.
Ezek se gít sé gé vel el von juk a dur vább al kal mak tól s
ugyan ak kor ne me seb bet adunk. A ne ve lést a gyer-
mek nél kell kez de nünk, de a fi a tal ság és felnôttek
ilyen ará nyú fog lal koz ta tá sá val gyor sít hat juk, hogy
né pünk az el csú fí tó dur va sá gok ból las san kivetkôz-
zék, örül ni tud jon az élet tisz ta örö me i nek, az ot rom-
ba tré fák és ká ros mu lat sá gok he lyett ne mes szó ra-
ko zá sok ban, ke dé lyes együtt lét ben lel je örö mét.

II.
A tár sa dal mi vo nat ko zá sok az em ber tár sas ter-

mészetébôl kö vet kez nek. Min den em ber kö zös ség be
il leszt ve él, a csa lád, a nem zet, ál lam és em be ri ség bi-
zo nyos fo kig zárt, de egy re tá gu ló és egy más ba
átmenô kö rei fog ják kö rül. Az egyén éle te a má sok
éle té hez kap cso ló dik, mun ká ját, éle tét má sok éle te,
mun ká ja ki egé szí ti, át ve szi. S ez a kö rül mény köl csö-
nös kö te les sé ge ket és jo go kat ál lít fel, meg ha tá roz za
az egyed ma ga tar tá sát. A nép ne ve lés te hát nem
hagy hat ja fi gyel men kí vül, hogy a nép egye de it he-
lyes ma ga tar tás ra ne vel je a tár sa dal mi vi szony la tok
szem pont jai sze rint is.

Gyökérkötô erôk
Elsô he lyen a csa lá di ér zés és csa lá di as gon dol ko-

zás ne ve lé se áll. A gyil kos, mo dern szel lem ron tá sa
már né pünk csa lá di éle tén is észrevehetô. Ko runk
be teg gon do la tai be ha tol tak és zül lesz tik a fa lu egy-
kor szép, tisz ta, pél da sze rû csa lá di éle tét. A sza bad-
el vû irány zat mes ter ke dé sei és a bol se viz mus nyers
pro pa gan dá ja itt egy vo na lon ha lad tak és egy más-
nak se gí tet tek. Együt tes ha tá suk kö vet kez té ben vá-
ro son a nép hez szá mí tott osz tá lyok csa lá di éle te ép-
pen olyan szét hul ló, mint a mo dern er kölccsel tet-
szelgô felsôbb kö rö ké, de ro ha mo san eb be az irány-
ba tart a fa lu is.

A fo lya ma tot a mi né pünk nél gyor sít ják a rend kí-
vül ne héz meg él he té si vi szo nyok. A gond tö me gek-
ben szór ja szét a ma gyar csa lá dok tag ja it egy más tól.
S ke gyet len sor sa, nél kü lö zé sei, a szá má ra még nyit-
va ha gyott fog lal ko zá sok dur va jel le ge, foly to nos
küz del me, ál lan dó an az el dur vu lás sal, a lel ki élet te-
len ség gel fe nye get. És a nép ne ve lés legsürgôsebb
fel ada ta, hogy a szülôkben a gyer mek, a gyer mek-
ben és if jak ban a szülôk irán ti sze re tet nek fel ve ré sé-
vel, ál lan dó éb ren tar tá sá val, ne me sí té sé vel, a vér sé gi
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vi szo nyok ból szár ma zó különbözô kö te les sé gek
meg is mer te té sé vel: szó val a csa lá di élet ne me sí té sé re
irá nyu ló terv sze rû és ki tar tó mun ká val a szen ve dé-
sek és meg pró bál ta tá sok tü zé be lö kött né pünk szá-
má ra leg alább a leg em be ribb kö zös ség nek, a csa lá di
élet nek vi gasz ta lá sa it biz to sít sa.

A népnevelésnek társadalmi vonatkozásban má-
so dik feladata a honismeret közvetítése. A honisme-
ret nek gyökérkötô ereje van. A nép fiát szûkebb
hazájának, fajának, népe múltjának, küzdelmeinek,
nagy fiainak ismerete, a nép életmegnyilvánulása i-
nak tudatos látása, a honi szokások szeretete, a hazai
röghöz és az otthon küszöbéhez köti. Ha tudatosan
nézheti szülôföldjét és annak életét, másképp értéke-
li, és idegenbôl is visszavágyik. A honismeret azzal,
hogy megismerteti a néppel a szülôföld történelmi
múltját, állat- és növényvilágát, az ott született nép-
me séket, a népmûvészet virágait, melyek saját lel ké-
bôl fakadtak és a népszokások tiszta formáit, rán-
eveli értékeinek megbecsülésére és a szûkebb hazájá-
nak talajába hatoló, ezer ágazású, dús lelki gyö kér-
ze tét öntözi.

Ezen a téren már elismerô munkát végeztek egye-
sek. Domokos Pál Péter székelyszôttes mozgalma, a
magyar népi ének- és zenekultúra érdekében kifejtett
buzgólkodása, Kós Károly, Albrecht Dezsô kalotasze-
gi munkája, az Ezer székely leány-napok stb. hatása
alatt munkába álltak mások is, és remélhetjük, hogy a
szépen indult munka általános és lassankint teljesebb,
a honismeret egész körét felölelô lesz.

A szétzilált népi lelkület helyreállítása
Társadalmi irányban harmadik feladata és egy-

ben legmélyebb értelme a népnevelésnek, hogy
nemzetté nevelje a közös származás által összefogott
embereket. Történelmünk utolsó két évtizede újból
megmutatta mennyire reánk (s nem a német népre!)
találnak Goethe keserû szavai: „Im einzelnen so
vorzügligh und als Volk so miserabel.” Egyenkint
véve, külön-külön nagyszerû magyarok vagyunk
mind, de tömegünkben, mint népnek, szánalmas a
magatartásunk. Most kitûnt és megvilágosodott
azok számára is, akik addig a hazug magyar roman-
tika rózsaszínû szemüvegén keresztül nézték a
nemzetet, hogy fennen hirdetett nemzeti egységünk
pusztán politikai, belsô erô nélküli egység volt, nem
nyúlt le a magyarság összességének lelkébe s az elsô
komoly teherpróba alatt széthullott. Mihelyt a poli-
tikai abroncs széthullott, nyomban felemelték fe jü ket
a régi és új ellentétes erôk.

Volt talán egy pillanat 1919 és 1920 táján, amikor
az egység lelki elôfeltétele nem hiányzott s meg
lehetett volna teremteni, ha akad, aki a sok jó szán dé-
kot összefogja, megedzze és együtt tartsa. De az elsô
egymásra találás futó pillanata után, nyomban elô-
kun korodtak az egyéni törekvések, a csoportok ér-
de kei, a régi ellentétek, és a magyarság különbözô
rétegei olyan érdekközösség nélkül éltek egymás
mellett, vagy egymás ellen, mintha nem történt vol-
na az égvilágon semmi.

S  ma  is  így  van:  körünkön  belül  titkos  és  nyílt
csoportosulások, érdekösszefogások, önzô célú vál-
lalkozások, öncélúvá tompult osztályok ezerfelé rán-
gatják az amúgy is laza nemzeti lelkületet. Munkás-
ságunkat ma nem sikerült bevonni közösségünkbe, a
falusi tömegektôl talán még távolabb állunk, mint
eddig, mert értelmiségi osztályunk a meddô politi-
kai szólamokon túl most sem jutott. Végzetesen az
el  proletarizálódás útján van, de a néphez anyagi

leszegényedésében sem érkezett lelkileg közelebb.
Idegen mûveltségében idegenül és s régi osztály-
hely zete foszlányait szorongatva a néptôl távol, kü-
lön keresi boldogulása útjait.

Egészen természetes, hogy a javulást, és további
fokon: a szilárd öntudatos nép egység megte rem té-
sét célzó munkának a tanultak körébôl kell kiindul-
nia. Az értelmiségi osztálynak rá kell ébrednie, hogy
a mûveltségbeli és lelki távolság kiküszöbölése az ô
feladata. Ami alatt nem a mûveltség egyformásítását
értjük, nem is a tanultak idônkénti kirándulását a
néphez fölényes kioktatások vagy lírai ömlengések
céljából, még kevésbé a felszínes városi mûveltség
reámázolását a falura, hanem a közös sors becsületes
vállalását, a népi érdekek önzetlen szolgálatát, és a
legkülönbözôbb foglalkozásokon keresztül a néppel
való közvetlen – hogy úgy mondjam – fizikai közel-
ség, az önzetlen, céltudatos népnevelô munkával pe-
dig a lelki közelség megteremté sét. A népnevelés
feladata az, hogy a nép mind több egyedének meg-
ad ja a lehetô legnagyobb fokú neki való mûveltsé-
get. Az egységet a nevelési eszmények és a köz ve tí-
tésre szánt mûvelôdési javak közössége biztosítja. S
az erdélyi magyar értelmiség elutasít hatatlan, de
szép hivatása, hogy a nevelési eszmé nyeket elôbb a
maga számára világosan kidolgozva, érdekkülönb-
ségbe lépjen a néppel, s a közös múlt és lélek nagysz-
erû mûvelôdési értékeit közkinccsé téve, a szétzilált
népi lelkület egységét helyreállítsa.

Szegfû Gyula írja Széchenyirôl: „Ahhoz, hogy ta-
pasz talatait gyümölcsöztethesse, elôbb meg kell
találnia  az  útját  saját  népéhez.  Ez  is  megtörtént.  A
császári királyi katonatisztet nem valami parasztro-
mantika, hazug vagy félmûvelt érzés kötötte össze
legénységével debreceni helyôrségében; ellenkezô-
leg: valami folyvást eltaszítá e mûveletlen, szinte
állati sorban hagyott magyar parasztok tömegétôl,
de egyszersmind akaratán kívül, az öntudat alatt
mûködô közösségi erôk is megmozdultak, vére vitte
az elhagyott emberekhez, kiknek vadsága vissza ta-
szí tó volt számára. De taszítás és vonzás zavarából
lassanként megülepedett a mûvelt ember és magyar
ember gondolkozása: felismerte, hogy egy vér ezek-
bôl, felismerte, hogy ô is magyar, akinek Isten
hasonlíthatatlanul több erôt, tehetséget és eszközt
adott kezébe vérei felsegítésére, akinek tehát köte-
lessége mindazt az elmaradt árva magyarság javára
felhasználni. Felismerte a magyar parlagot, s a felis-
merés pillanatában tudnia kellett, hogy ezt a par-
lagot ô fogja kiirtani, a magyarságot ô fogja meg-
nemesíteni.”

Ha népünk kendôzetlen helyzetéhez még hoz-
zánézzük a szélesebb távlatok jeleit is, láthatjuk,
hogy az emberiség jelenében az elvakultság apo ka-
lip tikus méretû borzalmak elôkészítésén dolgozik.
De az emberiség feje fölött gyülekezô viharfelhôk
sötét kavargásából sem nehéz kikövetkeztetni, hogy
a mostani vajúdás után következô, már alakuló új
korba a népek életüket, akár bekö vetkeznek a ké szü-
lô katasztrófák, akár gyôz a békés belátás, csak er-
köl csi erôik teljességével menthetik át. Vajon lesz-e a
magyar népnek Széchenyi-lel kületû értelmisége,
ame lyik ezt belátja s a történelmi szándékhoz a ma ga
munkás vérét lázas készséggel hozzáadja?

(Er dé lyi Tu dó sí tó – 1935. XVI II. évf. szep t.)



A jó és rossz ôsi küzdelme ko runk színpadán a
sze me ink elôtt fo lyik, s már apo ka lip ti kus méreteket
öltött. Az ártatlanoknak és ártalmatlanoknak hitt
eszmék, me lye ket jámbor tudósok ed dig könyvek-
ben és tudóskodó elôadások ban, po li ti kai vezérek
pe dig szórakoztató ka kas vi a dal okon vi tat tak, élet
nélküli világukból földre érve életalakító igénnyel
áll tak az em ber elé, s társadalmi útjukat ma vér és
pusz tulás jel zi. Is ten an gyalának és az em ber rom-
lására törô szellemvilág vezérének a har ca ez. S a
küzdelem, mint feltartóztathatatlan tûzvész, átterjed
az em be ri élet min den síkjára, és – mint ha mindkét
fél a döntést akarná kikényszeríteni az összes erôk
be dobásával – az egész arc vo na lon: erkölcsi téren,
tu dományokban, iro da lom ban, társadalmi és po li ti-
kai síkon egy for ma elkeseredéssel fo lyik a végzetes
tu sa. Az egye te mes párviadalban min den kérdésbe
van téve, ami em be ri élet és érték hordozója, de min-
ket fôképp a harc nak az a része érint egészen közel-
rôl, amely ben a család és a nép mi voltát és sorsát
vitatják.

A család az a legelsô, ôsközösség, melybôl az
emberiség élete fa kad. Az egyes emberé, de a népeké
is, a tes ti élet, de a szellem-erkölcsi élet is. Az egy-
más ra következô nemzedékek so ra in nen bom lik elô,
és végeredményben itt sûrûsödik össze az
emberiségnek min den küzdelme és gyôzelme, min-
den szenvedése és öröme, min den fáradsága és len-
dü lete. A legbensôségesebb em be ri szeretet kö zös-
ségnek a sértetlen állapota tehát, az az: a család
egész sége, erkölcsi tisztasága, szilárd ke re te, a csor-
bíthatatlan szülôi tekintély, a férj és feleség, a szülô
és gyer mek ren de zett vi szo nya együtt biztosítják
azo kat a feltételeket, ame lyek szükségesek ah hoz,
hogy egészséges testû, megbízható erkölcsû és al-
kotó készségû em be rek születhessenek, és életké pes,
alkotó erejû népek képzôdjenek.

Ko runk rontó szel le me azon ban ezt az élethor-
dozó intézményt is megtámadta. A teremtô Is ten fél-
reérthetetlenül meg határozta törvényeit, de a mo-
dern em ber hang za tos jel sza vak kal, kifelé a tu do-
mány és az egyéni szabadság nevében, valójában pe-
dig mérhetetlenül önzô lelkületbôl, ki kezd te és meg-
ve tet te eze ket. A következmények elôtt le he tet len
sze met huny ni. Mióta a házasság törvényei meg la-
zul tak s célja és tar tal ma kez dett el sik kad ni: virágot
fakasztó ta vasz he lyett levelét hullató ôszben járunk,
az emberiség életfája szu vas. A szere tet kö zösség he-
lyett, mely ben a legboldogítóbb és legdúsabb em be ri
vi szo nyok nak kel le ne fejlôdniük, a csalódott, egy-
más ra unt, ide ges és bánatos, állandóan szétinduló
vagy már szétment házasok tömegével találkozunk;
egészséges lelkû gyer me kek he lyett pe dig fészekbôl
ki esett, didergôs madárfiókákat látunk, elvált szülôk
gyer me ke it, akik szeretô gondoskodás és felelôs
nevelôi hatás hiányában fázós lélekkel, meg edzet len
jel lem mel nônek fel.

A népek sor sa fölött is áll a harc, és pe dig nyíltan
és nyer sen. Az elméletek a nemzetköziségrôl és nem-
ze ti eszmérôl, me lyek ma két kibékíthetetlen tá bor  ra
osztják az emberiséget, s „lét vagy nem-lét” kérdése

elé állítanak min den nem ze tet. Min den ki nek, mint
az élet-halál harc ba bekötött magányos em ber nek,
kötelessége, hogy összes tes ti és lel ki, anya gi, szel le-
mi és erkölcsi erôi ôrizze, meg nyis sa az erôk legmé-
lyebb forrásait és úgy vállalja a rákény sze rített
küzdelmet. Mi lyen esélyekkel in dul hat hát az a nép,
ame lyik erôi a házasság szentségi jelle gé nek és Isten-
tôl ren delt céljának el sik kasztásával, a családi élet
felelôtlen lazításával már a legôsibb és leg  gaz da gabb
forrásnál veszendôbe hagy ja?

Amint a családban a szülôk és gyer me kek össze-
tartoznak, és meg határozott közösséget al kot nak,
úgy a gyer me kek gyer me kei, a nemzedékek egymás-
ból kibomló számtalan so ra és köre is összetartozik
és valóságos egységet al kot. Nem képzelôdés tehát,
nem pusztán érzelem avagy ke gye le tes emlékezés,
hogy a közös ôsöktôl való származás élet- és sors kö-
zös séget je lent. Az örökölt vér parányaiban kap juk
azo  kat a ki mond ha tat la nul ha tal mas, ti tok za tos erô-
ket, me lyek szervezetünket építik és éltetik, s ame-
lyek nek hullámzása sok ban meg határozza kedély vi-
lá gunkat is. A vér és nevelés közösségével együtt jár,
hogy egy származású és nevelésû em be rek érzelmi
élete, szíve-vére közös: egyformán szo mor kod nak és
örülnek, sze ret nek, gyûlölnek, élnek. De ebbôl a kö-
zös  alapból  nô  ki  és  e  sze  rint  színezôdik  a  vér  és
nevelés közösségében összefogott nép szel le mi élete,
gon do la ta i nak és eszméinek világa; amint en nek a
közös érzelmi és szel le mi életnek kifejezôje a nép
anya nyel ve, me lyen a közös szív és közös lélek ér-
zel meit és gon do la ta it, céljait és vágyait, eszméit és
al kotó szándékait ki fe je zi.

Világos, hogy népet na gyobb veszély nem fe nye-
get het, mint ha gyökerében, a családban kezd el-
gyön gülni. Ame lyik nép életében a fel bom lott há zas-
sá gok tömege utal ar ra, hogy az  em be rek ben el hal-
vá nyodott a felelôsségtudat, a házastárs személyi
értékének felismerése és megbecsülése, ahol a gyer-
mekáldás el len való tiltakozás elszomorító eredmé-
nyé bôl látjuk a lehangoló tényt, hogy a népben meg-
fo gyat ko zott az életakarat, az élethez szükséges el-
szánt ság az erkölcsi érzék, ott ez zel együtt egye nes –
ha nem mértani – arányban halványodik a nép jö vô-
jé hez fûzött remény és kilátás is. Kik fogják a nép
gon do la ta it hor doz ni, értékeit megôrizni, reményeit
valóra váltani? A felelôtlenül házasodó és fe le lôt le-
nül elváló szülôktôl, s gyermekeiktôl, a fészekbôl ki-
esett fiókáktól, akik önhibájukon kívül lel ki leg va la-
mennyi re min dig félbe ma rad nak, mert küszöbtôl
küszöbig hiába ke re sik a szülôi sze re te tet, mit le het
várni?!

Nagy felelôsség tehát, hogy a szel le mek harcának
ezen a sza kaszán Is ten an gyalát erôteljesen támogas-
suk. A család és a családias érzés nevelése mel lett az
iskolának is síkra kell szállnia, hogy a házasság tisz-
taságát, felbonthatatlanságát, célját tervszerûen
mentsük, vonatkozásait feltárjuk s kitartó neveléssel
ismét azzá az élethordozó és boldogságfakasztó
szeretetközösséggé tegyük, ami nek Is ten az em ber és
a nem zet érdekében szánta.

(Erdélyi Iskola – V. évf., 1937/38, 1-2. szám, 1-2. l.)34

Család és nép
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A kiszélesített is ko la, vagy az iskolán kívüli nép-
mûvelés az a problémánk, ame lyet ta po ga tunk, na-
gyon mûkedvelô módon itt-ott meg is kezdtünk, de
gyökerében nem fog tunk meg. Pa nasz ko dunk –
újabban  elég  sûrûn  –,  hogy  népünk  el  ma  ra  dott  és
rossz, hogy különösen az ifjúság elveszítette az apák
tisz tes erkölcsi érzékét, fa ji és keresztény tájékozódó
képességét. Rom lik s az ôsök szent ha gyományaihoz
mind hûtlenebb lesz. Gyökértelenül, a vallásos talaj-
ból ki sza kad va, romboló eszmék hátán a romlás
lejtôje felé sodródik.

De hát hogy ne len ne így? A mos ta ni ifjúság nyíló
sze mek kel a háború véres esz ten de i ben lépett a vi-
lág ba. Ap ja kint ve re ke dett a nagy mészárszék va la-
me lyik frontján. Az is ko la háborús is ko la volt s itt-
hon háborús, meg bom lott erkölcsök. Szülôi felü-
gyelet és ren des ok tatás nélkül kezd te az öntudatos
életet. Vagy ha nem, ha ezek meg is vol tak és meg is
van nak, mégis mi le het abból az ifjúságból, me lyet
magára ha gyunk éppen ak kor, ami kor az életben
való tájékozódáshoz szükséges leg ele mibb, ko moly
is me re te ket nem sze rez te meg s határozott lel ki al kat
kijegecesedése még meg sem kezdôdött? Mi le gyen
belôle, ha ráhagy juk a jel lem formálását a jó és rossz
ösztönök min dig bi zony ta lan kimenetelû harcára, az
is me re tek pótlását, az életkérdések között való eliga-
zodást pe dig az üzleti serénység, vagy a rossz szán-
dé kú érdeklôdés munkájára?

Szükségleteink meglátására sok szor az elôre ju-
tott külföld példája szok ta szemünket fel nyit ni. A
népmûvelés terén az iskolapéldát Dánia ad ja. A dán
nép Norvégiától való el sza kadása idején vi gasz ta lan
állapotban volt. Szegényen, mûveletlenül, az al ko ho-
liz mus és más nagy népi bûnök po lip kar ja i ban ver-
gô dött a tel jes pusz tulás szélén. Az értelmiség ide-
genül és hi deg közönnyel állott a nép ba ja i val szem-
ben. S a nép sem érzett közösséget a tôle érzésben,
életmódban, mûveltségben távolálló felsôbb ré te gek-
kel. Egy nép fi ai vol tak, mindkettôjüket a megsem-
misülés sötét végzete fe nye get te s az összefogás, a
mentés és menekülés feltételei hiányoztak.

Ek  kor  Grundtwig  Frederic  prédikátor  vállon  ra-
gad ta és felrázta az elalélt nem ze tet. Járt, tanított,
lelkesített, szer ve zett. Apró kunyhókban összegyûj-
töt te a fáradt meg adással halálra készülô nép fi a it.
Tanított ne kik iro dal mat. A dán iro da lom mûvein át
eléjük varázsolta a dán nép esz mei alakját, meg mu-
tat ta a néplélek halált rejtô nagy bûneit és életet hor-
dozó erényeit, feltárta a nyelv szépségeit, összefogó
erejét. Tanított történelmet. A múlt felidézésével, a
le tûnt századok eseményeinek ismertetésével le-
szed  te az em be rek szemérôl az elválasztó hályogot.
A múlt eseményeiben, tanulságaiban meglátták a
társadalmi rétegek, hogy összetartoznak, a ta nult
em ber fel is mer te ta nu lat lan vér sze rin ti testvérét,
aki vel a jövôért együtt kell dol goz nia, ha élni akar.
Tanított földrajzot. A szülôföld és hon is me ret meg-
sze re tet te a ha zai rögöt. Ne vel te a népet. A ke resz-
tény erkölcsök és az is ten ben való hit felszításával
megvilágosította a sötét je lent, benyúlt a lel kek be s a
bol do gabb, szebb élet megteremtésére képes és al-
kal mas új erôket vert fel.

Ma különösen tetszetôs ki fogás le het, hogy jöj jünk
elôbb gazdasági ter vek kel. Földrajzzal, tör té ne lem-
mel, erkölcsi tanítások kal s még gazdasági is me re tek
közvetítésével sem menthetünk népet. Nem tartóz-
tathatjuk fel éppen a szegénység kö vet kez té ben meg-
gyor sult erkölcsi züllést. Mind eb ben le het sok igaz.
Paupertsa maxima meretrix. A szegénység sok er köl-
csi és nem ze ti bûnt meg hiz lalt, apró hi bá kat fekéllyé
rot hasz tott, me lyek ma, mint terjedô kelevények, rág-
ják és csúfítják a nép testét. Ez igaz. De nem sza bad
elfelejtenünk, hogy a nagyhangú gazdasági szólam-
ok ide je lejárt. Ne he zebb, mint bármikor a meg se gí tés
al kal mas útjait és módjait megtalálni. Bármennyire
becsületes le gyen a szándék, bármennyire kivehetô
és hasz nos a terv, ezen a téren annyi szor becsapták a
népet, kihasználó tö rek vé sek kel, vagy utó pisz ti kus
álmokkal annyi szor lépre vitték, s a reánk sza kadt
mos ta ni csôd min den ilyen nek úgy el vet te a hitelét,
hogy úgyis csak bizalmatlan ság gal és meg nem értés-
sel válaszolna. Na gyon idejében jönne egy nagyvon-
alú s egészséges gazdasági prog ram is, de ta pasz tal-
hat tuk, hogy a megva ló sí tá sá hoz el en ged he tet len
elôfeltételként szükséges az egységes népi gondo-
lkozás és az egy célba beállítható népakarat. Ez pe dig
ma még hiányzik. Hogy a dán nép anya gi és szel  le mi
mûveltségben hová érkezett meg, az közismert. S
hogy ez a bámulatos eredmény, ez az álomszerû bol-
dog világ Grundtwig elôttünk vázolt népmû ve lô
munkájának eredménye, az is bi zo nyos. Tehát mi is
csak az alapvetésnél kezdhetjük.

Népünk lelkében ide gen szel lem elidegenítô esz-
méi fu ra kod nak elôre. Tanítsunk iro dal mat. A nyelv
volt min dig leghûségesebb kísérônk. Ez pat to gott az
ôsök ajkán. Ezen ke ser gett a Rodostóba számûzött
ma gyar. Bánatunkat, dicsôségünket s örömünket is,
ha volt, ezen fejezték ki költôink, mûvészeink. Iro-
dal munk gazdagságában és színvonalban is ve te ke-
dik a nagy nem ze tek irodalmával. Remekmûveink
tar tal mi ismertetése útján ismertes sük meg a népet
az ezer változatú, dús-színû ma gyar élettel. Az iro-
dal munk ban tömegesen található nagyszerû raj zok-
kal tárjuk elébe a ma gyar lélek érzés- és gondolat vi-
lá gát, becsületes, egyszerû esze-járását. Érezze meg a
nyelv sok ízét s a ben ne rejlô, összetartó, szegénynél
és úrnál egy azon lel ket mutató erôt.

Idézzük meg a múltból az apák szellemét. Tanít-
suk meg, hogy a fa lut mi kor ve tet te az idôk áramlása
part ra, s hogy ver tek gyökeret a ben ne élô családok.
A százados har cok a létért, a foly to nos küzdés külsô
és belsô ellenséggel, a belsô széthúzás min dig el kö-
vet kezett átka, s az egymásra omló idôk kavargó
ese ményeibôl le vont tanulságok fa ji öntudatát erô sí-
tik. Ha az élet gond ja ide gen környezetbe ûzi is, ezer
szál és ezer érzés fog ja visszahúzni.

Az ô húsából való jel le mek megtanítják össze-
fogásra, nagy célkitûzésekre és ki tartásra.

Ren ge teg mûvészi haj lam és érték van népünk-
ben. Alkalomszerûen mu tat juk és dicsekszünk is ve-
le.  De  ar  ra  nem  tanítottuk  meg,  hogy  azt  ho  gyan
ôrizze, eset leg ho gyan értékesítse s ho gyan tehetné
szebbé a ma ga életét, háza táját, a fa lu külsô rendjét a
rendelkezésre álló eszközökkel.

A kiszélesített iskola



Egészségügyi szempontból sok he lyen elszomo-
rító állapotok van nak. Pusztán a felvilágosítás
hiánya mi att betegségek ti ze de lik so ra in kat és sor-
vasztják a felnövô nemzedéket. Itt is kötelességeink
van nak. De az iga zi népmûvelés nem ma rad hat meg
a népmûvelés iskolás ténykedésénél. Csak is me re te-
ket közölni nem elég. Az iga zi cél a jel lem nevelése,
az, hogy mind ez zel a gyer mek- s ifjúkorban fel ser-
ken tett képességeket úgy fejlesszük tovább, hogy az
ifjú tud jon magának ne mes eszményeket kitûzni, és
azokért egy egész életen át lel ke sed ni és dol goz ni.

S még va la mi. Földet rengetô megrázkódtatások
bizonytalanságában élünk. Az egész világ nyug ta lan
és lázasan ke res. A néphez való közeledés tehát
ôszin teséget, becsületes szándékot kíván. A népmû-
ve lést külföldön is vallásos ala pon kezdték és foly-
tat  ják. A nép életének min den na pi körülményei
min  den na pi bizonyság Is ten mel lett. Dol go zik, töri
ma gát, verejtékével puhítja a kemény rögöt, s meg fe-
szí tett munkája után azt látja min den nap, hogy az
eredmény a Fennvaló kezében van. A nép, ame lyik a
természetben él s a természet erôit köz vetlen közel-
rôl szemléli, lel ke mélyén min dig vallásos. Urak, s a
társadalom felsôbb, vékony rétege meg en ged he ti
ma gá nak azt a könnyelmûséget, hogy a vallás ke-
mény igazságai he lyett tu dománnyal kendôzött, ba-
bonába bur kolt rend sze rek emésztgetésével bíbelôd-
jék. Leg fel jebb be le fog pusz tul ni. S az egészséges
nép test a rot hadt anya got az un dor egy csuklásával
ki fog ja magából öklendezni az élet nagy emésztôgö-
drébe. De létünk biztosítéka a nép az zal nem le het
kísérletezni. A li be ra liz mus ne velt jei tartsák meg a
múlt század nagyképû felvilágosítottságát ma guk-
nak. Az új megváltó eszmék meg gon do lat lan hirde-
tését pe dig hagy juk azok ra, akik egyéni elônyökért
képesek lelkiismeretlenül játszani tömegekkel, azok
vérével, életével, leg szen tebb értékeivel.

A nép szik la, amely re egy nem zet élete biz to san
épül. Porlasztó erejû gon do la tok kal ne fúrjunk alája,
ha azt akar juk, hogy ez az élettel zsúfolt televény,
amit a nép je lent, még az egészséges nemzedékek
sza ka dat lan sorát ad ja s bol do gabb, erôs em be rek kel
csinálja tovább a történelmünket.

A népmûvelés három tényezônek a fel ada ta. Elô-
ször természetes hi vatása az Egyháznak. Az Egyház-
nak általános küldetése van a tanításra. Európa és a
világ is mai kultúráját ne ki köszönheti. A ha ladás az
egyet len és kizárólagos hordozója volt századokon
át. Míg az államhatalom szükséges önvédelembôl
vagy ha tal mi vágyból ha da ko zott, kultúrát rom bolt s
a nyers erôk csattogó zajával a szel lem elmélyedô
munkáját csak za var ta, az Egyház épített, ápolta a
lélek tehetségeit. A középkorban egyedül törôdött az
iskolázással. S ami kor és ahol azt kivették kezébôl,
végeredményben min dig az állam járt rosszul.

Másodszor a népmûvelést rá kell építeni az ele mi
iskolára, mint természetes alap ra. An nak a munkáját
van hi vat va tovább foly tat ni. Val lom, hogy sem a
temp lom, sem az is ko la önmagában nem elég. Sem a
pap, sem a tanító nem tet te meg kötelességét, ha az
is ko la, il let ve a temp lom fa lai között ma rad. Egészen
természetes, hogy a tech ni ka mai fej lett fokán, ami-
kor a gon do lat nak nin cse nek térbeli korlátjai, a nép
na gyobb része ide gen eszmék hatása alá kerül és eln-
evelôdik. Ha mi nem neveljük, ne ve lik mások s az
eredmény az lesz, hogy idegenül, sôt ellenségesen
fog szem beállni természet sze rin ti vezetôivel és saját
intézményeivel.

A har ma dik tényezô a népmûvelésben társadal-
munk értelmiségi rétege. Min de nik tag ja va la mi lyen
tudás bol dog bir to ko sa. Sze rez te azért, hogy megél-
jen utána, de az is kötelessége, hogy népe érdekében
önzetlenül is értékesítse. Min den nép annyit ér,
amennyi értéket saját magából ki tud ter mel ni. S ad-
dig él, amíg életét a saját erejével tud ja táplálni. A
békebeli középosztály azt hit te, hogy min dent meg-
tett, ha va la me lyik po li ti kai párthoz nyíltan csat la ko-
zott s a népet tollas-bokréták és lobogó zászlók alatt
a tokányos választások ra fel ve zet te. Az árát ke ser ve-
sen fizetjük. De legalább most össze kell szednünk
ma gun kat. Megdöbbentô tények fi gyel mez tet nek. A
ti zen ket te dik óra utolsó negyedében va gyunk. Is ten
segítségén és két ma rok ra fo gott aka ra tun kon kívül
más erôk nem állnak rendelkezésünkre. De ez zel
min dent megtehetünk, ha becsületes összefogással
munkába állunk. Gazdasági különbözôségek ma alig
van nak közöttünk. S ami még van, a világválság és
az állam gyarmatpolitikája ha mar el fog ja tüntetni.
Erdélyben egyformán ron gyo sok leszünk mind, akik
ma gya rok va gyunk. S ha nép és értelmiség ôszintén
megtalálja egymást, meg lesz az egységes gondo-
lkodás, az egymásért végzett mun ka megszünteti a
most még elválasztó idegenkedést s ak kor a vezetôi-
hez bi za lom mal viseltetô, egy gondolkozású nép a
gazdasági célkitûzéseket is meg tud ja valósítani.

Konkrét indítványom tehát ez: 1. a Népközösség
min den egyes ta go za ta keretében a pap, tanító és he-
lyi értelmiség arravaló része alakítson egy nép-
mûvelô bizottságot; 2. ez a bizottság dol goz za ki az
évi pon tos mun ka prog ra mot, és mindjárt az egye sü-
le ti élet meg in dulásával kezd jen a munkához; 3. az
iskolafenntartó fôhatóság pe dig ad jon irányel ve ket,
szer vei útján szor gal maz za és ôrizze el len a nép-
mûvelést.

Tu dom, hogy mind ez munkatöbbletet, több fá-
radt  ságot, az ed di gi ek mel lett újabb megterhelést je-
lent. Anya gi ha szon nincs belôle, sôt gyak ran anya gi
áldozatot is fog követelni. Azon ban, ha az el süly-
lyesz tés felé ve sze del me sen lökôdô népünket meg
akar juk men te ni és a saját kötelességünket nem akar-
juk megint le ta gad ni, vállalnunk kell. Széchenyi Ist-
ván mond ja a Stádiumban: „Mi, em be rek, jövô ma-
gas ságunknak csak egy ilyen ala csony lépcsôjén ál-
lunk még… Hát még mi, magyarok!” S hozzáte szi:
„Elôre tehát lel ke sek, álljunk elô s fus sunk más nem-
ze tek kel ver senyt a tökéletes felé.” A leg na gyobb
ma gyar biz tatása nekünk különösen szól. Erônk a
lelkesedés. És ez mindenható! Ha a lerongyolódott
ma gyar értelmiség, a tizenöt év nélkülözéseivel
meg kínzott tanár- és tanítótestülettel az élén fel is me-
ri hi vatását, ez a csu pa ron gyos, de lázas szemû kis
csa pat a világ egye te mes bo ru latában is olyan ke-
resz tény életet fog itt felszítani, hogy nincs az al vi-
lágnak az a vi ha ra, amely be tud ja kor moz ni, s egy
népet olyan mélyre vert ezer ágazású gyökér zettel
fog megkötni, hogy apái földjérôl sem történelmi
föld indulások, sem go nosz szándékú po li ti kai sze lek
nem tudják eltépni.

(El hang zott a gyergyószentmiklósi ka to li kus nagygyû-
lésen, 1933. szep tem ber 2-án)
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Az erdélyi hitvallásos ma gyar iskolát, álljon a fal-
vak  mélyén  vagy  városok  ormán,  csak  így  tud  juk
elképzelni: szélesre tárt ajtókkal, me lye ken ki- és
beáramlik az élet.

Az em be ri szenvedélyek és a gépek a mi na pi
gigászi küzdelmében véres cafatokká sza ka doz tak
mind az élet velejéül, mind a társadalom szer-
kezetéül szánt elméletek. S az irtózatos próbatétel
alatt végképp csôdbe ju tott a nevelés nagyképû irá-
nya is, mely bölcseletében rom lat lan em be ri ter mé-
szetrôl,  a  tu  domány  látható  eredményeitôl  meg   kí-
sért ve pe dig az em ber mindenhatóságáról áb rán do-
zott. A po ko li tor na idején olyan vak ösz tö nök ra-
gadták meg az em bert, és a tudás azt ösz tö nök tôl el-
ra ga dott em ber kezében olyan go nosz esz köz nek bi-
zo nyult, és a kettô – a szédültes tudás és a féktelen
ösztön – együtt olyan pok lo kon hur col ta keresztül az
istenné levésrôl képzelôdô földi férget, hogy akar va,
nem akar va be kel lett látnia, hogy rom lat lan em be ri
természet nincs, s következéskép a tudás mér-
hetetlen ere je csak a meg ne velt, a nyers ösztönöktôl
megszabadított em ber kezébe való le het. A belátás
nyomán világszerte meg in dult az új irány keresése,
és a korábbi ta pasz ta la tok felhasználásával a kí sér-
le te zések alapján leszûrt eredményekbôl lassanként
ki  bon ta koz tak az új is ko la körvonalai. A csak tu dás ra
törekvô, az értelem mûvelését egyoldalúan hang sú-
lyozó tanító  irány helyébe az érte lem,  aka rat  és  ke-
dély együttes és arányos fejlesztését célzó nevelô
irány  nyo  mult  elôtérbe.  A  neveléstudomány  új
álláspontja sze rint az is ko la leg na gyobb gond ja már
nem az, hogy a tudás min denáron való haj-
szolásával az is me re tek fakírjává nyomorítsa az
életre tátongó emberfiókák szom jas lelkét, ha nem
az, hogy az egész em bert ne vel je, az értelem
képzésével legalább ará nyosan edzetté és
hajlékonnyá te gye az aka ra tot is, megne mesítse és
kitágítsa az érzelmi világot is.

Az új is ko la el ve i vel és módszereivel erôfeszí-
tések árán is meg kel lett ismerkednünk, hi szen ne-
künk, és különösen itt, egész és egészséges testû-
lel kû em be rek re van szükségünk. E fel adat egyik
része mel lett azon ban ugyan olyan követelô hang-
súllyal je lent ke zett a másik: a nevelés kiszélesítése.
Hogy is ko láink a gyer me kek nyüzsgô cso port jai mel-
lett fa la ik közé fo gadják, tovább támogassák,
neveljék s a nélkülözhetetlen is me re tek öröméhez
hozzásegítsék az élet csuszamlós útjaira kiérkezett
felnôtteket is. Népünk elmaradottsága megszégye-
nítô. Ipar ban, ke   res ke de lem ben nem bírja el a nyu-
ga ti ver senyt. Gazdasági szervezettsége nincs, vagy
ami  van,  erô  sza  kolt  és  kez  det  le  ges.  A  földmûve-
lésben sem ju tott sok kal tovább a fa eke kicseré-
lésénél. S szemünk lát tá ra, nap-nap után, újabb bû-
nök mar can gol nak be le: az anyák ritkábban szülnek,
az  al  ko  hol  már  anya  méh  ben  is  mérgezi  a  jövô
nemzedéket, leányaink ke rí tôk kar mai között, if ja ink
kocsmák gôzében zül le nek el. Az öntudatos népi
magatartást pe dig ha zud juk, ha állítjuk. Tökéletlen
po li ti kai meg nyi lat ko zá so  kat még idôrôl-idôre ki le het
erôszakolni, de a kö zös érdekeket látó és azo kat
némán szolgáló egy sé ges lelkület és öntudat
hiányzik. Intézményeinket sor  ban por ba le het on ta ni,
tanítóinkat, tanárainkat, pap ja in kat, tisztvi se lôinket,

népünket külön-külön bár milyen megpró báltatás
érheti, anélkül, hogy a nép közössége védelemre
rándulna. Itt végzetesen ko moly, ha laszt ha tat lan
tennivalók  van  nak  s  eze  ket  elsôsorban  megint  az
iskolának kell vállalnia. Ilyen hely zet ben az
elefántcsonttorony bûnös fényûzés. Egész ok-
tatásügyünknek  és  a  reáfordított  sok  anya  gi  és
erkölcsi erôfeszítésnek csak ak kor van értelme, ha
az ele mi is ko la a fa lu apraját és nagyját majd nem
egy for ma gond dal fog lal koz tat ja, mûveli, és ha a
középiskola öncélú zártságából szintén kilép, neve lôi
testülete a környék mûvelôdésének irányítójává
lesz, ki dol go zott szempontú rendszerével pe dig nö-
ven dékeit az elérhetô leg jobb egyéni elôkészítés
mel lett keresztény népi közösségünk számára is ön-
tu da tos munkások nak ne ve li.

És  iskoláink  kezdték  feltárni  az  ajtókat.  Neve-
lôtestületünk többi gond ja mellé is ko lai hi vatásának
korszerû ellátása érdekében vállalta az új módszer
meg ta nulását, és nélkülözései ellenére a nagy népi
érdekek szolgálatában, kifelé az iskolán kívül is kez-
di a tanítást. Indulóban van a tervszerû nevelés és
népnevelés. Azon ban még egy tényezôre el en ged-
he tet len szükség van. A nevelés mind az iskolában,
mind  az  iskolán  kívüli  népmûvelés  keretében  csak
ak kor eredményes, ha támogatja a család is. Ha is-
ko la és család, népnevelô és szülô együtt
mûködnek, kar öltve fogják és ve ze tik a fejlôdô lel ket.
A  szülôk  közömbössége  és  meg  nem  értése  mi  att
elég  sok  szor  kárba  vész  az  is  ko  la  min  den
fáradtsága. Ma kü lö nö sen haj la mo sak, hogy a
nevelést tel je sen az iskolára hagyják, sôt ar ra is,
hogy az is ko la munkáját le be csül jék és gáncsolják. A
családot  tehát  a  nevelés  nagy  célja  mi  att  sem  sza-
bad figyelmünkbôl  kiej  tenünk.  A család és  az  is  ko la
szo ro sabb kap cso latának meg te rem tését azon ban
nálunk  igen  figye  lemreméltó  más  szem  pont  ok  is
sürgetik. Ki kell tárnunk iskoláink ajtóit a szülôi
értekezletek rendszeresítésével a szü lôk elôtt, hogy
az  ott  folyó  munkát  közelrôl  lás  sák,  a  gyermekükre
fordított gon dot személyesen ta pasz talják. És ki kell
tárnunk az iskolán kívüli népnevelés vállalásával
általában a felnôttek elôtt, hogy a velük való törôdés,
a sor suk ban való osztozás tevékeny és hasz nos
kifejezésével a nevelômunka értékelésére
megtanítsuk.  És  szülôt  és  felnôttet  az  is  ko la  hatása
alá kell von nunk azért, hogy minél többen le gye nek,
akik mûveltségünk értékeit s nevelésünk ered mé-
nye it az iskoláink körén kívül ma radt tömegekhez is
el vi szik. Gyer me ke ink nyolc van százaléka nem jár
hit vallásos iskolába, errôl a százalékról pe dig nem
mond  ha  tunk  le.  S  ezt  a  fel  ada  tot  is  csak  az  iskolán
kívüli tervszerûen folyó népnevelés és a családi kör-
ben az öntudatos,  meg ne velt  szülô láthatja  el.  Is  ko-
lá in kat szélesre kell tárnunk, és nevelôinknek, bár mi-
lyen címen és bárhol mûködjenek, az erdélyi is ko la
sajátos hi vatásával tisztába kell jönniük: min den
egyes iskolának és min den egyes nevelônek az elô í-
rá sok kal meghúzott munkakörön túl a lehetô leg na-
gyobb sugarú területet kell átfognia, hogy meg te gye
azt a kötelességet, ame lyet helyzetünk és az idôk
pa ran csol nak.
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Évek óta tart juk közgyûlésünket nyomasztó lég-
kör ben. A küzdelmek és erôfeszítések, ame lye ket
értékeink védelme és intézményeink sor sa reánk
kény szerített, hosszú évek óta nehéz próba alatt tart-
ják idegzetünket, erkölcsi és anya gi teherbírásunkat,
és igénybe ve szik min den figyelmünket. Min de nik
esztendônek volt számunkra egy keserû meg le pe té-
se, az elôzô ba jok hoz min de nik hozzáadott va la mit,
a mai hely zet azon ban min den ed di ginél súlyosabb,
ezért elôszólít min den felelôs séget és min ket is ar ra
kötelez, hogy a do log nak ne melléje beszéljünk, ha-
nem a tényeket és köteles ségeinket ko mo lyan veg-
yük számba. Az Egyházmegyei Tanács munkájának,
szer ve ze ti alapszabályzata sze rint, két sark pont ja
van: a temp lom és az is ko la. S méltóztassanak meg-
en ged ni, hogy megnyitómban, ami kor elôször van
szerencsém az elnöki székbôl, mint megyéspüspök
önöket üdvözölni, mondanivalómat röviden ezek-
hez fûzzem.

1. Mélyen tisz telt közgyûlés! Az ada tok sze rint,
ame lye ket az Igazgatótanács évi jelentéseiben kö-
zölt, ele mi iskoláink tanulóinak a száma 1921-ben 45
ezer volt, ma pe dig 14 897. Az utolsó húsz esztendô
alatt tehát a ka to li kus gyer me kek nek majd nem 70%-
a ma radt iskoláink fa la in kívül. S ha a je len leg beír-
tak számát az összes ka to li kus tankötelesek számá-
val vetjük össze, ar ra az eredményre ju tunk, hogy
gyer  me ke ink nek mindössze 25%-a látogatja a mi is-
ko láinkat.

Kötelességmulasztással nem vádolhatjuk egy-
mást. A védelemre mozgósítottunk min den szel le mi,
er kölcsi és anya gi erôt. S mint a fel boly ga tott han-
gya  boly, a fa la kon vol tunk mind, ki csi nyek és na-
gyok, hívek és vezetôk, világiak és pa pok, s min dig
ar ra a pont ra gyûltünk és gyûjtöttük össze az erôket,
ahol na gyobb veszély fe nye ge tett. A húsi példákban
sem volt hiány: egye sek, testületek és egyház közs é-
gek a létjogában fe nye ge tett em ber szívósságával és
áldozatos elszántságával védték hitünknek és anya-
nyel vünknek a múlt küzdelmeivel meg szen telt vá-
rait. En nek ellenére min dig újabb vereséget kel lett
el könyvelnünk.

Az egyház, bármilyen alkudozások ra és mege-
gyezésekre kényszerült is, a neveléshez való jogát al-
ku tárgyává nem tet te so ha. S természetes, hogy
min den hívônek és még inkább min den egyházi tes-
tü letnek kötelessége, hogy az egyház szándékát kö-
vesse min den körülmények között. Is te ni pa rancs,
hogy gyer me ke in ket szent hitükre megtanítsuk, val-
lásunk erkölcseire szok tas suk s az ôsöktôl átvett ha-
gyományok szellemében és tiszteletében neveljük.
Az Igazgatótanács, az egyház pa rancsához híven,
álláspontját újból határozottan leszögezte, az ele mi
iskolák megerôsítését, fejlesztését és az újak léte-
sítését határozta el, az zal a célkitûzéssel, hogy az
egy házmegyét fo ko za to san iskolával mindenütt el-
lás suk és a ka to li kus nevelést lehetôleg min den ka to-
li kus gyer mek számára biztosítsuk.

A szándék megvalósításához az önök erkölcsi és
anya gi támogatása szükséges. Az erkölcsi támogatás

a hívek lelkületében, az éber ka to li kus gondolkozás-
ban nyi lat ko zik meg, amely nehéz hely ze tek ben még
ma ka csab bul ra gasz ko dik a hitét és ha gyományait
ôrzô intézményekhez. Az anya gi támogatás pe dig a
tevôleges áldozatkészségben áll, amely a le sze gé nye-
dett ség nap ja i ban is módot talál és kötelességének is-
me ri, hogy a ma ga sabb rendû célokért, a közösség és
a jövô nemzedék érdekeiért áldozatot hoz zon. S az
Egyházmegyei Tanács fel ada tai közé tar to zik mind a
kettô, az is, hogy a hívek érdeklôdését fel ver je, a ka-
to li kus célt és igényt tudatosítsa, erôteljes közhangu-
latot csináljon és azt ébren tart sa; s azt is, hogy a
tevôleges áldozatkészséget min den ki kötelességének
el is mer tes se, meg szer vez ze s a szükségletek tervsz-
erû ellátását biztosítsa.

Örömmel említjük meg, hogy a közoktatásügyi
minisztérium az egyházi ele mi iskolák részére az évi
költségvetésbe segélyt vett fel és folyósítását április
elejével meg is kez det te. A sok nélkülözésen átment
ta nítóink anya gi hely ze te ez zel némiképp ja vult; s ha
a ter hek és további erôfeszítések alól nem is va gyunk
ez által fel ment ve, a segély ki utalásában megnyil-
vánuló készséget, úgy véljük, pozitív jel nek vehetjük
ar ra nézve, hogy ok tatásügyünk elôl az ed di gi ne héz-
sé gek elháríttatnak és a jövôben módunk és le he tô sé-
günk nyílik, hogy az egyház szellemében vállalt köte-
lességeinket eredményesebben teljesítsük.

Középiskoláink ke re te it nagyjából megmentet-
tük. Ami hiányzik, megtérült másik ol da lon az idô-
sze rû, gya kor la ti célú új iskolákban. A meg men tett
ke re tek között azon ban nem az a zsúfolt élet fo lyik,
amely kielégítôen megindokolná a rájuk fordított
áldozatot és erôfeszítést. Legtöbb fôgimnáziumunk,
erôsen lecsökkentett létszámmal, éppen csak ten gô-
dik. Tanáraink dicséretes oda adással dol goz nak, vál-
lalták és vállalják a hely zet áldozatait, a változó
pedagógiai és di dak ti kai rend sze rek nehéz ségeit. A
többség a hi vatás buzgóságával ere je javát ad ja be le
a munkába, hogy növendékeit ellássa az élet küz del-
me ihez megfelelô erkölcsi ha bi tus sal és is me re tek-
kel, de igyekezetük jórészben önkínzó mun ka, nem
jár arányos eredménnyel, mert a gon dozásuk alá ke-
rült anyag átlagos minôsége jobb le het ne.

Ha középiskoláink növendékeit a szülôk fog lal-
ko zása és lakóhelye alapján osztályozzuk, tanulsá-
gos megállapításhoz ju tunk. Ezek az iskolák vá ro-
sokban van nak, ahol régebb egy népes, tehetôs és
felfelé törô középosztály, ipa ros- és kereske dôréteg
gon dos ko dott az intézetek benépesítésérôl; s an nak
ellenére, hogy ez a réteg az utolsó évtizedek alatt fáj-
dalmasan meggyérült és leszegényedett, a nö ven dé-
kek arányszáma nem tolódott le a fa lu javára olyan
mértékben, amint ezt várni le he tett vol na. Ez a kö-
rül mény végsô következtetésében rányit a kérdés lé-
nyegére is, ne ve ze tes ar ra, hogy közép iskoláinkba
nem azok jut nak be elsôsorban, akik tehetségesek és
arravalók, ha nem akik közel kapják s aránylag kevés
költséggel megúszhatják. Nem azok, akiknél igény a
továbbtanulás, ha nem akik nek a szüleik bírják. Nem
a leg job bak, akik kel öröm fog lal koz ni, s aki ket szel-
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le mi ver se nyek re és teherpró bákra le het fog ni, ha-
nem aki ket helyzetük utal be, elég sok szor tehet-
ségükre való te kin tet nélkül, s aki ket aztán a tanár-
nak kínos favágó munkával kell ke zel nie, és – hogy a
létszám és az összesített eredmény ne le gyen még si-
ral ma sabb – valósággal a hátán kell egyik osztályból
a másikba vin nie, jobb meggyôzôdése ellenére.

Mélyen Tisz telt Közgyûlés! Az ilyen anyag meg ö-
li a pedagógust, tehát az is ko la lelkét, és meg hi ú sít ja
a célt, amiért az intézmények van nak, s amiért ele ink
alapították és fenn tar tották. Le het, hogy az ada tok
egyirányú beállításával túlzott hangsúlyt ad tam a
kérdésnek, de a lényeg igaz s tet tem azért, hogy
megállapíthatóbban emel jem ki fel ada ta in kat.

A középiskola célja mindenütt az, egyrészt, hogy
az általános mûveltség ele me it és anyagát közve-
títse, másrészt, hogy a felsôbb tanulmányokra, a
szel  le mi vezetésre és ma ga sabb szel le mi munkára al-
kal ma so kat a népi közösség számára kiválassza. Egy
nép többségi hely zet ben elbírja a bizonyítványokkal
és diplomákkal ellátott középszerûek na gyobb tö me-
gét is. Az önmûködô elôrejutás és a protekció al kal-
mazása rövidzárlatokat idézhet elô ott is; a kö zép-
szerûek, mint a fáradt, rossz olaj, megdug hatják az
állami és társadalmi gépezet csapágyait és kénye-
sebb részeit, de a ha tal mas szer ve zet járataiban és
mun  ka he lye in szét is szóródhatnak, egészségesen is
szétoszthatók, s a nagy belsô erô, ha jól irányított,
legyôzi az üzemzavarokat. Kisebbségi sors ban azon-
ban a középszerûek rászabadítása a vezetô he lyek re
nem ze ti ve sze del met je lent. A mi fi a ink nak min den
pályán és foglalkozásban kemény ver senyt kell meg-
áll niuk, az elônyökbe beleszületettek és kiváltságol-
tak tömegével  kell  fölvenniük a  har  cot,  hogy a  ma-
guk számára a he lyet kiverekedjék és meg tartsák; és
ezen kívül: min den ki nek, aki nek végzettsége van,
kö zösségi munkát is kell vállalnia, ki sebb vagy na-
gyobb körben, po li ti kai, társadalmi, gazdasági, nép-
jó léti vagy egyházi téren vezetônek kell len nie. Mind
a két igény tehát egyaránt azt sürgeti, hogy fel ku tas-
suk, kiválasszuk és tervszerû gon dozásba azo kat
vegyük, akik ben a legtöbb tehetség mu tat ko zik.

A tehetség egymagában nem elég; hogy a fel ada-
tok ra al kal mas le gyen, párosulnia kell jel lem mel,
munkakészséggel, a hi vatás szeretetével és ele ven
közösségi tu dat tal. Iskoláink hi vatása, hogy a gond-
ja ik ra bízott gyer me ke ket így neveljék, az irányítás
azon ban a mi fel ada tunk lévén, tôlünk is függ, hogy
legalább részben olyan anya got kap ja nak, ame lyik
elbírja és ka ma tos ka mat tal vissza fi ze ti a reá fordí-
tott munkát és áldozatot. Ezért kérem és kéri az el-
nökség a mélyen tisz telt közgyûléstôl, hogy az ösz-
tön  díjalap tárgyalásánál méltóztassanak ezt a szem-
pon tot is fi gye lem be ven ni. S menjünk el to vább is –
hi szen van nak lelkesítô példák – teherbírásunk és az
áldozatkészség utolsó határáig, létesítsünk isko lá-
ink ban és intézeteinkben a legtehetségesebb és leg-
jobb gyer me kek – és csak is azok! – részére annyi
ked vezményes he lyet, hogy elégséges számban
nevelhessünk olyan férfiakat, akik az életben rájuk
váró har cot gyôzelmesen meg tudják har col ni; s tud-
nak, mert bôvében van nak az erônek, nem csak ön-
magukért, ha nem másokért is dol goz ni; és képesek
lesz nek életük szekerét, összes drága ra kományával
együtt, továbbmenteni a jövô számára, egyet len pon-
tról is, ahol lábu kat még meg vet he tik.

2. Mélyen Tisz telt Közgyûlés! A másik pont, ami-

hez az Egyházmegyei Tanács tennivalói kapcsolód-
nak: a temp lom. A temp lom gon dozása és kar ban-
tartása körül na gyobb ba jok, hála Is ten nek, nin cse-
nek. Amit le he tett, megtettünk, hogy az épületek
meg ma rad ja nak és céljuknak meg fe lel je nek. A hívek
és pa pok buzgóságáról is dicséretes eredmények ta-
nús kodnak, új temp lo mok, parókiák épültek, vagy
ré giek újultak meg részben vagy egészben a hívek
áldozatkészségébôl és buzgó vezetôk munkája által
a leszegényedés nyomasztó évei alatt is. És nem áll-
nak üresen, nem reprezentatív épületek csupán, ha-
nem az élô Is ten látogatott hajlékai, a vallásos szük-
séglet és pezsgô hitélet kisugárzó központjai. Ezért
nem az épületekrôl és a hitéletrôl aka rok szólani, ha-
nem a jelképrôl. Mert a temp lom jel is, jel zi, hogy Is-
ten földi országának határai hol van nak a térben és
az idôben. Idôszerû tehát, hogy most, ami kor az em-
be riség a történelem egyik legválságosabb sza kaszát
éli, és mi feladatokról, kötelességrôl, tennivalókról
tárgyalunk, a temp lom tornyából kitekintsünk
mind két irányba.

A térben saját területünk érdekel, az Egyházme-
gye, mert a kötelesség ide utasít, és tennivaló mu tat-
ko zik bôven. A nagy területen, az Egyházmegye ôsi
határai között van nak zsúfolt ka to li kus vidékek egy-
más mellé sorakozó egyházközségekkel, ôrt álló tor-
nyok zárt sorával, iskolákkal és so kasággal; de van-
nak messzi területek, ahol csak imitt-amott, nagy tá-
vol ságokra, va la me lyik völgyben el dug va, vagy a
helység szerényebb pontján áll egy ka to li kus temp-
lo  mocs ka, amely öt, tíz, sôt több egyházközségbe
szét szórt ki csiny nyáj fölött ôrködik.

S ezek is édestestvéreink, mos to ha sors ban, el ha-
gyat va, veszélyek közé ki dob va. Megható, ahogy
hitükhöz ra gasz kod nak, a szervezettség, közösség és
tömeges együttlét megható ere je nélkül is ki tar ta nak,
a tömegvonzásnak el lenállnak, és áldozatokat hoz nak
erejükön felül. Kötelességünk, hogy utánuk menjünk,
tervszerû, ala pos gon dozásba vegyük ôket, hogy
meg érezzék a nagy testvéri közösség erejét, szeretetét
és meg je len je nek bi za lom mal, s büsz kén vallják és
tartsák mind azt, amit apáiktól kap tak. Buzgó pa pok
mûködnek már több he lyen. Önöktôl csak azt kérem,
hogy ha szíves segítségüket igénybe kell ven nem eb-
ben az irányban is, támogassanak ugyan az zal a kész-
ség gel, mint más téren, mert a reánk bízott területet,
ame lyen elôdeink Is ten országáért annyit fáradoztak,
kötelességünk hiány nélkül meg tar ta ni, a temp lo-
mok  kal és hívekkel együtt.

Az idôk vizsgálata kötelességeinket és azok vál-
lalását még erôsebben aláhúzza. Úgy érezzük, mint-
ha az eseményekben, me lyek az ôsz elején ki rob ban-
tak és megremegtették egész Európát, egy sötét vég-
zet kelt vol na fel, hogy végrehajtson egy szörnyû íté-
le tet az emberiségen. Gi gan ti kus erôk ko losszus tes-
te in dul el ke le ten és nyu ga ton, s mi a középen állva,
lélegzetvisszafojtva figyeljük, hogy a ha tal mas tö me-
gek fel tor lott hulláma mer re zúdul, a meg in dult he-
gyek mer re moz dul nak, mit ti por nak el, hol zu han-
nak egymásnak, s mi lesz en nek az apo ka lip ti kus
mérkôzésnek a ki me ne te le: a vég következik-e, vagy
új élet kez de te?

Az idôk urának, az úr Jézusnak a sza va i val fe le-
lek: ne fogyatkozzék meg a ti hi te tek, testvéreim; s
ne féljetek azoktól, akik a tes tet megölhetik, de a lé-
lek  fölött  nincs  ha  tal  muk.  Van  nak,  akik  reményük-
ben meg tor pan tak, akik az erôszak láttán hitükben 39



in  ga doz nak; s van nak olya nok is, akik a je lek alapján
új is te nek felé tájékozódnak. Ne le gye tek kicsiny-
hitûek, testvéreim, ne ejt sen tévedésbe a ha ta lom lát-
szata! A ha ta lom Istentôl van, hogy Is ten törvé nye-
inek érvényt sze rez zen, az igazság és sze re tet nagy

pa ran csa it meg tar tas sa. S min den ha ta lom számára,
amely ellenkezô uta kon jár, elkövetkezik a pil la nat,
ami kor önteltsége következtében a körül ményeket
már nem képes józanul mérlegelni, a szu rony he-
gyén, ahon nan diktált, nem tud egyensúlyban ma-
rad ni, nem tud a hely zet nek ura len ni; ha nem a fel-
for ga tott hely zet, a felbôszült körülmények, a meg-
sér tett jog rend, igazság és sze re tet kel fel el le ne és
lesz úrrá fölötte. Ez a ha ta lom mal való visszaélés lo-
gikája, törvényszerû következménye. A történe lem
számtalan példával bizonyíthatja. S az is tény, hogy
Is ten mal mai ma gyor sab ban járnak, az eszmék és
hely ze tek kiérésének ide je, az életütem meg gyor su-
lá sa következtében megrövidült. Ma a fejlôdés szem-
pontjából az évszázadot évtizeddel, s az évti zedet
egy esztendôvel mérik. Ne fogyatkozzék meg tehát a
ti hi te tek! Az eszmét nem le het megölni, a hit,
amely ben üdvösségünket bírjuk, a remény, amely
ed  dig is meg tar tott, a krisz tu si gon do lat, amelyért és
amely nek jegyében fel ada ta in kat vállaljuk, a mos ta-
ni veszélybôl is, mint annyi másból a történelem
során, di a dal ma san fog kikerülni.

A vállainkra nehezedô sze rep nagy és felelôs-
ségteljes, de úgy becsülnek meg s az idôk mérlegén
annyit nyo munk, amennyi értéket ma gunk ban, mag-
atartásunkban, fel ada ta ink teljesítésében fel mu ta-
tunk. A saját sor sun kat ma gunk kovácsoljuk, az élet-
tôl csak annyi kegy re számíthatunk, amennyit tôle
ma kacs ki tartással, meg bont ha tat lan összefogással,
céltudatos és szívós munkával kikényszerítünk. A
kényelmes napokról nekünk le kell mon da nunk:
har cok idején, történelmi fordulóban, eszmék és
népek el ke se re dett mérkôzésekor születtünk, de a
nagy idôkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy a
sze re  pet  vállaljuk,  összefogjunk mint  még so ha,  s  a
nyomasztó je len ben is tántoríthatatlan bi za lom mal
dol goz zunk és min dent megtegyünk a szent célért,
azokért, akik utánunk következnek.

Ezek kel a gon do la tok kal üdvözlöm önöket, s a
világi elnök úrral egye tem ben ez évi közgyûlésünket
Is ten nevében meg nyi tom.

(Erdélyi Iskola – 1939/40, VII. évf., 3-4. sz., 121-126. l.)
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A kul tú ra ál ta lá nos meg ha tá ro zás sze rint az a tör-
té ne ti ered mény, amit em be ri erô fe szí tés a négy ab-
szo lút ér ték nek: az igaz nak, szép nek, jó nak és is te-
ni nek a tar tal má ból meg fo gott és meg va ló sí tott. Az
em bert vég ze tes tra gi ku ma, ami éle te min den meg-
nyil vá nu lá sá ban va la ho gyan ben ne van, nyo mon kö-
vet te itt is. Lán golt ha mis esz mé kért, éle tét fel tet te
igaz nak és szép nek, jó nak és is te ni nek vélt gon do la-
tok ra is, vagy más kor egyi ket a má sik ro vá sá ra
hang sú lyoz ta. S ok erôt pa za rolt el. De a tal mi ér té ke-
ket, még ha jó szán dék és vé res erô ki fej tés ered mé-
nyei vol tak is, a kor szak for du lók ha tá rán fel gyûlt
szel le mi fe szült ség fel vi har zá sa min dig el so dor ta. Az
egy más ra om ló szá za dok enyésztésébôl, a fel ka vart

idôk to va höm pöly gô sod rá ból az ve tô dött part ra, az
utó dok szá má ra az ma radt meg, amit az elô zô nem-
ze dé kek tu do má nya az igaz ból, mû vé sze te a szép-
bôl, er köl csei a jó ból, val lá si éle te az is te ni bôl va ló ra
vál tott, amit küz del mei árán az örök ér vé nyû rend bôl
a föl di élet ke re te i be, a vég te len bôl vé ges éle te ha tá-
rai kö zé be le szag ga tott.

S ezt a fen sé ges mun kát az em be ri tör té ne lem
sza ka sza i ban nem ze tek vé gez ték min dig. A tu dós,
aki a vi lág je len sé ge i nek és erô i nek igaz össze füg gé-
se it ke res te, a mû vész, aki a szé pet ér zé kel he tô for-
má ba ön töt te, az em ber, aki a jót cse le ked te, val lá sát
gya ko rol ta, aka ra tá tól füg get le nül fia volt va la me-
lyik nem zet nek. Tö rek vé se it nem ze ti kö zös ség vit te

Nemzet és kultúra

Márton Áron (Csomafáy Ferenc felvétele, 1978).



és tá mo gat ta. Ka pott fa ji és nyel vi meg ha tá ro zá sok-
kal, meg lé vô kul tu rá lis vi szo nyok örö mé vel vagy
elé ge det len sé gé vel, nem ze ti szer ve zet adott sá gai kö-
zött in dult bi rok ra a vég te len nel. Örök vég zés nek
lát szik, hogy az is te ni gon do la tok föl di va ló sí tá sa
nem ze ti kö te les ség le gyen, az egye te mes kul tú ra
dóm  ja nem ze tek ál tal, kü lön szí ne ik kel meg gaz da-
gít va épül jön.

Er re utal az is, hogy leg ha té ko nyabb nem zet al ko-
tó és fenn tar tó erô a kul tú ra. A fej lô dés kez det le ges
fo kán még össze tar tó erô le he tett a kö zös szár ma zás
és nyelv, ké sôbb azon ban a né pek nem ze ti mi vol tu-
kat csak kul tú rá juk kal biz to sít hat ták. Szin te az
összes je len tôs eu ró pai nem ze te ket a kul tú ra egye te-
mes sé ge és transz cen den tá lis ere je ko vá csol ta erôs
egy-nem zet té. A tör té ne lem for gó ke re ke szá za dok
so rán szár ma zás ra és nyelv re ide gen né pe ket la pá-
tolt egy más ba min de nütt, s a fel ve vô nem zet kul tú-
rá já ban ha so nul tak át, let tek szer ves ré szei az anya-
test nek, és az idôk mál lasz tá sát ma is egy-tömb ként,
ki kezd he tet le nül áll ják. Az zal let tek és ma rad tak
nem zet, hogy igaz nak, szép nek, jó nak és is te ni nek
va ló sí tá sát vál lal ták, s en nek a szebb és meg szé pí tô,
jobb és foly ton jobb ra tö rô, iga zabb, a po li ti kai, gaz-
da sá gi, tár sa dal mi igaz sá got aka ró élet nek a mun ká-
já ba, iz gal ma i ba és örö me i be, ha gyo má nya i ba és jö-
vô cél ki tû zé se i be köz vet ve vagy köz vet le nül né pük
tö me ge it is be le ava tott ként meg hív ták.

S ha min ket az idôk ki kezd tek, ha ná lunk ma el-
nyúj tott, hosszú sí rá sok hang za nak fel na pon ta,
hogy egy kor töm bös, ki ter jedt ma gyar szi ge tek bôl
szór vá nyok let tek, és ma e szór vá nyo kat is egy re
vég ze te seb ben nyal dos sa a kör nye zô nép hul lám ve-
ré se, azért van, mert né pünk tö me gé nél a nyelv és
vér kö zös sé ge mel lôl hi ány zott a kul tú ra kö zös sé ge.

Mun ká ját év szá zad okon ke resz tül igény be vet ték
kul tú rák épí té sé hez, de a kul tú ra tar tal má ból nem
ré szel tet ték, ál dá sa it nem vit ték el hoz zá, ma gyar
mi  vol ta az em be ri élet nagy ér té ke i hez kö ze lebb
nem hoz ta. Egy pom pá zó kul tú ra köz vet len tö vé ben
el ha gyot tan élt, a kul tú ra kö zös sé gé bôl ki fe lej tet ték.
Ke ve sek büsz kél ked tek, hogy mi lyen mû velt nem zet
va gyunk, a nem zet nagy ré szé nek azon ban a büsz-
ke ség tar tal má ról tu da ta, és a nem ze ti el kü lö nü lés re
kéz zel fog ha tó kü lö nö sebb oka nem volt.

A kul tú rát nem ze tek te rem tik, de a nem ze ti élet
biz to sí té ka a kul tú ra. Sôt több mint egy sze rû biz to sí-
ték: a nem zet kul tú rá já ban él. Az élet hez va ló, jog
pe dig ter mé sze ti jog, éle tét min den nem zet nek is te ni
pa rancs foly tán kö te les sé ge meg tar ta ni. S a szór vá-
nyok le ve rô va ló sá gá ból elôkomorló vád olyan köz-
vet len kö zel rôl idéz meg a múl tért és szó lít fel a jö vô-
ért, hogy sü ket fü lek nek is fel kell ha sad ni uk, a ré ve-
teg né zé sek nek is éles lá tás ra kell pat tan ni uk, a ré gi
di csô sé gük pár ná in ál mo do zók nak is tunyálkodás
he lyett vég re mun kát kell vál lal ni uk.

„A nem ze tet nem zet té nem csak an nak tu da ta
avat ja, hogy szel le mi fej lô dé sé nek tör té ne ti ha gyo-
má nyai kö zö sek, nem csak az, ami volt, ha nem an nak
a fel adat nak a tu da ta is, ami vé len ni akar, azok nak
az ér té kek nek rend sze re is, ame lyek nek meg va ló sí-
tá sát tör té ne ti hi va tá sá nak ér zi. És egy nem zet hez
nem csak élôk, ha nem a ré gi el por ladt apák is hoz zá-
tar toz nak, s az élôk kel együtt al kot ják a nem zet tör-
té ne ti corpus mysticumának tör té ne ti egy sé gét. Ez
biz to sít ja a nem ze ti szel lem, az az kul tú ra foly to nos-
sá gát.” (Kornis Gy.)

A fel adat te hát ket tôs: Nem ze ti mû velt sé günk ér-
té ke it te gyük köz kinccsé, hogy a re ánk ha gyo má-
nyo zott ér ték ál lo mány ere jé vel né pünk tömb jét tu-
da to san kap csol juk be le a nem ze ti múlt ba, s ugyan-
ak kor a kul tú ra gaz dag ered mé nye i bôl fog lal juk le
szá má ra, hasz no sít suk ná la azt, ami éle tét szeb bé,
biz to sab bá te he ti, hogy re ménnyel me hes sen apái út-
ján jö vô je fe lé. A szü lô a csa lád ban, a ne ve lô az is ko-
lá ban, a pap az egy ház köz ség ben, a jo gász, po li ti kus,
or vos, köz gaz dász fog lal ko zá sa kö ré ben, és min den-
ki, akit hi va tá sa vagy tu dá sa bár mi lyen kö zös ség
élé re ál lí tott, le gyen a nem ze ti kul tú ra apos to la. Is te-
ni pa ran csot tel je sí te nek. Se gí te nek egy nem  ze tet,
hogy tör té nel mi hi va tá sát be tölt se, hogy ne le gyen
szé gye nül Is ten és em be rek elôtt, ha nem az örök
rend föld re szánt ter ve i nek va ló sí tá sá ból ne ki ki osz-
tott mun kát be csü let tel az idôk vé ge ze té ig vé gez ze.

(Erdélyi Iskola – II. évf., 1934/35, 5-6. sz. 265–266. l.)
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I.
Az 1830-31-es no vem be ri sza bad ság harc bu ká-

sa után Nyugat-Európában, el sô sor ban Fran ci a or-
szág ban és Nagy-Bri tan ni á ban len gyel emig rán sok
ez rei ta lál tak me ne dé ket. Dön tô há nya dá ban a sza-
bad ság harc po li ti ku sai, tiszt jei és ka to nái. Az emig rá-
ció kö re i ben kez de tek tôl fog va vi ta ala kult ki ar ról,
mely okok já rul tak hoz zá az 1830-31-es nem ze ti
küz de lem ve re sé gé hez. Ek kor pró bál tak meg elô-
ször vá laszt ad ni ar ra a kér dés re; mi mó don le het
vissza sze rez ni a füg get len sé get? Ab ban a te kin tet-
ben, hogy a ma ra dék önál ló ság el ve szí té se után
csak fegy ve res fel ke lés ré vén le het vissza sze rez ni a
füg get len sé get, a de mok ra ta és az arisz tok ra ta tá bor
kép vi se lôi kö zött nem volt el len tét.

A no vem be ri sza bad ság harc bu ká sa a po ten ci á lis
le en dô fegy ve res te vé keny ség re és a nem ze ti fel ke-
lés re vo nat ko zó ter ve ket ki dol go zó len gyel ka to na te-
o re ti ku sok mun ká i ra nem tett pon tot. A no vem be ri
sza bad ság harc ta pasz ta la ta it ki hasz nál va, a had vi-
se lés új kon cep ci ó it ki hasz nál va, a sza bad ság harc
fô ként emig rá ci ó ban cso por to su ló tiszt je i nek és
rész ve vô i nek né pes csa pa ta a fel ke lés sel kap cso la-
tos elô ké szü le ti ter ve ket szem elôtt tart va a len gyel
had szín tér ta nul má nyo zá sá ba fog tak. Kez de tek tôl
két alap ve tô kon cep ció üt kö zött a fel ke lés sel kap-
cso lat ban: az egyik a partizánhadviselés, a má sik a
re gu lá ris há bo rú mel lett tet te le a ga rast. A le en dô
fel ke lés sel kap cso la tos kon cep ci ók kö zöt ti kü lönb sé-
get az ha tá roz ta meg, hogy a füg get len sé gi harc ki-
dol go zói mely po li ti kai emig rá ci ós cso port hoz tar toz-
tak, s e cso por tok a le en dô fegy ve res harc foly ta tá-
sá nak me lyik mód ját ré sze sí tet ték elôny ben. Ez
eset ben lé nyeg te len volt a po li ti kai sze kér tá bor, mi-
vel  mind  Adam  J erzy  Czartoryski  hí  ve  (a  Ho  tel
Lambert arisz tok ra ta tá bo ra), mind a Len gyel De-
mok ra ta Tár sa ság (LDT – a len gyel de mok ra ta tá-
bor) tag jai szá má ra egy  ér tel mû volt, hogy a fel ke lés
ki rob ban tá sa el ke rül he tet len. Mind az Adam J erzy
Czartoryski Ho tel Lambert-jához kö tô dô ha di te o re ti-
ku sok, mint Woj ciech Chrzanowski, Aleksander
J esowicki és Ludwik Bystrzonowski, mind a Len gyel
De mok ra ta Tár sa ság hoz kö tô dôk, mint Henryk
Kamienski, Henryk Boromeusz S tolzman, Ludwik
Bystrzo nowski vagy Wincenty Nieszokoc egyet ér tet-
tek  ab  ban,  hogy  a  ho  ni  fel  ke  lést  egy  idô  ben  kell  ki-
rob ban ta ni, s „a meg le pe tés és kez de mé nye zés mo-
men tu mát a le he tô leg több pon ton ki hasz nál va” kell
az el len sé get meg ro han ni. A fel ke lés elô ké szí té sé-

vel kap cso la tos kon cep ci ók (a fel fegy ver zés és fi-
nan szí ro zás) va la mint a fel ke lés alat ti had mû ve le tek
ve ze té sét il le tô en azon ban kü lön böz tek egy más tól.

A le en dô fel ke lés sor sát két ség te le nül a had vi se -
lés mód ja ha tá roz ta meg dön tô mó don. A fel ke lés
elô ké szí té se és le fo lyá sa el sô sor ban azon mú lott,
hogy az mily mér ték ben szá mít ha tott a tár sa da lom
tá mo ga tá sá ra. Az A. J . Czartoryski tá bo rá hoz kö tô dô
kö rök és az arisz tok ra ta tá bor ve ze tô je is azt val lot-
ták, hogy a ki rob ban tan dó fel ke lés ben a ne mes ség-
nek kell ját sza nia a fô sze re pet. A fel ke lés ben azt a
fegy ve res de monst rá ci ót lát ták, amely re azért volt
szük ség, hogy a nyu ga ti ál la mok és Orosz or szág kö-
zött há bo rút pro vo kál jon ki. A de mok ra ta tá bor kép vi-
se lô más né ze tet val lot tak. 1834-ig túl nyo mó több sé -
gük úgy vél te, hogy Polónia egy Né me tor szá got,
Fran ci a or szá got, Itá li át és Len gye lor szá got ma gá val
sod ró for ra dal mi hul lám ré vén nyer he ti vissza füg-
get len sé gét. Mi vel azon ban a re mélt re vo lú ció nem
tört ki, s az új fel ke lés ki rob ban tá sá ra tett kí sér le tek
1832 és 1834 kö zött (Zaliwski par ti zán csa pa tá nak
be nyo mu lá sa a Len gyel Ki rály ság te rü le té re) sor ra
ku darc cal vég zôd tek, ar ra a meg gyô zô dés re ju tot-
tak, hogy a len gyel nem zet el sô sor ban a ma ga ere jé -
re szá mít hat a füg get len sé gért foly ta tan dó küz de -
lem  ben,  mint  ezt  az  1794-es  Kosciuszko-szabad-
ságharc ta pasz ta la ta és esz mé je is su gall ja.

Tadeusz Kosciuszkónak ön erô bôl ki rob ban tan dó
fel ke lés sel kap cso la tos meg gyô zô dé sét (amely nek
J erzy Pawlikowski „Ki vív hat ják-e a len gye lek a füg-
get len sé get?” cí mû, 1800-ban ki adott hí res bro sú rá-
já ban han got adott) dog ma ként ke zel ték az olyan ka-
to nai szak írók és te o re ti ku sok, mint Henryk Ka mie l-
ski, Ka rol Boromeusz S tolzman, Ludwik Mieros law-
ski és J ózef Bem.

„Ma már min den len gyel nek az a meg gyô zô dé se
– ír ta J ózef Bem –, hogy Len gye lor szág nak, mi vel
sem mi lyen ide gen se gít ség re nem szá mít hat, sa ját
ere jé bôl le het és kell fel kel nie.” Ka rol S tolzman és
Henryk Kamie?ski óva in tet ték hon fi tár sa i kat at tól,
hogy olyan ál la mok, mint Fran cia or szág vagy Tö rök-
or szág se gít sé gé ben higgye nek. A jö vô be ni fel ke lés -
nek szen telt mun kák szer zôi Pawlikowski és
Kosciuszko bro sú rá já ra hi vat koz va az or szág fel osz-
tói el le ni harc ban ha tal mas tö me gek moz gó sí tá sá val
szá mol tak.

J ózef Bem sze rint, aki az 1772-es ha tá rok kö zöt ti
Ne me si Köz tár sa ság te rü le tén élôk szá mát 28 mil li ó-
ra be csül te, 1 200 000 sza bad ság har cos ál lít ha tó42
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J ózef Bem tá bor nok kon cep ci ó ja
a nem ze ti fel ke lés rôl

Az 1831–1863 kö zöt ti kor szak len gyel sza bad ság har cos gon do la tai



talp ra. Ez zel szem ben az országrabló had ere jét 400
000 em ber nél nem tar tot ta több re. A nem zet le he tô-
sé gét ha son ló kép pen nagy ra ér té kel te Ka rol B.
S tolzman, H. Kamielski és L. Miekroslawski is. Mil li-
ós nép tö meg moz gó sí tá sá val szá molt a Len gyel De-
mok ra ta Tár sa ság is. A tö meg a ma ga ere jé vel ké-
pez te vol na a tö ké le te sen ki kép zett és fel sze relt, de
lét szá má ban ki sebb országrabló se re gek el len sú-
lyát.

A fel ke lést, a ki rob ban tá sá ról szó ló dön tés ese-
tén, anya gi lag, tech ni ka i lag és pénz ügyi leg kel lô idô-
ben kell elô ké szí te ni. Kü lö nö sen fon tos kér dés nek
szá mí tott a fel fegy ver ke zés kér dé se, mi vel ezen
múl ha tott a fel ke lés si ke re. A ka to nai szak írók és te -
o re ti ku sok több sé ge  tisz tá ban volt az zal, hogy a fel-
kelt tö me ge ket le he tet len kor sze rû lô fegy ver rel és
tü zér ség gel fel sze rel ni. Mind Ka rol B. S tolzman,
mind Henryk Kamienski, Ludwik Mieros lawski vagy
J ózef Bem úgy vél ték, hogy ad dig is, míg kor sze rû
fegy vert nem zsák má nyol nak az el len ség tôl, alap-
fegy ver nek meg te szi a ka sza, a pi ka, a kés, a vil la, a
bal ta, a csép ha da ró stb. Más rész rôl azon ban az
olyan el mé le ti szak em be rek, mint Wojciech
Chrzanowski, W. Nie szo koc és L. Bystrzonowski a
ka szát al kal mat lan harc esz köz nek tar tot ták, s a fel-
ke lôk pus ká val va ló fel fegy ver zé se mel lett tet ték le a
ga rast. 1832 és 1848 kö zött en nél azon ban jó val na-
gyobb volt az el té rés a ka to nai szak írók és te o re ti ku-
sok kö zött a le en dô fel ke lés ben foly ta tan dó had vi se-
lés kon cep ci ó já ról.

II.
A tö me ge ket moz gó sí tó és be ve tô fel ke lés el mé-

le ti kér dé sei há rom te rü le tet ölel tek fel: par ti zán harc,
par ti zán há bo rú és re gu lá ris há bo rú. Az el sô kér dés-
kör nek: a par ti zán harc nak, mint az országrablókkal
foly ta tan dó küz de lem el mé le té nek ren ge teg hí ve
volt. A leg je le sebb ka to nai szak írók, akik a fegy ve res
fel ke lés leg al kal ma sabb for má já nak a par ti zán har cot
ta lál ták: Wojciech Chrzanowski, Aleksander J e lo wic-
ki és Ludwik Bystrzonowski. Kö zü lük 1831 után
Wojciech Chrzanowski állt elô a kon cep ci ó val, hogy
olyan faj ta par ti zán har cot kell vív ni, ame lyet a spa-
nyol ge ril lák foly tat tak Na pó le on el len. Mind amel lett
Chrzanowski azon a vé le mé nyen volt, hogy csak
par ti zán harc cal nem le het fel sza ba dí ta ni az or szá-
got. Azt val lot ta, hogy a par ti zán har cot ké sôb bi sza-
ka szá ban re gu lá ris há bo rú vá kell át ala kí ta ni, mi vel
csak re gu lá ris had se reg be vo ná sá val „le het ki hasz-
nál ni az el len ség ol da lá ban és há tá ban ví vott
partizánharcokat”. (A par ti zán há bo rú ról. O wojnie
partyzanckiej, Pá rizs, 1835. II. ki adás) cí mû mun ká-
já ban fej ti ki ez zel kap cso la tos kon cep ci ó ját.

W. Chrzanowskihoz ha son ló fel fo gást val lott a
má  sik  ka  to  nai  szak  író,  A.  J elowicki, aki né ze te it A
fel ke lés rôl (O powstaniu, Pá rizs, 1835) cí mû bro sú-
rá já ban fej tet te ki. Az 1831-es podóliai és uk raj nai ta-
pasz ta la to kat dol goz ta fel ben ne. J e lowicki Chrza-
now skinál jó val nyo ma té ko sab ban adott han got az-
zal kap cso la tos meg gyô zô dé sé nek, hogy az or szág
fel sza ba dí tá sát ki ví vó sza bad ság harc mód ja csak is
a par ti zán harc le het. Óva in tett at tól, hogy a par ti zán-
had vi se lés rôl idô elôtt tér je nek át a re gu lá ris há bo rú-
ra. Azt azon ban meg en ged he tô nek tar tot ta, hogy a
fel ke lés vég sô sza ka szá ban, mi e lôtt az re gu lá ris há-
bo rú vá ala kul na át, a par ti zán osz ta gok na gyobb ka-
to nai egy sé ge ket hoz za nak lét re. A re gu lá ris há bo rú

sza ka szá ban pe dig meg en ged he tô nek tar tot ta, hogy
rész ben vagy tel jes egé szé ben „el fog lal ja nak meg-
erô dí tett te rü le te ket ab ból a cél ból, hogy ott a már
egye sí tett par ti zán osz ta go kat mi nél gyor sab ban kel-
lô mód fel fegy ve rez hes sék és élel mez zék, to váb bá
meg könnyít sék a köz le ke dé si út vo na lak tar tós el len-
ôr zé sét”.

Ludwik Bystrzonowski W. Chrzanowskitól és J .
J elowickitól el té rô en a ki rob ban tan dó fel ke lés alatt
mind vé gig a par ti zán-had vi se lést tar tot ta meg ha tá ro-
zó nak a nép sza bad ság ki ví vá sa szem pont já ból. A
par ti zán te vé keny sé get kö vet ke ze te sen a had mû ve -
le ti te rü let tel hoz ta össze füg gés be. A Len gyel or szá gi
stra té gi ai há ló zat ról (O sieci strategicznej w Polsce,
1840) és a Notice sur la réseau stratégique de la Po-
logne (1842) cí mû mun ká i nak alap esz mé i ben az
úgy  ne ve zett stra té gi ai há ló zat fo gal má ból in dult ki,
kü lön fi gyel met szen tel ve an nak a tény nek, hogy az
1772-es ha tá rok kö zöt ti Len gyel or szág te rep adott sá-
ga al kal mas a par ti zán har ci te vé keny ség foly ta tá sá-
ra. Azt, hogy az egyes osz ta gok na gyobb egy sé ge-
ket és tak ti kai cso por to kat hoz za nak lét re, nem erôl-
tet te, mi vel úgy vél te, hogy „a fel ke lés tö meg ben a
leg gyen gébb, a ka to na ság tö meg ben a leg erô sebb,
így a fel ke lés nek nem a ka to na ság el len kell har col-
ni: ho ná ban vi szont a par ti zánt egyen ként a leg erô-
sebb, a ka to na egyen ként a leg gyen gébb, a par ti-
zán nak te hát min dig egyen ként kell meg öl ni a ka to-
ná kat”.

Az össznemzeti fel ke lés sé, majd re gu lá ris há bo-
rú vá ala kí tan dó par ti zán há bo rú nak Henryk Ka-
mienski, Ka rol B. S tolzman és J ózef Bem vol tak a te-
o re ti ku sai. Ka to nai szem pont ból H. Kamie nski a par-
ti zán há bo rú val kap cso la tos gon do la ta it A len gyel
nem zet ele mi jo ga i ról (O prawach zywotnyh Narodu
Polskiego, 1844), A népháború… (Wojna ludowa…
tel jes ki adá sa, 1866) cí mû mun ká i ban fej tet te ki. Azt
bi zony gat ta, hogy „a le en dô fel ke lés fô ere je szük-
ség sze rû en a tö me ges par ti zán had, amely azon ban
szét szór tan mû kö dik, így aka dá lyoz va meg az el len-
sé ges erôk össze vo ná sát”. Kamienski ki állt „a fel ke lô
(for ra dal mi) moz ga lom tö me ges jel le ge és spon-
taneitása” mel lett, el len tét ben Ludwik Mieroslaw ski-
val, aki az egyet len ve zér let alat ti „kon cent rált te vé -
keny ség” hí ve volt. A Len gyel or szág ön erô bôl tör té -
nô fel sza ba dí tá sát dog ma ként hir de tô Kamienski úgy
ér tel mez te a min dent ma gá val ra ga dó ele mi nép-
meg moz du lást, hogy az pusz ta lét szám fö lé nyé vel le -
gá zol hat ja az el len sé get.

A szin tén a par ti zán há bo rú te o re ti ku sá nak szá mí-
tó Ka rol B. S tolzman né ze te a fel ke lés ál ta lá nos ré -
szét il le tô en nem kü lö nö seb ben ere de ti, mi vel egész
ré sze ket emelt át Giuseppe Mazzini mun ká i ból.
S tolzman a G. Mazzinihoz ha son ló an par ti zán há bo-
rú ban lát ta a harc nak azt a mód ját, amely nek ré vén
a ha za fel sza ba dít ha tó. A mun ká ja cí mé be: Par ti zán-
harc, avagy a fel kelt né pek szá má ra leg meg fe le lôbb
há bo rú (Partyzantka czyli wojna dla ludów
pwstajacych najwlasciwsza, Pá rizs, 1844) fog lal tak-
hoz hí ven úgy lát ta, „hogy a par ti zán há bo rú (…) a
fel kelt né pek szá má ra a leg meg fe le lôbb és leg ered-
mé nye sebb és ép pen ezért hív hat juk ezt né pi
háborúnak…” S tolzman a le he tô leg ha tá ro zot tab ban
el ve tet te azt, hogy a fel ke lés el sô sza ka szá ban re gu-
lá ris há bo rút le hes sen vív ni. Ez zel szem ben azt ál lí-
tot ta; „az óva tos ság ar ra int, hogy min dent el kell kö-
vet ni a re gu lá ris há bo rú, a le en dô for ra da lom ki me - 43



ne tel ét egyet len lap ra fel te vô dön tô üt kö zet, koc ká-
za tá nak ki ik ta tá sá ért”. S tolzman azon a vé le mé nyen
van, hogy a fel ke lés nek csak vég sô sza ka szá ban
kell át tér ni a par ti zán há bo rú ról a re gu lá ris há bo rú ra.
S tolzman a hosszan el hú zó dó, kí mé let len, pusz tí tó
harc hí vé nek mu tat ko zott. A fel per zselt föld tak ti ká ját
han goz tat ta. Csak az így zaj ló há bo rú után ke rül het-
ne sor ar ra, hogy a fel ke lô osz ta go kat re gu lá ris had-
se reg gé ko vá csol ják, és a re gu lá ris há bo rú tak ti kai
és stra té gi ai el vei sze rint ve le foly tas sák to vább a
sza bad ság har cot.

III.
A fel ke lés so rán foly ta tan dó had vi se lés fen tebb

idé zett kon cep ci ó it szám ba vé ve meg bi zo nyo sod ha-
tunk ar ról, hogy a J ózef Bem tá bor nok ál tal ki dol go-
zott el mé le ti né ze tek és kon cep ci ók lé nye gü ket il le -
tô en nem tér tek el K. B. S tolzman, H. Kamienski és
Wojciech Chrzanowski ál tal kép vi selt alap el vek tôl. A
két el sô ka to nai szak író hoz ha son ló an Bem ab ból a
fel té te le zés bôl in dult ki, hogy csak par ti zán há bo rú
ve zet het el Len gyel or szág fel sza ba dí tá sá hoz. Bem
kon cep ci ó ja, ame lyet a szer zô A len gyel or szá gi
nem  ze  ti  fel  ke  lés  rôl  (O  powstaniu  narodowym  w
Polsce, Pá rizs, 1846 és 1848) cí mû mun ká já ban fej-
tet te ki tel jes egé szé ben, elôd jét min de nek elôtt ab-
ban a te kin tet ben ha lad ta meg, hogy a tá bor nok há-
bo rús ta pasz ta la ta it har mo ni ku san öt vöz te a
partizán hadviselés (Bem ter mi no ló gi á ja sze rint he lyi
fel ke lés) té zi se it és a he lyi re gu lá ris há bo rú (Bem
meg ha tá ro zá sá val: moz gó had osz lop ok) kér dé se i-
vel. Bem meg volt gyô zôd ve ró la, hogy a nem ze ti
had vi se lés ilyen for má ja fe lel meg a rab bá lett or-
szág hely ze té nek. Len gyel or szág maj da ni füg get len-
sé gé nek alap fel té te le az – ír ta Bem –, hogy „meg
kell ver ni el len sé ge in ket”.

Bem kon cep ci ó ját egyes ele me i ben az kü lön böz-
tet te meg S tolzman és Kamienski el mé le té tôl, hogy a
par ti zán-had vi se lés mi lyen szo ros kap cso lat ban áll a
re gu lá ris há bo rú val. A tá bor nok sze rint a fel ke lés nek
ak kor  kell  az  egész or  szág ban egy szer  re  kell  ki  rob-
ban nia, ami kor a kül föld rôl jö vô úgy ne ve zett moz  gó
had osz lop ok, ame lyek az összfegy verne me ket
emig ráns kép vi se lô tisz tek bôl és al tisz tek bôl áll nak.
Va gyis ôk al kot ták vol na a törzs szá za do kat. A moz-
gó had osz lop ok nak rög tön a szá muk ra ki je lölt kör ze-
tek be kel lett vol na vo nul ni uk, hogy ott he lyi fel ke lé-
se ket és új moz gó had osz lo po kat szer vez ze nek. A
fel ke lés el sô sza ka szá ban a par ti zán osz ta gok ját-
szot ták vol na a fô sze re pet, jól le het a moz gó had osz-
lop ok nak – Bem vé le mé nye sze rint „már na gyobb el-
len  sé  ges  erôk  kel  is  meg  kel  lett  vol  na  üt  köz  ni,  s  lét-
szám nö ve ke dés so rán ese ten ként erô dök ben össze-
vont el len sé ges erôk kel is meg kel lett vol na tá mad-
ni”. Ezt kö ve tô en a moz gó had osz lop ok ra te vô dik át
a harc súly pont ja, s a he lyi fel ke lé sek nek (va gyis
par ti zán osz ta gok) ki se gí tô sze re pet kell ját sza ni uk.

Bem sze rint a jö vô ben a moz gó had osz lop ok nak
a le he tô leg szo ro sab ban együtt kell mû köd ni ük a he-
lyi fel ke lé sek kel. Ez utób bi ak nak az volna a fel ada-
tuk, hogy par ti zán ak ci ó ik kal sza ka dat la nul zak las sák
és ki me rít sék az el len sé get. A „re gu lá ris há bo rú és a
partizánhadviselés – ír ja Bem – ve zet het el az el len-
ség élô és anya gi erô i nek meg sem mi sí té sé hez, s
vég cél ként Len gyel or szág fel sza ba dí tá sá hoz.”

An nak ér de ké ben, hogy a fel ke lés tár sa dal mi bá-
zi sát, min de nek elôtt a pa raszt ság be vo ná sá val ki tá-

gít sák, Bem ki lá tás ba he lyez te a job bágy fel sza ba dí-
tást, mi több a ma jor sá gok fel szá mo lá sát, s a ma jor-
sá gi föl dek szét osz tá sát a pa rasz tok kö zött, ame lyek
után a volt tu laj do no sok bér le ti dí jat kap tak vol na.
Bem – K. B. S tolzman és H. Kamienskitól el té rô en –
nem hí vott vol na min den pa rasz tot zász ló alá, ha-
nem be ér te vol na 1 200 000 em ber fel fegy ver zé sé -
vel. A töb bi ek nek föld mû ve lés sel és a had se reg el lá -
tá sát szol gá ló kéz mû ipar ral kel lett vol na fog lal koz ni-
uk. Bem ra gasz ko dott ah hoz, hogy mind a moz gó
had osz lo po kat, mind a he lyi fel ke lé se ket a leg kor-
sze rûbb fegy ver zet tel sze rel jék fel. Kü lö nö sen a
moz gó had osz lop ok mi nél tö ké le te sebb fel fegy ver-
zé sét tar tot ta fon tos nak. En nek kö vet kez té ben mil lió
pus ká ról, ezer ágyú ról és nagy mennyi sé gû lô szer rôl
szôtt ter ve ket. Az em lí tett harc esz kö zö ket Ang lia
szál lí tot ta vol na. Bem mind amel lett, tisz tá ban lé vén,
hogy ek ko ra mennyi sé gû fegy ver fel hal mo zá sa
meg annyi aka dály ba üt kö zik, az el len ség meg sem-
mi sí té sé nek leg kü lön fé lébb mó do za ta it aján lot ta. Ez-
zel kap cso la tos jel mon da ta: „Üsd-vágd az el len sé get
az zal, ami a ke zed be akad!”, a harc ra kész em be rek-
nek  adott  ta  nács  pe  dig:  „kô,  bot  és  kés,  s  még  in-
kább a fej sze és ka sza elég az el len ség le gyô zé sé-
hez”. Bem a harc esz kö zök fel hal mo zá sát aján lot ta
az if jú ság nak, a harc so rán pe dig azt, hogy az el len-
ség tôl zsák má nyol ja nak fegy vert. Az el len ség „tûz-
fegy ve re és hi deg fegy ve re, ágyú park ja és lô sze re –
ír ta Bem – a nem ze ti had se reg fel fegy ver zé sét szol-
gál ja”.

Érdemes Bem tábornok nem ze ti felkeléssel kap-
cso la tos koncepcióinak azon as pek tusát megvizs-
gál nia, amely eltér egynémely ka to nai szakíró és te-
o re ti kus munkájától. A len gyel földek ka to nai föld raj-
zá ról van szó. Igaz, hogy Bem tábornok erôsen
hang sú lyozta, hogy a már külföldrôl szer ve zett had-
se re get kell a rab hazába ve zet ni, de a he lyi
felkelések szer ve zésének a többi te o re ti kus fel-
fogásával egyezôen, magába kel lett fog lal nia az
egész 1772-es határok közötti len gyel területeket. A
maj da ni felszabadító háború te o re ti ku sai között, az
1815-ös Len gyel Ki rály ság és az egy ko ri ne me si
köztársaság ke le ti te rü leteinek földrajzát S tolzman
tar tot ta leginkább szem elôtt a felkelésrôl szôtt
koncepciózus ter ve i ben, s azok stratégiai össze-
tevôiben. Az északkeleten és délkeleten fekvô
stratégiai területek S tolzman ter ve i ben Vityebszkig
és a Dnye pe rig nyúltak. Sze rin te itt kell foly ni uk a
hadieseményeknek. A pinszki és a pripetyi mo csa rak
jelentôségét ele mez te pári zsi elôadásaiban Ludwik
Mieroslawski is. Úgy vélte, hogy a Pripety folyó
völgye által al ko tott de mar ká ci ós vo nal nak a
közlekedési kiindulópontja Bresztben van, ezért az
minél  gyor  sab  ban  elfoglalandó,  s  egész  Lengyel-
országra nézve fon tos stratégiai ponttá épí ten dô ki.
Ott le het, ott kell védeni ugyan is a Visz tu la men ti ke-
le ti területek kapuját, s ez zel oly mély hát or szág ala-
kul hat ki, mint az egész Len gyel Királyság, s nem
csupán an nak egy része. Ludwik Mieroslawski
elméletei számos pon ton egy másik ka to nai szakíró,
Wincenty Nieszokoc nézeteinek továbbfejlesztett
vál tozatai vol tak. Nieszokoc A par tizánháború
emigrációban kialakított rendszerérôl (O systemie
wojny  partyzanckiej  wzniesionym  wsród  emigracji,
Párizs, 1835) címû munkájában a lehetô leghatá-
rozottabban el ve tet te a par tizánháborút, mi vel azt
nem tar tot ta eredményesnek.44



Bem tábornok katonaföldrajzi koncepciójában
alapvetôen S tolzman elméletére támaszkodott, s en-
nek A lengyelországi nem ze ti felkelésrôl írt munkája
azon részében is bizonyítékát ad ta, ame lyek ben sta-
tisz ti kai ada tok kal ele mez te „a musz ka kormány által
el ra bolt haj da ni len gyel tar tományokat”. Bem
tábornok az Oroszország el le ni maj da ni len gyel fel-
ke lés méreteit és területi kiterjedtségét illetôen a kö-
vet kezôket írta: „Úgy számolható, hogy ab ban a be-
lát hatatlan ha tal mas országban nyolc ellenséges ér-
zü letû em ber esik egy muszkára, len gyel pe dig Lit-
vá niát és a Ruténföldeket is beleértve három az egy-
re. (…) Lengyelország tehát jól je gyez ze meg, hogy
egy ma ga háromszor na gyobb anya gi erôvel ren del-
ke zik a muszkáknál, és hogy felkelés esetén elég (a
muszkákkal szem ben) ellenséges érzületû
népeknek  ke  zet  nyújtani,  hogy  az  az  orosz  állam  a
körül mé nyek sajátos összejátszása és ügyes politi-
kája folytán szer fe lett ki emel ke dett, el ol vad jon, mint
ama jégpalota, ame lyet az uralkodók szórakozásból
te len te építenek. (…) Lengyelország jól je gyez ze
meg, hogy elérkezik ama nagy harc pil la na ta,
amelybôl meg kell születnie a függetlenségnek, min-
den egyes len gyel nek, le gyen bár S zibériában vagy
a Kau ká zus ban, az ot ta ni el nyo mott népek élére kell
állnia azért, hogy a musz ka zsarnokságot egy szer re
meg  moz  dul  va  pusztítsa  el,  s  ez  annál  is  könnyebb,
mert az ellenséges érzületûek összehasonlíthatat-
lanul töb ben van nak elnyomóiknál”. Az Oroszor-
szágról és mindenekelôtt a leg na gyobb országrabló
el le ni fel kelés módjáról szôtt gon do la ta i val Bem
tábornok koncepciója nem tért el alapvetôen az
1831-es no vem be ri szabadságharc utáni emigráció
több sége által képviselt alapelvektôl. Bem tábornok
a fel osz tá sok elôtti ne me si köztársaság haj da ni hatá-
rainak hely  reállításáról s ez zel párhuzamosan a ra-

bigába döntött oro szok for ra dal mi (felkelésbe tor-
kolló) meg  moz dulásáról szôtte álmait. Ami a másik
két or szágrablót il le ti, ar ra számított, hogy Porosz or-
szá got, elsôsorban az el ra bolt len gyel tar tomá nyok-
ból ki in dul va belülrôl ve rik szét. Hasonló képpen véle -
ke dett Ausztriáról is.

Végezetül ki kell emelnünk, hogy a len gyel ka to-
nai szakírók és emigráns te o re ti ku sok közül egyedül
Bem nek volt lehetôsége, hogy a felkeléssel kap cso-
la tos elméletét a gya kor lat ban kipróbálja. A reguláris
háború eredményes ötvözése a par tizán-hadvise lés-
sel Be met iga zol ta 1849-ben, ami kor Erdélyben az
orosz–osztrák túlerôvel találta magát szem be. Ott a
fôhadsereg és a ki sebb önálló különítmények (elmé-
lete sze rint mozgó had osz lop ok) mel lett tu cat nyi ki-
sebb par tizán jel legû osz tag (elmélete sze rint he lyi
felkelések) tevékenykedtek, ame lyek az ellen séget
erôi szétforgácsolására, ki sebb hadjáratokra kész tet-
ték, s a döntô pil la na tok ban lehetetlenné tet ték na-
gyobb ka to nai erô összevonását, mint amekkorát a
ma gyar had se reg egy-egy mozgó had osz lo pa tu dott.
Hozzátehetjük, hogy Bem tábornok mozgó had osz-
lop ok és he lyi felkelések szervezé sével kap cso la tos
elméleti koncepcióit az 1863–64-es januári szabad-
ság harc is igye kez tek nagy vo na lak ban a gya kor lat ba
átültetni. Az elôbbiek szerepét az osztrák Galí ciából
az orosz Len gyel Királyságba betört egyes csa pa tok
töltötték vol na be. Bem tá bornok elméleti kon cep ci ó i-
nak megvalósítása ab ban az idôben, véle mé nyünk
sze rint, mind lo gisz ti kai, mind ellátási nehéz ségekbe
ütközött, va la mint ab ba, hogy a határon túlról a Len-
gyel Királyságba benyo mu ló fegy ve res felkelô csa pa-
tok és a királyság bi zo nyos körül határolható te rü le te-
in mûködô he lyi felkelô csa pa tok tevékenysége kö-
zött hiányzott az össz hang.
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Józef Bem tá bor nok alak ját so-
kan, sok fé le kép pen igye kez tek
meg raj zol ni, de a ró la ké szí tett
leg jobb élet rajz ok 1990 után lát tak
nap vi lá got a len gyel Jadwiga
Chu dzikowska és a ma gyar Ko-
vács Ist ván tol lá ból. Bem éle té nek
egy-egy sza ka sza azon ban, no ha
ma ga az érin tett kulcs fon tos sá gú-
nak tar tot ta ôket, el ke rül te a ku ta-
tók fi gyel mét. Töb bek kö zött az a
rend kí vül te vé keny bô fél hó nap
is, ame lyet a tá bor nok a né pek ta-
va sza bé csi ese mé nye i nek szen telt
1848 ok tó be ré ben. Tet te it el sôk-
ként a szem ta núk je gyez ték fel, s
ôket kö vet ve a ko ra be li tör té net-
írók, akik el sô sor ban oszt rák né-
me tek, ma gya rok és len gye lek
vol  tak. Az elôb bi ek nél a tá bor nok
rög tön meg kap ta a „ka lan dor”, a
„lá zí tó” vagy a „zsol dos” mi nô sí-
tést, aki tu dat alat ti ösz tö né tôl

hajt va je le nik meg Bécs ben, akár-
csak a vér sza got messzi tá vol ból
is  meg  ér  zô  hol  ló  vagy  ke  se  lyû  a
harc me zôn. A Du na men ti mo-
nar chia gaz dag fô vá ro sá val mit
sem tö rô dô kô szí vû zsol dos csak
egy el vet is mer: a cél szen te sí ti az
esz közt. A ma gya rok nál és a len-
gye lek nél Bem vi szont az az em-
ber, aki „a kö zös sza bad sá gért”,
Né met or szág egye sí té sé nek jo gá-
ért, az oszt rá kok kal foly ta tott vi-
szály ban a ma gya rok iga zá ért és
az új eu ró pai al kot má nyos ren-
dért har col, jól le het az utób bi val
kap cso lat ban fenn tar tá sai van nak.
Ô az az em ber, aki a leg fon to sabb
ügyet – bi lincs be vert ha zá ja fel-
sza ba dí tá sát – so ha sem té vesz ti
szem elôl. Egy szó val hôs, aki rá-
szol gál a leg na gyobb tisz te let re.
Mi az igaz ság?

Hogy er re vá la szol has sunk, a

le he tô leg ala po sab ban jár juk kör-
be új ra e kér dé se ket. Min de nek-
elôtt a né met nyel vû iro da lom
nyom so kat a lat ban, mi vel meg-
ha tá ro zó sze re pet ját szott azok-
nak a na pok nak a meg örö kí té sé-
ben. A tel jes igaz sá got egyet len
szer zô ese té ben sem tud juk fel tár-
ni. Igaz ez a bé csi ese mé nyek el sô
fel dol go zó já ra, a za va ros sze mé-
lyi sé gû Wenzel Dunderre is, aki
Be met jó ka to ná nak, de alap já ban
vé ve a vá ros tól és ügyé tôl tá vol ál-
ló, ide gen zsol dos nak tart ja. Ha-
son ló szel le mû, Dundert ki egé szí-
tô be szá mo lót ol vas ha tunk Joseph
Helfertnél, aki igye ke zett meg ér-
te ni „a vén tá bor no kot”, de e te-
kin tet ben nem tud fel mu tat ni kü-
lö nö seb ben nagy ered mé nye ket.
A 19. szá zad vé gén Maximilian
Bach oszt rák tör té nész elô de i nek
ér ték íté le te it is mé tel get te, jól le het

Hôs vagy ka lan dor? Bem tá bor nok Bécs ben



el fo gu lat lan nak mond ta ma gát. E
vo nat ko zás ban Ru dolf Kiszlin g-
nek és Robert Endresnek a bé csi
ese mé nyek száz éves év for du ló ja
al kal má ból meg je lent két össze-
fog la ló mun ká ja se kü lön bö zik tô-
lük, s ugyan ez vo nat ko zik Helmut
Grössing 1973-ban nap vi lá got lá-
tott köny vé re is. Ha son ló an fest ez
a kér dés a pa rancs nok, Wenzel
Messenhauser mo nog rá fi á já ban is.
Az em lí tett szer zôk nek szin te
mind egyi ke tág te ret szen tel a csá-
szá ri csa pa tok te vé keny sé gé nek,
mi köz ben jó val ke ve sebb fi gyel-
met for dít a fel ke lôk mû kö dé sé re.
Az oszt rák ku ta tók kö zül alig ha-
nem Windischgrätz élet rajz író já-
nak, Paul Müllernek a tol lá ból
szár  ma zik a tá bor nok leg éret tebb
ér té ke lé se: [Bem] „ra gyo gó stra té-
ga – rend kí vü li aka rat erô vel meg-
ál dott em ber, de a vá ros sal mit
kez dett vol na! Egyi ke azok nak a
bol dog ta lan, hon ta lan len gye lek-
nek,  akik  min  dig  ott  tûn  tek  fel,
ahol for ron gott a vi lág, azt re mél-
ve, hogy a lán gok ban új ra szü let het
el ve szett ha zá juk – Bécs ben te hát
csak e cél el éré sé nek esz kö zét lát-
ta.” E meg ál la pí tás saj nos nem pá-
ro sul bô vebb ma gya rá zat tal.

A len gyel iro da lom ban a
hang  sú lyo kat más hol he lye zik el.
A tá bor no kot dics fény be von ni
per sze ál ta lá nos sza bály, anél kül
azon ban, hogy új ada tok kal meg-
ala poz nák azok a szer zôk, akik
Dunder vagy Helfert ku ta tá sa i-
hoz ké pest új for rá so kat nem is-
mer nek. Ez csak fo koz za a za vart
és meg ne he zí ti, hogy a prob lé má-
ra, mint egész re össz pon to sít suk
a fi gyel mün ket. Kü lö nö sen rossz
fényt vet Bem re az is me ret len
szer zô ál tal írt és St. Gallenben ki-
adott Bem in Wi en (Bem Bécs ben)
cí mû vé kony né met nyel vû ki ad-

vány. Szá mos ele me ar ra mu tat,
mint  ha  Eduard  Kuchenbäcker,  a
bé csi Mû egye tem egy ko ri pro-
fesszo ra ír ta vol na, aki a fel ke lés
alatt egy ide ig Bem mel lett se géd-
tiszt ként szol gált. Az is le het sé-
ges, hogy Daniel Fenner von Fen-
neberg az író ja, aki a fel ke lés
egyik leg fon to sabb pa rancs no ki
be osz tás ban Bem és Messenhau-
ser el len lá ba sa volt. 1851-ben
mind  ket ten Svájc ban tar tóz kod-
tak. A kis ter je del mû könyv je len-
tô sé gét az emel te meg, hogy Chu-
dzikowska kri ti kát la nul át vet te
ada lé ka it, s így nagy pél dány-
szám  ban meg je lent élet raj zá ban
torz ké pet fest be Bem 1848-as ok-
tó be ri te vé keny sé gé rôl. A Bem in
Wi en ugyan is nem más, mint
gúny irat, a szer zô fan tá zi á já val
he ví tett gyû lö let tûz há nyó. Nem-
csak a tá bor no kot kor moz za be,
ha nem él ve az al ka lom mal, a bé-
csi meg moz du lás ban köz vet le nül
vagy köz vet ve oda adó an részt
vett töb bi len gyelt, így köz tük
Adam Potockit és a fel ke lés tü zér-
pa rancs no kát, Edward Jelowicki
ez re dest is. Ko vács Ist ván tu da tá-
ban lé vén Chudzikowska ér té ke-
lé se hi á nyos sá ga i nak, a né pek ta-
va szá nak bé csi epi zód já ra csak
rö  vi den tér ki, an nál bô vebb te ret
szen tel vi szont a tá bor nok ké sôb-
bi te vé keny sé gé nek. Így ne künk
ki ak ná zat lan for rá sok ra kell tá-
masz kod nunk.

Új kép raj zo ló dik ki elôt tünk a
bé csi Kriegsarchiv, a Haus-, Hof-
und Staatsarchiv, va la mint az Ös-
ter reichisches Staatsarchiv ide vá-
gó irat cso mó it át néz ve. Rend kí-
vül fon to sak Bem se géd tiszt je i-
nek, kü lö nö sen a len gyel tá bor-
nok mel lett az utol só pil la na tig ki-
tar tó Szymon Zulawskinak jegy-
zô könyv ben rög zí tett val lo má sai.

A rend ôr ség nek 1850 áp ri li sá ban
ké szí tett bô be szá mo lók sok is me-
ret len rész let re rá vi lá gí ta nak. Zu-
lawski min den bi zonnyal tud ta,
kit fe nye get bör tön, s kit he lyez-
tek már sza bad láb ra. A fel ke lés-
ben részt vett len gye lek kel szem-
ben bi zo nyos tá vol ság tar tás jel-
lem zi, mert egyes té nye ket el hall-
gat. Mi köz ben pon to san em lék-
szik azok ra a há zak ra, ahol har-
cok foly tak, át sik lik kulcs fon tos-
sá gú ese mé nye ken. Ez a ma gyar
sza bad ság harc cal ma gya ráz ha tó,
amely ben nagy szám ban vet tek
részt hon fi tár sai, akik nek árt ha-
tott vol na val lo má sa i val. A volt
se géd tiszt rend kí vül ér de kes be-
szá mo ló ját az aláb bi sza vak kal
zár ja le: „A sors ren de lé se foly tán
részt vet tem ezek ben [az ese mé-
nyek ben], így a bir to kom ban lé vô
in for má ci ók hi te les sé gé ért jót tu-
dok áll ni”. Szin tén más fény ben
tûn nek föl az ok tó be ri ese mé nyek
ta nú i nak be szá mo lói, köz tük a
bé csi Elitcorpsot fel ál lí tó, a ma-
gyar sza bad ság harc le ve ré se után
ki vég zett Ludwik Hauktól szár-
ma zó in for má ci ók. Nem hagy ha-
tó fi gyel men kí vül az a, Felix zu
Schwarzenberg mi nisz ter el nök és
Aleksander Bach bel ügy mi nisz ter
ré szé re ké szí tett, tar tal mi lag ki vo-
na tolt ma gyar röp irat gyûj te mény
sem, ame lyet in kább né met or szá-
gi, mint sem ga lí ci ai vagy bé csi il-
le tô sé gû sze mély ál lí tott össze.
Nél kü löz he tet len ki egé szí tô ada-
lé kok kal szol gál az oszt rák ma-
gyar ha tá ron a Laj tá nál ál ló ma-
gyar had se reg pa rancs no ká nak,
Móga Já nos al tá bor nagy nak és
Pulszky Fe renc ál lam tit kár nak a
le ve le zé se. Ez utób bi nak éle te vé-
ge fe lé pa pír ra ve tett vissza em lé-
ke zé se azon ban szá mos pon tat lan
in for má ci ót tar tal maz. Ek ko ri be-46

Moritz Smetz: Az 1848. október 25-i jägerzeilei ostrom.



szá mo ló ját nem árt szem be sí te ni
1848 ok tó be ré ben kelt le ve le i vel.
Vé gül szól nunk kell a ko ráb ban
em lí tett Fenneberg me mo ár já ról,
ame lyet, no ha vég te le nül el fo gult
és tisz tes ség te len, nem hagy ha-
tunk fi gyel men kí vül. A ké pet ki-
egé szí tik a csá szá ri rend ôr ség ál-
tal el fo gott olyan fon tos be osz tás-
ban lé vô fel ke lôk nyo mo za ti ak-
tái, mint Jelowicki ez re de séi,
Alek sander Peplowskiéi – ez
utób  bi Bem se géd tiszt je volt – és
má so kéi.

Már az ok tó ber ele ji ese mé-
nyek vizs gá la tá nál szá mos ta lány-
ba üt kö zünk. Az egyik az, mi ként
je lent meg Bem a mo nar chia fô vá-
ro sá ban. A Bem in Wi en szer zô je
azt ál lít ja, hogy az oszt rák par la-
ment nek, sze mély sze rint e par la-
ment el nök he lyet tes ének, Fran-
ciszek  Smolkának  si  ke  rült  a  tá-
bor nok tá mo ga tá sát meg nyer nie.
Pulszky más ként lát ja a kér dést.
Sze rin te egy bi zo nyos na pon Ga-
lí ci á ból Bécs be ér ke zett Szirmay
Pál, a ma gyar kor mány ki kül dött-
je, aki Karlsbadban ta lál ko zott
Bem mel. Az is le het, hogy már
Lembergbôl Bem tár sa sá gá ban
kelt út ra a cseh für dô hely fe lé, s ô
be szél te rá a tá bor no kot, áll jon
ma gyar szol gá lat ba. No ha a cseh
gyógy für dô fél re esett a mo nar-
chia fô vá ro sá ba ve ze tô út vo nal-
tól,  de  ha  tud  juk,  hogy  Bem  mi-
lyen gon do san kú rál ta be gyógy-
ulat lan láb seb ét, mi köz ben, mint
ne megy szer más kor, most is húz-
ta-ha lo gat ta az idôt, ma gya rá za-
tot ta lá lunk a ki té rô re. Mi u tán a
tá bor nok Bécs be ér ke zett, biz to sí-
té kot várt a ma gyar kor mányt
kép vi se lô Pulszkytól ar ra vo nat-
ko zó an, hogy a for ra dal mi ha dak
ve zér le té ben részt vesz. A ma gyar
ki kül dött sze rint e be osz tást Bécs-
ben Wenzel Messenhauser már
fel aján lot ta Bem nek, amit Pulszky
a kor má nya ne vé ben jó vá ha gyó-
lag tu do má sul vett. Né mi leg más-
ként mu tat ja be a tör tén te ket Zu-
lawski. Sze rin te Lembergben
„Kos  suth két emisszáriusa Bem és
Dwernicki tá bor no ko kat pró bál ta
meg nyer ni. Ez utób bi azt vá la-
szol ta, hogy »ô mind eb ben csak a
len gyel nem zet rom lá sát lát ja, s
eh hez nem já rul hozzá«. Bem az
aján la tot köz vet le nül a ma gyar
kor mánnyal akar ta meg tár gyal-
ni”. Zulawski ko ráb bi val lo má sa
sze rint Pulszky ál lam tit kár Kos-
suth uta sí tá sá ra – el sô sor ban Wla-
dyslaw Sierakowski kö vet ré vén –
vál tott több le ve let Bem mel. A tá-

bor nok nak ezer du ká tot küld tek,
hogy Lembergbôl Ma gya ror szág-
ra utaz has son. Egy má sik len gyel,
Aleksander Jazwinski, aki szo ros
kap cso lat ban állt Osztrolenka hô-
sé vel, ál lí tott be Bécs be az zal a
hír rel, hogy Bem rö vi de sen meg-
ér ke zik. Ezt kö ve tô en a nem ze ti
gár da pa rancs no ka, Wenzel Mes-
sen hauser ar ról ál la po dott meg
Pulszkyval, hogy „Messenhauser
a prok la má ci ók írá sá val szor gos-
ko dik, s a fel fegy ver zett egy sé gek
vol ta kép pe ni pa rancs no ka Bem
lesz”.

A len gyel tá bor nok min den bi-
zonnyal ok tó ber 12-én ér ke zett a
fô vá ros ba, bár egy csá szá ri kém
je len té se sze rint már két nap pal
ko ráb ban ott volt. Az ap róbb el té-
ré sen nem kell cso dál koz nunk,
mert e se géd tisz tet ké sôbb osz tot-
ták Bem mel lé. Mind két be szá mo-
ló egyet ért ab ban, hogy Bem a
leopoldstadti Zum schwarzen
Ad ler fo ga dó ban la kott. Alig ha
le het té ves az a fel té te le zé sünk,
hogy Be met már ko ráb ban, Lem-
bergben meg nyer ték a ma gyar
ügy nek, s ezt kö ve tô en Karlsba-
don ke resz tül for dí tot ta sze ke re
rúd ját Pest nek. Már ak kor ál lan dó
kap cso lat ban áll ha tott a ma gyar
emisszáriusokkal, el sô sor ban
Szir mayval, s az is lo gi kus, hogy
le ve le zett a Bécs ben mû kö dô ál-
lam tit kár ral, Pulszkyval. Va ló já-
ban ne ki kö szön he tô, hogy a tá-
bor nok meg je lent a csá szár vá ros-
ban. Bem az ok tó ber 6-i bé csi ese-
mé nyek hí ré re in dult el, hogy ta-
lál koz zék ve le. Itt Messenhauser
fô pa rancs nok hi va ta lo san fel aján-
lot ta ne ki, hogy ve gye át a fel ke lés

ka to nai ve ze té sét, s ezt Pulszky a
ma gyar kor mány ne vé ben he lye-
sel te. Az oszt rák par la ment nem
vett részt Bem meg nye ré sé nek fo-
lya ma tá ban, el len tét ben az zal,
amit  a Bem in Wi en szer zô je ál lít.
Egy ilyen kö vet kez te tés re csak az
jut ha tott, aki vol ta kép pen be ava-
tat lan szem lé lô je volt a for ra dal mi
Bécs ben zaj ló ok tó be ri ese mé-
nyek nek. (…)

A fô vá ros ban a nagy pol gár ság
mel lett még a két leg fon to sabb
nép ré teg nek volt be fo lyá sa. Az
egyik a köz nép, va gyis a kis ipa-
ros ok és bér mun kás ok, akik nek
nem volt ve szí te ni va ló juk, és vál-
sá gos pil la na tok ban a for ra da lom
haj tó mo tor já vá és tar tó osz lo pá vá
vál tak. A má sik cse lek vô és füg-
get len erôt az aka dé mi ai lé gi ó ba
tö mö rült di á kok al kot ták, akik a
nagy pol gár ság és a pro le tá ri á tus
kö zöt ti tö rés vo na la men tén so ra-
koz tak fel, s vé gig oda adó hí vei
ma rad tak a de mok rá cia ügyé nek.
A vá ros ban a bé csi par la ment ör-
ven dett a leg na gyobb te kin tély-
nek, ezért min den ki rá sze gez te te-
kin te tét. Az em lí tett ál lás pont ok
és tö rek vé sek üt köz tek egy más sal
és ne he zí tet ték az ál ta lá nos tisz-
tán lá tást. A Constitution szer-
kesz tô je, Hauk nem vé let le nül ír-
ta, hogy min de nek elôtt azok on-
tot ták a vé rü ket, „akik nek az ok-
tó be ri for ra da lom oka i ról és cél já-
ról hal vány fo gal muk sem volt”.
Eb ben a bo nyo lult hely zet ben
osz tot tak fô sze re pet Józef Bem re,
de nem a fô pa rancs no kit. A meg-
bí zás sze rint Bem a fô pa rancs nok
se gí tô je lett.

„A sze ren csét len [bé csi] ok tó-
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be ri na pok ban – ír ta egy is me ret-
len meg fi gye lô – a par la ment nem
tud ta, hogy min den ere jé vel az al-
kot má nyos ren det kell-e vé de nie,
vagy bíz za in kább a mo nar chia el-
jö ven dô for má ját az ese mé nyek
sod rá sá ra. Eb ben a hely zet ben
min den ki a vá ro si ta nács tól vár ta
vol na a dön tést – míg az a nem ze-
ti gár da pa rancs nok sá gá ra füg-
gesz tet te te kin te tét, a pa rancs nok-
ság vi szont a nép hang ját igye ke-
zett meg hal la ni. A ta nács ta lan ság
és a két sé gek ide jén az egyik leg-
ki vá lóbb fér fiú hí ré ben ál ló Bem
tá bor nok sze mé lye – ért he tô mó-
don – az al kot má nyos ság tól tar tó
fö de ra lis ták nak, a né met egy ség-
pár ti ak nak és a re pub li ká nu sok-
nak egy aránt utol só re mé nye lett.”
Józef Bem tá bor nok hi va ta lo san
ok tó ber 14-én je le nik meg elô ször
a bé csi aré ná ban: „Hir det mény.
Bécs és vi dé ke nem ze ti gár dá já-
nak fô pa rancs nok sá ga öröm mel
tu dat ja a nem zet ôr ség gel, a mo bil
gár dá val és a min den ki vel, hogy a
hí res Bem tá bor nok a stra té gi ai
ügyek fö lött át ve szi a ve ze tést.
Bécs, 1848. ok tó ber 14. Mes sen-
hauser ide ig le nes fô pa rancs nok.”

Zulawski sze rint Messenhau-
ser fô had nagy nak, aki nek ala ku-
la ta ko ráb ban Ga lí ci á ban ál lo má-
so zott, a len gyel tá bor nok kal ott
kö tött sze mé lyes is me ret sé ge, bi-
zo nyá ra hoz zá já rult Bem gyors
meg vá lasz tá sá hoz. A bé csi ek szá-
má ra azon ban Józef Bem vad ide-
gen volt. A tá bor nok kül le me és
érint ke zé si mód ja sem kel tett bi-

zal mat. Ugyan is „ala csony, so-
vány test al ka ta oro szos pi sze or-
ral, ke rek sza kál lal pá ro sult;
mond hat ni ki kö pött szláv ki né-
zet tel bírt. – Fran ci á ul, len gye lül
és tört né met nyel ven be szélt,
köz na pi vi se le te [a lembergi nem-
ze ti gár da uni for mi sa] sö tét kék,
kar ma zsin vö rös haj tó kás ka bát-
ból, fe ke te nad rág ból és ma gas
szá rú, sar kan tyús csiz má ból állt.
Gomb lyu ká ban a[z 1831-es] fel ke-
lés ben ka pott arany ér dem ke reszt
sza lag ját vi sel te, fej fe dô jé ül fe ke te
ka lap szol gált, ame lyet né met sas-
sal  fel  tû  zött  fe  hér  toll  dí  szí  tett.  A
jägerzeilei ba ri kád nál fe ke te kö-
penyt vi selt, s jobb já ban táv csö vet
tar tott.” A tá bor nok jó val idô-
sebb nek lát szott, mint ami lyen a
va ló ság ban volt. 1848 ok tó be ré-
ben öt ven négy éves nek mond hat-
ta ma gát, mi köz ben a kö rö zô le ve-
le kül sô leg „hat van – het ven éves-
nek” ír ta le. A zár kó zott, ke mény
ka to nai fe gye lem hez szo kott pa-
rancs nok, aki tün te tô en is mé tel-
get te be osz tott ja i nak a „gon dol-
kod ni!” szót, pa rancs sze rû en gur-
gu láz va az „en ken”-t (denken!),
rend kí vül bán tot ta az ilyes faj ta
csip ke lô dé sek re szer fe lett ér zé-
keny né me te ket. Az em be rek ben
ba rá ti ér zé sek he lyett az el sô pil-
la nat tól kezd ve el len szen vet kel-
tett ma ga iránt. A tá vol ság tar tá-
suk hoz az is hoz zá já rult, hogy a
tá bor nok köz vet len kör nye ze te
fô ként len gye lek bôl és ma gya rok-
ból állt. (…)

Bem nem ta lál ko zott Móga ve-

zér ka ri fô nö ké vel. Két sé ges, hogy
egy ilyen ta lál ko zás ra egy ál ta lán
sor ke rül he tett vol na. Kis mar ton
hoz zá ve tô leg 50 ki lo mé ter re fek-
szik Bécs tôl, s Bem nek oda-vissza
el len sé ges vo na la kon ke resz tül
kel lett vol na át jut nia. Le het, hogy
kü lön e cél ra csá szá ri egyen ru há-
kat varr nak ne ki: egy tá bor no kit
és két törzs- vagy fô tisz tit. Ilye nek
ar ra az es he tô ség re is ké szül tek,
hogy a tá bor nok nak me ne kül nie
kell Bécs bôl. Ami a tá bor nok ter-
ve it il le ti, Zulawski be szá mo ló ja
te szi ôket egy ér tel mû vé: „Bi zo-
nyos for rá sok ból is mer tet he tem
Bem, Messenhauser és Móga ter-
vét és azt, hogy mi ként akar ták
együt tes erô vel le gyôz ni Win-
disch grätz her ce get Bécs nél: Mi a-
latt Móga Schwechatnál nyo mul
elô re, Jelowicki ez re des nek an nak
meg aka dá lyo zá sa lett vol na, hogy
a csá szá ri csa pa tok a Du na vo na-
lán Simmeringnél és a Praternél
egye sül je nek. Bécs fa la in túl ol-
dal só irány ból Nussdorfnál pe dig
Bem nek kel lett vol na úgy mû köd-
nie, hogy Windischgrätz há rom
irány ból csap dá ba ke rül jön. A
sán  cok vo na lát ez alatt a nem ze ti
gár da véd te vol na Messenhauser
pa rancs nok sá ga alatt. A terv meg-
va ló sí tá sa azon ban rö vid idôn be-
lül el há rít ha tat lan aka dá lyok ba
üt kö zött: nem volt elég ágyú és
tü zér, s míg a moz gó gár dák tag-
ja it a ki fi ze té si jegy zé kek a va ló sá-
gos lé lek szám két sze re sé nek mu-
tat ták, a nem ze ti gár da kü lö nö sen
a tü zér ség és a lo vas ság ke vés haj-
lan dó sá got mu ta tott a harc ra”.
Zulawski sze rint Bem nek volt
még egy, tró jai fa ló ra em lé kez te tô
ter ve is: le ve gô be akar ta rö pí te ni
a ba ri ká do kat ak kor, ami kor az el-
len ség el lep te ôket. Az öt let azon-
ban Messenhauser el len ál lá sa
nyo   mán meg bu kott. „Jelowicki
ez  re des eh hez már el ké szí tet te a
pus ka por ral töl tött fa kí gyó kat,
ame lye ket Federmann ál lí tó lag lá-
tott a Belvederben. Azt, hogy Bem
ter vét nem ve tet ték el tel je sen, az
a be széd is bi zo nyít hat ja, amely a
moz gó gár da Belvederben tör tént
fel es ke té se után hang zott el:
»Katonák, áll ja tok ké szen, rö vi de-
sen Bécs ben lep jük meg, s fegy ve-
rez zük le az ellenséget.«”.

Így em lé ke zik vissza Bem se-
géd tiszt je, de a vé dôk enélkül is
hi ányt szen ved tek puskaportban.
Az el sô terv ér de kes nek mu tat ko-
zott, de meg va ló sí tá sá hoz leg-
alább 25 000 em ber re lett vol na
szük ség. A bé csi vi szo nyo kat is-48

Bem József hirdetménye 1848. október 20-án.



mer ve ez túl zó volt, mint ál ta lá-
ban Bem ter vei, aki ma rok nyi em-
ber rel sok szo ros túl erôt is haj lan-
dó volt meg ro han ni ab ban a re-
mény ben, hogy pél dá ja láng ra
gyújt ja és ma gá val ra gad ja a töb-
bi e ket. Ok tó ber 25-én csak az
aláb bi egy sé gek áll tak Bem ren-
del ke zé sé re: Eisenbach mes ter lö-
vé szei, az aka dé mi ai lé gió, Lud-
wik Hauk fris sen ala kult ön kén tes
ala ku la ta, az olmützi, a brünni és
az itá li ai lé gió, a mun kásosz tag s
né hány ki sebb egy ség, to váb bá a
harc szom jas len gyel lé gió két szá-
za da, va la mint a csak hu szon öt
fôt szám lá ló len gyel dzsi dás sza-
kasz, amely nek tag jai a ma gyar
test ôr gár dá tól el kob zott mu ta tós
li pi cai mé ne ken ül tek. Ezek az
egy sé gek azon ban a leg cse ké-
lyebb har ci ta pasz ta lat tal sem ren-
del kez tek. Az el len ség meg za va-
rá sát cél zó ki tö ré sek már csak
azért is kí vá na to sak let tek vol na,
hogy az újon cok kal pus ka port
sza gol tas sa nak. A leg el sô el ve télt
ki tö rés után Bem újab bat ké szí tett
elô. Ez út tal is ad juk át a szót a
szem ta núk nak, akik kö zül so kan
be szá mol tak a vál lal ko zás ról.
„Ok tó ber 25-én haj nal ban vissza-
tér tem a Belvederbe, ahol egy lé-
gi o nis ta át nyúj tot ta a fô pa rancs-
nok ar ra vo nat ko zó írás be li pa-
ran csát, hogy azon nal je lent kez-
zem Bem tá bor nok nál – val lot ta
?u?awski. – Bem ép pen Bécs kör-
nyé ké nek hely szín raj zát für kész-
te, de mi u tán ad ju tán sa, Kopet-
zky fel hív ta jöt töm re a fi gyel mét,
rám né zett és meg kér dez te:
»Messenhausertôl jö vök-e és hány
em be rem van a tüzérlakta nyá-
ban?« Vá la szom ra, hogy nincs
több, mint hat száz, Bem így re a-
gált: »Rendben van, azon nal vo-
nul ja nak a Jägerzeilére [Leo pold-
stadtba].« [Bem] mo bil gár dá hoz
in té zett rö vid pa ran csa i val el si et-
tem, s a Braulich ôr nagy alatt ál ló
gár da ka to nái re me gô inak kal
hagy ták el a lak ta nyát. Dél után
Bem a Jägerzeilére meg ér kez vén
el ren del te, hogy Wit ten berg ez re-
des ve gye bir tok ba osz ta gá val a
gôz mal mok men ti utat, ôt pe dig
vár ja a Prater ron dó nál, a csá szá ri
nyá ri pa lo ta (Lustschloss) elôt ti
fa sor ban. Ô a bé csi va dász csa pat
(ame lyet Arbeiter-Eliten Corp-
snak is hív tak) és a Kunzelmann
pa rancs nok sá ga alatt ál ló és a ma-
gyar test ôr ség tôl el kob zott lo va-
kon fe szí tô har minc dzsi dás va la-
mint két hat fon tos ágyú élé re állt.

A  ki  tö  rés  nek  az  lett  vol  na  a

cél ja, hogy el fog ja a nyá ri pa lo tá-
ban lé vô 200 el len sé ges ka to nát.
Bem uta sí tott, hogy de rít sem fel a
kör nyé ket. Je len tet tem ne ki, hogy
a nyá ri pa lo tát tény leg meg száll-
ták a ka to nák, de a ro ham alig ha
ke cseg tet het si ker rel, mert fel ké-
szül ten vár ják a tá ma dást. Azt ta-
ná csol tam, hogy a moz gó gár dák-
kal együtt vissza kel le ne for dul ni.
Mi re Bem e sza vak kal for dult hoz-
zám: »Maga fél a go lyó tól. Így hát
ma ga megy elôl. A ro ham si ke rül-
ni  fog.«  Bem  ne  ve  tett,  én  pe  dig
kény te len-kel let len elôl lo va gol-
tam. Le szállt az es te – a két ágyút
fel ál lí tot ták a fa sor ban, és lö vés re
ké szen a pa lo tá nak sze gez ték. Bem
ad ju tán sa i nak, Velen tinnek, a kar-
ját ma gyar nem ze ti szí nû sza lag-
gal öve zô Horetzkynek és Wit ten-
berg nek, ki nek a ke reszt ne vé re
ma sem em lék szem, né pes kí sé re-
té tôl ka ré joz va s a mö göt tük ma-
sí ro zó ro ham osz lop élén lo va golt
a csá szá ri csa pa tok ál tal ál lí tott
csap da fe lé. A ló ösz tö né re ha-
gyat koz va a fa sor bal ol da lán ha-
lad tam, s mi re a nyá ri pa lo ta elôt ti
tér re ér tem, már olyan sö tét volt,
hogy a fák szin te fe ke tén be le ol-
vad tak az épü let be. Már-már ré-
me ket lát tam, ami kor hir te len sor-
tûz dör dült, né hány lo vas és gár-
dis  ta  a  föld re  zu hant,  s  már is  fu-
tott, ki mer re lá tott. Be met, kí sé re-
té nek két-há rom em be rén kí vül,
min den ki ma gá ra hagy ta. Az
ágyú  sok és dzsi dá sok is el inal tak.
Az egész kör nyé ket fegy ver ro po-
gás ver te föl, az esze ve szet ten me-
ne kü lô gár dis ták össze-vissza lö-
völ döz tek. A csá szá ri kü lö nít-
mény ért he tet len mó don nem
hasz nál ta ki a zûr za vart és így a
Horetzky erô fe szí té se i nek kö vet-
kez té ben si ke rült a tü zé re ket és a
dzsi dá so kat össze szed ni és visz-
sza  vin ni. Bem elé ge det le nül ér ke-
zett meg a Jägerzeilére, mert a
ma gá val vitt 800 em ber bôl alig
száz, ha vissza tért, a töb bi ek fegy-
ve re i ket el hány va szét szé led tek a
Prateren. Wit ten berg ez re des az-
zal a rém hír rel üge tett be a vá ros-
ba,  hogy  Be  met  el  fog  ták  és  raj  ta
kí vül töb ben is fog ság ba es tek.
Mes senhauser fal fe hé ren je lent
meg a Jägerzeilén, s Bem mel
együtt tért vissza a vá ros ba, ahol
az utób bi ki je len tet te: »Bécs el fog
veszni«.” (…)

A vá ros szá má ra nem ma radt
más, mint vagy az el len ség gel tár-
gyal va mi nél elô nyö sebb meg adá-
si fel té te le ket ki al kud ni vagy har-
col ni. E két ko ráb ban is ér zé kel he-

tô tö rek vés a küz de lem vé gé ig na-
pi ren den van. A Bem és Messen-
hauser ál tal kö zö sen be in dí tott
ha di gé pe ze tet az el len ség nem
tud  ta meg ál lí ta ni. A fô vá ros a
dön  tô össze csa pás ra ké szült. A
hát or szá gi gár da ôr já ra tai – a vá-
ro si ta nács til ta ko zá sa da cá ra –
sor ra ku tat ták át a há za kat, fegy-
vert és lô szert ke res ve. A gár dá ba
ren ge teg em bert so roz tak be erô-
nek ere jé vel, s nagy tö me ge ket
ren del tek ki a ba ri ká dok épí té sé-
hez. Övük be du gott lô fegy ver rel
kor zóz tak a le gé nyek, de szem-
mel lát ha tó an a nôk sem akar tak e
te kin tet ben le ma rad ni a fér fi ak
mö gött. A bé csi ek több sé ge azon-
ban kö zöm bös ma radt: ká vé ház-
ban bo roz ga tott és sü te ményt
maj szolt, mit sem tö rôd ve a sar-
kon túl ha lá los se bet ka pott szom-
széd dal.

Ok tó ber 26-án Windischgrätz
tá ma dást in dí tott a vá ros el len. A
leg na gyobb nyo más – mint vár ha-
tó volt – Leopoldstadtra ne he ze-
dett. Bem Jelowickivel együtt
több ut cát – köz tük a meg ha tá ro-
zó sze re pet ját szó Jägerzeilét –
zárt le ket tôs ba ri kád eme lé sé vel.
Az úgy ne ve zett csil lag ba ri kád
hát só ol da lát kô hal mok kal erô sí-
tet ték meg. Az egész ba ri kád fél-
kör ívet al ko tott: hát só pe re me fél
öl lel meg ha lad ta a hom lok za ti ol-
dalt. Hat ágyú véd te két száz fô nyi
ke ze lô sze mély zet tel. Ily mó don a
híd fel já ra to kat és a vá ros szí vét
egy aránt vé de ni le he tett. Bem tá-
bor nok az el sô pil la nat tól fog va
az utol só ig a Jägerzeile és Tabor
ne gye dek ba ri kád ja i nál tar tóz ko-
dott. A Belvederbôl oda he lyez te
át a ha di szál lá sát. A kap cso la tot
Messenhauserrel len gyel dzsi dá-
sok ré vén tar tot ta, akik a ba ri ká-
dok mö gött vá ra koz tak. A har cok
kez de tén „úgy kí ván ták, hogy a
csil lag sánc or má ra ki tûz zék a né-
met zász lót, ame lyet egy jäger-
zeilei bér ház ban la kó asszony vitt
oda, s a vé dôk most né met szí nek
és azon jel sza vak alatt har col tak,
mint: »A csá szár sza vá ért, Bécs
be csü le té ért, a né met hazáért.«
Hir te len fel tûnt egy ma gyar zász-
ló is; ki akar ták tûz ni a né met
mel lé, de csak a hát só ba ri ká don
ju  tott  ne  ki  hely.”  Es  te  fe  lé  a  csá-
szá ri ak lát szat tá ma dást in téz tek,
mi re a pá nik ba esett gár dis ták
már-már me ne kü lés re fog ták.
„Ek kor je lent meg Bem tá bor nok
oly nyu gal mat és hi deg vért ta nú-
sít va, amely vész ide jén csak a hô-
sök re jel lem zô. Lát va a me ne kü lô- 49



ket, se gí tett a meg csap pant lét szá-
mú vi té zebb gár dis ták nak az
ágyút a Jägerzeile kö ze pé re tol ni,
ahol ka to nai tá mo ga tás nél kül,
nyílt té ren el szán tan vár ta az el-
len sé get, je len tést té ve egyi de jû-
leg a fô pa rancs nok ság nak a ki ala-
kult hely zet rôl, s azon na li se gít sé-
get kért. Bécs még az nap éj jel el-
esett vol na, ha az el len ség elô re-
nyo mul.” De nem tet te azt, és az
erô dí té se ket is mét meg száll ták a
vá ros vé dôi. A kö vet ke zô na pon
csak ki sebb össze csa pá sok ra ke-
rült sor. Bem ezt a sán cok erô sí té-
sé re és új ba ri ká dok épí té sé re
hasz  nál ta ki. Min den ôr he lyet
kör be járt. Meg áll egy égô ház nál,
s szo ká sá hoz hí ven pa rancs ra em-
lé kez te tô pat to gó han gon kér dez-
te: „Hol van nak a pum pák? Hol
van nak a tûz ol tók?”, mi re az ad-
ju tán sa gyor san el sza ladt Leopol-
stadt köz ség ta nács ára, és se gít-
ség gel tért vissza.

„Ok tó ber 28. összes csa ta je le-
ne tei kö zül a jägerzeilei vé res
össze csa pás ma radt a leg in kább
em lé ke zet re mél tó epi zód – ír ta a
har cok egyik li te rá tor-részt ve vô je.
– Né me lyek for ró fe je, fel he vült
szí ve, utol só lé leg ze te ott a grá nit-
koc ká kon ta lált nyughelyet. Lel-
kes if jak, akik azt hit ték, hogy
har cuk jo gos és szent ügyet szol-
gál, hôs ként küz döt tek, elôt tük
tisz tel günk, akik e szép he lyen
hal  tak meg az ese mé nyek tôl át ha-
tott ér zü let tel, elôt tük tisz tel günk
a harc ban ta nú sí tott ön fel ál do zá-
su kért.  Azt  pe dig,  hogy for  ró  vé-
rü ket nem tisz ta ügyért, nem a ha-
za és a sza bad ság pusz ta vé del-
mé ben on tot ták, ha nem a bel sô el-
len ség el len, a há bo rúk leg szo mo-

rúb bi ká ban, a pol gár há bo rú ban,
mély sé ge sen fájlaljuk…” E sza vak
min de nek elôtt ar ra utal nak, hogy
a vá ro son, ame lyet alig volt, aki
véd jen, mek ko ra csüg ge dés lett
úr rá. Jó val ke ve sebb vé dô ke rült
ki, mint amennyi re egy 400 000 la-
ko sú vá ros ban szá mí ta ni le he tett,
aho vá ren ge teg ön kén tes ju tott el
a Laj tán in ne ni tar to má nyok ból.
Azok nak a lé lek szá ma, akik va ló-
ban har col ni akar tak, nem ha lad ta
meg a 7–8000 fôt – a csak nem tel-
je sen passzí van vi sel ke dô ré gi
nem zet ôr ség mel lett. (…) A Leo-
pold stadtért fo lyó harc már-már
el ve szett. E küz de lem so rán Bem
ki vív ta ma ga iránt azok tisz te le tét
is, akik ko ráb bi szán dé ka it il le tô-
en két ked tek. „Bem im po ná ló vi-
téz sé gé nek kö szön he tô en si ke rült
vissza ver ni a négy szer te erô sebb
el len sé get, s a Jägerzeilét pe dig
meg ôriz ni Bécs vé del mé nek cent-
rá lis pont ja ként”. A harc vég sô
sza ka szá ban „Bem a né met és ma-
gyar zász lók kal dí szí tett ba ri ká-
don ma radt, ma ga töl töt te az
ágyú kat, s idôn ként a szal ma fo na-
tú fo tel be te le ped ve sze mé hez
emel te a táv csö vet, amely tôl alig
vált meg. A schleswig-holsteini
nem zet ôr ség egyen ru há ját vi se lô
Wehle ne vû, prá gai szü le té sû fi a-
tal em ber nem tá gí tott mel lô le.
Bem az esz mé let len sé gig bá tor
volt, ad ju tán sai el hagy ták, a kar-
tács el fo gyott, egy go lyó hor zsol ta
kar ját, ami kor az ágyú mö gül ki-
buk  kant.  »Hol  van  nak  a  segéd-
tisztjeim?« – ki ál tot ta több ször fel-
há bo ro dot tan, de sen ki se tu dott
kér dé sé re vá la szol ni”. A szem ta-
nú igaz sá got szol gál ta tott Bem-
nek. „Bem tá bor nok a ba ri ká don

volt, s el ké pesz tô bá tor sá got ön-
tött a vé dôk ma ra dé ká ba, ami a
leg es küd tebb el len sé ge in ket is
meg döb ben tet te; meg se be sült a
mel lén, de még csak annyi idô re
se lé pett be a ház al kot ta fe de zék-
be, hogy be kö töz zék.” Az utol só
pil la nat ban a stájer lé gió trom bi-
tá sa le tép te a né met zász lót és el-
tet te em lé kül, Bem pe dig, mint
akik poszt ju kon strá zsál nak, jól
lát ha tó he lyen hagy ta a ba ri ká don
fek vô ha lot ta kat, s Leopolstadtból
a ház fa lak ta ka rá sá ban a bel vá ros-
ba ve zet te az utol só gár dis tá kat. A
vissza vo nu lók át kel tek a hí don,
ame lyet le rom bol tak ma guk mö-
gött. A kü lön fé le vo na la kon dú ló
harc egy re lany hul va ko ra éj sza ká-
ig tar tott, de a vé dôk a kar tács szi-
lánk tól meg se be sült Bem nél kül lé-
lek ben már fel ad ták. An nak el le-
né re, hogy a fa la kon még el len le-
he tett vol na áll ni a csá szá ri ak nak,
a harc gya kor la ti lag el ve szett. A
pus ka por leg fel jebb négy órá ra
volt ele gen dô, s csak ke ve sen vál-
lal  ták  a  to  váb  bi  küz  del  met.  A  fo-
lya ma to san tár gya ló vá ro si ta nács
újabb kö ve te ket kül dött Windisch-
grätzhez, hogy ke gyel met kér jen
Bécs nek.(…)

Így ért vé get a ki vá ló len gyel
bé csi szol gá la ta. Tá vo zá sa után
Messenhauser a pa rancs no kok
több sé gé vel és a vá ro si ta náccsal
még éj jel ar ra kö vet kez te tés re ju-
tott, hogy Bé cset fel kell ad ni. Ok-
tó ber 30-án haj nal ban azon ban a
Szent Ist ván to rony ból fi gye lô fô-
pa rancs nok a ma gyar had se reg
moz gá sá ra lett fi gyel mes. Ezt kö-
zöl te a vá ros sal, ami fel lob ban tot-
ta az el len ál lá si ked vet. Ak kor kö-
vet ke zett be Fenner von Fen-50
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nebergnek a fô pa rancs no ki harc-
ál lás pont el len in té zett si ker te len
tá ma dá sa. A ma gya rok azon ban
Schwechatnál vereséget szenved-
tek a sárga-feketéktôl, és október
31-én Windischgrätz, meg szeg ve
a városi tanácsnak tett ígéretét,
hogy békés körülmények között
veszi át Bécset, több órán át bom-
bázta a várost. A Burgtornál, a
város fôkapujánál a lengyel légió
Ludwik Hauk Elitcorpsával és a
mariahilfi gárda maradványával
együtt  a  végsôkig  harcolt,  de  a
császári hadak lehengerlô túlere-
jével szemben nem tarthatták
magukat sokáig.

Pár  nappal  késôbb elfogták és
agyonlôtték Messen hausert, Blu-
mot és Jelowickit. Ennek fényé ben
Bem tábornok elmenekülése, akit
a körözô levelek szerint távol-
létében kötél általi halálra ítéltek,
igazolást nyert. Felesleges feltenni
a kérdést, hogy menekülése a
gyengeség jele volt-e, amikor el-
len ségei is elismerték, hogy na-
gyon sokat tett. Ez a „csúnya” ka-
to na mintha vasból lett volna, ki-
vá ló katonának bizonyult, s errôl
tevékenysége vége felé a bécsiek
is meggyôzôdtek. Ha rokonszen-

vüket nem is, de tiszteletüket el-
nyerte, s kiváló szervezôi képes-
ségével, hidegvérével, ami sokak
szerint az ôrületig ható adottsága
volt, elismerést szerzett. „Bem
tehetsége és személyes bátorság
megkérdôjelezhetetlen, akárcsak
szervezôi képessége is” – írta az
irányában egyébként kelletlen
Dunder. Nem véletlen, hogy
Schwar z enbergnek Bemet olyan
emberként mutatták be, akinek
rendkívüli tettrekészsége révén
minden idôk legtehetségesebb ka-
to  nai  vezetôi  között  a  helye.  A
szol gálatára váró magyaroknak
az élô Bemre sokkal nagyobb
szük ségük volt, mint a halottra.
Sorsa beteljesedésének színtere
Erdély volt.

Válaszolni kellene arra a kér-
dés re is, hogy a lengyel tábornok
hôs volt-e, avagy kalandor. Biz-
tos, hogy nem volt kalandor, ha-
nem kiváló katona, aki nem vé let-
lenül került Bécsbe. Nem volt
pénz sóvár zsoldos sem. Teljesíte-
nie kellett a kötelességét, s ennek
érdekében nem kímélte magát. A
más eszmekörökben nevelkedett
németek és osztrákok képtelenek
voltak megérteni Bem Józsefet,

mint embert, aki mindenek elôtt a
világtérképen nem létezô, az or-
szág rablók által felosztott, magas-
ban lebegô lengyel–litván ha zá já-
ért küzdött. Bem meg volt gyô-
zôd ve, hogy a bécsi udvari klikk-
re lesújtva hozzájárul a független
Lengyelország helyreállításához.
Annak az elvnek a szellemében
harcolt mind végig, hogy elôbb mi
segítünk nektek, aztán ti nekünk
a közös szabadság kivívásában.

Még egy szinte magától meg-
fogalmazódó megjegyzés: Wenzel
Messenhausert a bécsiek értékelni
tudták, s az osztrák fôváros egyik
utcáját róla nevezték el. Hasonló
módon tisztelték meg Robert Blu-
mot  és  Julius  Fröblt  is.  Józef  Be-
met nem érte ilyen megbecsülés,
noha hozzájuk hasonló vitéz ség-
gel védte Bécset és a német egy-
ség ügyét. Úgy gondolom, hogy
fôhajtásul egy emléktáblát a felsô
Belveder falán ez a hontalan de-
rék katona is meg érdemelne, aki-
nek kötelesség érzete és céltu da-
tos sága mindenek fölött állt.

TOMASZ SZUBERT

(Fordította Kovács István)
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A Bem Jó zsef Tarnówi Ma gyar ba rát ok Tár sa sá ga
1956 de cem be ré ben ala kult meg. Lét re ho zá sát a hí-
res tállyai borkereskedô fa mí lia 1935-ben Tarnów-
ban ott hont ta lált le szár ma zott ja, Lippóczy Nor bert
kez de mé nyez te. A ba rá ti tár sa ság lét re jöt tét ér zel mi-
leg, szel le mi leg az 1956-os ma gyar for ra da lom ké szí-
tet te elô, amely Tarnówban is óri á si vissz han got vál-
tott ki. Rö vid idô alatt több mint 125 li ter vért, két va-
gon élel met és több száz ezer zlotyt gyûj töt tek össze a
ma gya rok nak. Az utób bi összegbôl ar ra is fu tot ta,
hogy több száz ma gyar gye re ket lás sa nak hó na po kig
ven dé gül.

Ma gyar ba rát tár sa ság nem csak Tarnówban ala-
kult 1956-ban és 1957-ben, ha nem Poznanban, Var-
só ban, Lódzban  és  más  hol  is.  A  len  gyel  párt  és  ál-
lam ve ze tés a tár sa dal mi nyo más nak en ged ve nem
gör dí tett aka dályt e tár sa sá gok szer ve zé se elé, jól le-
het, hi va ta lo san csak lengyel–szovjet ba rá ti tár sa sá-
gok lé tez het tek. A tarnówi és a lódzi ma gyar ba rát
tár sa sá gok ki áll ták a fél év szá za dos pró bát: ma is
oda adó és ered mé nyes te vé keny ség jel lem zi ôket.

Tarnów vá ro sá val az óta ál lok szo ros kap cso lat-

„Bem Jó zsef
– az örök re mé nyek

hôse”

Bem József mellszobra a kézdivsásárhelyi céhtörténeti
múzeumban. Vetró Andrásalkotása.



ban, hogy a Nyolc van hu szár cí mû film – amely nek
dra ma turg ja vol tam – tün te té si je le ne te it fôterén for-
gat tuk. Ek kor is mer tem meg az életébôl ti zen há rom
esztendôt szov jet lá ge rek ben el töl tött Lippóczy Nor-
ber tet is. Ve ze té sé vel több tíz ezer 19. szá za di em lé-
ket, köny vet, ki ad ványt, met sze tet, do ku men tu mot
gyûj tött össze a Bem Jó zsef Ma gyar ba rát Tár sa ság. Ô
kez de mé nyez te a Nagy sze be ni (Er dé lyi) csa ta kör kép
– a Jan Styka és Vá gó Pál ve zet te festôközösség al ko-
tá sa – fellelhetô da rab ja i nak szám ba vé tel ét, fel vá sár-
lá sát is. Lippóczy Nor bert 1995-ben el hunyt, de
mun ká ja tö ret le nül foly ta tó dik. 2002-ben avat tuk fel
a vá ro si fôút mel lett a Bem–Petôfi szé kely ka put és az
er dé lyi had já rat szín he lye it megörökítô kop ja fa-par-
kot – a Za ka ri ás At ti la ter vei után sep si szent györ gyi
mes te rek ki fa rag ta al ko tá so kat.

A vá ros vezetôi 2008 de cem be ré ben Bem-év vé
nyil vá ní tot ták 2009-et. Bem szü le té sé nek 215. év for-
du ló ja, az er dé lyi té li és a nyá ri had já rat ok meg ví vá-
sá nak 160. év for du ló ja és ham vai ha za szál lí tá sá nak
80. év for du ló ja szol gál ta tott rá ürü gyet. Megtisztelô
szá mom ra, hogy az év for du lós jel mon da tá ul len gye-
lül nap vi lá got lá tott Bem-mo nog rá fi ám cí mét vá lasz-
tot ták: Bem Jó zsef – az örök re mé nyek hôse. En nek je gyé-
ben ke rült sor 2009. már ci us 14-én – Bem szü le tés-
nap ján és a ma gyar for ra da lom év for du lós elôestéjén
– nem zet kö zi kon fe ren ci á ra, amely „há rom nem zet
hôsének” éle tét és te vé keny sé gét volt hi va tott is mer-
tet ni és ér té kel ni. Ezen há rom kül föl di tar tott elô a-
dást: az Auszt ri á ban élô Tomasz Szubert tör té nész
Bem nek az 1848 ok tó be ri bé csi for ra da lom ban ját-
szott sze re pét is mer tet te, Sza bó Zsolt – Ko lozs vár
kép vi se le té ben – Bem er dé lyi emlékhelyeirôl szá-
molt be, s alul írott Bem 1849-es er dé lyi had já ra tá ról
be szél tem.

A had szín te rek kö zött szá gul dó tá bor nok

Bem sze re pe az 1849-es er dé lyi had já rat ban

A Ma gyar or szág el le ni ka to nai be avat ko zás had-
mû ve le ti ter vét az 1832-ben fel szá molt Len gyel Ki-
rály ság hely tar tó já nak, Ivan Paszkevics-Erivanszkij
tá bor nagy nak, Je re ván gróf já nak, Var só her ce gé nek
ka to nai iro dá i ban dol goz ták ki 1849 ta va szán. Ez a
Havasalföldrôl Alexandr Lüders tá bor nok pa rancs-
nok sá ga alatt Er dély be be nyo mu ló V. orosz had test-
nek azt tûz te ki cé lul, hogy Er délyt két-há rom hét
alatt pa ci fi kál ja, majd Ko lozs vár ról Nagy vá rad, vagy
Nagyszebenbôl Sze ged irá nyá ba ki tör a Pan nón Al-
föld re, s a ma gyar fôhadsereg há tá ba ke rül. Lüders
tá mo ga tá sá ra szol gált Maxim Grotenhjelm tá bor nok
ve zet te ve gyes orosz–osztrák had osz tály, amely a
Bor gói-szoroson és Radnai-szoroson be tör ve és
Besz ter cét el fog lal va – szük ség sze rint – akár Ma ros-
vá sár hely, akár Ko lozs vár fe lé vo nul ha tott. Számot-
tevô erôt je len tett az Anton Puchner tá vo zá sa után
Eduard Clam-Gallas tá bor nok ál tal ránc ba sze dett
er dé lyi oszt rák had test is, ame lyet Bem elôször
Erdélybôl, má sod szor a Bán ság ból ûzött ki. Mind
Grotenhjelm, mind Lüders ke zét meg kö töt te az,
hogy fon to sabb lé pé se i ket egy ide ig egyez tet ni ük
kel lett a tá vol fekvô orosz fôparancsnoksággal.

Az el len sé ges erôk – nem szá mít va a ro mán
népfelkelôket – 56.000 em bert szám lál tak. Bem ve lük
szem ben mint egy 38.000 em bert tu dott fel so ra koz-

tat ni. Az er dé lyi had se reg ere je en nél jelentôsebb
volt, de a leg jobb csa pa tok ból ál ló 12.000 fôs had osz-
tály a nyár fo lya mán mind vé gig a Bán ság ban ál lo-
má so zott.

Ez a haderô még áp ri lis kö ze pén hagy ta el Er-
délyt, s Kos suth ere de ti el kép ze lé se sze rint a Bán ság
fel sza ba dí tá sa és Te mes vár be vé te le után a ta va szi
had já ra tot ví vó ma gyar or szá gi fôsereghez kel lett
vol na csat la koz nia, amely nek ve zény le tét eset leg
Bem vet te vol na át. A len gyel hon véd al tá bor nagy
azon ban se a bán sá gi er dé lyi had osz tály Du nán túl ra
ve ze té sé re, se a fôparancsnokság át vé te lé re nem mu-
ta tott haj lan dó sá got. És ezen nem le het cso dál koz ni.
A Malkowski tá bor nok ve ze té sé vel Orsovánál a Bán-
ság ba be tört er dé lyi oszt rák had tes tet ugyan köny-
nye dén vissza ûz te Ha va sal föld re, de se Te mes várt,
se Ara dot nem si ke rült be ven nie. És Bem szin te a
kezdet-kezdetétôl szá molt az zal, ami vel Kossuthék
csak má jus ban szem be sül tek: az orosz be avat ko zás
ve szé lyé vel. En nek el há rí tá sá hoz erô kellett… Er-
dély ha tá ra in be lül ké szen ál ló ka to nai erô. Rá adá sul
1849 ta va szán Er dély nem sza ba dult fel tel je sen. A
gyu la fe hér vá ri erôdrendszer her me ti kus kö rül zá rá-
sa sem volt le het sé ges. Az érc hegy sé gi ro mán fel ke-
lôk ren dü let le nül tar tot ták ma gu kat, a szá szok csak
kényszerbôl hó dol tak be, s má jus vé gé ig a dé vai vár
is oszt rák ké zen volt.

Bem ne vé hez több po zi tív szte re o tí pia is kap cso-
ló dik. Az egyik, hogy a leg na gyobb tûz ben sem kí-
mél te ma gát, a leg ve szé lyez te tet tebb pon to kon is
sze mé lyes pél da adás sal lel ke sí tett. És a lel ke se dést
pénz ju ta lom mal is erôsítette. Ez va ló ban így volt. A
po li ti kai ba bér ko szo rú ra, ame lyet szí ve sen he lyez-
nek Bem hom lo ká ra, az zal szol gált rá, hogy a nem-
ze ti sé gi kér dés bo nyo lult sá gát, a Bécs ál tal történô
ma ni pu lál ha tó sá gát ga lí ci ai ta pasz ta la tok ból is mer-
te, s en nek je gyé ben a bé kés meg ol dá sok ra, a meg bé-
kí tés re tö re ke dett. Ez is igaz. De Be met elsôsorban a
ka to na i lag kon ver tál ha tó ha szon mo ti vál ta. Ami kor
1849 feb ru ár já ban Besz ter ce és Naszód vi dé két má-
sod szor kel lett el fog lal nia és pa ci fi kál nia Urban ez re-
de be tö ré sei nyo mán, az zal a ja vas lat tal állt elô, hogy
a ro mán határôrezred te le pü lé se it szá mol ják fel, a
szá szo kat szór ják szét és he lyük re szé ke lye ket te le-
pít se nek. Csányi Lász ló kor mány biz tos és je len té sei
nyo mán Kos suth alig tud ták ele jét ven ni a len gyel
tá bor nok er re vo nat ko zó kez de ti in téz ke dé se i nek.
Ugyan csak Bem volt az, aki áp ri lis 25-én pa ran csot
adott az Érc hegy ség el le ni had mû ve let meg in dí tá sá-
ra, Abrudbánya meg tá ma dá sá ra. (Igaz, Dragoš
békeküldetésérôl nem ka pott tá jé koz ta tást.) Bem
ugyan is nyu godt hát or szá got akart ma ga mö gött
hagy ni, mi vel ek kor még a Bán ság gyors fel sza ba dí-
tá sa után fog lal koz tat ta Kos suth nak a fôvezérség el-
vál la lá sá ra vo nat ko zó aján la ta.

Bem má jus fo lya mán vár ta az orosz be tö rést, de
nem ott és nem ak kor, ahol és ami kor ez a va ló ság-
ban be kö vet ke zett. Ami kor Grotenhjelm had osz tá-
lya és Lüders had tes te be nyo mult Er dély be, Bem ép-
pen a fôparancsnokság át vé tel ének feltételeirôl tár-
gyalt Nagy vá ra don Kos suth tal.  Az, hogy a cá ri csa-
pa tok nem a könnyeb ben át jár ha tó Orsovánál nyo-
mul tak be, ha nem a Tömösi-szoroson és Törcsvári-
szoroson kel tek át, meg lep te Be met.

Bem négy had osz tállyal – a besz ter ce i vel, a szé-
kellyel (vagy csík sze re da i val), a bras só i val és a nagy-
sze be ni vel – akar ta meg vé de ni a határmenti te rü le te-52



ket. A dé vai had osz tály a gyu la fe hér vá ri erôdrend-
szert tar tot ta meg fi gye lés alatt és pró bál ta el zár ni az
Érc hegy ség felôl. Egyet len tar ta lék had osz tály (a ko-
lozs vá ri) állt a ren del ke zé sé re, de ez is csak kor lá to-
zot tan, mi vel ere jé nek egy ré szét le kö töt ték az érc-
hegy sé gi ro mán népfelkelôk. Ebbôl az kö vet ke zett,
ha az oro szok át tör tek az ezek nek a ha tár men tén
szét szórt had osz tály ok nak a vo na lán, Er dély bel se jé-
ben már nem állt kellô erô a fel tar tóz ta tá suk ra.

Sze ren csé re Lüders jú li us ele jén kény te len-kel let-
len rá döb bent, hogy a Szé kely föld tel jes pa ci fi ká lá sa
nél kül Er dély ben nem tud biz ton sá gos hát or szá got
hagy ni ma ga mö gött az ere de ti ha di terv meg va ló sí-
tá sa ese tén. Már pe dig a ha tár vi dék jel le ge mi att
gyor san és ered mé nye sen új ra és új ra moz gó sít ha tó
Szé kely föl det a csík sze re dai had osz tály át me ne ti
szét hul lá sa és a bras sói had osz tály szét zi lá lá sa után
se érez het te legyôzöttnek. Elsôsorban azért, mert
Bem meg je le né se azon nal ütôképes se reg gé tud ta
össze ko vá csol ni a tá vol lét ében szét hul lott had osz tá-
lyo kat, had osz tály ré sze ket.

En nek le he tünk ta núi jú ni us 25-én Désen, ahol a
szo ro sok térségébôl meg fu ta mo dott besz ter cei had-
osz tályt ve zet te vissza Besz ter cé re, amellyel két nap
múl va már ke mény har cot ví vott Jádnál. No ha ve re-
sé get szen ve dett, Grotenhjelm is vissza vo nult a Bor-
gói- és a Radnai-szoros tér sé gé be. Bem csak jú li us
10-én hagy ta el Besz ter cét, s tet te át te vé keny sé gé nek
ál lan dó an moz gó szék hely ét a fo lya ma to san ve szé-
lyez te tett Szé kely föld re. Itt, Sep si szent györgy nél
arat ta nyá ri had já ra tá nak elsô gyôzelmét jú li us 20-án
és 21-én, amely nek ered mé nye ként Clam-Gallas tá-
bor nok had test ét ki szo rí tot ta Háromszékrôl. Ar ra
azon ban nem volt kellô ere je, hogy Bras sót vissza ve-
gye, ezért az zal kel tett nem kis za vart az orosz had-
ve ze tés ben, hogy az Ojtozi-szoroson át be tört Mold-
vá ba. E had mû ve let hez 2300 em ber állt ren del ke zé-
sé re, köz tük hat ágyú és nem egész két hu szár szá-
zad. Egyik cél ja az volt, hogy a mold va i a kat fel lá zít-
sa az orosz meg szál lók el len. Eh hez több idôre és na-
gyobb gyôzelmek ara tá sá ra lett vol na szük ség. A jú-
li us 23-án Sósmezônél és Gorzafalvánál ara tott má-
so dik pá ros gyôzelem iga zán lé lek ta ni lag a jelentôs:
az oro szok elsô döb be ne tük ben Bákóig vo nul tak vis-
sza. Ugyan itt von ták össze jú li us 31-re a Mold vá ban
szét szórt orosz csa pa to kat, hogy Be met vissza ûz zék
Er dély be. Ô azon ban ek kor már Se ges vár kö ze lé ben
az V. orosz had test de rék ha dá val ví vott ütközetet…

Bem nek mold vai be tö ré sé nek hí ré re ugyan is Lü-
ders, aki már in du ló ban volt Ma gya ror szág ra, visz-
sza  for dult, hogy a Szé kely föl dön szá mol jon le Bem-
mel. Se ges vár nál va ló ban több mint há rom szo ros
erôfölényben volt a nem egé szen 3000 em bert szám-
lá ló er dé lyi fôvezérrel szem ben. A hôsi küz del met
Petôfi ha lá la tet te jel ké pes sé és is mert té. Bem az itt
ren del ke zé sé re ál ló erô két har ma dát el ve szí tet te:
1300 hon véd se be sült meg, esett el, s mint egy 500 lett
fo goly. Bem a rá jel lem zi el szánt ság gal és a Ko lozs-
vár ról beérkezô had osz tállyal és más csa pat tö re dé-
kek kel ki egé szí tett se reg gel két nap múl va meg in-
dult Marosvásárhelyrôl a sza bad ság harc utol só nagy
gyôzelmének szín he lye, Nagy sze ben fe lé. A kö zel
hat van ki lo mé ter elôny tu da tá ban ar ra szá mí tott,
hogy a nyo má ban lo ho ló Lüders csak au gusz tus 7-
én je le nik meg Nagy sze ben alatt, ame lyet jú li us 19-
tôl Hasford orosz tá bor nok tar tott meg száll va a ma-
ga 5000 fôs had osz tá lyá val. Au gusz tus 5-én es te már

Bem a vá ros gaz dá ja. A vert orosz se reg a Vörös-
toronyi szo ros fe lé hú zó dott vissza. Bem ar ra szá mí-
tott, hogy más nap ra meg ér ke zik Stein Mik sa ez re des
fu tár út ján oda ren delt dé vai had osz tá lya. He lyet te
Lüders  je  lent  meg  a  vá  ros  alatt.  Az  au  gusz  tus  6-i
nagy sze be ni (más né ven: nagy csû ri) üt kö zet ben a
Bem pa ran csa alatt har co ló er dé lyi had se reg meg-
sem mi sült. Ele get te he tett Kos suth ké ré sé nek: meg-
in dult a Bán ság ba, hogy át ve gye a ma gyar csa pa tok
fö löt ti fôparancsnokságot.

Bem mint vér be li tü zér tiszt, ki vá ló ma te ma ti kus
volt. Az üt kö ze tek ter ve zé se kor szá mí tott a külön-
bözô csa pa tok, fegy ver ne mek óra mû-pon tos sá gú
együtt mû kö dé sé re. Kü lö nö sen, ha az el len ség
ugyan  olyan erôsnek mu tat ko zott vagy – ami a nyá ri
had já rat so rán gya ko ri nak mond ha tó – túlerôben
volt. En nek fel tét elei 1849 de re kán nem vol tak adot-
tak. A nyá ri had já rat ban harc ba kül dött er dé lyi hon-
véd csa pa tok csak nem a fe le alig ki kép zett újon cok-
ból állt. Ez kü lö nö sen a lo vas ság ese té ben érez tet te
ha tá sát. Ma gyar or szá gi se gély csa pat ok ra nem le he-
tett szá mí ta ni, mint de cem ber ben vagy ja nu ár ban és
feb ru ár ban. Rá adá sul az er dé lyi had se reg nek a Gá-
bor Áron ál tal ön tött ágyúi nem bír ták a he ves tü ze-
lést, megrepedtek…

A kor társ orosz had tör té né szek, szem ta núk, mint
Ivan Oreusz vagy Artur Adamovics Nyepokojcsickij
(Lüders ve zér ka ri fônöke) is ki eme lik, hogy Bem
sze mé lyes je len lé te erôkiegyenlítô tényezôként min-
dig érzékelhetô volt az üt kö ze tek so rán. A hazatérô
orosz tisz tek is két hon véd tá bor nok ról be szél tek elis-
merôen: Görgei Ar túr ról és Bem Józsefrôl.

Nyi tott kér dés, hogy egy öt ven ezer fôs had se reg
élén Bem ho gyan áll ta vol na meg a he lyét. A moz gó
har cok nagy mes te re, ki vá ló par ti zán pa rancs nok
volt-e vagy tö meg had se reg ered mé nyes ve ze té sé re
ké pes nagy had ve zér? Na pó le o ni mé re tû had se reg
egyet len al ka lom mal állt a ren del ke zé sé re: Te mes-
vár nál. Bem itt ját szott sze re pét a fen tebb em lí tett
szem pont ból nem le het ér té kel ni. A ka taszt ro fá lis
au gusz tus 9-i ve re ség oka ugyan is az volt, hogy hon-
fi tár sa, Henryk Dembinski al tá bor nagy a tü zér ség
lôszertartalékát még a csa ta elôtt út nak in dí tot ta
Lugos fe lé, s errôl hon fi tár sát el mulasztotta tá jé koz-
tat ni. A ma gyar üte gek a csa ta gyôztes sza ka szá ban
hall gat tak el egy más után…

Az a tevékenység, amelyet Bem a temesvári csata
utáni kilenc napban kifejtett, pontosan jellemzi a
lengyel tábornok egész életét, vérmérsékletét, cél-
tudatosságát. Nem ismerte a reménytelenséget, a
reménytelen helyzetet. Nagy romantikusként úgy
érezte, amíg egyén, közösség, nemzet belülrôl föl
nem adja, mindig marad egy szilárd pont, ahol az
ember a lábát megvetve cselekedhet, megindulhat…
a gyôzelem felé. Ennek jegyében akarta rábírni Kos-
suthot, hogy a kormányzói hatalmat vegye vissza,
Görgeit, hogy ne tegye le a fegyvert: Erdélybe vonul-
va folytassa a harcot… Ezért bíztatta augusztus 16-
án ismét Déva felé masírozó katonáit, hogy az oro-
szok által birtokolt Piski-hidat ismét vissza lehet
venni…, s Erdélyt fel lehet szabadítani, mint ez
néhány hónappal azelôtt koratavasszal történt.
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Kö szö nöm a le he tô sé get, hogy is mét Tarnówban
le he tek, s egy ne kem is na gyon ked ves csa lá di tör té-
ne tet idéz he tek fel Bem kap csán. Déd apám, Med-
gyes Bá lint ugyan is Bem se re gé ben szol gált, fô had-
nagy sá gig vit te, részt vett ol da lán a piski, a nagy sze-
be ni, a vizaknai csa tá ban, a gyu la fe hér vá ri vár kö-
rül zá rá sá ban, s a má so dik szászsebesi csa tá ban ka-
pott sú lyos se bet, ahol meg ta lál ta ôt meny asszo nya,
Ko má ro mi Or so lya, a ké sôb bi déd anyám, aki egy, az
orosz se reg ben szol gá ló len gyel or vos, Orzse-
chovszky se gít sé gé vel meg men tet te ôt ma gá nak, pe-
dig még a ko zák pi ka is át jár ta. Gyer me ke im mel is
vé gig jár tuk az egy ko ri csa ta te re ket, s majd az uno ká-
im mal is el za rán do ko lunk oda. Hi szen ilyen for mán
az, hogy én s szá mos el sô, má sod, har mad és ne gyed
uno ka test vé rem s le szár ma zot ta ink egy ál ta lán föl di
pá lyá ra ke rül tünk, az köz vet ve két len gyel nek: Bem-
nek és Orzsechovszky dok tor nak is kö szön he tô.
Ezért is él csa lá dunk ban ele ve nen a Bem Jó zsef tisz-
te le te, amo lyan há zi szen tünk. Igyek szem mi nél
rész le te seb ben fel tér ké pez ni az er dé lyi Bem-em lék-
he lye ket, hogy se gít sek azok nak a len gye lek nek,
akik fel akar ják az év for du ló kap csán ke res ni eze ket
Szamoskrassótól Bereckig és Te mes vá rig.

Tarnówban 1992-ben jár tam dr. Ko vács Ist ván-
nak, az ak ko ri kö vet sé gi ta ná csos nak, ké sôb bi krak-
kói fô kon zul nak kö szön he tô en a volt is ko lám nép-
tánc cso port já val, ami kor S ejnybôl ha za fe lé jö vet
Engelmayer Ákos ma gyar nagy kö vet ott fo gad ta cso-
por tun kat.

Nagy já ból a Bem út vo na lát kö vet ve pró bál juk
meg szám ba ven ni az egy kor volt és a mai em lék he-
lye ket. A te le pü lés ne ve ket ma gya rul, ro má nul és né-
me tül is meg adom, hogy könnyeb ben tud ja nak tá jé-
ko zód ni az út ra ke lô za rán do kok. Né hány kép pel is
pró bá lok se gí te ni.

Bem tá bor no kot Kos suth La jos 1848. de cem ber 1-
én ne vez te ki az er dé lyi had erô telj ha tal mú fô pa-
rancs no ká vá, Te le ki Sán dor kí sé re té ben el in dult
Nagy  bá nya fe lé.

Szamoskrassó – em lék táb la, em lék szo ba
Bem tá bor nok 1848. de cem ber 13-án az egy ko ri

Darvay-kúriában szállt meg. 2000-ben em lék táb lát
lep lez tek le, és Bem-em lék szo bát is be ren dez tek
együtt mû köd ve a tarnówiakkal.

Ko lozs vár – em lék táb la
1848. de cem ber 25-én vo nul be, a fô té ri Te le ki-

ház ban szál lá sol ják el. A házon  em lék táb la. Fel ira ta:
„E ház ban volt száll va Bem Jó zsef hon véd tá bor nok
1848. de cem ber 25-iki gyô ze del mes be vo nu lá sa kor.”
Fel te he tô en Papp Gá bor (1872–1931) fes tô mû vész
ter vei sze rint ké szí tet te Reimann Kár oly kolozs vári
kô fa ra gó. 1898. de cem ber 24-én lep lez ték le. Az egy-
kor föld szin tes épü le tet 1920-ban gróf Te le ki Gé zá tól
egy ro mán bank vá sá rol ta meg. En nek so vi nisz ta in-
du la tú ve ze tôi 1936. no vem ber 24-én el tá vo lí tot ták a
táb lát. Vissza helyezésére a bé csi dön tés (1940) után
ke rült sor. Gheorghe Funar, Ko lozs vár hir hedt pol-
gár  mestere 1994. jú ni us 2-án fel ira tát be va kol tat ta.
Nem sok kal azu tán is mét hely re ál lí tot ták. A Mû ve-
lô dés len gyel szá má ban (1994/11) kö zöl tük a len-
gyel or szá gi di á kok til ta ko zá sát, ami a len gyel nagy-
kö vet ség út ján jut tat tak el a pol gár mes te ri hi va tal ba.

Bem nem vesz te gelt so ká ig Ko lozs várt, ha nem
Urban csá szá ri ez re des után nyo mult és de cem ber
29-én Beth len nél meg ver te, vissza nyom ta Besz ter cé-
ig, hol két nap pal utóbb is mét meg ver te és négy nap
múl va Borgó-Tihucánál ki ker get te az or szág ból.

Ma ros vá sár hely: Bem Jó zsef al tá bor nagy szob ra
Bem Jó zsef Ma ros vá sár helyt ka pott el sô ként

egész ala kos szob rot a for ra da lom ra va ló em lé ke zé-
sek nek is utat en ge dô, ki egye zés utá ni Ma gya ror szá-
gon. Az er dé lyi had se reg ve zé re ként Ko lozs vár föl-
sza ba dí tá sa után be vo nult Ma ros vá sár hely re is, ahol
csa pa tai egye sül tek a há rom szé ki szé kely fel ke lôk
se re gé vel. A Bécs ben ön tött bronz szob rot, több lép-
csô vel ma ga sí tott ditrói grá nit ból ké szült ta lap zat ra
he lyez ték, és a vá ros fô te rén ál lí tot ták föl 1880. ok tó-
ber 17-én, Hu szár Adolf (1842–1885) szob rász al ko-
tá sa.

1919. már ci us 27-rôl 28-ra virradólag fel de rí tet len
tet te sek Ma ros vá sár hely töb bi köz té ri szob rá val
együtt ta lap za tá ról le dön töt ték. Ké sôbb Emil Dan-
dea, a vá ros hír hedt so vi nisz ta pol gár mes te re tel je-
sen le rom bol tat ta, és bronz anya gát el ad ta. A bar bár
cse le ke det a len gyel ál lam ré szé rôl dip lo má ci ai til ta-
ko zást vál tott ki.

A sé rült szob rot 1928-ban az zal az ürüggyel tet-
ték vo nat ra, hogy a var sói kö vet ség re szál lít ják, oda
azon ban so ha nem ér ke zett meg.

Bem Szeben el len in dult. Puchner csá szá ri ez re-
des össze szed te a ren del ke zé sé re ál ló had erôt és a
Ma ros vá sár hely fe lôl tá ma dó Bem elé si e tett. A két
had se reg ja nu ár 17-én Gálfalvánál ta lál ko zott. Bem
ágyúi a ma gyar ság ja vá ra dön töt ték el a csa tát. Bem
más nap, a gyô ze lem elô nye it sze ren csé sen ki hasz-
nál va, be vo nult Medgyesre, ja nu ár 19-én Nagyselyk-
re s on nan Sze lin dek re, egé szen Szeben szom széd-
sá gá ig nyo mult elô re.

Sze lin dek – em lék táb la
Bem a ja nu ár 24-i sze lin de ki üt kö zet után egy

hét tel úgy dön tött, hogy fô ha di szál lá sát a job ban
véd  he tô Viz ak ná ra te szi át.

Sze lin de ken 2007. nov. 6. em lék táb la ava tás.  A
bu ka res ti len gyel nagy kö vet ség ta ná cso sa: Miroslaw
Cieslik (an golul és len gyelül) üd vö zöl te az egy be-
gyûl te ket. Hely szín: a ház, ahol Bem fô pa rancs nok-
sá ga szé kelt (ro mán, an gol, len gyel, ma gyar nyel vû54

Bem Jó zsef nyo má ban Er dély ben

Szamoskrassó – a Bem-emléktábla és -emlékszoba felavatásán
készült közös fénykép.



em lék táb la), Szesztay Ádám ma gyar kö vet sé gi ta ná-
csos lep lez te le. Be mu tat koz tak és mû sort mu tat tak
be a Bem Jó zsef ne vét vi se lô er dé lyi is ko lák: Lem-
hény és Új szé kely.

Viz ak na – Hon véd-em lék mû
A Nagy sze ben el le ni si ker te len ost rom után

(1849. ja nu ár 21.) Bem se re gei Viz ak ná ra vo nul tak
vissza. In nen in dí tot tak tá ma dást a túl erô ben le vô
oszt rák ha dak el len. A feb ru ár 4-i üt kö zet a hon véd
csa pa tok sú lyos ve re sé gé vel vég zô dött. Az el esett
mint egy há rom száz hon véd holt test ét az el ha gyott
só bá nyák egyik ak ná já ba te met ték. En nek kö ze lé ben
emel ték 1896. au gusz tus 10-én az 1849-es hô sök már-
vány em lék mû vét. 1920 után le rom bol ták. A vá ros-
ban em lék táb la örö kí ti meg Pe tô fi szál láshelyét, azt a
há zat (ma Traian tér 3. sz.) ahol a köl tô 1849. ja nu ár
29–február 4. kö zött la kott.

Bem S zer da hely re, majd S zász se bes re vo nult
vissza, ahon nan csak ügyes csel lel me ne kül he tett,
S zász vá ros ra. Itt be vár ta az ôt ül dö zô el len sé get. A
sze ren cse itt sem ked ve zett. A csa tát el ve szí tet te,
sôt, mi kor lo vag ló kor báccsal ke zé ben ágyú i nak vé-
del mé re si e tett, egy csá szá ri ka to na a kor bá csát tar-
tó ke zé nek kö zép sô uj ját el lôt te.

Piski – Bem-em lék osz lop
A dom bor mû ves-fel ira tos em lék osz lop azt a he-

lyet je löl te meg, ahol Bem al tá bor nagy 1849. feb ru ár
9-én gyô zel met ara tott az ôt ül dö zô oszt rák csa pa tok
fe lett. A csa ta a S ztrigy fo lyón át ve ze tô piski híd nál
zaj lott le. Az em lék osz lop föl ál lí tá sát a Hunyad me-
gyei Tör té nel mi és Ré gé sze ti Tár su lat kez de mé-
nyez te. 1899 kö rül. 1920 után el tá vo lí tot ták. 1990
után is mét meg je löl ték a he lyet.

Alig pi hent két na pot, mi kor Ke mény Far kas tól feb-
ru  ár  9-én  reg  gel  azt  az  ér  te  sü  lést  kap  ta,  hogy  az  el-
len ség a piski hi dat meg tá mad ta. Bem e hír hal la tá ra
fel ki ál tott:  „Ha a híd el ve szett,  Er dély is el ve szett!” és
Czetz ez re dest a fô se reg gel Piskire küld te. A csa ta
vál to zó sze ren csé vel folyt, míg dél után si ke rült a csá-
szá ri ak nak Bem egész had se reg ét meg fu ta mí ta ni.
Bem hasz ta lan ug rott a fu tók elé be „Ne fuss ma gyar!
Ne fuss ma gyar!” ki ál tás sal. Czetz ez re des egy pár
szé kely szá zad tar ta lék kal az elô re nyo mu ló csá szá ri-
a kat meg ál lí tot ta, és a fu tó hon vé dek vissza for dul va,
új ra tá ma dás ba men tek át. A gyô zel met még az est
le száll ta elôtt si ke rült Bem nek ki csi kar nia. A híd Bem
ke zé ben ma radt és Er dély sem ve szett el. 55

Kolozsvár fôtere kb. tíz évvel Bem bevonulása után. Jobb sar-
kon a Teleki-palota, ahol emléktáblát helyezett el a hálás
utókor (Veress Ferenc felvétele)

Bem József egykori szobra Marosvásárhely fôterén

Szkarjatyin tábornok síremléke a segesvári tömbházak között.

Brassó fôterén a hatnyelvû emléktábla jelzi Bem egykori szállá sát.



Bras só – em lék táb la
Bem tá bor nok nak két em lék je let ál lí tot tak az év ti-

ze dek so rán a bras só i ak. A Cenk alat ti vá ros la kói
azt a mai Ta nács tér 4. szám alat ti épü le tet je löl ték
meg, amely ben Bem 1849. már ci us 21–24-e kö zött
tar tóz ko dott, és amely nek er ké lyé rôl a Bras sói nyi-
lat ko za tot fel ol vas va össze fo gás ra buz dí tot ta a ma-
gya ro kat, ro má no kat és szá szo kat. Az ere de ti, né met
nyel vû táb lát az 1930-as évek vé gén el tá vo lí tot ták,
majd mi u tán 2002 feb ru ár já ban a bras sói Tör té ne ti
Mú ze um ban rá ta lál tak, új ra el he lyez ték a ház fa lán.
Ez a már vány táb la érin tet len, vi szont az idén 2004.
már ci us 15-én a Jacek Paliszewski bu ka res ti len gyel
nagy kö vet és Kis vá ri Ta más bu ka res ti ma gyar ka to-
nai at ta sé je len lét ében le lep le zett, ro mán, ma gyar,
né met és fran cia nyel vû táb la el tûnt. 2008-ban új táb-
la ké szült, a ko ráb bi fel irat ok mel lett pe dig Bem
anya nyel vén, az az len gye lül, il let ve tö rö kül is meg-
szö ve gez ték.

Sza bad fa lu (Freidorf) – Te mes vár Bem fô ha di-
szál lá sá nak he lye és Pe tô fi-em lék

A Te mes vár hoz csa tolt, egy kor te le pí tett né met
fa lu ban az I. vi lág há bo rú kü szö bén (1912. no vem ber
10.) ál lí tot tak dí szes – épí té sze ti szer ke ze tû – em lék-
mû vet Bem al tá bor nagy hon véd fô ha di szál lá sá nak
he lyén, és an nak em lé ke ze té ül is, hogy Pe tô fi itt kap-
ta meg 1849. má jus 3-án ôr na gyi ki ne ve zé sét. Fel ira-
ta: „E he lyen ál lott 1849-ben Bem Jó zsef hon véd tá-
bor nagy fô ha di szál lá sa, mely ben 1849. év má jus 3-án
Pe tô fi Sán dor, ha zánk ko szo rús lan to sa ôr na gyi ki-
ne ve zé sét kap ta. E tör té ne ti té nyek örök em lé ké ül és
a ma gyar sza bad ság harc fél szá za dos év for du ló ja al-
kal má ból ál lít ta tott fel ez em lék táb la 1899. jú li us 30-
án köz ada ko zás ból.” Elôbb egy fel ira tos táb la ké szült
el 1899-ben, a szabadság harc fél év szá za dos év for du-
ló ján, majd az em lí tett épít mény sze rû em lék mû,
mely a So mo gyi-li get ben ál lott. Ter ve zô je Szé kely
Lász ló (1877–1934) te mes vá ri épí tész, Sipos And rás
szob rász és Tunner Kor nél kô fa ra gó mun ká ja.

A két vi lág há bo rú kö zött sú lyo san meg ron gál ták.
1949. jú li us 31-én, Pe tô fi ha lá lá nak cen te ná ri u mán a
Ma gyar Né pi Szö vet ség új táb lát ál lít ta tott raj ta.

Új szen tes (Va dász er dô) – a sza bad ság harc és Pe-
tô fi em lék mû ve

A Temes me gyei kincs tá ri te le pí té sû nagy köz ség
(ere de ti leg Va dász er dô) több sé gük ben Szen tes rôl
szár ma zó la ko sai an nak em lé ke ze té re ál lí tot tak fel-56

A szabadfalusi emlékmû felirata.

Bem-emlékmû a fehéregyházi Petôfi-múzeum kertjében.

A berecki Petôfi–Bem-emlékmû.



ira tos em lék mû vet köz ada ko zás ból, hogy 1849 má-
ju sá ban Bem al tá bor nagy itt tar tott szem lét csa pa tai
fe lett. A hon véd tisz tek so rá ban ott volt Pe tô fi is.
1900. jú li us 29-én avat ták fel. 1920 után el tün tet ték.
1945. jú li us 29-én kö zös sé gi össze fo gás sal új emlék-
mûvet ál lí tot tak föl a temp lom elôt ti park ban.

Ugyan itt a szabadság harc em lék mû vé vel egy
idô ben Bem Jó zsef altábor nagy tisz te le té re a köz ség-
há za fa lá ra he lye zett em lék táb lát avat tak 1900. jú li us
29-én. 1937. ja nu ár 27-re virradólag fel de rí tet len tet-
te sek a táb lát a fal ból ki emel ték, össze tör ték és da-
rab ja it egy kút ba dob ták.

Kézdivásárhely – Bem mell szob ra az új ne-
gyed ben,  Bem mell szob ra a céh tör té ne ti mú ze-
um ban

Bem Nagy vá ra don Kos suth tal ta nács ko zott, jú li us
9-én  az  oro  szok  új  ra  meg  tá  mad  ták  Be  met,  aki  Ma-
ros vá sár hely irá nyá ba vo nult vissza. On nan Há rom-
szék re ment, Kézdivásárhelyt össze szed te a szé kely
had erôt, jú li us 21-én Kézdivásárhelyrôl ki in dul va az
Ojtoz-szoros fe lé vo nult. Egy Bras só ból ho zott saj tón
prok la má ci ó kat nyo ma tott, ame lye ken a mold va i a kat
fegy ver re szó lí tot ta, hogy együt te sen ver jék ki az
oro szo kat, és a tö rök fenn ha tó sá ga alatt ál lít sák
vissza a fe je de lem sé gek sza bad sá gát. Herzsa,
Bákó, Ak na vá sá ra csa tát nyert, de nem lá zad tak fel
a mold  va i ak, jú li us 24-én vissza hú zó dott Er dély be.

Berec k – Bem tá bor nok és Pe tô fi pla kett je, – a
ház, ahol Pe tô fi ta lál ko zott Bem mel.

Bem jú li us 28-án mold vai had já ra ta után vissza-
tért Ma ros vá sár hely re. J ú li us 30-án mint egy 5000 fô-
nyi csa pat tal Ke reszt úr ról S e ges vár ra in dult, hol
más nap, jú li us 31-én ta lál ko zott Lüdersz há rom szor
na gyobb had se re gé vel.

Fe hér egy há za – Bem-em lék osz lop a Pe tô fi-
mú ze um kertjében

A csa ta dél elôtt 11 óra kor kez dô dött ha tal mas
ágyú zás sal, ami kor a le gen da sze rint Bem egy jól
irá nyí tott ágyú lö vés sel sa ját ke zû en lôt te le
S zkarjatyin tá bor no kot, az orosz tü zér ség pa rancs-
no kát. S ír em lé ke S e ges vár ke le ti ki já ra tá nál a MOL
ben zin kút mö gött van. Kez det ben Bem volt elôny-
ben,  de  dél  után,  mi  kor  Lüders  ko  zák  jai  a  ma  gyar
had se reg jobb szár nyát be ke rí tés sel fe nye get ték, a
csa ta rend fel bom lott, Bem ma ga is kény te len volt
me ne kül ni. Had se géd je, Zeyk Do mo kos fe dez te
Bem vissza vo nu lá sát. S ír em lé ke a Héjjasfalva  nyu-

ga ti be já ra tá nál az út jobb ol da lán lát ha tó. A fu tó kat
a ko zák ság vet te ül dö zô be. Ek kor esett el Pe tô fi
S án dor is, aki több ver sé ben és ha di tu dó sí tá sá ban
örö kí tet te meg Bem er dé lyi had já ra tá nak sok-sok
ese mé nyét.

Székelykeresztúron  – a Len gyel-fé le ba rokk
ház a Fôté ren (Bem ha di szál lá sa), a Gyár fás-kú-
ria elôtt Pe tô fi–Bem szo bor, a kú ria fa lán Bem-
em lék táb la.

Székelyudvarhely szo bor park – Bem J ó zsef
szob  ra a fô té ren.

Bem egy ma gá ban ér ke zett meg au gusz tus 1-én
Ma ros vá sár hely re, 4-én Nagyselykre ér ke zett, on-
nan egye ne sen S zeben alá ment, 5-én Nagy csûr nél
Hasford orosz tá bor no kot meg ver te és S zebent má-
sod szor is ép pen olyan vá rat la nul el fog lal ta, mint el-
sô íz ben. De nem tart hat ta meg, mert Lüders ma ga
jött S zeben vissza vé te lé re. Bem új ra Nagy csûr nél üt-
kö zött meg Lüders se re gé vel, de a csa tát és az zal
együtt Szebent is el ve szí tet te. Szer da hely re vo nult
vissza, ahol ta lál ko zott S tein ez re des sel, csa pa ta i val
együtt az er dé lyi had se reg fô pa rancs nok sá gát is át ad-
ta, és Te mes vár alá si e tett, hogy a Kos suth tól a ne ki
fel aján lott fô ve zér sé get át ve gye. Au gusz tus 9-én sú-
lyos ve re sé get szen ve dett. Gör gei au gusz tus 13-án
Vi lá gos nál az orosz had se reg elôtt le tet te a fegy vert.

S ZA BÓ ZS OLT

*Elhangzott a tarnówi Bem-em lék kon fe ren ci án 2009.

57

Bem József és Petôfi Sándor székelykeresztúri szobra.

A héjjasfalvi Bem József–Zeyk Domokos emlékmû.



58

Az anya nyelv évé ben, Ka zin czy Fe renc szü le té-
sé nek 250. év for du ló ja al kal má ból Kár pát al ján is
szá mos ren dez vény so ro za tot, meg em lé ke zést szer-
vez nek a ci vil szer ve ze tek. A nyelv újí tás ve zér alak ja
sok szá lon kö tô dik a kár pát al jai magyarlakta te le pü-
lé sek hez, il let ve a  tör té nel mi me gyék egy ko ri in téz-
mé nye i hez, az ak ko ri tiszt ség vi se lôk höz és ki vá ló
köz éle ti sze mé lyi sé gek hez. Ér de mes és ta nul sá gos
gon do lat ban is  a ko ra be li ma gyar iro da lom és kul túr-
politikus  ve zér alak ja nyo má ba ered ni.

Elô ször o k ta tá s i szak é r tô ké nt ér ke zett vi dé künk-
re. Ko ra be li is ko la tör té ne ti fel jegy zé sek sze rint Ka-
zin czy Fe renc 1786-tól a kas sai tanke rület ele mi is-
ko lá i nak fel ügye lô je ként te vé keny ke dett, tan ügyi el-
len ôr zés cél já ból is több ször el lá to ga tott Ung vár ra.
El lá to ga tott a tör té nel mi egy há zak is ko lá i ba, fi gye-
lem mel kí sér te és se gí tet te a ru szin, zsi dó és más it-
te ni nem ze ti sé gek is ko lá it is. Több ször vál tott le ve let
Ba csinsz ky And rás sal, a Mun ká csi gö rög ka to li kus
me gyés püs pök kel, a 18. szá za di ru szin tör té ne lem
és mû ve lô dés ki emel ke dô alak já val. Bacsinszky
azért tar to zott Ka zin czy kö ré hez, mert a püs pök úr
nagy mû velt sé gû, szé les lá tó kö rû sze mé lyi ség, tu-
dós em ber volt, min dent meg tett, hogy nö vel je a
mun ká csi egy ház me gye és mun ká csi gö rög egye sült
püs pök ség te kin té lyét. Ung vá ron, püs pö ki szék he-
lyén so kat fá ra do zott az orosz (ru tén, ru szin) anya-
nyel vû ok ta tás meg szer ve zé sé ért, eh hez kért és ka-
pott se gít sé get Ka zin czy Fe renc tôl. A  nagy tisz te let-
nek ör ven dô tan  fel ügye lô úr mû kö dé sé nek ide je alatt
orosz ele mi is ko lák nyíl tak Mun ká cson, Huszton,
Técsôn. Tá mo gat ta a  zsi dó is ko la meg nyi tá sát Ung-
vá ron. Tan ügyi és más fon tos kér dé sek ben fo lya ma-
to san kap cso lat ban állt Ung me gye ve ze tô i vel.

A re bel lis Ka zin czy Fe renc leg meg rá zóbb él mé-
nye még is a mun ká csi vár fog ság hoz kö tô dik. Mint is -
me re tes fog sá gá nak csu pán egy esz ten de jét Ka zin-
czy a mun ká csi vár ban töl töt te. Naplójában Bereg
me gyé be ér ke zé sé nek és út vo na lá nak dá tu mok ra
le bon tott ese mé nye it is meg örö kí ti.

1800. au gusz tus 1-én fo goly tár sa i val ér ke zett
Be reg szász ba. A vá sár ra gyûlt em be rek gyü möl csöt
ad tak a fog lyok nak, az al is pán to ka ji bort, ke nye ret,
húst, édes sé get kül dött ne kik.

Au gus z tus 23-án Gá ton ebé del tek.
Au gus z tus 25-én ér kez tek meg Mun kács ra.  Az

író a vár nyu ga ti ré szén ál ló épü let har ma dik eme le-
té nek ne gyedik cel lá já ban ra bos ko dott.

1800. Au gusz tus 25-26-án kezd te meg bün te té-
sé nek le töl té sét.

1801. jú ni us 28-án sza ba dult a mun ká csi vár ból.
Meg jegy zen dô, hogy az író össze sen 2387 na pot
töl tött el fog ság ban.

Mun ká csi vár bör tön höz kö tô dô Ka zin czy erek lyék
kö zött ôriz nek egy kis pi ros bôr kö té sû köny vet,
amely ben ez a be jegy zés ol vas ha tó: „Dolgo zá sa im
a’ mun ká cs i vár ba n 1800-1801. Mint hogy az Or szág-
lá s rab ja i nak tin tát ne m e n ge d ne k, vas da ra bo kat
há ny tam e cze tbe , a ’ pa piros t pe dig Kuf s te in bôl Mun-
ká  cs ig  ta r  tó  utunk a latt  lop  va  sze  re z  te m”. A
vasrozsdával írt kéz irat Lessing, Osszi án és
Marmontel egy-egy mû vé nek for dí tá sát tar tal maz za.
Cel lá já ban egy szer fel ke res te egy ung vá ri or vos,
Mol nár, aki azon nal fel is mer te s em lé ke zett rá, hogy
„pat va ris ta ko rá ban Ka zin czy gyak ra n járt a z ô
anyó sá é khoz”. El lát ta hí rek kel nagy báty ja, Ka zin czy
And rás és an nak ve je, Kárner Lász ló fe lôl,  aki Ung-
vár má so dik al is pán ja volt.

De tér jünk vissza, sza ba du lá sá nak nap já ra. A
vár bör tön ka pu já ban kö ze li ro ko nai vár ták. Ek kor
1801.  jú ni us 28-át ír tak. El jött ér te test vé re, Ka zin-
czy J ó zsef és uno ka öccse, Ka zin czy Ist ván. Úgy
dön töt tek, hogy egy mun ká csi pol gá ri csa lád nál erôt
gyûj te nek a ha za té rés hez. Nap ló ja sze rint egy bi zo-
nyos Szmethanoviccsal a mun ká csi Trautel úr hölgy-
nél va cso ráz tak és éj sza káz tak. Fel jegy zi, hogy
„Tra ute l e gy gyö nyö rû hú sos blondine vo lt, de ne m
e gyé b,  mint  e gy  fé rj  he z  me n  ni  na  gyon  vá  gyó  he  té -
rács  ka ,  a  he  té  rák  ne me sb c lass isából”.

Más nap, június 29-én ro ko nai kí sé re té ben hagy ta
el a vá rost. Ke resz tül szel ték az Ung-vidéket, éj sza ká-
ra Pálócra ér kez tek, de gróf Barkóczy J á nos nem volt
ott hon, ezért úgy dön töt tek, a fo ga dó ban éj sza káz nak.
Itt Ung vá ron fel ke res ték és tár gyal tak Bacsinszky
And rás sal, a Mun ká csi gö rög ka to li kus me gyés püs-
pök kel. Más ne me si csa lá dok hoz is el lá to gat tak. Még
ko ra dél után ha za fe lé vet ték az út ju kat.

Mint iro da lom szer ve zô töb bek kö zött  Ung vár hoz
is kö tô dik. Ka zin czy Fe renc nek kö szön he tô Day ka
Gá bor köl tô új ra fel fe de zé se, hi szen ver se it ô ren-
dez te saj tó alá. A  hoz zá kö zel ál ló Kárner Lász ló
Ung vár má so dik  al is pán já tól ér te sült elô ször Dayka
Gá  bor  sze  rény  köl  tôi   ha  gya  té  ká  ról,  aki   a  Drugeth
Gim ná zi um egy ko ri ta ná ra volt. Az al is pán úr sze rez-
te meg  Ka zin czy szá má ra az el hunyt köl tô ver se it
Fe ke te Im ré tôl, az Ung vá ri Drugeth Gim ná zi um igaz-
ga tó já tól. Raj ta kí vül Kricsfalusi György gim ná zi u mi
pro fesszor is kül dött ne ki tíz Dayka ver set. A ko ra be-
li kró ni ká sok sze rint Dayka 1795.december 20-án
sú lyos be te gen ér ke zett fe le sé gé vel, Reich Zsu zsan-

Kazinczy harmadfél százada

KA ZIN CZY FE RENC NYO MÁ BAN
KÁR PÁT AL J ÁN
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ná val Ung vár ra. Le ta ní tot ta az 1795-96-os tan év el-
sô sze mesz te rét, ezt kö ve tô en be teg sé ge el ha tal ma-
so dott és 1796 ok tó be ré ben le mon dott ta ná ri ál lá sá-
ról és még eb ben a hó nap ban el hunyt. Dayka Gá bort
az ung vá ri Kál vá ria-he gyen fek vô kö zös  te me tô be
te met ték el.

Ti zen hét év el tel té vel te hát a Dayka Gá bor köl tô
kö rü li hall ga tást, a fe le dô né ma sá got ba rát ja, Ka zin-
czy Fe renc tör te meg. Össze gyûj töt te és ki adás ra elô-
ké szí tet te köl tô tár sa ver se it, amely sa ját ki adá sá ban
1813-ban je lent meg. Meg jegy zen dô, hogy a köl tô ha-
gyo má nyai ele ve nen él Ung me gye köz pont já ban, az
egy ko ri gim ná zi um elôt ti té ren (ma az Ung vá ri Nem-
ze ti Egye tem ve gyi ka ra van itt) köl tôi di csô sé gét
Szamovolszky Ödön szob rász mû vész örö kí tet te meg,
aki  car ra rai már vány ból fa rag ta ki Dayka mell szob rát,
fel ava tá sá ra 1909 ok tó be ré ben ke rült sor. To váb bi
sor sa: 1945 után a szov je tek el tá vo lí tot ták a tér rôl, s
az ung vá ri ma gyar ság kez de mé nye zé sé re 1994-ben
he lyez ték vissza ta lap za tá ra. 1991-ben az ung vá ri
ma gyar kö zép is ko la fel vet te Dayka Gá bor ne vét.

Szo ros ro ko ni és ba rá ti kap cso lat ban állt  több
Bereg vi dé ki csa lád dal, vi dé ki ér tel mi ség gel is. Pél-
dá ul  Ju li an na hú ga Dercsényi Já nos Bereg vár me-
gyei táb la bí ró fe le sé ge volt, aki tôl sok szor ér te sült a
vi dé ken zaj ló ese mé nyek rôl. Jól is mer te Balugyánsz-
ki Mi hályt, a velejtei orosz pap fi át, aki ké sôbb a
pétervári egye tem ta ná ra lett és Be reg szá szi Nagy
Pált. Bay György Bereg me gyei fô szol ga bí ró val,
majd al is pán nal is levele zett. Mind ezek nek már kap-
cso lat tör té ne ti iro dal ma is van Kár pát al ján. Gon do-
lok itt az ung vá ri Váradi-Sternberg Já nos tör té nész
Is me ret len Ka zin czy -le ve lek és jegy ze tek c. dol go za tá ra,
amely Szá za dok öröksé ge cí mû ta nul mány kö te té ben
je lent meg (Bu da pest - Uzsgorod) 1981-ben Ung vá-

ron. Fog lal ko zott több cik ké ben Ke resz tyén Ba lázs
hely tör té nész is, ezek közzül fi gye lem re mél tó Ka zin-
czy Fe renc kap cso la ta vi dé künk kel cí mû dol go za ta ( Ka-
len dá ri um ‘92. Ung vár, 1991).

Vé ge ze tül, saj nos nem hall gat hat juk el azt a tényt
sem, hogy vi dé künk höz kap csol ha tó az em be rek
szá za it meg ti ze de lô ko le ra jár vány is, amely a ma-
gyar iro da lom és nyelv újí tás ve zér alak ját is örök re
le dön töt te lá bá ról. A futótûzként ter je dô ha lá los jár-
vány ról elô ször Ka zin czy 1831-ben Ung vár ra ké szü-
lô ba rátjától, Szemere Pál tól meg tud ta,  hogy Ugoc-
sában és Beregben ki tört a kolerajár vány, amit Mára-
marosból hur col tak be a tuta jokon sót fu va ro zó olá-
hok. Elô ször Új la kon, Csetfalván és Vá ri ban ész lel-
ték, majd Csekében is el ter jedt. Ka zin czy ag gó dott a
Csekében la kó Köl csey Fe renc mi att: „Mely em bert ve-
szí tünk, ha ôtet ve szít jük el!” A him nusz köl tô je ezt a
csa pást túl él te. Munkács ról kap ta a hírt, hogy a ko le-
ra feltartóztatha tatlanul ter jed Sza bolcs ban, Bereg-
ben, s elér te Cigándot, Zemp lént is. 1831. au gusz tus
5-én már Szép hal mon is ész lel tek meg be te ge dést.
Mocsáry An tal nak írt utol só le ve lét az író már nem
tud ta be fe jez ni, mert a ko le ra ál do za ta lett.

Ka zin czy Fe renc em lé ke öröke él  az anya or-
szág tól el sza kí tott Kár pát al ján, az it te ni ma gyar ság
kö ré ben  is. Az ôsi mun ká csi vár ban em lék táb lá val
je löl tük meg az itt ra bos ko dó köl tô szen ve dé sé nek
szín hely ét. A „ra bok ho nát” 1847-ben Pe tô fi S án dor
is A mun ká csi vár ban c. ver sé ben is meg örö kí tet te:

„Itt tû zé fö l pi ros zász la já t a
Sza bad sá gá nak Zrí nyi Ilo na ?
A sza bad ság hô s i ne k ta nyá ja
Íme , íme most ra bok ho na.”

A sza bad kô mû ves moz ga lom nak a mai Szlo vá-
kia te rü le tén nagy ha gyo má nya van. El sô sor ban a
két ke le ti vá ros  – Kas sa és Eper jes büsz kél ked het a
sza bad kô mû ves ség  tra dí ci ó já val már a 18. szá zad-
ban, te hát ab ban az idô szak ban, mi kor a moz ga lom
még ere de ti, il let ve ke vés sé meg vál to zott for má já-
ban lé te zett. Bár az el sô ma gyar sza bad kô mû ves-pá-
holy  Eper je sen jött lét re, a moz ga lom a kö ze li Kas-
sán volt ak tí vabb.

Azok hoz a ma gyar vá ro sok hoz ké pest, me lyek-
ben már a 18. szá zad ban mû kö dött a sza bad kô mû-
ves-pá holy (Eper jes, Sel mec bá nya, Besz ter ce bá nya,
Po zsony, Mis kolc, Bu da és Pest), Kas sán ma radt
fenn a leg ke ve sebb, ar chív for rás ból szár ma zó el-
sôd le ges és má sod la gos adat a moz ga lom tör té ne té-
rôl. A kas sai sza bad kô mû ves-pá holy nem sze re pel a
pá ho lyok bé csi lis tá ján, és a töb bi pá holy nem tart
ve le kap cso la tot.  Abafi a pá holy ala pí tá sát  „Zum
brennenden Busch“ (Égô bo kor hoz) cím mel még
1780 elôttre te szi. A pá holy nak a sze pe si pá holy
meg bí zá sá ból kel lett lét re jön nie. Ve ze tô em be re Tö-
rök La jos gróf lett vol na, ám ô anya gi gon dok mi att

Mis kolc ra tá vo zott. Tá vo zá sa után a kas sai pá holy
meg szûnt, tag sá ga a mis kol ci pá holy ba ke rült át.
Ha a pá holy lé te zé sé rôl nin cse nek is köz vet len bi zo-
nyí té kok, a kas sai tár sa dal mi élet a 18. szá zad 80-as
éve i ben ezt va ló szí nû vé te szi. Fô leg az iro dal mi élet
volt élénk. A fel vi lá go so dás kép vi se lôi a kas sai aka-
dé mia kö ré tö mö rül tek. Bi zo nyí tot tan sza bad kô mû-
ves volt Ka zin czy Fe renc, Ba tsá nyi Já nos és Baróti
Sza bó Dá vid, a kas sai aka dé mia ta ná ra. Ôk ad ták ki
1788-ban a Ma gyar Mú ze um fo lyó ira tot. Bár a pá-
holy fel te he tô leg lé te zett, 1786-ban a sza bad kô mû-
ves-ren de let ér tel mé ben te vé keny sé gét be kel lett fe-
jez nie. A sza bad kô mû ves-ren de le tet II. Jó zsef ad ta
ki 1785-ben, ez a moz gal mat sza bá lyoz ta a mo nar-
chi án be lül.  A sza bad kô mû ves sé get csak a mo nar-
chia or szá ga i nak fô vá ro sa i ban en ge dé lyez te, ma xi-
má li san 3 pá hollyal. A ren de let bi zo nyos idô re el né-
mí tot ta a moz gal mat a mo nar chi á ban.

A 18. szá zad 90-es éve i ben a kas sai pá holy már
egész biz to san lé te zett. A „Zur ungefährdeten
Tugend“ (A ren dít he tet len erény hez) el ne ve zést
kap ta. 1793-ban Abafi sze rint már 34 tag ja volt. A

A kas sai sza bad kômû ves moz ga lom
a 18. szá zad ban



pá holy nagy mes te re a tan ügyi hi va tal igaz ga tó ja,
Tö rök La jos gróf volt (Ka zin czy ké sôb bi apó sa), he-
lyet te se Dobay Dá ni el vá ro si ta ná csos, a ta gok kö zé
tar to zott Viczay Jó zsef, a vá ros or vo sa, Fried Sá mu-
el sze ná tor és ke res ke dô, Fü löp vá ro si ta ná csos. Köz-
tük volt Stetz Gás pár, eper je si la ka tos is, ami alap ján
ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy a pá holy Eper je sen is
tar tott ta lál ko zó kat. A pá holyt Ka zin czy Fe renc is
em lí ti 1794. jú li us 28-án, mi kor a pes ti Zur Vereini-
gung pá holy nak ír a kas sai szer ve zet meg úju lá sá ról.
El sô sor ban Tö rök La jos gróf je len lé te bi zo nyít ja,
hogy a tár sa ság ha la dó gon dol ko dá sú ne me sek bôl
és pol gá rok ból állt. A leg je len tô sebb ta gok egyi ke
Ka zin czy Fe renc író volt, aki Kas sán ki ad ta az Or-
pheus cí mû fo lyó ira tot, mely vol ta kép pen az ô sza-
bad kô mû ves ne ve volt.

Az Orpheus az ak ko ri ma gyar or szá gi tör té né sek-
kel fog lal ko zott. Iro dal mi, po li ti kai, böl cse le ti és köl-
té sze ti té má jú írá sok ból állt. Nagy részt ma gya rul
író dott, de né met, fran cia és la tin szö ve ge ket is tar-
tal ma zott, me lye ket ma gyar ra is le for dí tot tak.

A lap el sô szá ma pél dá ul tar tal maz za Rájnis
József Vergilius-fordítását, a Mis kolc ról Kas sá ra ve-
ze tô út úti raj zát, Ham let-for dí tást, Di o ge nész és Rous-
seau mû ve it. Ben ne van a Kas sa kör nyé ki le ve gô cí mû
vers is.  A kö vet ke zô szám ban Lessing ver se it és Eger
út le írá sát ta lál hat juk, de pél dá ul  egy ódát is a ma-
gyar ko ro na ha za ho za ta lá ról. A fo lyó irat ban vol tak
po li ti kai vi ta irat ok is, pl. a hí rek for má já nak össze ha-
son lí tá sa Ang li á ban és Ma gya ror szá gon, de az 1781-
ben Bras só kör nyé kén ta lált vad em ber le írá sa is.

Egy ilyen szé les lá tó kö rû fo lyó irat a kas sai
értelmiség fej lett sé gé rôl ta nús ko dik. Az Orpheusban
az új ál lam for ma be mu ta tá sá nál az ang li ai, fran cia-
or szá gi, hol lan di ai fej lô dés re hi vat koz nak. Fô leg az
an gol po li ti kai vi szo nyok szol gál nak mér ce ként a
ha ta lom új for má i nak ki ala kí tá sá hoz Ma gya ror szá-
gon. A fo lyó irat egy sor olyan írást kö zölt, me lyek-
ben az an gol és ma gyar ha tal mi vi szo nyok ról esik
szó, Rous seau ér te ke zé sé rôl a len gyel kor mány ról,
és el sô sor ban egy ter je del mes traktátust ar ról a kér-
dés rôl, le het sé ges-e meg szün tet ni a ré gi tör vé nye ket
és úja kat hoz ni. A Vol taire éle té rôl szó ló írás ban vi-
szont Locke fi lo zó fi á já nak ha tá sát eme lik ki. Vol taire
epo szá ból szin tén for dí tot tak rész le te ket. A Dar vas
Jó zsef ta nács nok ál tal szig nált cikk A ha za fi fi gyel-
mez te té se cím mel a vé res fran cia for ra da lom ra fi-
gyel mez tet. A fe u da liz mus új tár sa dal mi rend dé va-
ló át ala ku lá sá nak el sô lé pé sét az or szág gyû lés tôl
vár ta, mely nek fel ada ta volt a po li ti kai ha ta lom kér-
dé se it meg ol da ni, és komp ro misszu mot ja va solt a
föld bir to kos ság, pa raszt ság és ne mes ség kö zött az
an gol vér te len for ra da lom min tá já ra.

A kas sai pá holy tár sal gá si és szer tar tás-nyel ve a
né met és a la tin volt. A ma gyar nyel vet elôny ben ré-
sze sí tô pá holy Ka zin czy vá gya volt, és haj lan dó lett
vol na ba rá ta i val meg ala kí ta ni. Ka zin czy gaz dag le ve-
le zé se és iro dal mi ha gya té ka más for rá sok hi á nyá ban
jó szol gá la tot tesz an nak meg ál la pí tá sá ra, hogy a kas-
sai sza bad gon dol ko dók mi lyen iro da lom hoz jut hat-
tak hoz zá. Rous seau, Vol taire, Helvetius, Gessner,
Mil ton, Molière, Wieland a Jacobi mû ve it ol vas ták.

A sza bad gon dol ko dók és a Jó zsef-el le nes ne-
mes  ség moz gal ma Kas sán kö ve tôk re ta lált. A sok
vi ta és esz me cse re kö zül leg na gyobb fi gyel met a
sza bad kô mû ve sek és el len zô ik kö zött fo lyó nyil vá-
nos pár be széd ér de mel. A nyil vá nos vi ta Fe ke te An-

tal kas sai káp lán tá ma dá sá val kez dô dött, aki a sza-
bad kô mû ve se ket ate is ták nak és ki rály gyil ko sok nak
ne vez te. A sza bad kô mû ve sek el uta sí tot ták ezt a vá-
dat, mely más egy há zi sze mé lyek vé le mé nye is volt.
Egy Aba vár me gyei is me ret len le for dí tot ta a sza-
bad kô mû ve sek vé de ke zé sét né met rôl ma gyar ra, és
vi szony lag nagy pél dány szám ban ki nyom tat ta Sza-
bad kô mû ves ség avagy a sza bad kô mû ves ség vé del-
me cím mel. A mû Kas sán je lent meg  1792-ben.

Az egy ház vé del mé ben Szuhányi Fe renc volt je-
zsu i ta lé pett fel, aki a kas sai gim ná zi um ban ta ní tott.
Tá ma dá sá nak cél pont já ul ép pen a sza bad kô mû ve-
sek szol gál tak, akik ál lí tó lag min den esz köz zel meg
akar ják in gat ni az egy ház és ki rály ság alap ját. Fe le le-
tül a kas sai sza bad kô mû ve sek szin tén név te le nül,
de Ka zin czy ada tai sze rint Vi téz Im re ne mes se géd-
le té vel, ki ad ták ma gyar for dí tás ban a Sza bad kô mû-
ve sek nem ja ko bi nu sok cí mû köny vet. Az ere de ti né-
me tül író dott, a ma gyar for dí tás a na gyobb ol va-
sott ság el éré se ér de ké ben ké szült. A 18. szá zad vé-
gén te hát Kas sán ke mény ide o ló gi ai harc folyt a sza-
bad kô mû ves ség jö vô jé ért. Eh hez a ki éle zett lég kör-
höz hoz zá já rult a kas sai ka to li kus gim ná zi um és a
ki rá lyi aka dé mia is. A pol gár ság, job bágy ság so ra i-
ból és a gö rög-ka to li kus lel ké szek le szár ma zotta i ból
ál ló if jú ság szá za lé kos ará nyán felül volt kép vi sel ve.
Ter mé sze tes, hogy a de mok ra ti kus fran cia és más
köny vek, va la mint a ma gyar or szá gi po li ti kai hely-
zet az if jú ság kö ré ben vissz hang ra lelt. Ezt az is bi zo-
nyít ja, hogy bár hi va ta lo san a ki rá lyi aka dé mi án
nem ok tat tak fran ci át, 1794-ben a fran cia nyelv tan-
fo lyam ra 26-an je lent ke ztek. A fran cia ta nár sze mé-
lye nem is mert, de nem zár ha tó ki, hogy az elô adó
ma ga Tö rök La jos, a kas sai tan ügyi hi va tal igaz ga-
tó ja volt, aki tu dott fran ci á ul.

A ma gyar ja ko bi nus moz ga lom el foj tá sa és a
sza bad kô mû ves ség monarchia beli be til tá sa után a
kas sai ki rá lyi aka dé mi át és min den vá ro si fel sôbb
ok ta tá si in téz ményt gon do san meg tisz tí tot tak. Az
Immanuel Kant gon do la ta it ter jesz tô Stefan Tichýt és
gróf  Tö rök La jost 1795. no vem ber 6-án me nesz tet ték
ál lá sá ból. A sza bad kô mû ves-moz ga lom Kas sán
csak a du a liz mus ko rá ban in dult új ra.

MAR TIN JAVOR

For dí tot ta Kozsár Zsu zsan na
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Lé nye ge sen könnyebb a dol gom Dupka György
elô adá sa után Er dély bôl ér ke zett ként, ön tu da tos és –
ta lán meg bo csát ha tó an – ön ér ze tes er dé lyi ként meg-
szó lal nom. Nem csak azért, mert mint Ta má si Áron
egyik no vel la hô se sze rint ma ga az Úr is ten sem le het
más, mint er dé lyi ma gyar, kö ze lebb rôl szé kely. Rö vid
össze fog la lóm ban el sô sor ban a je les ko lozs vá ri iro da-
lom tör té nész, Kris tóf György nyo mán ar ra a kér dés re
ke re sek vá laszt, hogy mit adott Er dély Ka zin czynak,
mit je len tett Er dély a Ka zin czy pá lyá já ban? És mit
adott Ka zin czy Er dély nek, mit je len tett és je lent a Ka-
zin czy pá lyá ja Er dély szel le mi éle té ben?

Az el sô kér dés re fe lel ve nem csak ma ga Ka zin czy
és nem csak a mi er dé lyi ön ér ze tünk mond ja, ha nem
az iro da lom tör té net is meg ál la pí tot ta, hogy Ka zin-
czyt az er dé lyi szel lem bíz ta tó kisugár zása avat ta
író vá. Ka zin czy er dé lyi, kö ze lebb rôl az enyedi Beth-
len kol lé gi um ból ki nôtt pél dán és min tá ból vet te
ész re és tûz te ma ga elé a ha tá ro zott célt: nyel vünk,
iro dal munk, íz lé sünk meg újí tá sát. Az er dé lyi szel-
lem ki su gár zá sa adott ne ki erôt ar ra, hogy a hat és
fél évi ra bos ko dás ra el kö vet ke zô sok tá ma dás, meg-
a láz  tatás, anya gi nyo mor kö zött se ve szít se el írói
ked vét.

Is me re tes, hogy Ka zin czy 1777 ta va szán a sá-
rospataki kol lé gi um ba vissza ér kez ve ket tôs ha tás alá
ke rül. Egy részt az Er dély bôl, az er dô vi dé ki Barótról
Ma gya ror szág ra ke rült je zsu i ta író, Sza bó Dá vid;
más részt az Er dély bôl Bécs be fel ju tott Alsó-Fehér
me gyei, is pán la ki szü le té sû s az enyedi Beth len kol-
légiumban ne vel ke dett fran ci ás test ôr író, Báróczy
Sán dor ha tott rá.

Baróti Sza bó nak Új mér ték re vett kü lönb ver sek-
nek há rom köny vei cí mû, ak kor meg je lent ver ses kö-
te te ke rült a Ka zin czy ke zé be. Tet szet tek Ka zin-
czynak a szé kely exjezsuita pá ter fur csa, új sze rû ver-
sei, s a szer zôt ma ga is de á kos met ru mú vers sel üd-
vö zöl te. Et tôl kezd ve le ve lez tek egy más sal. Ka zin-
czy el kül di kí sér le te it is a te kin té lyes író nak, aki ör-
ven dez ve és elismerés sel fo gad ta, s szer zô jü ket bíz-
tat ta, hogy foly tas sa a ver se lést.

A Baróti Sza bó ver ses kö te té vel egy idô ben ad ta a
sá ros pa ta ki könyv tá ros a Ka zin czy ke zé be Báróczy
Sán dor Marmontel-for dí tá sát az zal a meg jegy zés sel,
hogy a könyv réz met sze tei na gyon szé pek, de nyel-
ve ért he tet len. Ka zin czynak azon ban ép pen az ért he-
tet  lennek mon dott stí lus tet szett. Új vi lá got nyi tott
meg szá má ra és elôt te a Báróczy mû ve, nyel ve és
szel le me.

Ka zin czy az er dé lyi ek kö zül ta lán Wes se lé nyi
Mik lóst sze ret te leg job ban, fog ság ban sem fe lej tet te
el. 1800. jú ni us 30-án a ti ro li Kuf stein várá ból a fog-
lyo kat út nak in dí tot ták ke let fe lé. A fog lyok közt ott
volt a ha lál ra ítélt, de élet fogy tig lan tar tó fog ság ra
ke gyel met nyert Ka zin czy Fe renc is. Ka zin czy en ge-
délyt kért, hogy bú csú zó ul be lép hes sen az 5. szá mú
cel lá ba, ahol az idô sebb Wes se lé nyi Mik lós ra bos ko-
dott éve ken át. Bizo nyos, hogy e tisz te le tet Ka zin-
czyban nem pusz tán a kö zös rab sors vál tot ta ki,
Wes se lé nyi egyé ni sé ge iránt 1794-ben tör tént sze mé-
lyes is me ret sé gük óta ra jon gott.

Egy év múl va sza ba dult, mun kái ki adá sá hoz párt-

fo gó kat ke re sett, s bi zony el uta sí tot ta ôt Szé ché nyi Fe-
renc, de Festetich György is. Ka zin czy Wes se lé nyit is
fel kér te pártfogó nak, egy for dí tá sát ajánl va ne ki. És
Wes se lé nyi arc kép ét s a kért 500 frt-ot el is me rô le vél
kísé retében küld te meg Ka zin czynak. Nem cso da,
hogy Ka zin czy Wesselényiéket ké ri fel szü le ten dô el-
sô gyer me ke ke reszt szü lô i ül. Wesselényiék a ko ma sá-
got öröm mel el fo gad ták. Ezek után lá to ga tott el Ka-
zin czy Zsibóra 1805. ok tó ber vé gén.

Ka zin czy szin te má mo ros a Zsibón és Krasznán,
Wes se lé nyi só go rá nál, Cse rei Far kas nál lá tot tak és
hal lot tak álom sze rû ked ves em lé ke i tôl. Új ra lát ni és
együtt len ni Wes se lé nyi ékkel, job ban meg ismerni
Er délyt, ál lan dó vá gya, éven kén ti ter ve lett, amely
1816. jú ni us 10. – szep tem ber 10. kö zött va ló sulha-
tott meg.

Köz ben a Ka zin czyt Er dély hez von zó szá lak to-
vább erô söd tek. 1814. no vem ber ele jén Szép hal mon
meg lá to gat ja ôt a magyar országi és kül föl di ta nul-
mány út já ról ha za té rô ifj. Wes se lé nyi Mik lós, ne ve lô
ba rát já val, a ko rán el hunyt Pa ta ki Mó zes sel. Wes-
selényiéken kí vül hív ja Er dély be Ka zin czyt Cse rei
Far kas, Döbrentei Gá bor, a sá ros pa ta ki pro fesszor-
ság ból Er dély be vissza ke rült Sí pos Pál, tordosi pap,
köl tô és hír ne ves fi lo zó fus, gróf Gyulay Ferencné
Kácsándy Zsu zsan na, Ka zin czy egy ko ri kas sai sze-
rel me.

Ka zin czy az író kat akar ta lát ni, vi szont lát ni. Döb-
rentei, aki a Ka zin czy aján lá sá ra ke rült Gyulayékhoz
úgy osz tot ta be a prog ram ját, hogy ma ga és ta nít vá-
nya, Gyulay La jos, le he tô leg mind vé gig, az ifj. Wes-
se lé nyi is hu za mo sabb idôn át együtt le hes se nek a
mes ter rel. Az uta zás ered mé nye az Er dé lyi le ve lek
ma is ér de kes és ta nul sá gos ol vasmány: egy nagy

Ka zin czy és Er dély
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szel lem raj zol ta, szí nes, ele ven, hû és vi szony lag tel-
jes ké pe az is me ret len s már elfele dett Er dély nek.
Mint Ka zin czy egyik leg tar tal ma sabb mû ve, mint
egyik el sô ma gyar nyel ven írt út le írás és mint fény-
kép fel vé tel az er dé lyi vi szo nyok ról, meg ér dem li,
hogy a 21. szá zad ma gyar ja is ol vas sa.

Ka zin czy 1816. jú ni us 30-án ér ke zett meg Ko-
lozsvárra. Há rom nap alatt érint ke zett Bölöni Far kas
Sán dor ral, a test ôr író Naláczi Jó zsef fel, meg is mer ke-
dett Mol nár Bor bá la író nô vel, id. Szi lágyi Fe renc,
Molnos Dá vid ta ná rok kal, meg lá to gat ta Bánffy
György kor mány zót, ki ma gya rul be szé lô len gyel-
nek néz te. Ko lozs vár ról Tordán (Gyöngyössi Já nos
tisz te le tes sel ta lál ko zik, a leoninistával, a rí mes idô-
mér té kes ver se lés apos to lá val), Radnóton, Marosvá-
sárhelyen ke resz tül (Te le ki-té ka, Aran ka György) ér-
ke zett az egy ko ri Oláh- ma Székelyandrásfalvára öz-
vegy Gyulaynéhoz. Az tán Se ges vá ron át Nagy sze-
ben be s on nan a Hunyad me gyei Dédácsra, a gróf
Gyulayné bir tokára ér ke zett jú li us 23-án, ke rek hó-
na pot idô zött itt. Köz ben ki rán dult Marosilyére a
Beth len Gá bor szü lô há zához, Dé vára, Vajdahunyad-
ra, Tordosra Sí pos Pál hoz, Bá bol ná ra Naláczi István-
hoz, a kü lönc kö dô ver se lô höz. Majd Alvincen át
Gyu la fe hér vár ra ment, on nan Gáldtôre Beth len Im-
ré hez, aki el kí sér te Nagyenyedre, ahol meg ha tot tan
cso dál ja a Beth len kol lé gi um ér té kes gyûjtemé nyeit,
kü lö nö sen a könyv tárt s ab ban egy ko ri meste rének,
Báróczy Sán dor nak, al ki mis ta és rózsakeresz tes
köny ve it.

Ka zin czy Er dély nek mint egy jó fe lét utaz ta vé gig.
No ha Szé kely föld nek csak a köd mö nét lát ta, el-
mond ha tó, hogy Er dély ter mé sze ti, föld raj zi és nép-
raj zi vi szo nya it ala po san meg is mer te. És meg is mer te
azt,  ami re  vá gyott,  az  er  dé lyi  éle  tet,  Er  dély fi  a  it,  az
író kat. Ka zin czy lel ke mé lyén sok újat – sze mélyt és
tár gyat – meg le pet ve lá tott és jegy zett meg: hogy
ma gyar em ber, ma gyar asszony és lány ve le egész
út ja alatt más nyel ven, mint ma gya rul, nem be szélt;
hogy Tordán az uni tá ri us temp lom ban szó szék rôl
buz dítják az uni tá ri us hí ve ket, hogy „egy Lu ther
temp lom fel se gé lye zé sé re ada koz za nak”.

Nem nagy ro kon szenv vel ír a szá szokról, zár kó-
zott sá gu kat meg ta lán tú loz va jegy zi fel. A Bruken-
thal-múzeum el ren de zé se sem nye ri meg tet szé sét.
Sok kal na gyobb ér dek lô dés sel és sze re tet tel fi gye li

meg a ro mán sá got, nyel vét, tán cát, da la it, hû sé gét a
ma gyar föl des úr hoz, em lí ti a gainai leány vásárhoz
kap cso ló dó szo ká so kat is.

Er dély is szí ve sen fo gad ta Ka zin czyt. Az er dé lyi
út Ka zin czynak nem várt és nem kép zelt, hol tig tar tó
örö möt je len tett, mely hez még csak mé zes he te i nek
sze rel mi bol dog sá gát ha son lí tot ta. Ké sôbb is, el sze-
gé nye dé sé nek leg kí no sabb nélkü lözései kö zött is,
em le ge ti az ál dott er dé lyi föl det s ked ves em be re it.

Má so dik ön ként fel me rü lô kér dé sünk: mit ka pott
Er dély Ka zin czytól, mit je lent Er dély szel le mi életé-
ben Ka zin czy? El sô sor ban leg je len tô sebb mun ká ját,
az Er dé lyi leve leket. Ma gyar or szág Er déllyel a nem-
ze ti fe je de lem ség meg szûn te óta nem so kat tö rô dött,
el felejtette. Köz igaz ga tá si lag is el kü lö nült, önál ló
nagy fe je de lem ség ként kor má nyoz ták Bécs bôl az er-
dé lyi kan cel lá ri án, il let ve az elôbb Nagy sze ben ben
majd Ko lozs várt meg szer ve zett Fô kor mány szé ken
ke resz tül. E szo mo rú, sôt bû nös nem tö rô döm ség gel
szem ben Ka zin czy a ma ga út ját is ve zek lô jó vá té tel-
nek tekin tette, a nyu ga ti, a magyaror szági ma gyar-
ság fi gyel mét akar ta rá irá nyí ta ni az el fe lej tett, az is-
me ret len Er dély re. Egye nesen és ha tá ro zot tan ki je-
len ti az Er dé lyi le ve lek elô sza vá ban, hogy az zal a
szán dék kal ír ja meg er dé lyi uta zá sát, az Er dé lyi le-
veleket, hogy a ma gyar or szá gi ma gya rok is mer jék
meg ezt az el fe lej tett szép föl det.

Jo go san ál lít hat juk, hogy az egész mû még na-
gyobb ha tást vál tott vol na ki, ha azon melegé ben
meg je le nik. De a cen zú ra, majd a költség hiány mi att
az egész mû csak 1831-ben, de már a Ka zin czy ha lá la
után je lent meg a Felsô magyarországi Mi ner vá ban.
Az uta  zás ide jé tôl majd nem ne gyed szá zad nak kel-
lett el tel nie, míg vég re 1839-ben az Er dé lyi le ve lek
könyv alak ban is köz kinccsé vált. Ka zin czy Er délyt,
Er dély múlt ját és tö rekvéseit nem csak ér dek lô dés sel
és sze re tet tel szem  lél te, ha nem azok ban cse lek vô
részt is vál lalt. Ott lát juk ôt is az Aran ka-fé le Nyelv-
mû velô Tár sa ság név so rá ban, a Döbrentei Er dé lyi
Mú ze u má nak pe dig egyik leg buz góbb mun ka tár sa.

Kap ta és el fo gad ta vé gül Er dély Ka zin czytól a
nyelv újí tás és nyelv mû ve lés esz mé jét és té nyét, s eb-
ben és ez zel együtt a fi no mabb íz lés re, az emel ke det-
tebb köl tôi szép ség re, ál ta lá ban a nem ze ti és szel le mi
meg új ho dás ra tö rek vés vi lá gos cél ját és e meg új ho-
dás sür gôs kö te les sé gé nek tu da tát. Er dély is, bár ké-62
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sôn, de még min dig el nem kés ve, el fo gad ta a nyelv-
újí tást – eb ben Ka zin czynak je len tôs sze repe van. El-
sô sor ban és fô ként 1816-ban közvetle nül is ta pasz talt
ked ves sze mé lyi sé gé vel, szel le mé nek sok ol da lú fris-
ses sé gé vel és cso dált gaz dag sá gá val hó dította meg a
nyelv újí tás szá má ra Er dély mû velt kö re it, tu dó sa it s
fel tö rek vô if jú író it.

A nyelv újí tás ban és a be lô le kö vet ke zô és ve le
együtt já ró szel le mi, iro dal mi, tár sa dal mi, közmûve-
lô dési és po li ti kai fel len dü lés ben ka pott és el fo ga-
dott Er dély is Ka zin czytól olyan szel le mi kin cse ket,
ami lye nek aján dé ko zá sá ra csak a leg na gyobb szel le-
mek ké pe sek. A nem ze ti ha la dás lük tetô rit mu sa a
ma gyar köz mû ve lô dés nek egyet len pont ján sem
függ szo ro sab ban össze Ka zin czyval, mint Er dély-
ben, az er dé lyi ma gyar ság sor sá ban. Vé gül is mé tel-
jük meg a kér dést: mit adott Ka zin czy a mai Er dély-
nek, ab ban, amit az élô Ka zin czytól az ak kor élt er-
dé lyi ma gyar ság ka pott gaz dag aján dé kul, van-e
ma ra dan dó ér ték?

Szo mo rú tény, hogy ma már Ka zin czynak sem
köl tôi al ko tá sa it, sem pró zai írá sa it nem ol vas sák, az
er dé lyi tár gyú a kat sem, még az er dé lyi ol va só sem.
Né hány költemé nyére, pró zai mun kái kö zül pe dig a
Pá lyám emlé kezete mel lett az Er dé lyi le ve lek nek
leg alább a cí mé re és tár gyá ra tán em lé ke zik még
egy-két tanul tabb fô. A töb bit azon ban csak a szak-
em ber for gat ja és is me ri. Pe dig Ka zin czy nem csak
köl tô, író, szó nok, mû for dí tó, kriti kus és új ság író
volt, de hit tu dós, le vél író, fi lo zó fus, régiség búvár,
szer kesz tô, ki adó és párt fo gó is. És nem is akár mi-
lyen, ko rá nak mér té ke sze rint nagy és ki vá ló. Al ko-
tá sa it a tör té ne lem pa ti ná ja be lep te, az élô nem ze dék
a to vább fej lô dés rend jén el fe led te.

A Ka zin czytól ka pott élô és ha tó örök sé günk az ô
élet mû vé nek a rész le te ket össze fo gó és azok fö lött
ál ló egy sé gé bôl és tel jes sé gé bôl su gár zik. Ad ta és ad-
ja ma is kéz zel fog ha tó szel le mi kin csünk nek, élô
nem ze ti vagyon nak a meg újí tott ma gyar nyel vet, az
euró pai íz lés sza bad szem lé le tét, meg nyug ta tó ön ér-
ze tün ket ab ban, hogy a nem ze ti kö zös ség és köz mû-
ve lô dés, amely ben szü let tünk, s amely nek ré sze sei
va gyunk, fej lô dés re ké pes, ha la  dás ra hi va tott. Ad ja
ma is el sô sor ban ne künk, er dé lyi magyarok nak,
akik nek leg na gyobb szük sé günk van ál lan dó meg-
úju lás ra, köz mû ve lô dé sünk új já szer ve zé sé re, és ha
sza bad ilyet mon da nom: a mai ma gyar or szá gi át lag-
nál iga zabb és ha gyo má nya i hoz job ban ra gasz ko dó
ma gyar jel lem re. Jó len ne, ha egy re ke ve seb ben dôl-
né nek be ez után a hé ten csú fo san meg bu kott kor-
mány fô nek és csir ke fo gó tár sa i nak. Ama bi zo nyos
de cem be ri nép sza va zás elôt ti ha zu do zá sa i nak még
az er dé lyi gyö ke rû ek jó ré sze is fe lült és nem ment el
sza vaz ni. Pe dig nem csak ôket, de min ket is sze mér-
met le nül meg lop tak, s a je lek sze rint to vább foly tat-
ják, ha hagy ják.

Ezért fon tos Ka zin czy ma is élô aján dé ka, ér té kes
ha gya té ka a mai ma gyar ság nak, és nem csak az Er-
dély ben élôk nek, amit nem le het ki sí bol ni cip ru si
offsor cé ge ken ke resz tül. To vább ra is össze kö ti a
lélek ben egye ket, az ön hi bá juk tól és aka ra tuk tól füg-
get le nül Ma gya ror szá gon kí vül sza kad ta kat-sza kí-
tot ta kat, bár hol él je nek is a két, az óta nyolc ha zá ban.

SZA BÓ ZSOLT

*Elhangzott a kas sai Ka zin czy -em lék ülé sen, 2009. már ci us
6-án.

Mátyás király szülôháza Kazinczy korában.
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