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Az idei, immáron VI. Magyarvistai Falunap elô-
estjén egy kisfiúnál eltörött a mécses: Edunak azért
eredtek el a könnyei, mert a társai nem hagyták,
hogy beálljon a tetôcserepeket adogató pajtások so-
rába. „Túl kicsi vagy, állj félre” – mondták a többiek,
de végül mégis megoldódott a dolog: a mindössze
hétéves Edu letörölte a könnyeit, és a sorba beállva
seregnyi pajtásával adogatta a bácsiknak a cserepe-
ket. Úgy dolgoztak, mint a hangyák. Merthogy a
nagy napra ki kellett üríteni a készülô Kalotavár épí-
tôanyagokkal megrakott nagytermét, hogy az ideig-
lenes színpadon és az egyelôre csak állóhelyes nézô-
téren legyen helye az éneknek, a táncnak és a jó-
kedvnek.

Másnap, az ünnepi istentiszteleten a gyermekek
szorgalmára is utalva mondta igehirdetésében Fel-
házi Klára református lelkész asszony, hogy „bár
volt, aki az elején kételkedett, de egyszer csak fon-
tossá vált, hogy a Kalotavár felépüljön. Igenis fel fog-
juk építeni, mert igenis, a vistai nép újra akar épülni.
És amikor valaki építeni akar, Isten megáldja azt”.
Az idei hagyományôrzô falunap jelszavát tolmácsol-
va arra buzdította az Árpád-kori református templo-
mot zsúfolásig megtöltô gyülekezetet, hogy „ti ma-
gatok is, mint élô kövek épüljetek fel lelki házzá,
szent papsággá”. Egyebek mellett az ôsi templomra
is utalva arról beszélt, hogy sokan jönnek messzi
földrôl megcsodálni azt, s azon is elámulnak, „hogy
ez a hajlék átvészelt tatárdúlást, törökvészt, amihez
Isteni kegyelem és csoda is kellett, de a vistai nép is
tudta, és tudja vigyázni templomát, és miként azt
felépítette, fel tudja építeni a Kalota várát is”. Fôleg,
ha messze földön olyan híres kôfaragó mesterek – és
unokáik – lakják, kiknek a keze alól kikerült elemek-
bôl épült Budapesten az Országháza, a Mátyás-, il-
letve Kolozsváron a Szent Mihály-templom, újabban
pedig Bukarestben a világ egyik legnagyobb épüle-
teként számon tartott Nép Háza is. 

A múlt felidézéséhez és az elôdök elôtti tisztel-
géshez tartozott az is, hogy az istentiszteletet köve-
tôen a két világháborúban elesett magyarvistai férfi-
ak Kós Károly tervezte emlékmûvénél koszorúztak.
A fôhajtás után a Kalota Kulturális Központ félkész
nagytermében derült jó kedvre a falu apraja-nagyja
és vendégeik. A magyarországi testvérfalu, Görbe-
háza Bocskai Néptánc-csoportja kalotaszegi legé-
nyessel, csárdással és szaporával, nadaki és sárpilisi
táncokkal lepte meg a közönséget, de a magyarvistai
kisiskolások is bemutatták a lakodalmast, tartalom-
mal töltve fel a formát. És még mindig nem volt vé-
ge, hiszen délután lovas-szekeres felvonuláson pará-
déztak a Kalotaszeg legcifrább népviseletében pom-
pázó fiatalok és görbeházi vendégeik, este pedig
megint énekszótól és tánctól volt hangos a Kalo-
tavár. A Bocskai-táncegyüttes vezetôje, Szûcs János
meg is jegyezte, hogy mindez csak egyfajta felveze-
tés, hiszen lesz itt még hetedhét országra szóló tánc,
mégpedig 2011-ben, amikor – megfogalmazása sze-

rint – a Kárpát-medence leghíresebb adatközlô tán-
cosa, a kalotaszegi legényes legnagyobb mestere, a
vistai születésû Mátyás István Mundruc (1911–1977)
születésének századik évfordulóján akármilyen álla-
potban is legyen a Kalotavár, több együttes részvéte-
lével szerveznek országhatárokon átnyúló találkozót
és legényes-vetélkedôt.

Igény és tettvágy
Ez a magyarvistai önépítkezés három esztendeje

kezdôdött újra, azt követôen, hogy a helyi reformá-
tus egyházközség 2006 tavaszán visszakapta az
1948-ban a kommunista hatalom által elkobzott jus-
sát. Az egykori kántori lakot az 1950-es években kul-
túrházzá alakították, de mert jó ideje nem javították-
tatarozták, a nagyterem falai annyira meggyengül-
tek, hogy azokat nem sokkal a restitúció utáni szak-
véleményezés nyomán le kellett bontani. A gyüleke-
zet tagjai kalákában tették ezt, és százezer lej állt ren-
delkezésre ahhoz, hogy a falakat újrarakják, és az
épületet még a tél beállta elôtt befedjék. Azóta min-
den évben a Kalotavár építésére fordítják a minden-
kori falunap nyereségét. A bontást követôen alig két
hét telt el, amikor 2006. július 30-án ünnepélyes kere-
tek között elhelyezték a Kalota Kulturális Központ
alapkövét. Ebben a létesítményben egyebek mellett
lesz nagy és kis elôadóterem, könyvtár, kis tájmúze-
um, világhálós hozzáféréssel ellátott számítógép-
terem, több mint negyven férôhelyes vendégszállás,
konyha és étkezde. Az akkor 940 ezer lejre becsült
beruházás terveit Makovecz Imre erdélyi tanítványa,
Müller Csaba készítette el. A cél érdekében 2006 de-
cemberében politikusok, vállalkozók és újságírók is
a vistaiak mellé szegôdtek, amikor az építôtelepen
Ludányi Horváth Attila, Magyarország akkori ko-
lozsvári konzulja például patakmedert takarított,
László Attila Kolozs megyei RMDSZ-elnök gerendá-
kat cipelt, magyarországi és erdélyi vállalkozók és
újságírók gerendákat, szarufákat gyalultak-simítot-
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tak. A magyarországi keresztény vállalkozókat tö-
mörítô ÉrMe klub tagjai és a Debrecentôl nem mesze
levô Görbeháza huszonnégy tagú küldöttsége 500
ezer forinttal, építôanyagokkal és kétkezi munkával
segített. A helybéliek meleg(ítô) itallal és harapniva-
lóval kínálták a munkálkodókat, és az építés szépen
haladt, mígnem a bontástól majdnem napra ponto-
san egy évre, 2007. július derekán sikerült befedni a
létesítmény újraépített nagytermét. Úgyhogy a ha-
gyomány szerint minden július utolsó vasárnapján
akkor rendezett negyedik falunapon az amúgy min-
dig csendes és visszafogott, de ezúttal mikrofon elé
unszolt Müller Csaba Kós Károly halálának 30. év-
fordulóján Erdély nagy építôje emlékét is felidézve
már így fogalmazhatott: „Látod, építünk, építke-
zünk. Kôbôl, fából, betonból: Kalotavárát. Szervez-
kedünk. Két éve Országépítô Kós Károly néven
egyesületet alapítottunk, mert szellemet és gyakorla-
tot egyesítô példádat szeretnénk követni. A soron
következô tanácskozásunk Nagyszebenben lesz,
ugye eljössz, ha méltónak találod? És szeretettel vá-
runk Kalota várába, ha elkészülünk vele”. Makovecz
Imre erdélyi tanítványa a kôvel, a fával, a tollal és a
szóval egyformán „ritka fényesen” bánó Kósról el-
mondta: talán a sorsformáló angyalok alakították
úgy, hogy nekünk, erdélyieknek és magyaroknak le-
gyen Kós Károlyunk, akinek öröksége folytatásaként
említette a magyarvistai Kalotavár építését.

Ezt a körvonalazódó formát töltik fel azóta tarta-
lommal táncosok, énekesek és mûvelôdést pártoló
támogatók. A Magyarvistával 2007. június 28-a óta
hivatalosan is testvértelepülési kapcsolatot ápoló
Hajdú-Bihar megyei, 1926-ban alapított, 2700 lelkes
Görbeháza három nemzedéket felsorakoztató tánco-
sai azóta is visszajárnak, s a példájuk ragadós, hiszen
az évek során egyre gyarapodott a színpadra lépô
néptánc-együttesek és csoportok száma. Idén a gör-
beháziak mellett vistai, mérai, türei és kolozsvári
táncosok léptek fel, valóban jelezve az igényt a Kalo-
tavár fölöttébb szükséges voltára.

De a csendesebb mûfaj kedvelôi is örülhettek az
évek során, hiszen az ÉrMe klub tagjai adományából
több mint 8000 kötetes, szépirodalmi, illetve szak-
könyvekbôl és szótárakból álló könyvállomány érke-
zett Magyarvistára. Ugyanakkor a Londonban élô
András Levente piackutató is bejelentette: néhai édes-
apja, az 1926-ban Magyarvistán született, 2006-ban

Bukarestben elhunyt Vistai András János újságíró,
mûfordító, szerkesztô könyvtárának közel 1000 köte-
tét ajándékozza a család Magyarvista javára: szépiro-
dalmi és történelmi tárgyú könyvek mellett lexikono-
kat és szótárakat. Ezzel a meghagyással: „Remélem,
hogy a könyveket szeretettel és haszonnal olvasgatják
majd a vistaiak, különösen a fiatalok”.

Mindezek kapcsán jegyezte meg Felházi Zoltán
helybéli református lelkész, hogy „a mûvelôdési ház
feltámadásával egy idôben a helyi mûvelôdési élet is
éledezik”.

Amire büszkék Vistán
Ez azért is fontos Magyarvistán, mert a falu iránt

egyre élénkebb a bel- és külföldi látogatók érdek-
lôdése. A turisták szinte kivétel nélkül a középkori
templomra kíváncsiak, amelyben olyan eredeti ro-
mán kori részek is láthatók, mint például a 13. szá-
zad második felébôl fennmaradt négyszögû szentély
alaprajza, a félköríves diadalív, a befalazott sekres-
tyetartó, a nyugati félköríves, levéldíszes-szôlôfürtös
kapu és a nyugati homlokzaton a rozettás körablak.
Nem kevésbé értékesek és turistacsalogatók a temp-
lom hajóját díszítô középkori falképek sem. Ezeket
1912-ben, az akkori templomfelújítás alkalmával ta-
lálták meg, de a teljes feltárásukat egy évvel késôbb,
1913-ban végezte el Gróh István, aki a képekrôl ak-
varellmásolatokat is készített. Ezek alapján lehet
tudni, hogy a fehér mészréteg alatt olyan freskók
vannak, mint a Betlehemi gyermekgyilkosság, Jézus
megkeresztelése, Menekülés Egyiptomba, az Olajfák
hegye, az Utolsó vacsora, Krisztus ostorozása, a Tö-
viskoronázás, a Keresztvitel, a Kálvária, az a jelenet,
amelyen Szent Miklós lecsendesíti a tengert és Két
szent alakja. Az elsô világháború kitörése ellehetetle-
nítette a freskók restaurálását, az 1920. június 4-i, tri-
anoni döntés után pedig a szakszerû helyreállítás-
hoz nem lehetett anyagi fedezetet teremteni. Ilyen
körülmények között a gyülekezet 1920-ban újra le-
meszeltette a képeket. Az 1989. decemberi rendszer-
változás után ismét lehetôség nyílt a freskók feltárá-
sára, így a Gróh István által készített rajzok alapján
Pál Péter restaurátor 1996-ban a hajó déli falán kis
szondát nyitott, amelyben a tengert lecsendesítô Szent
Miklóst ábrázoló jelenet egyik alakja bontakozott ki.
2008-ban a freskók jelentôs részét ismét feltárták. De
legalább ennyire értékes a templom festett faberende-
zése is. A legkorábbi egy 15-16. századi kétüléses stal-
lum, és valamivel késôbbi a Gyalui Asztalos János ál-
tal 1699-ben készített nyugati karzatmellvéd és annak
alsó kazettái. A híres asztalosmesterek, Umling Lô-
rinc és fia 1765-ben készítették el a déli, illetve a nyu-
gati bejárati ajtót, valamint a 120 kazettából álló
mennyezetet, ekkor készültek a festett padmellvédek,
a szószék és a jelenleg átfestett zsoltármutató tábla.
Érdekessége a templomnak az 1825-ben Andreas Eitel
kolozsvári szász mester által készített orgona, vala-
mint az 1760-an készült harangláb, 1784-ben öntött,
„IHUS NAR” (Názáreti Jézus) feliratú nagyharangja
is. Nos, mindezek elegendô vonzerôt jelentenek a tu-
risták számára, ezért is igyekeznek a templom 1957.
évi felújítását irányító Kós Károly példája szerint cse-
lekedni a magyarvistaiak.

BENKÔ LEVENTE

Színpadon András Erzsi Erdei és a görbeházi legények
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Bevallom, idônként fel-felüti fejét bennem egy
lappangó gondolat: valójában miként mérhetô az
emberélet hossza, tartalma, gazdagsága? 

Némelyeknél a begyûjtött évtizedek bôségével?
Másoknál a gyötrelmesen rövidre szabott élet-fonál-
lal talán? Miközben az egyik ember sorsa sebesen to-
vairamló hegyi patak, addig a társáé lassú hömpöly-
gés csupán? Bizony, szûkre szabott, karcos eszten-
dôk és lomha évek felváltva striguláznak köztünk,
míg némelyek váratlanul szedik sátorfájukat, addig
mások csigalassúsággal idôznek el. 

Mindemellett miért ne volna lehetséges, hogy a
könnyedén sebezhetô emberélet jelentése ne kizáró-
lag csak pillanatokban és esztendôkben, esetleg tet-
tekben legyen mérhetô, hanem olykor centiméterek-
ben és méterekben is? Netán egyetlen utca-hosszban
kifejezve. Egyetlen földön-futó gyalogterületben kö-
rülírva, amelynek számolható térbeli kiterjedése
van, és amely házakkal, kapukkal, iskolákkal, temp-
lommal, virágzó fákkal és hazajáró lelkekkel van fel-
cicomázva, méterrôl méterre, a sors különcködései
szerint. Ez, jóllehet meglepôen hangzik, annál in-
kább ismerôs mértékegységgé válhat minden honos
földi halandó számára. Az említett hazajáró lelkek ese-
tében különösképpen. Mert az otthoni vidék egyet-
len utcasorának is oly varázslatos kisugárzása lehet,
hogy bárkit, aki lelki antennáival képes rejtjeles üze-
neteit fölfogni, auráját zsigereiben szabadon áramol-
tatni, azt, minden bizonnyal, egyedülálló kincsekkel
halmozza el.

Ezek után kijelentem, mivel régóta magam is így
érzem: Kolozsvár Farkas utcájának kisugárzása már
eddig is oly magasba emelkedett, hogy számomra
semmi máshoz nem hasonlítható egyedi mértékegy-
séggé vált, úgy is mondhatnám, az erdélyi lelkiisme-
ret greenwichi mércéje lett. Jóllehet azt is belátom,
hogy mindez csak az ott formálódott lelkek számára
szolgálhat mértékegységül; ám ha történetesen még-
is alkalmaznák, bizonyára hiteles is lesz, mert a leg-
tisztább ragaszkodás mélyébôl fakad, és mindenkép-
pen igaz. S minthogy magam is hosszú ideig lakója
voltam eme hársakkal megkoronázott utca-legendá-
nak, a késôbbiekben már ôhozzá kellett mérnem
életutam, aminek két szakasza különíthetô el: úgy-
mint az ott eltöltött esztendôk, illetve a nélküle meg-
élt évek sora.

Csakhogy… nyomaszt a gondolat, mit lehet még
mondani Kolozsvár egyetlen olyan kis zugáról,
melyrôl Szabó Dezsô, Áprily Lajos, Makkai Sándor,
vagy Cs. Szabó László és sokan mások annyira fenn-
költ szavakkal vallottak a múltban; amelynek színes
hangulat-porcikáit a peregrinus diákok (mára meg-
vénült diákpostások) sok-sok év alatt serényen szer-
tehordták távoli kontinensekre, nagyvilágnak szélté-
be-hosszába? Maradt-e legcsekélyebb esély is arra,
hogy tollával kotorászó ember ilyesféle helyen rejtett
kincsre bukkanjon, ami fölött mások gyakorlottabb
szeme netán tovasiklott, éppen a miatt, mert egyko-
ron bôséggel volt mibôl válogatniuk? Azzal nyugta-
tom magam: az imát sem csupán egyszer mondják el

a hitben élôk; mert aki hisz benne, szívmelengetô ér-
zés annak újrahallgatni minden szavát. 

A farkas kifejezéssel, persze, különös a viszo-
nyom. Már rég nem a félelmetes toportyánt, a vicsor-
gó mesebeli ordast testesíti meg elôttem, hanem sok-
kal inkább a mitikus utcát. Eszerint az sem meglepô,
hogy számomra a farkas hársfaillatú, mindegyre ara-
nyos fényben ragyog, olykor lágy szellô borzolja,
sôt, még ha vonítana, akkor is a legszebben búgó or-
gonasípok idegszálakon áramló fúgáit vélném halla-
ni. És a farkas nemcsak a Capitolium bronzszobrán
ágaskodó Romulusnak és Remusnak nyújtott valaha
féltô menedéket, hanem a havasok tövében fogva
tartott városban, éveken keresztül énnekem is. 

Gyanítom, a Gyalui-havasok lábánál meghúzódó
Szamos-parti település korabeli feljegyzéseiben is a
farkas kifejezés és a vele járó utcanév, a Plateea Lupo-
rum a leggyakoribb, amely minduntalan jelen van a
Klus, Coluswar, Klausenburg, Claudiopolis, vala-
mint a sors szeszélyei folytán további neveket viselô
város zimankós történelmi századaiban. A feleki
dombok közelsége miatt e fertály sebezhetô sarka

Farkas utcai csendes ballagás
Édesapámnak ajánlom, szeretettel

A Farkas utcai református templom, elôterében a Szent György-
szoborral (a rajzokat a szerzô készítette).
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volt az óvárosnak. Talán ezért is ajándékozta meg
Zsigmond király féltô városfallal, melynek foghíjas
nyomai ma is ott rejtôzködnek a málladozó épületek
és kollégiumi pincék hûvös, salétromvirágokkal be-
takart boltozatában. Csak az elaggott Szabók Céhé-
nek bástyája álldogál mementóként egy szál magá-
ban, kék messzeségbe révedezve. Tán azt kutatja,
merre röppent el hasznos fiatalsága, aminek elisme-
rése jeléül, jó Bethlen Gáborunk is tisztelettel adóz-
ván, annak rendje s módja szerint, méltóképpen
helyreállíttatta. Szépen vésett emléktábla idézi a feje-
delem kegyelet teljes emlékét, jó magasan kövek kö-
zé beágyazva; maholnap majdhogynem olvashatat-
lanul. Északi irányból csonka várfal simul hozzá, jó
szorosan. Ô is pusztán gyatra hírnöke már a múlt-
nak, alig sugallja régi arcát, bámészkodót ritkán
késztet megállásra. 

De a Corvin Mátyás nevét suttogó, zord idôket
megélt csúcsíves templom – ifjúságom csatangolása-
inak valaha legpompásabb irányjelzôje, mely tövé-
ben az otthon várt reám – mit sem változott: nekem
ma is ugyanúgy az égig ér, miként egykoron. Hálá-
val gondolok a néhai ferences János barátra, aki
nagy királyunk óhaját híven követve, a kincses város
legszebb emlékmûvét álmodta meg. Az erdélyi góti-
ka eme visszafogott, monumentális tömbje, mely ál-
dott szerepében líránkban és prózánkban mindunta-
lan feltûnik, annyit mesélhetne önmaga viharos
múltjáról, dicsô napjairól, hogy az – a magam sze-
rénynek mondható, ámde mégis ôhozzá fûzôdô em-
lékeivel megtûzdelve – oly végtelen patakká duz-
zadna, aminek lejegyzésével nem is igen próbálko-
zom. Elég róla talán ennyi: ô, a tekintélyt parancsoló,
aki máig dacol az idôvel, csúcsán a múltidézés leg-
szebb háromszögû piramisával megkoronázva,
amelynek látványa-tudata világító bójaként jelez, a
sors számomra kijelölt, ismeretlen útjain. 

Belsôjének puritán méltósága felemelô. A falak-
ról, melyek alatt az Apafiak nyugszanak, az erdélyi
heraldika ôsi, nemesi címerei tekintenek alá. Rég
magukba zárták a múltat. Köztük töpreng a történe-
lem. Óarannyá fakult sisakdíszeik, pajzsaik olykor
meg-megcsillannak a színpompás üvegablakok dél-
utáni ajándék-fénysugarában. Hányszor betûztem
Erdély nagyhírû családneveit – Bánffy, Bethlen, Ken-
deffy, Rhédei, Wesselényi, vagy: Teleki, Zeyk, Tol-
dalagi, Mikes, Béldi… – , miközben az ég felé törek-
vô csillagboltozat alatt felbúgott a barokk orgona
magasztos hangja. Ôértük is. 

Eme égi hangszer számomra egykor hallhatóvá,
mára újra meghallgathatóvá tette az ifjúkori éveket.
Zengése az utcaképhez tartozik, immár véglegesen.
Bach és Frescobaldi, Liszt és Mendelssohn szívme-
lengetô fúgái mélyen átitatták a magasba szökkenô
kôfalak hûvösét. 

Gyakran álmodom Kôfaragó Benedek és Elias Ni-
colai gondosan megmunkált templomi szószékének
reneszánsz virágairól is: festett erdô-zöldjeirôl, éjsza-
ka-kékeirôl és buzgó vöröseirôl. A fölötte szárnyait
bontó, a reformátusok címerébôl kilépô pelikánt
számtalanszor megcsodáltam. Valaha még biztatgat-
tam is: röpülj, most röpülj! De teste mozdulatlan ma-
radt, nem hallgatott rám. Mozdulatlan ôrzi Farkas
utcai fészkét. Hûséggel. 

Az Isten háza mellett rogyadozva áll az Apafi Mi-
hály fejedelem által alapított Kollégiumi Nyomda
törpe házsora, ahol a Hollandiát megjárt Misztótfa-
lusi Kis Miklós, a nagyhírû betûmetszô és tipográfus
munkálkodott valaha. Tôle még a nagy Cosimo de
Medici is szállított firenzei nyomdája számára, mes-
terien cizellált betûkészleteket. Késôbb diákmenza
színhelye lett az épület. Akkori szóhasználatunkban:
konviktus, a bablevesek, lencsefôzelékek és lekvá-
ros-lapótyák környék-szerte megbecsült, látogatott
otthona. Felidézem magamban ízeit, illatait ma is ér-
zem, hisz homályos ebédlôjének kopottas asztalai
mellett, ahol idônként a múlt fanyarkás illata terjen-
gett, magam is számtalanszor vártam soromra. Kint,
a templomfalat támasztó, szûkös udvaron, Boldog-
asszony havának csikorgó téli reggelein, titkolózó
ködben, gyakran illant magasba (pernyével kerge-
tôzve) az égett selyemszalma illata; megtûrt disznó-
vágások visszafogott vigalmától kísérve; internátus-
ban lakó diákok nem kis örömére. 

Átellenben, a teológiai tanárok sárga, emeletes
sarokháza áll. Mindenkor a kolozsvári szellemi élet
jelesei lakták. Ma is feltûnik elôttem Maksay Albert,
Tavaszy Sándor, Juhász István vagy a szikár Dobri
Janó és a nagy tiszteletnek örvendô brill okulárés
gyermekorvos, Tonk Emil alakja, akiket naponta lát-
tam ellépkedni a hársvirágos kövezeten. Alig távo-
labb, egy hátsó udvar mélyérôl kikandikálva, ottfele-
dett gémeskút csücske bámészkodott felém. Göcsör-
tös szárát búsan lehajtotta, eljárt fölötte az idô; tán
még azt is megérezte: nem sok hasznát veszik ettôl
fogva már. Néhány lépés után a hajdani ispotály
meggörnyedt sziluettje következik, mely híven kísé-
ri a barokk esperesi laknál váratlanul elszûkülô utca
nyomvonalát. Szerény homlokzatának vasráccsal le-
zárt ablaka elôtt, gyermeki kíváncsiságtól hajtva, va-
lamikor jó magasra ágaskodtam, ma, ugyanott, talán
már hajolnom is kéne. Fölötte bevésett évszám: 1656.
Majd mindennap láttam. Habár elôtte sûrûn jöttek-
mentek a sietôs esztendôk, cirkalmasan szép vonal-
rajzolata soha nem változott, csak megmaradt a régi. 

Aztán a templom tövében, a parányi fôtér nagy-
lelkûen kitárulkozik. S amint az ünnepelt hársak fel-
libbentik illatozó zöldfüggönyüket, máris ádáz küz-
delem látványa fogad: Szent György, a lovagrendek
és fegyverkovácsok patrónusa, immár 1373 óta vívja

A Farkas utca déli sora keletrôl nyugat felé haladva: a Szabók bástyája, az egykori Kollégiumi Nyomda, a református templom, a
református kollégium kollégium, az Akadémiai Könyvtár
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elkeseredett bronzcsatáját a fém-hûvösébe dermedt
sárkánykígyóval. Diocletianus császár kedvelt vitéze
volt, aki a keresztények üldözése helyett inkább a
mártírhalált választotta. Ám ércben továbbélô szíve
– amint azt hallani vélem – néha ma is meg-megdob-
ban. Tán ennek köszönhetôen vészelte át a viharos
múltat, és vélhetôen láthatatlan glóriája oltalmában,
átvészeli majd a jövendôt is. A hitében rendíthetet-
len lovag pedig tudja: óvnia kell erejét, hisz az ó-
kollégium, a szellemet tápláló anya, az Alma Mater,
számtalan sárkányfajzat zaklatásának volt a zivata-
ros idôk során már eddig is kitéve, s bizonyára lesz
ezután is(!), emiatt sûrûn szorult védelemre. Márpe-
dig a védelem, ha keresztes lobogóra bízta a sors,
rendszerint jó idôben meg is érkezett. E világhírû al-
kotás páratlan ihlettel megáldott szobrászmesterei-
nek neve ugyancsak Szamos-parti városomat idézi: a
Kolozsvári fivérek, Márton és György gótikus mûre-
mekének képe, hírnevéhez méltón, rég bebarangolta
a nagyvilágot.  

Tudom, az alig pár száz méteres hársfa-sétány,
mely a romantikus kis teret ölelgeti, nem oly világhí-
rû, mint az Unter den Linden, a Champs-Elysées
vagy a Via Appia. Az is nyilvánvaló, hogy szûkebb
környezete nem egy Montparnasse, nem Oxford, és
a Cartier Latinnel sem mérheti össze magát. Nem is
Firenze és Velence sem. A Farkas utca mindössze a
benne felcseperedô erdélyi nemzedékek szellemisé-
ge által megvilágított derengô sugárút, amely sze-
rény volta ellenére is, oda s vissza, nem egyszer há-
lózta már be kerek e földtekét. Ám ha ezt netán még-
sem sugárútként tette volna meg, akkor legalább
vándorösvény formájában bizonyára igen; melyen
üstökösei minduntalan visszatérhettek, múltbéli
nyomvonalukat idôrôl-idôre bejárva. 

A kis tér felett ráérôsen lebeg a múlt. Bizonyára
Seneca bölcs szavai is ott keringenek vele együtt az
aranysárgán ôszülô hársak között, olykor figyelmez-
tetvén a kisdiákot: Non scolae, sed vitae discimus. És
hogy valóban nem az iskolának, hanem az életnek tanu-
lunk, hasonlóképpen világos tartalma a néhai bölcs
professzor, Apáczai Csere János megfontolást ér-
demlô üzenetének is, mely elhíresült kolozsvári, kol-
légiumi székfoglaló beszédében hangzott el 1656-
ban: De summa scholarum necessitate címmel (Az isko-
lák felettébb szükséges voltáról). Vajon a véletlen já-
téka lenne, hogy a régi esperesi lak fölött látható év-
szám ugyanezt az esztendôt idézi?

Kolozsvári, Farkas utcai, Református Kollégium
Hány küzdelemben megerôsödött vagy megtört

emberélet ôrizgette évszázadokon át tarka, soha nem
fakuló színeidet, távolból felderengô emlékeidet, a
mindenkor hû lelkek titoktartó, csilingelô bársony-
dobozában! Hány orgonaszirom, délibábos szerelem

és álomkép hullt el ballagások harangos virágillatá-
ban a tudás eme utcájának kövezetén; és hány re-
mény emelkedett kezdetben félszegen, késôbb hatá-
rozott szárnycsapásokkal magasba, hogy elôbb-
utóbb, a homlokzaton trónoló, megsápadt óralap, az
idô láthatatlan pergô mánusával egyszer úgyis min-
dent megrostáljon… 

Én is elhoztam magammal jó néhány kitörölhe-
tetlen esztendô tarka árnyalatának hol több, hol ke-
vesebb sikerrel kikevert színvilágát. S e színvilág az-
óta mesélô képsorokká állt össze, mélyükön a való-
ság kôkemény grafitceruzájának feketekontúros raj-
zolatával. Gondolat-vázlataimon mozdulni látszik a
reszketeg vonalháló. Sorba rendezi ôket az emléke-
zet. S ahogyan mozgó körképen megtörténhet: újra
életre kel minden, ami már elmúlt egyszer. Szenczi
Molnár Albert, Gyulai Pál, Bethlen Miklós, Kemény
János, aztán Makkai Sándor, Kacsóh Pongrác, Remé-
nyik Sándor, vagy Kós Károly, Wass Albert, és más,
protestáns erdélyi szellemben nevelkedett kiválósá-
gok lépteit visszhangozzák szerte az évszázados kú-
ria-falak, a vénülô folyosók, miközben a vissza-visz-
szatérô dallam ismerôs akkordjai csendülnek fel –
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus, azaz: Addig
örüljünk, amíg fiatalok vagyunk… Ámde a nagy nevek
mellett másoké a feledés ködébe merült: a minden-
kor halkan meghúzódó névteleneké, a Nyilas Misi-
ké, a tiszavirág életû háborús diákhôsöké. Az utób-
biak emléktábláját, amelyre még tisztán emlékszem,
évekkel ezelôtt mintha maga a föld nyelte volna el.
És pusztán emlékké lett a kisharang, miként a hajlott
hátú pedellus, Márton bácsi bicegô sziluett-képe is,
ami maholnap tán örökre elvész, valamelyik távoli
folyosó homályt rejtegetô kanyarulatában.    

És íme: lomha csoszogással feltûnik a beteljesült
diáknyarak legszebb pillanata: Ó, IÓ, CIÓ, ÁCIÓ,
KÁCIÓ, AKÁCIÓ, VAKÁCIÓ! Amikor a szamárveze-
tôn baktató, kusza ákom-bákom vonal végre megpi-
henhet, amikor Newton almájának elnyûtt diákzseb
mélyén fényesedik orcája, ahelyett, hogy Földre
hullva, új törvényt teremne; amikor a még távolban
kocogó, ráérôs ôszt türelmes kalangyába dobálva
várják a némaságra intett matematikai számhalma-
zok. 

Ez itt, most, a Kisasszony hava! A nyugalmas szi-
lenciumé. 

A nyár, elpilledve, az ôsrégi kollégium tágas kú-
riájának tenyerén pihen. Elszórt örömök porával
meghintett udvarának kihalt sarkait kutakodó szellô
járja be, céltalan kergetôzéssel, mindvégig hancúro-
zó kiscsikójára várva. Majd megnyugszik. Elcsende-
sedik. Akárcsak Dávid bácsi, az új épületszárny hu-
szárbajszú pedellusa, akinek arcát múló évtizedek

A Farkas utca déli sora folytatólagosan: az Állami Levéltár, a Nemes–Betlen, a régi vármegyeháza, a Karcsay házak, a Báthory István
nevét viselô egykori katolikus kollégium, a volt piarista rendház.
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reszketeg vonalai firkálták tele; akinek morranására
hallgataggá szelídült az iskolacsengô máskor oly-
annyira beszédes nyelve. Messze ballag a gyermek-
zsivajban elkopott esztendô. Miként messzire szállt a
hosszú-szünetek diákcsalogató sült döblec édesen
párolgó, selymes illata is. 

Mintha minden az idô múlására várna…
És az Alma Mater elbóbiskol. A Bel-Farkas utca

évszázados nyári álma csendben magához öleli.

Ámde Szent Mihály havának beköszöntével ha-
marjában új ruhát ölt magára a környék. Hirtelen-pi-
ronkodó falevelek hullnak kertek megfakult zöldjé-
be, udvarok felkapott porába, és hullnak, egyre hull-
nak, mint nyárvégéi arany- és rubin-hóesés. Csön-
des, iskola-hívogató üzeneteit az elsô hûs fuvallattal
betoppanó bágyadt ôszfutár szanaszét szórja.

„… ôsz mosolyog a nagyudvar felett, / S a hûvös, késô
ôszi nap sugára // Megilletôdve, elfogódva száll / egy kis-
diáklány aranyos hajára”– emlékezik Reményik Sán-
dor. És újra zeng, zsibong a tudományillatú utca.

Moccannak az állóképek. Moccannak az ismerôs
arcok. A folyvást szorgoskodó esztendôk emlékmor-
zsoló távolából néhanapján visszacseng egykori paj-
tásaim önfeledt nevetése; de felsejlenek a professzori
kar illô tisztelettel övezett személyiségeinek arcvo-
násai is – a kiválóké, a diákbarátoké, a mindenkor fe-
lejthetetleneké. Közben a toronyóra szívverése, nem
spórolván a határtalansággal, egykedvûen porcióz
az idôbôl mindenkinek, igazságosan. Eleinte így tá-
volodnak észrevétlenül, késôbb így kallódnak el az
évek. Velük együtt a fiatalság egykor végtelennek
hitt pillanatai is. Carpe diem! Ragadd meg a napot! Rég-
volt latinok bölcsessége így figyelmezi elménket a
múlandóság közeledtére. És – a tudás évszádos nyel-
vén – hadd álljon itt egy másik, hasonlóan fontos jel-
zés, melyet ugyancsak emlékeztetônek szántak: „Lit-
teris et pietati sacrum MDCCCI (A tudománynak és a ke-
gyességnek szentelve 1801). Merthogy e szavakat ol-
vashatjuk a kollégium ívelt kapubejárata fölött, kô-
táblába vésve. És e néhány szó mögött egy valódi
Pantheon magasodik, kopottasan, málladozó vako-
lattal, ámde mindvégig annak tudatában, hogy még-
iscsak ô az erdélyi szellem felemelkedésének párját
ritkító otthona; kislegényeké, ifjaké, maturandusoké;
vagyis mindazoké, akik hol fekete, hol fehér esz-
tendôkkel kergetôzve szomjaztak a reményekkel hi-
tegetô jövendôre. Akiknek a ballagás orgonavirág-il-
lata sikerekkel és kudarcokkal, mosolyokkal és
könnyekkel megpakolt, lélekhez simuló, soha el nem
hagyható úti tarisznyát akasztott egykor a vállára. 

Az istenháza vándorló óriásárnyékában hajlott
deszkapalánk mögött húzódott meg a belvárosi re-
formátus lelkészi hivatal zöldellô birodalma: az egy-

kori Haranglábkert. Nevét a toronynélküli templom
szomszédságában felállított faszerkezetû építmény-
rôl kapta. Nyoma sincs már. Kemény kétszáz eszten-
deje múlt, hogy elhamvasztotta egy baljóslatú pilla-
nat fellángoló, tüzes nyelve. Ám a valamikor fel-
szentelt harang helyén, gyermekéveimben, óriás-di-
ófa illatos vitorlája bomlott az ég felé; szemünk elôl a
világ baját eltakarta, miközben különleges aurájával
óvatosan balzsamozta a tünékeny esztendôk megôr-
zésre érdemes relikviáit. Az emeleten lakó László
család gondozta a kertet. Dezsô bácsinak, a tudós lel-
kipásztornak, a vallástanárnak, szerkesztônek és le-
véltárosnak, az Erdélyi Fiatalok irodalmi mozgalma
lelkes szervezôjének szikár alakja számomra (tu-
dom, másoknak is!) feledhetetlen, miként egész sze-
mélyisége. Két kisebb fiával néhanapján olyannyira
megkergettük Winnetou és Old Shatterhand szelle-
mét, hogy tán még ma is ott köröznének félelmük-
ben a nagydiófa árnyékában, ha szépséges lomboza-
tát egy éhes balta harapása, jó néhány évvel ezelôtt,
el nem küldte volna az örökös vadászmezôkre. 

A kert mellett emelkedett az otthonom. Az 1830-
as években Leder József és Winkler György tervei
szerint emelt tanári lakások halványzöld iker-házso-
ra. Megvalósult álmaim és kudarcaim feledhetetlen
színtere. Neves professzorok lakták már elsô pilla-
nattól kezdve boltíves földszintjét, tágas, hársakkal
árnyékolt emeleti lakásait. S mivelhogy Apáczai
nagy múltú kollégiumának akkoriban Édesapám,
Árkossy Sándor volt évekig az igazgatója (földrajzot,
történelmet és csillagászattant oktatott), így magunk
is évtizedeken át élvezhettük eme tanári lakosztá-
lyok vendégfogadásra teremtett, megtisztelô levegô-
jét. Az ott lakó nagy elôdök népes sora nem kisebb
neveket rejt, mint Gyulai Pál tanár-kritikusét, a lap-
szerkesztô Kovács Dezsô és Gönczy László igazgató-
két; de az író Kuncz Aladár és a költô Áprily Lajos
szintúgy hosszú éveket töltött eme Kollégiummal
szemezô lakások valamelyikében. A földszinten em-
léktábla jelzi, hogy 1827-ben ott született Szilágyi
Sándor, az erdélyi történetírás kiemelkedô személyi-
sége. Tulogdi János professzort, a természetrajz és
geológia professzorát gyakran láttam hazafelé bal-
lagni; alattunk pedig Tárcza Bertalan ének- és zene-
tanár, az Erdélyi Dalos Szövetség egykori elnöke la-
kott.

Még a keskeny Minorita utca elôtt, újabb iskola-
épület hirdeti a sarkon, hogy az ezernyolcszázas esz-
tendôk elsô harmadában ott nyílt meg a Belvárosi Re-
formátus Leányiskola, amelynek látványa bizony azóta
feledésbe merült, miután alapos változások történ-
tek rajta. Új arca nem is illeszkedik különösképpen
az utca történelmi hangulatához. 

A sarok után, napnyugat irányában, a Teleki-ház
erkélyes-oszlopos, késô barokk épületének nyugal-

A Farkas utca északi sora sora nyugatról keletre haladva: a tudományegyetem, az Egyetemiek Háza, a Pataki–Tollas ház, a Teleki
palota, az egykori református leányiskola, a kollégiumi tanárok házsora
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mat sugárzó (némileg a fôtéri Bánffy-palotára emlé-
keztetô) homlokzata fogad. Az 1790-ben Budapesten
született Teleki József örökölte e tetszetôs épületet. A
Hunyadiak korának késôbbi kiváló kutatója, aki
úgyszintén a református kollégiumban végezte ta-
nulmányait: hat éven át Erdély kormányzói tisztsé-
gét is ellátta. Ô lakta valamikor az udvari árkádsor-
ral díszített falakat, ámde nekem ennél többet jelen-
tett, ha az utca felöli traktus földszinti ablakait tárva
nyitva találtam, s így lopva betekinthettem Szopos
Sándor kolozsvári festômûvész mûtermének szá-
momra akkor még ismeretlen, viszont egész további
életemre mély nyomokat hagyó világába. 

E fôúri palota mellett szerénykedve gubbaszt a
Pataki–Tollas ház. Megsüppedt falaiból rám köszö-
nô csöppnyi ablakai maholnap már a föld szintjén
állnak, ahonnan ezek után bármikor kilépve, akár el
is indulhatnak kedvükre egy holdas éjjelen, Szent
György viadalának csodálatára. 

És akárcsak Dávid mellett Góliát, úgy meredezik
tôszomszédságában az 1930-ban megépült, késôbb
négy esztendeig a Mátyás király nevét is viselô Diák-
ház és Étkezde, mely ifjúkorom és egyetemista éveim
emlékezetes zenei hangversenyeinek máig feledhe-
tetlen színtere volt. 

Átellenben, a hársfalombok mögé meghúzódó
homlokzatról gróf hídvégi Nemes János és gróf beth-
leni Bethlen Polixéna házasságára utaló családi cí-
mer bámulja a járókelôket. Ma ez a tisztes fôúri épü-
let az egykori Erdélyi Múzeum-Egyesület égisze
alatt egybegyûlt levéltári anyagok féltett kincseit ôr-
zi. Bizony, jó lenne valamikor, csendes meditáció
közben, a múlt illatát rejtegetô papírlapjainak titok-
rejtô világában elmerülni. 

Közvetlenül mellette, a régi Vármegyeháza zajo-
sabb idôkre emlékezik, miután az 1896-os esztendô
tavaszán, a millennium évfordulójára megrendezett
emlékgyûlésnek adott otthont. Ám szerencséje nem
volt hosszantartó: hamarosan magára maradt, mi-
helyt hivatalai a város túloldalán tágasabb épületbe
költöztek. Ezután eladták. Bérház lett belôle. Ma is
az. Valamikor gyakran megfordultam levegôs, csil-
logó padlózatú emeleti termében, mûpártoló, isme-
rôsöm meghívására, gyakran ismétlôdô, vitákkal fû-
szerezett baráti látogatások alkalmával.

Az imitt-amott virágfüzéres, máshol barokkos ar-
culattal díszített, úgynevezett Karcsay-házak a déli
oldalon, mint három jó barát, szorosan egymáshoz
simulnak. Valaha a piarista rend birtokában álltak.
Emlékeim szerint a szélesre tárt ablakok mögül
minduntalan egy valódi diákszállás életzajokkal fû-
szerezett lármája áradt; legalább is én így véltem ar-
ra tartó útjaimon a kiszûrôdô hangokból meghallani.

Ezután máris a református kollégium méltó ve-
télytársa fogad: hisz tekintetem elôtt magasodik a je-

zsuiták jogutódjaként továbbélô, hírneves piarista
fôgimnázium empire stílusú épületének komor
tömbje. (A szellem e két otthona, a mindennapi szó-
használatban röviden: „Ref”, illetve „Piari” volt).
Mária Terézia 1777-ben kiadott és Ratio Educationis
néven elhíresült rendelete, mely a tankötelezettséget
írta elô, új lendületet adott a kegyesrendiek vá-
rosszerte népszerû intézményének. A piarista kon-
viktus, a Nemes Ifjak Konviktusa és Rendháza közvetle-
nül ômellé igazodik. A jezsuiták hármas-betûi olvas-
hatók a kapuboltozat fölött: IHS, azaz: Iesus Homi-
num Salvator. A magasban nemesi címerpajzsok jel-
zik, hogy a Báthory–Apor szeminárium ôsi épületé-
be léphetek be, ión oszlopokkal díszített barokkos
kapuzatán. Sok más neves személy mellet, a viharos
életû altorjai Apor Péter is e boltívek alatt kezdte ta-
nulmányait, aki Methamorphosis Transylvaniae címû
tekintélyes mûvével a tizennyolcadik századi erdélyi
történetírás kiemelkedô alakja lett.  Persze, változó
idôk jártak erre is, mint minden felé a környéken. Az
épületegyüttes egykor Mária Terézia Fiúnevelde néven
mûködött, majd a szabadságharc idején katonai fog-
da lett; sôt, ideig-óráig még siralomház is. Ámde re-
fektóriuma mindenképpen szemgyönyörködtetô. 

És a változó korok, a múlt ismétlôdô viharai, az
erdélyi történelem kusza erdejében gyakran tették
próbára e hely kisugárzását, a genius locit, melynek
aurájában vallás és tudomány békésen járhatott kéz
a kézben, annyi évszázadon át. Mégis, elérkezett a
pillanat, hogy egyetlen épületnek sorsáldozataként –
önhibáján kívül – kelljen kanossza-útját bejárnia,
mely, úgy tûnik, még ma sem ért teljesen véget. Az
utca nyugati felét uraló sárgábarnás klinkertéglás új
egyetemi épületrôl van szó, mely az idôk során a Fe-
renc József, a Ferdinánd, ma a Babeš-Bolyai neveket
hordozta magasba törô timpanonja homlokzatán.
Különleges jelentôséggel felruházott földjében már
évszázadok óta a tudomány magvai csíráztak, így
zaklatott korunkban ehhez méltó szerepet vállalt
magára. A zord idôk a Mayer Ede által megmintá-
zott allegorikus szobrokat (a névadó osztrák császár
és magyar király alakjával együtt), melyek valami-
kor a kifürkészhetetlen távolba tekintettek a város
felett, rendre széthordták, megcsonkították, meg-
semmisítették. A szellem városának oktatói gárdáját
is meghurcolták, nem egyszer. Ám a lelkiismeret
szabadságának személyre szabott elviselhetô határai
kiismerhetetlenek; ezt testesíti meg számunkra Sza-
bédi László és Csendes Zoltán professzorok tragikus
sorsú emléke is.

S noha az idô vasfogától megviselten, de állnak
még az utcavégen a Báthory István erdélyi fejedelem
és lengyel király 1581-ben Vilnában kelt alapító ok-
iratával szentesített, elsô kolozsvári egyetem falai,
ahol valamikor, akár „babéros, mesteri és doktori fo-

A Farkas utca északi sora folytatólagosan: a református parókia, a régi parókia, esperesi hivatal, az egykori ispotály, a teológiai taná-
rok háza.
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kozatot” is el lehetett érni. Családunk kedélyes, régi
ismerôse, Fejér Miklós, a magyar nyely és irodalom
tanára, akkoriban az öreg várfalra bámészkodó eme-
leti traktus néhány tágas helyiségét lakta, így ma-
gam is számtalanszor kocogtam végig a huzatos fo-
lyosók idô marta kövezetén, messze elröpült diákok
láthatatlan nyomában lépegetve. A kapu fölötti bolt-
ívben meghúzódó Szent József-szobor után, az egy-
kori fiúneveldét – miként magam is többször fülta-
núja voltam –, napi szóhasználatban jobbára csak
Szent Jóska néven emlegették. Amott pallérozta ma-
gát báró Jósika Miklós, a regényíró, és a székelyföldi
Zágon büszkesége, ifjú Mikes Kelemen, Rákóczi feje-
delem hû kamarása. Akkor még nem sejthette, hogy
a Farkas utcai templom csúcsán pihenô Sarlócsillag,
mely a kollégiumtól napkeletre tündökölt, számára a
hosszú számûzetés irányát, immár a messzi Rodostó
magányát jelzi. Nem is késlekedtek soká: hamarosan
bekopogtak az idegen föld sovány kenyerét kínáló
évtizedek. S miközben a honvágy szüntelen gyötör-
te, kis hazája egén vélte megpillantani az egyre
gyengébben pislákoló fényt, feljegyezvén: „Zágon fe-
lé mutat egy halovány csillag…”

Ám a múlandóság pillanatai bekopognak a Far-
kas utcába is…

Végérvényesen eltûnnek képek, az amúgy is egy-
re fakulók között, melyeket a régmúlt viseltes fátylá-
val borított le. Csakhogy mégis kedves utcám porci-
kája valahány tünedezô szép rajzolat, amelyeket lel-
ki tárlatom titkos termeinek gondosan ôrzött falán
bármikor oly szívesen megcsodálhatok. 

Hisz hol van már az 1821-ben, klasszicista stílus-
ban megépített Thália otthona, az elsô magyar kô-
színház képe? Ahol a fáklyafényes esték parádés dí-
vája, Déryné Széppataki Róza, a magyar színészet
erdélyi Akropoliszának eme templomába belépve, a
tágas nézôtér látványára így fakadt ki: „No, már itt le-
het bátran a hangot kirepíteni a publikum közé”. És a ko-
lozsvári, világot jelentô deszkákon lépett függöny
elé Jászai Mari, E. Kovács Gyula, Szentgyörgyi Ist-
ván, csupán három csillag a legnagyobbak közül.
Bezzeg, a fátum ezúttal nem volt igazán kegyes. A
jellegzetes arculatú épületet, a Farkas utca egyik leg-
szebb, messze földön híres szimbólumát, végül le-
bontották. Az olykor virághavazásban ünnepelt es-
ték emlékeit, 1906. június 17-én, megható búcsúelôa-
dáson, Tiborc és Bánk közösen siratta el. 

És hol van az 1720 körül befejezett jezsuita, ké-
sôbb piarista akadémia dísztelen, barokk homlokza-
ta, amely a jelenlegi, neoreneszánsz épület helyén
várta a szellem hû barátait egykoron? Bizony, mára
az is csupán Veress Ferencnek, Kolozsvár szorgal-
mas krónikásának halovány, elsô-fotográfiáin muto-
gatja tudós esztendôkben megöregedett, magas
homlokát. Pedig valamikor ô is hozzátartozott az is-
kola-utca díszletvilágához, amely, azóta, letûnt idôk
feledésbe merült színjátéka lett. 

Viszont arra magam is igen jól emlékszem még
(miután nem egyszer kuporogtam bejárata ívesre
koptatott grádicsain), amikor köddé vált a múlt
ereklyéi iránti mélységes apátia ítélôszéke elôtt né-
hai Szakács István uram földszintes-verandás házi-
kója is, amely a kálvinista egyházközség 1664. évi
leltárkönyvébe foglaltak szerint: a kollégium közelé-
ben állt, és „kiben lakott Apátzai Uram”.  Ha más nem
is, de talán még a vénülô hársak megemlékeznek ró-

la, úgy estefelé, egymás közt suhogó beszédükkel.
Aztán eljöhet még az idô, mikor is a meghurcoltatott
történelem elhulló kártyalapjai közt egyre reményte-
lenebbül kutat majd az emlékezet. De a pótlás sem
mindenkor üdvös, lám, az Apáczai-ház poraira fel-
épített Akadémiai Könyvtár épülete, mint zordon
kreatúra, immár örökre vérzô seb marad az utca fáj-
dalmasan elrútított arculatán. 

Úgy érzem, néha csalókának tûnhet az elfogult
képzelet alkonyi szüleménye, egy-egy homályos
árnykép sejtése, a kemény valósággal történô össze-
hasonlítás viszonylatában. Sôt, az is meglehet, hogy
a külön-külön észlelt hangok tisztasága is olykor
hagy maga után némi kívánnivalót. Ámde az össz-
hangzat, ha végezetül mégis felemelô és tisztán csen-
gô, akkor talán érdemes volt az odafigyelésre. A lát-
hatatlan még nem egyenlô a nem-létezéssel.  Mert fa-
lakban is képes tovább élni a lélek, és kapualjakban
is, és kapukilincsekben is, ha valaha befogadó ott-
hont jelentett számára környezetének bársony-kôvi-
lága.

Noha ritkulni látszik a csatasor, azért tart még a
játszma. Az élet-sakktábla fekete-fehér-igen-nem
mezején áll még a Szabók bástyája, Szent György lo-
va, az elbágyadt ôszfutár. Velük van még esély. Dum
spiro, spero. – Míg élek, remélek…

Végül még egy kérdés: Hell Miksa asztronómiai
mérômûszerei vajon megvannak-e még az egykori
kegyesrendi Piarista Fôgimnázium titokrejtô szertá-
raiban? Azok, amelyekkel a nemzetközi hírû tudós,
bizonyára nem egyszer kémlelte a Tejút pislákoló
lámpásainak, mennyboltra kifeszített, reszketeg
fénysorát. Jól emlékszem rá: magam is számtalan-
szor megcsodáltam Farkas utcai langyos nyáreste-
ken, mint bomlik ki lombkoronák ölelésébôl az ég
sötét barázdája mentén, Isten végtelen csillagvetése.
Eközben, a fölém boruló határtalanság fekete köpe-
nyén, egy-egy parányló fénypont lassan megindulni
látszott, és hamarjában tovasuhant. Lehullt. Alig
messzebb, mint a szomszédos Petôfi utca. Talán épp
az örökké kitárt vasrácsos kapu mögé, ahol a Há-
zsongárdi temetô békés Pantheonjának lágy halmai
várakoztak rá.

A sárkányölô hûvös lovas szobrát lézengô, száraz
falevelek táncolják körül. 

Már-már a hársvirágillatú emléket is magával ra-
gadja egy havasokról besomfordáló, metszô fuvallat. 

Ilyen idô járja. Szent András hava közeleg. 
Gondolom, már be is fordult az utcasarkon. Bár-

mely pillanatban itt lehet.
Amint belép, dermesztô hótakarójával beborítja a

Farkas utca évszázados kövezetét. 
Tökéletes a csend. Ám az orgona mintha hall-

gatózna…
Netán mégis csak hallszik valami a messzire el-

szökött nyárból? 
Úgy tûnik, igen.
Tücsökciripelés a csillagmezôkön…

Budapest, 2009. július 9.

ÁRKOSSY ISTVÁN
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Az idei rendezvény felhívása minden olyan ma-
gyart megszólított, hogy vegyen részt a könyvbemu-
tatón, az irodalmi kávéházban, akik „fontosnak tart-
ják anyanyelvünk és nemzeti hovatartozásunk meg-
ôrzését, szülôföldünkön való megmaradásunkat”.

A rendezvény három napjának mûsorait Szila-
veczky Csilla állította össze, gondos körültekintéssel
konzultálva az anyaországi és a határokon túli irodal-
mi mûhelyek szerzôivel, szerkesztôivel. A névsor
végül is igen reprezentatív volt. Olyan elôadók szólal-
tak meg, akik hûségesen számot adtak sáfárságukról,
akik – emberi mércével – „hûeknek bizonyultak a ke-
vesen”, ezért többre bízatnak ezután. Ugyanis nincs
más lehetôségünk – itt és ma – mint ôrállókként még
jobban vigyázni a strázsán. Bôven van ugyanis mire
vigyáznunk. Elôször is rá kell ébrednünk rendkívüli
gazdagságunkra. Mondhatni, hogy bár ezer sebbôl
vérzik a magyar nemzet a körbe-csonkítás miatt (köz-
tudott, hogy egyetlen centiméter sincs Kis-Magyaror-
szág körül, ahol megmaradt volna a régi, ezer éves
határ), lassan kezdenek begyógyulni a sebek, s Kós
Károly Kiáltó szava mindenütt érvényre jut, ahol ma-
gyarok élnek és valamilyen szintre elérkeztek nemzeti
identitásuk felvállalásában: gazdasági és szellemi mû-
helyeket hoztak létre.

Mindenkor felszínre kerülnek persze a napi gon-
dok is, számba kell vennünk a soron következô vesz-
teségeinket. Most az ülést megnyitó dr. Koncz Gá-
bor, az MKA igazgatója S. Benedek András kárpátal-
jai irodalomtörténészt búcsúztatta. Megható volt,
hogy a határon túli irodalmárt a teljes Kárpát-me-
dencei irodalmi élet legjelentôsebb képviselôi bú-
csúztatták: összetartozunk, tehát együtt sírunk a sí-
rókkal és együtt örülünk az örvendezôkkel.

Az Ápoljuk, ôrizzük és tartsuk meg anyanyel-
vünket c. irodalmi tanácskozást Tôkéczki László és
Vári Fábián László elôadása vezette be. Tôkéczki
elôadásában kitért a magyar nyelv sokszínûségére.
Rámutatott gazdagságára és folyamatos gazdagodá-
sára. Sok elszakított régióban színesen, szépen, gaz-
dagon árnyalt szókinccsel beszélik, nem úgy, mint
az elszegényedés útjára lépett mai világnyelvet, az
angolt (a más anyanyelvûek általában néhányszáz
szóból álló szókészlettel beszélik a világnyelvet, ami
rohamosan leszegényíti, megfosztja árnyalataitól).
Nekünk, magyaroknak olyan gazdag történelmünk,
hagyományaink vannak, hogy nem kell azt most ki-
találjuk a 21. században, mint másoknak.

Szilágyi István, a kolozsvári Helikon fôszerkesz-
tôje kilátásba helyezte, hogy némely dologban az
anyaországiaknak igencsak fel kellene kötni a fehér-
nemût, ha nem akarják, hogy a közeljövôben az im-
már (történelmi hagyományainkhoz híven) dinami-
kusabban fejlôdô, amúgy is néhány ezer négyzetki-
lométerrel nagyobb Erdélyhez csatolják.

A szlovákiai magyar pedagógusok és szülôk lap-
ját, a Katedrát Lacza Tihamér, a pozsonyi Pátria Rá-
dió munkatársa mutatta be. Nagyon könnyen elhisz
a magyar ember mindent, pedig egyik közmondá-
sunk is figyelmeztet a csapdákra: messzirôl jött em-
ber azt mond, amit akar. Mi is – mármint a magyar
miniszterelnök – elhittük Ficó szlovák miniszterel-
nöknek, hogy a szlovák nyelvtörvény nem a magyar

nyelv ellen született, hanem a szlovákért… Ezt csak
mi, felvidéki magyarok érezzük szülôföldünkön,
mert nem telik el nap, hogy ne figyelmeztetnének
bennünket: itt ne beszélj magyarul! Pedig ezer évig a
teljes Kárpát-medencében bármilyen nyelven lehe-
tett beszélni, és a magyar urak, a többségi magyar
nemzet nem háborodott fel azon, hogy valaki nem
tudott magyarul, azaz az állam nyelvén. Szinte ért-
hetetlen, hogy nekünk, magyaroknak, az ilyen hely-
zetekben nincsenek érveink. Ugyanis annyira idegen
tôlünk a mások elnyomásának, jogaik megkurtításá-
nak a gondolata, hogy itt Erdélyben is, képtelenek
vagyunk elmondani a tényt, hogy a székelyeknek
ezer éves az autonómiájuk, s csak Trianonban veszí-
tették azt el, és azóta is hiába harcolnak érte, süket
fülekre találnak.

A kárpátaljai Együtt c. folyóiratot, annak alapító
fôszerkesztôjét, a tanácskozás napján eltemetett S.
Benedek Andrást Vári Fábián László és Dupka
György mutatták be. Univerzális kiadót hoztak létre
a lap munkatársai számára, ezideig több mint száz
szerzônek jelentettek meg kötetet. Füzesi Magda és
Lengyel János a Kárpátaljai Hírmondót mutatták be,
ôszinte optimizmussal állították, hogy „amit a hata-
lom erôszakkal elvesz, azt a szerencse, az idô egy
szempillantás alatt visszaadhatja”.

Másnap az Irodalmi kávéházban Csörgits József
szólította a közelmúltban megjelent és a megjelenés
elôtt álló kötetek szerzôit. Itt kapott szót az erdélyi
küldöttség is. Szabó Zsolt  fôszerkesztô a Mûvelô-
dést mutatta be, jelesen a lap múltjából idézett ese-
ményeket, érdekesebb és idôt álló írásokat, majd a
Mûvelôdés Kiadó köteteit mutatta be, többek között
a Benedek Elek emlékév kapcsán a Cimborát s a ben-
ne megjelent Szentimrei Jenô Verses magyar króni-
káját. 

A Mûvelôdés Kiadó tervei között szerepel alul-
írott Csak ez nékünk vigasságunk – 300 ének konfirmálók-
nak c. gyûjteménye, amelyrôl szerzôje beszélt. Bemu-
tattuk a könyv keletkezésének körülményeit, szük-
ségességét, valamint struktúráját. Az összeállítás hét
fejezetbe tagolja a kötet anyagát: I. 25 genfi zsoltár,
II. 25 dicséret, III. 150 magyar népdal, IV. 25 névnapi
köszöntô, V. 25 históriás ének és deákdal, VI. 25 ma-
gyar nóta és VII. 25 ráadás – „Ami szinte kimaradt”.
Mivel többen ismerték a 42. genfi zsoltárt, zárásként

A hat országból érkezett hallgatóság.

Írott szóval a megmaradásért
XIV. Kárpát-medencei napok. Budapest, Magyar Kultúra Alapítvány, 2009. szeptember 25–27.
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közösen elénekeltük. Este pedig néhány ismertebb
magyar nótát is elénekelt a társaság jobb énekhang-
gal megáldott része.

A könyvbemutató legmegrázóbb, legelgondol-
kodtatóbb ismertetôjét vasárnap, a Peremvidékek
magyarsága c. szociográfiai mûhelyek bemutatásá-
ban tartotta  Teleki Júlia, aki a Hol vannak a sírok c.
dokumentumgyûjteményét mutatta be. Hihetetlen,
hogy milyen szörnyûségek történtek a Vajdaságban,
szülôfalujukban a magyarokkal. Hihetetlen, hogy
mindezekrôl nem tud (nem akar tudni?) Európa. Hi-
hetetlen, hogy az akkoriban tíz hónaposan árván
maradt szerzô és a hozzá hasonlóan árvaságban fel-
nôtt mai vajdaságiaknak még csak annyi sem adatik
meg, hogy a házaikból elüldözöttekként, mindenük-
bôl kisemmizett földönfutókká váltakként, ma, 2009-
ben legalább egy emlékkeresztet állíthassanak meg-
gyilkolt szüleiknek. Sôt, a hatalom ottani birtokosai
kimondják, hogy ott, szüleik elkobzott földjein nem
kívánatos személyek és hogy inkább szabadidô köz-
pontot létesítenek a sírok felett. Ahányszor kereszttel
jelölték meg eddig a tömegsírokat, annyiszor gyújtot-
ták fel, törték össze „ismeretlen tettesek”. 2009-ben,
Európában! Annyira megrázó volt Teleki Júlia –  saját
költségén összegyûjtött, szerkesztett, kinyomtatott,
terjesztett – könyve, hogy  Koncz Gábor ott helyben
megígérte, hogy az MKA költségén lefordíttatja fran-
ciára és az EU-parlamentnek még ebben a mandátu-

mában minden egyes képviselônek eljuttatja, hogy
megismerjék a délvidéki magyarok irtásának történe-
tét, kortársak, szemtanúk, szenvedô alanyok emlékei-
bôl, évtizedekig féltve rejtegetett jegyzeteibôl, fényké-
peibôl összeállított dokumentumát. Az már szinte ter-
mészetes következménye volt szerzô adatgyûjtés-
ének, hogy többször is halállal megfenyegették.

Ezek után szinte senki sem tudott megszólalni.
Mégis volt még igen kellemes alkalma a találko-

zónak: a szabadkai Ungaresca együttes, majd Diny-
nyés József Balladaestje, amihez csodálatosan kap-
csolódott a Pap Endre citerajátéka. Ismét nyelvünk,
hagyományaink, zenei anyanyelvünk, népi hangsze-
reink kifejezési gazdagsága kápráztatta el a hallgató-
ságot. Bár tudván tudjuk, hogy nagyon gazdag,
szép, árnyalt a magyar népi szellemi örökség, mégis
eszünkbe kell juttassák ennek mai, szakavatott válo-
gatói, megszólaltatói. Mesteri válogatások voltak.
Mindhárom csokor csodálatraméltó volt. Köszönet
érte a szervezôknek, az elôadóknak.

Este pedig Bálint Márta marosvásárhelyi szárma-
zású színmûvésznô mutatta be a Székely János emlé-
kére c. összeállítást, a rendezvénysorozatot lezáran-
dó. Így lett igazán kerek a mûsor, így emlékezhet-
tünk meg az erdélyi irodalom egyik immár eltávo-
zott nagyságáról.

GÁSPÁR ATTILA

Dr. Koncz Gábor, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója
szólítja rendre a régiók képviselôit.

Bemutatkoznak a kárpátalji lapok, az Együtt és a Kárpátalji
Hírmondó szerkesztôi (a szerzô felvételei).

Gáspár Attila ismerteti sajtó alatt levô énekeskönyvét. (Stanyó
Tóth Gizella  felvétele)

Teleki Júlia dedikált könyvét boldogan köszönöm meg (Stanyó
Tóth Gizella felvétele )
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Veress Évát több, mint fél év-
századdal ezelôtt Kolozsváron a
sétatéri stadionban Boldis László
atlétikai iskolájában ismertem
meg. Magasugró volt, gyakran
megcsodáltam, amint kitartóan
gyakorol a magasság meghódítá-
sáért. Ez a pozitív vonása sajátja
maradt, késôbb, a szellemi munka
csúcsainak az átugrásakor is. Az
egyetemi évek alatt, még a régi
Bolyain, ôk voltak számunkra a
nagyobb évfolyam, akikre felnéz-
tünk. Velük együtt mi is benne él-
tünk, abban a szellemben, amirôl,
akkor nem is sejtettük, hogy
mennyire végigkísér bennünket
életpályánkon.

Késôbb Enyeden Horváth Zol-
tán vendégszeretô házában meg-
ismertem édesapját, Veress Ist-
vánt. Mindketten Bethlen-kollégi-
umi véndiákok voltak, és sokszor
emlékeztek együtt a középiskolás
múltra. 

1990 után Évával újra találkoz-
tunk Nagyenyeden és Kolozsvá-
ron is. A gyerekkori baráti kap-
csolat újjáéledt.

Csombordi gyermekkor

Amikor Éva életérôl, munkájá-
ról mesélt, az a benyomásom ala-
kult ki, hogy édesapja egyénisége,
hivatása, enyedi, csombordi éle-
tük, a kisgyerekkor meghatározó
szerepet töltött be. Veress István
Nagyenyedet és vidékét tartotta
szülôföldjének, annak ellenére,
hogy hosszú, tartalmas élete na-
gyobbik részében családjával
együtt Kolozsváron élt. Nagy-
enyedi éveirôl írja: „Hálás vagyok
az Úristennek, hogy engem ide te-
remtett a világ közepére“, ugyan-
is az enyediek közkedvelt dala
szerint: „gyere babám Enyedre, itt
a világ közepe“. Nem véletlen az
enyedi kötôdés, hiszen Éva apai
nagyszülei is nagyenyediek vol-
tak. Itt vált családi vonássá a ter-
mészetszeretet, amely a család
késsôbbi éveit is átitatta.

Természetes, hogy a környezet
és az emberi keret, amelyben a
család élt, Évára is hatott. Édesap-
ja sûrû hivatásbeli elfoglaltsága
ellenére szívesen foglalkozott leá-

nyaival. Éva alig másfél éves votl,
amikor édesapja kirándulni vitte.
Elôfordult, hogy a hátizsákjában
cipelte magával. Ezeken az uta-
kon ismerte meg a kislány a vad-
virágokat, talán legelsô volt a ta-
vaszi hérics, amelynek a latin ne-
vét is (Adonis vernalis) megtanul-
ta. Ezt követte a többi növény a
gyorsan kialakuló fajismeret
hosszú listáján. Gyakran elláto-
gattak a Bagói tóhoz, amelyik
egyik kedvenc túracélpontjuk
volt. Az erdôktôl körbevett „fene-
ketlen tó“ nemcsak botanikailag,
hanem vadász szempontból is ér-
dekes helyszínnek bizonyult.
Édesapja gyakran élt is vadász
szenvedélyének. A természetjárás
közben megélt kalandok Évában
kitörölhetelen nyomokat hagytak.
Egyszer az Urak fája felé menet
kissé lemaradt, és egy ôzbak csör-
tetés közben majdnem leverte a
lábáról, megszeppent az ijedség-
tôl, de édesapja hamar megvi-
gasztalta.

A családra késôbb is olyannyi-
ra jellemzô kertészkedési hajlam
kialakulása, a nagyszülôk korába
nyúlik vissza. Apai nyagyapja, id.
Veress István egy 10 hektáros gyü-
mölcsöst bérelt a nagyenyedi Gyü-
mölcsészeti Egylettôl, de a szép-
számú család számára nemcsak
gyümölcsöt, hanem zöldségeket is
termesztett. A nagymamával
együtt tanítóként indultak az élet-
be, majd a nagyapa elvégezte a ze-
nekonzervatóriumot, és hangsze-
res zenét tanított a Bethlen Kollégi-
um tanítóképzôjében. Fôállásban a
gyakorlóiskolát igazgatta, közben
gondozta a kertet is. Sok zenei ren-
dezvény szervezôje volt, és testvé-
rével, Veress Gáborral ôk voltak
akkoriban a kollégiumi zenei élet
mozgatórugói. Éva tehát elôdjei
révén kapcsolódik a hírneves ôsi
iskola történetéhez. A családi kró-
nikában a kertészet párhuzamosan
szerepel az embernevelés nemes
hagyományaival. Annál is inkább,
mert három legközelebbi hozzá-
tartozója: édesapja, anyai nagyap-
ja, azaz Nagy Béla és apai nagyap-
ja, Veress István a csombordi fele-
kezeti iskolába tanítottak.

Elsô tanítója Csombordon Fü-

löp István volt. Pista bácsi az ak-
tív tanítók sorába tartozott, kará-
csonyi ünnepséget, fonót szerve-
zett a falusi népnek, a kis Éva is
szerephez jutott, ugyanis ô olvas-
ta fel a gyermekverseket. Nyáron
a tanító bácsival Bodokra mentek
vonattal, ahol a híres bodoki rét
virágzó illatára a mai napig em-
lékszik. „Hogyne emlékeznék éle-
tem elsô vonatos kiruccanására.
Felejthetetlen emlék volt szá-
momra! Ahogy robogott velünk a
vonat, a tengernyi Olt, a borvíz-
forrás, a bodoki ház, mind-mind
elevenen él az emlékezetemben.”
Az 1946-os szárazság idején a
csombordiak egy évre nélkülözô
székely gyerekeket fogadtak. A
Veress családnál is lakott két fiú,
János és Nándor. A gyereklét-
szám növekedésével a négyosztá-
lyos iskola így egykettôre hétosz-
tályossá változott. Késôbb Éva a
csombordi mezôgazdasági iskola
aranykorszakáról írt cikkében
emlékezik elsô osztályos tanítójá-
ról, Pista bácsiról. Takács Ildikó
újságírót idézi: „Fülöp Istvánról
elmondható, hogy az lett, amire
született: a közösség szervezôje,
nevelôje. Szerette a fiatalokat,
tisztelte a közösséget, és Pista bá-
csiként fogalommá vált Erdély-
ben. Hogy miként élt diákjai szí-
vében, azt legjobban a diáknóta
példázza: „Csombord volt a szü-

APAI ÉLETNYOMOKON
Tóthfalussyné dr. Veress Éva 70 éves

Tótfalussyné dr. Veress Éva
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lôhazám, ott nevelt Pista apám”.
Jóval késôbb, idôs korukban, Fü-
löp István, Évához fûzôdô kap-
csolata barátsággá nemesült.

Éva életének elsô szakaszához
szorosan kapcsolódik egy másik
jeles személyiség, Nagy Endre, a
Bethlen Kollégium Téli Gazdasági
Iskolájának a késôbbi Csombordi
Mezôgazdasági Szakközépiskola
elsô igazgatója. Éva édesapjával
társszerzôként Nagy Endre, a
sokoldalú szakoktató címû cikké-
ben emlékezik meg Endre bácsi-
ról: „Mit jelentett számomra End-
re bácsi közelében élni? Gondta-
lan és boldog gyermekkorom
meghatározó egyénisége volt. Ott
laktunk az iskola udvarán Endre
bácsiék tôszomszédságában, na-
ponta láttuk egymást és gyakran
beszélgettünk. Késôbb is vissza-
visszatértek Csombordra. Ho-
gyan emlékszik késôbb gyermek-
ként, majd serdülôként ezekre az
évekre? „Közös kiruccanások, a
csombordi szôlôbe, rendszerint
Endre bácsiékkal együtt, fürdô-
zések a Marosban, majd hosszú
séták a parkban, mind-mind hoz-
zátartoztak a csombordi nyári és
ôszi napokhoz.“ Bartók Árpád-
dal, édesapja vadász kollegájával
is sokat kirándultak együtt. Mezei
Sándorné Juliska is mély nyomott
hagyott életében, különösen iro-
dalmi felolvasó estéivel. Élete elsô
szereplése is egy csombordi köz-
mûvelôdési eseményhez kapcso-
lódik, amikor ötéves korában ver-
set szavalt. „Azt, hogy az életben
a kemény és pontos munkához

szoktam, igényes családomon kí-
vül a Csombordon töltött éveknek
és Endre bácsinak köszönhetem.
Sok szép és kedves emlék fûz eh-
hez a helyhez, amely nemcsak a
szülôföldet jelentette számomra,
de ahova bármikor szívesen térek
vissza, ahol mindig otthon érez-
tem magam.”

Tanuló évek
Amikor Veress Istvánt meg-

hívták a kolozsvári mezôgazdasá-
gi fôiskolára a magyar kar zöld-
ségtermesztési tanszékére, Éva
tízéves volt, és a harmadik osz-
tályt végezte. 1949-es kolozsvári
átköltözésük után a helyszín vál-
tozott ugyan, de a család élet-
módja természetszeretete a régi
maradt. A növekedô, serdülô kis-
lány számára emlékezetesek ma-
radtak az édesapjával megejtett
tavaszi szalonkalesek, valamint a
nagyszerû téli túrák. Éva elbeszé-
lései alapján mind az enyedi,
mind a kolozsvári túrák meg-
edzették, csiszolták akaraterejét,
felkészítették az élet késôbbi, iga-
zi pofonai elviseléséhez.

A csombordi három szép isko-
lai év után a negyediket már Ko-
lozsváron a lutheránus iskolában
folytatta. Ötödiktôl a Kismester
utcai általános iskolába járt, ahol
Orosz Gábor volt az igazgató, és
akinek leányaival, Katival és Jut-
kával éppen nemrégiben újították
fel a kapcsolatot, régi iskolatársa,
Balló Margit közvetítésével. Hete-
dikben az ún. abszolváló vizsgát
kitûnô eredménnyel zárta, majd a

3. számú leánylíceumban végezte
el a középiskolát. Dévai nevû ma-
gyarszakos tanárnôjére jól emlék-
szik, mert neki köszönheti, hogy
az írás késôbb fontos hivatásává
vált életének. Kulin nevû sport-
tanárnôje kosarazni tanította,
majd egy alkalommal, amikor kö-
zépiskolás atlétika-versenyt ren-
deztek, ôt is kiválasztották, így
került a Boldis László és Tóth Er-
zsébet vezette sportiskolába. Az
itteni jó közösségi szellemben is-
merkedett meg késôbbi elsô férjé-
vel, Krézsek Vilmossal. Újévkor
faliújságot készített, ami elsô szer-
kesztôi munkája volt, és ebben
mindenki kapott egy találó, test-
reszabott jókívánságot. Nemrég
megtalálta a kedves régi alkotást,
amelynek két évfolyama jelent
meg, és egyik példányát Boldis ta-
nár úr hosszú ideig ôrizte. A 16.
születésnapját kétszer ünnepelte:
elsô alkalommal, amikor csom-
bordi szálláshelyükre a tanári kart
is meghívták; másodszor a csom-
bordi pincében, ahol megismerke-
dett Csávossy Györggyel, aki cso-
dálatos operaáriákat énekelt.
Mint késôbb bevallotta, ez volt
életének legszebb születésnapi
ajándéka. 

Az apai életnyomok a pálya-
választásban és a fokozatosan ki-
alakuló hivatástudatban is fellel-
hetôk. Elôször orvosnak készült,
majd elhatározta, hogy kertész-
mérnök lesz, végül a biológiánál
kötött ki. A középiskolai tanulmá-
nyok után a Bolyai Egyetem ter-
mészetrajz–kémia szakát válasz-
totta, ahova a felvételi alapján
elsônek jutott be, majd a Babeš és
a Bolyai egyetemek erôszakos
egyesítése után 1960-ban évfo-
lyamelsôként végezte el az akkor
már összevont biológia–földrajz
szakot. Egyik évfolyamtársa, Ma-
daras Ildikó így emlékszik vissza
rá: „Végig kitûnô eredményekkel
végzett, különösen a biológia tár-
gyak iránt vonzódott, kellemes,
szerény és szép leány volt”.
Ugyanabban az évben, kezdô ta-
nárként Harasztoson, az általános
iskolában tanárkodott. Átélte a
kezdô tanári pálya örömeit és ke-
serveit. A tengernyi sár nyilván
szokatlan volt a városi élethez
szokott fiatal tanárnônek, de ha
rövid idôre is, megtalálta a kul-
csot a falu ifjúsága, a gyerekek fe-
lé: Petôfi ünnepséget készített elô
és állított színpadra. Rövid tanár-
kodása végén szépen búcsúztat-

Veress Éva elsôosztályos fényképe



15

ták, mint késôbb elmesélte: „egy
szekér ibolyát kaptam tôlük és éj-
jeli zenét, amit a helyi kollegák iri-
gyeltek is egy kicsit, hiszen ôket
nem érte ilyen megtiszteltetés”.

A tudomány útjain
1961-tôl 1969-ig laboránsként

dolgozott a Babeš–Bolyai Tudo-
mányegyetem fizika karán, majd
1969-tôl 1976-ig biológus volt a
kar ultrahangokkal foglakozó la-
boratóriumában. Itt egy feltalálói
szabadalma is született a zöldsé-
gek minôségi és mennyiségi nö-
vekedésére kidolgozott módszere
alapján. Késôbb két újítást vég-
zett, egyik az ultrahang intenzitá-
sának a mérésével, másik a terápi-
ás generátorral kapcsolatos. 1976-
tól fôkutató, majd 1995-tôl egyete-
mi tanár, a biológia–geológia kar
docense. Veress Éva kutatóként és
oktatóként 49 évet dolgozott az
egyetemen, ahol két igen nehéz
tantárgyat oktatott, a biofizikát és
a biokémiát. Ezt tartja fô munká-
jának, ami lényegében kitöltötte
egész életét.

Jelentôs szerepet játszottak te-
vékenységében az egyetem utáni
tanulmányok. Több mint húsz al-
kalommal vett részt rövidebb-
hosszabb, néhány naptól egy-két
hónapig terjedô tanulmányuta-
kon. Elsô tudománynépszerûsítô
cikke a Korunkban jelent meg az
ultrahangok biológiai hasznosítá-
sáról. Az 1990-es évek elején Bajor
Andor javaslatára több mint száz
cikket írt a katolikus családi lap-
ba. 1971 és 1998 között szimpózi-
umok, nyári intenzív tanfolyam-
ok, nemzetközi konferenciák, ösz-
töndíjas kutatások, továbbképzé-
sek aktív részvevôje volt. Ilyen
célból járt többek között Pécsett,
Budapesten a Semmelweis Egye-
temen, Szegeden, Debrecenben,
Gödöllôn, Westerwaldban (Né-
metország), Zürichben. Doktori
dolgozatát 1969 és 1973 között ké-
szítette el E. A. Pora akadémikus
vezetésével.

Az ultrahangok tanulmányozá-
sával és biológiai alkalmazásával
Veress Éva érinti a biofizika, a bio-
lógia és a fizika közötti határterü-
leteket, és itt jelentôset alkotott. Ezt
bizonyítják megjelent könyveinek
témái: Ultrahang a biológiában
(Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár,
1973), Környezetvédelem és mezô-
gazdaság (Ceres Könyvkiadó, Bu-
karest, 1977), Ultrasaunete în me-
dicinã ši biologie (Társszerzôk

Vasile Vasilescu és Nagy József,
Editura Medicalã, 1984), Ultra-
hangok a biológiában és az orvos-
tudományban (Társszerzô Fodor
Ferenc, Tudományos és Enciklo-
pédiai Könyvkiadó, Bukarest,
1985).

Veress Éva több mint száz tu-
dományos publikáció szerzôje. Az
írások zöme a Studia Universitatis
Babeš–Bolyai címû egyetemi tudo-
mányos füzetben jelent meg. Kuta-
tásainak, értekezéseinek alaptémá-
ja az ultrahang tanulmányozása,
hatása a legkülönbözôbb termesz-
tett növényekre (paradicsom, sár-
garépa, retek, uborka, búza, cu-
korrépa, valamint a Douglas- és a
lucfenyô, illetve a jegenye). Ezen-
kívül vizsgálata tárgyát képezte
az ultrahangok hatása a Koch-
bacilusra, a fehér vérsejtekre és a
vörös vérsejtekre. Jelentôsebb
munkatársai voltak: D. Auslander
Dezsô, Elena Albu, Nicolae Albu,
Tudor Porumb és számos diákja.
Az írások magyar, román, német,
francia és angol nyelven jelentek
meg a különbözô folyóiratokban.
A gyakori társszerzôség Éva jó
kommunikációs képességére és
harmonikus munkakapcsolataira
utal.

Több nemzetközi, illetve bel-
földi tudományos ülésszakra hív-
ták meg elôadónak, értekezései
anyagát kiadványokban közölték.
1979 szeptemberében Visegrádon
az ultrahangok biológiai, illetve
biofizikai hatásáról, 1993 márciu-
sában Szolnokon az ökotermékek
táplálkozás élettani szerepérôl,
1999 decemberében pedig Buda-
pesten a mindennapi környezeti
mérgeinkrôl értekezett. Hasonló
témakörökben tartott elôadásokat
Kolozsváron is. Az 1972 és 1988
közötti idôszakban nemzetközi
konferenciákon elhangzott érte-
kezései összesen 13, belföldi elôa-
dásai pedig összesen 15 kötetben
jelenetek meg, mindehhez hozzá
kell adni még az 1999 és 2009 kö-
zött a növényvédelmi fórumokon
és a biogazdálkodók tudományos
értekezletein elhangzott elôadáso-
kat is.

Hivatás és hobbi
Ritkán fordul elô, hogy valaki-

nek a hobbija oly közel álljon a hi-
vatásához, mint Évánál. A hiva-
tásként gyakorolt biológiai és me-
zôgazdasági tudományosságot, a
gyerekkorától elsajátított ökoker-
tészet kellemes és hasznos idôtöl-

tésként egészíti ki. Nem kellett tá-
vol kerülnie hivatásától, hogy ak-
tívan pihenjen, lazítson. Adott a
kert, ahol mindig kikapcsolódha-
tott, és ahol Bordás Szabolcs és
Sógor Eszter személyében tanít-
ványai a mai napig felkeresik, és
akikre nagyon büszke.

Hol is kezdôdött az egész? A
válasz itt is az apai szellemben
keresendô, amely a kolozsvári la-
kásuk melletti mintakertben is ér-
vényesült. Éva kisgyermek korától
itt tanult meg kertészkedni. Édes-
apja pozitív nevelési elvei szerint
leányait, Évát és Jucit önálló mun-
kára szoktatta. Saját kis parcellákat
kaptak, amit megmunkáltak, a ki-
adott munkát az apa mindig szigo-
rúan megkövetelte és ellenôrizte.
Ez életre szólóan kialakította kész-
ségüket, és megszeretette velük a
kerti munkát.

Örmény származású anyai
nagyanyjától elsajátította a sajátos
örmény konyha sokféle titkát, de
átvette édesapja francia útjáról
hozott remek konyhai fogásait is,
például az ízletes saláták készítési
módját. Az egészséges táplálko-
zás meggyôzôdéses híve és egy-
ben terjesztôje lett. A Budapesten
kiadott Biokultúra folyóiratban
sorozatot jelentetett meg Nagy-
anyám fôztje címmel. Kertjüket
édesapja még 94 éves korában is
felásta, 96 éves korában még kijött
és tanácsokat osztogatott kertész-
kedô leányának. Éva ma úgy gon-
dolja, hogy olyan gazdag apai ta-
pasztalat hordozója, amelynek
egyik igen fontos helyszíne éppen
a családi kert, ahol nemcsak meg-
állta a helyét, de tovább is fejlesz-
tette az örökölt tudást.

Veress Évát 2004-ben nyugdí-
jazták, de ezután is óraadó tanára
maradt a Babeš–Bolyai Tudo-
mányegyetem környezettudomá-
nyi szakának. Továbbra is aktív
szerepet töltött be a mezôgaz-
dasági tudományosságban és az
ökogazdálkodásban. Páter Béla, a
híres kolozsvári botanikus,
gyógynövénykutató halálának 70.
évfordulójára rendezett tudomá-
nyos emlékülésen elôadást tartott.
A 2008. június 20–22-én a Páter-
forráshoz szervezett kirándulás
alkalmával bemutatta a botanikus
kedvenc gyógynövényeit. Ez a tú-
ra és tanulságai megelevenednek
néhány késôbbi elôadásában is.
Ugyanebben a hónapban, 24-én
elôadást tartott Piliscsabán a Bio-
klub tevékenységérôl, bemutatva
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a Páter Béla által gyûjtött és hasz-
nált gyógynövényeket. Szeptem-
ber 5-én a Sárközi Péter-díj átadá-
sa alkalmával elôadást tartott az
erdélyi ökogazdálkodásról. No-
vember 25-én az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület évi tudományos
ülésszakán a Tudomány napja al-
kalmával ökológiai kertmûvelési
módszerekrôl tartott elôadást. Eb-
ben a témakörben nyáron két-há-
rom rádióadásban is szerepel.
Több mint 400 tudománynépsze-
rûsítô cikk szerzôje. Az Erdélyi
Gazda folyóirat szerkesztôjeként
sok hasznos gyakorlati tudással
szolgál a biokertészeknek.

A szakmához szorosan kap-
csolódó környezetkímélô gazdál-
kodáson és íráson kívül hobbi-
ként van jelen Éva életében a ki-
rándulás, a modern képzômûvé-
szet iránti rajongás, valamint az
irodalom, a színház és a bridzs.

Elismerések
Veress Évának Magyarorszá-

gon több elismerésben volt része,
mint itthon. 2007. szeptember 4-én
nagy megtiszteltetés érte, amikor
Budapesten átvehette a Sárközy
Péter Emlékérmet a kolozsvári
Bioklub megszervezésében betöl-
tött szerepéért és a Sárközy Péter
szellemiségéhez méltón végzett
oktatói, kutatói és ismeretterjesztô
munkásságáért. Természetesen ez
nem az egyedüli elismerés, amivel
munkásságát illették. Errôl tanús-
kodnak a vendégprofesszori meg-
hívások, például a budapesti Sem-
melweis Orvostudományi Intézet-
be (1991. április-május, meghívó:
Rontó Györgyi, a Biofizikai Intézet

igazgatója), a Debreceni Egyetem-
re (1997 áprilisa, meghívó Gonda
István a zöldségtermesztési fa-
kultás dékánja) és ugyancsak Deb-
recenbe az Agrártudományi Egye-
temre (1999 februárja, meghívó
Kövics György professzor).

Több kül- és belföldi egyesület
tagja. Például tagja a Bioterra, a
Kertbarátok Lapja és az Erdélyi
Gazda folyóiratok munkaközös-
ségének. Továbbá volt tagja a Regi-
onális Környezetvédelmi Bizott-
ságnak (1978–1990) és a testület
zajbizottságának (1982–1984, 1984
–1990-ig elnöki minôségben), a
Magyar Ultrahang Társaságnak
(1982-tôl), a Magyar Biokultúra
Egyesületnek (1978–1990). 1996
óta tagja a Magyar Újságírók
Romániai Egyesületének, az Erdé-
lyi Magyar Múzeum-Egyesület-
nek, 1999 óta az Erdélyi Magyar
Mûszaki Tudományos Társaság-
nak, 2006 óta a Kolozsvári Tár-
saságnak, 1991-tôl 2007-ig a Ko-
lozsvári Bioklub elnöke. 2002 óta
a Magyar Tudományos Akadé-
mia köztestületi tagja.

Érdemoklevelet kapott a Ma-
gyar Biokultúra Egyesülettôl, va-
lamint a Romániai Biogazdálko-
dók Egyesületétôl, hûségoklevél-
lel jutalmazta a Romániai Biogaz-
dálkodók Egyesülete.

Epilógus
A hét évtizedes élet elsô sza-

kaszában nyílott ki Éva érdeklô-
dése a természet iránt. Jó alapok-
kal indul tehát a kincses városba,
ahol mindez kiegészült a közép-
iskolai és az egyetemi tudással.
Ennél is fontosabb volt az a lelki

többlet, amit szüleitôl örökölt.
Édesapjától a természetszeretetet,
a kemény és igényes munkát, az
alaposságot, pontosságot tanulta
meg, édesanyjától pedig azt a
képességet, hogy amit jónak, he-
lyesnek lát, azt váltsa is valóra.
Elsô házasságában (1962) szüle-
tett leánya, Krézsek Márta szintén
a Veress nagyapa nyomdokain
halad. Két évet a csombordi isko-
lában kertészetet tanult, majd a
Biológiai Kutatóintézetbe került,
jelenleg a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetem Biokémiai Inté-
zetének kutató asszisztense. Éva
második férjével, (1974) Tóth-
falussy Béla rádiószerkesztôvel
1992-ben együtt létrehozta a Kert-
barátok Egyesületét, amelynek
tiszteletbeli elnöke Veress István,
ügyvezetô elnöke pedig Tóthfa-
lussy Béla volt.

A vidéki, gyorsan tovatûnô
általános iskolai tanárkodás emlé-
kezetes epizódja után igazi ön-
magát a tudományos munkában
és a magas szintû oktatói tevé-
kenységben találta meg. Elsôként
népszerûsítette Romániában a
környezetkímélô gazdálkodást.
Hobbija, a biokertészet végigkí-
séri életútját. Mindvégig a sze-
rény, hivalkodás nélküli magatar-
tás jellemzi. A nehéz percekben,
édesanyja, édesapja, majd férje
ápolásában, immár tíz éve, meg-
értô türelmes magatartást tanúsít.
Ebben hûséges segítôtársai László
Anikó és Miklós, akik egyébként
édesapját apjukként szerették és
tisztelték.

Éva élete apai életnyomokon
haladt, ez volt a meghatározó mo-
dell számára. Továbblépett a tu-
dományban, nem elégedett meg a
középszerûséggel, hanem mindig
tudatosan törekedett arra, hogy
eredetit, szebbet és jobbat alkos-
son. Tudománynépszerûsítô mun-
kája jelentôs hozzájárulás az
egészséges életmód terjesztésé-
hez, amire igencsak szüksége van
a 21. század emberének. Munkás-
ságát több külföldi elismerés
övezte, de itthon is tekintélyt
szerzett. 70. születésnapján mun-
kában eltöltött, tartalmas életre te-
kinthet vissza. Evvel a távolról
sem teljes összefoglalással kívá-
nok neki hosszú, szép éveket!

BAKÓ BOTOND

A kertészkedô Veress Éva.
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A második világháború, bár idôben közel áll hoz-
zánk, a mai napig is sok ismeretlen eseményt, moz-
zanatot ôriz. Az a sok borzalom, szörnyûség, amely
akkor történt könyvtárnyi irodalmat eredményezett
(de a háború utáni idôk sem voltak emberkímélô
esztendôk). Sok milliónyi emberélet, mérhetetlen ér-
tékek és javak váltak a pusztulás martalékává, mér-
hetetlen emberi tragédiát hozott az az idôszak. Nyu-
godtan állíthatjuk, hogy a mai napig is ezeknek az
éveknek voltak áldozatai nagyszüleink, szüleink,
hozzátartozóink és vagyunk jómagunk is. De emlé-
kezni kell, nem szabad elfelejtenünk mindazt, ami
akkor történt. Hiszen a feledés ezen események meg-
ismétlôdését eredményezheti. Ezért kell mindenhol,
ahol még lehetôség van rá, megjelölni, emléket állíta-
ni hôseink, szenvedô embertársaink áldozatának.
Egy ilyen eseményen vehettünk részt nemrég Újkis-
sodán, Temesvár egyik külvárosának temetôjében.

Félszáznyi ember volt jelen azon a július 4-i meg-
emlékezô ünnepségen, amelyen Temesvár e kiterjedt
külvárosa plébánosának, Msgr. Tury László nagy-
prépostnak régi kívánsága teljesült. Hiszen idekerü-
lése óta az atya állandóan szorgalmazta, hogy vala-
milyen formában ezt a helyet meg kellene jelölni.
Egy tömegsírról van szó, amelyben fôként a mai Ma-
gyarország területérôl származó hadifoglyok nyug-
szanak. „Ez hôsi halottaink sírhelye” – fogalmazott
valaki, de ezek inkább nemzetünk áldozatai és nem
hôsei, hisz valamennyien egy nemkívánatos háború-
ba kényszerítve estek hadifogságba, és váltak az új-
kissodai iskolában létrehozott fogolytáborban a has-
tífusz és más betegségek áldozataivá. Így kerültek
valamennyien ide a közeli újkissodai temetôbe, ahol
1945. január 24. és 1945. április 7. között a katolikus
egyház szertartása szerint temették el ôket.

A korabeli feljegyzések szerint volt olyan nap,
amikor az akkori helyi plébános, Ft. Frigyér Iván 10-
12 halottat is eltemetett ide. Ezt a sírhelyet azonban –
az emlékezôk szerint – senki sem jelölte meg, az el-
hunyt katonák pedig utólag nem részesültek megfe-
lelô egyházi búcsúztatásban és megemlékezésben
sem. Bár a 116 elhunyt katona neve és születési he-
lyének megnevezése megôrzôdött és ismertté is vált,
csupán a plébános által készíttetett és a kápolna falá-
ra 2005-ben felállított márványtábla emlékeztetett a
halottakra. Most megfelelô formában, egy szépen el-
készített sírkeret, valamint román és magyar nyelvû
szöveggel feliratozott obeliszk állít méltó emléket az
itt nyugvó katonáknak.

A megemlékezô és felszentelési ünnepségen elsô-
ként Msgr. Tury László nagyprépost tartott átfogó
megemlékezést az itt történtekrôl, és adott hangot
azon örömének, hogy sikerült végre neki és segítô-
társainak ezt az emlékmûvet megvalósítania. „Nem
volt könnyû feladat, évek kellettek megvalósításá-
hoz” – mondotta. Nt. Higyed István ny. református
lelkipásztor magyar és román nyelven elmondott be-
szédében egészítette ki a nagyprépost úr szavait, és
emlékezett meg az elhunytakról. Ezután Msgr. Szil-
vágyi Zsolt általános helynök idézte meg a múltat a
püspökség archívumában talált korabeli feljegyzé-

seknek és adatok alapján. Szavait a tömegsír felszen-
telése követte, amely alatt a jelenlevôk magyar, né-
met és román nyelven imádkoztak.

A felszentelési ünnepség után a résztvevôk elhe-
lyezték a síron a kegyelet és a megemlékezés koszo-
rúit és virágait. Ezután kért szót Radó János ny. ezre-
des, a tömegsír létrehozója, aki a hadisírok és a kato-
nai emlékmûvek kölcsönös gondozásáról szóló, a
2008 márciusában aláírt román–magyar kétoldalú
egyezmény alapján kijárta az engedélyek, a pénz-
gyûjtés és a sír elkészítésének nem zökkenômentes
útjait. Segítôtársat talált Constantin Gomboš szemé-
lyében, akivel ketten egy román nyelvû könyvet is
kiadtak az itteni fogolytábor történetérôl, az akkori
idôkrôl és a megemlékezô sírhely létrehozásáról. A
jelenlevôk még néhány percig néma fôhajtással bú-
csúztak nemzetünk e fiatalon elhunyt áldozatairól,
akik itt, az újkissodai temetôben alusszák örök álmu-
kat. Köszönjük mindazoknak, akik ezt a megemléke-
zést megvalósították. Az itteni áldozatok nyugodja-
nak békében – az utódok méltó tisztelete és megem-
lékezése mellett –, és az örök világosság fényesked-
jék nekik. Az alábbiakban a Matricula defunctorum
Parohiae rom.-cath. Frateliae, Temesvár VI. tomus I.
p. 110–125. bejegyzései alapján közöljük a tömegsír-
ban 1945. január 24. és április 7. között eltemetett
magyar hadifoglyok névsorát:

1. Ágoston Vendel (-, Szabadszállás)
2. Ajtorján Mátyás (-, Budapest)
3. Andó – (-,-)
4. Antal József (49 éves, Cegléd)
5. Asztalos Géza (21, Székesfehérvár)
6. Bajerlesz Tibor (-, Budapest)
7. Bakó Lajos (-, Budapest)
8. Balázs Imre (34, Budapest)
9. Bálint József (22, Pilisvörösvár)
10. Baráth Lajos (-, -,)
11. Becker Imre (-, Adony)
12. Blazik Vilmos (51, Budapest)
13. Bolya János (-, Somodi)
14. Bögre János (48, Budapest)
15. Buzár Pál (-, Budapest)
16. Czirbusz Károly (45, Budapest)
17. Csupor László (49, Budapest)
18. Dankó János (41, Újkígyós)
19. Deák István (42, Újpest)
20. Dezsô Balázs (35, Nagyvárad)
21. Dobi Sándor (49, -)
22. Domanics András (47, Budapest)
23. Dugos Antal (19, Ercsi)
24. Edu Nikolaus dr. (52, Budapest)
25. Engelhardt Imre (-, Budapest)
26. Fancsali András (-, Budapest)
27. Farkas Sándor (46, Cegléd)
28. Fekete Kálmán (52, Kálló)
29. Fenyves Árpád (35, Balaton...)
30. Fuczin Gyula (45, Hercegszántó)
31. Ghiozan László (-, Maliste)

Nemzetünk áldozataira emlékeztünk
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32. Ginczel István (38, Fülöpszállás)
33. Grimmel János (-,-)
34. Gudmann Péter (18, Pesterzsébet)
35. Gyurkó Gyula (24, Ungvár)
36. Hegedûs János (22, Budapest)
37. Hencze Rudolf (-, Budapest)
38. Herceg László (-, Kaposvár)
39. Hochbauer Johann (-,-)
40. Hochloner János (-,-)
41. Holczer Tibor (19, Pestszentlôrinc)
42. Holosi József (-, Budapest)
43. Horváth István (52, Budapest)
44. I... Árpád (34, Budapest)
45. Ihos György (45, -)
46. Izsák Mihály (33, Süvegháza)
47. Kállai Tibor (17, Budapest)
48. Kamendus István (46, Budapest)
49. Kapics Béla (55, Mezôkeresztes)
50. Kara László (45, Szeged)
51. Károk Antal (41, Zsámbék)
52. Károlyi György (47, Vásároszsombék)
53. Kiss Ferenc (30, Szentendre)
54. Kiss József (44, Budapest)
55. Koczur Tamás (-, Budapest)
56. Köttel Ferenc (46, Bácska)
57. Lányi Mátyás (-, Budapest)
58. Lazai Lajos (-, Budapest)
59. Magyar Péter (37, Kemse)
60. Malik Rudolf (45, Budapest)

61. Mányoki Ferenc (47, Cegléd)
62. Maradics Mihály (61, Balatonfüred)
63. Marjai István (54, Budapest)
64. Mihályi József (29, Magyaróvár)
65. Molnár István (38, Soroksár)
66. Molnár Lajos (31, Felsôgalla)
67. Nagy János (53, Tárnok)
68. Nagy Sándor (-, Nádasladány)
69. Neufrist... (-,-)
70. Noll Antal (49, Pécs)
71. Nyerges István (-, Székesfehérvár)
72. Olczer József (52, Duna...)
73. Onda László (-, Cegléd)
74. Paschk Ferenc (-, Odicsa)
75. Petz Mihály (-, Budapest)
76. Pillmann Pál (31, -)
77. Pimaritz Károly (38, Kassa)
78. Pomandik Gyula (46, Budapest)
79. Prizvor Imre (-, -)
80. Pusztai Árpád (30, Gyôr)
81. Radár Sándor (-, Tamásd)
82. Ráduly József, ifj. (-, Érd)
83. Retter Pál (37, Dég)
84. Robok János (-, Budapest)
85. Rosta István (34, Majsapuszta)
86. Safranek Lajos (64, Budapest)
87. Sáfrány András (37, Arad)
88. Safu Márton (36, Szovic)
89. Sashalmi József (-, Eger)
90. Schidt István (-, Gyöngyös)
91. Schidtgehjuk Mihály (-, Máramaros)
92. Seiben István (-, Budapest)
93. Seifer Márton (45, Szováta)
94. Sisák István (39, Kistelek)
95. Sribék György (41, Budapest)
96. Stille Ottó (-, -)
97. Szabó Ferenc (-,-)
98. Szalai Lajos (-, Sárod)
99. Szederkényi József (-,-)
100. Székely Károly (39, Tengôd)
101. Szekér János (-, Szentély)
102. Szentiványi Mátyás (53, Balatonföldvár)
103. Szederhalmi József (-,-)
104. Szoboszlai Antal (25, Komárom)
105. Timár György (49, Martonvásárhely)
106. Tompos András (-,-)
107. Tóth Zoltán (21, Nyíregyháza)
108. Török István (-, Pestújhely)
109. Vajda József (37, Budapest)
110. Varga József (-, Cegléd)
111. Vajda József, vitéz (-, Székesfehérvár)
112. Virányi Ferenc (35, Budapest)
113. Vögele Ferenc (49, Budapest)
114. Weber István (-, Budapest)
115. Zsigmond András (33, Budafok)
116. Zsinkó József (42, Budapest)

BOÉR JENÔ

A Temesvár-újkissodai obeliszk
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A közelmúltban a szerencsés
véletlenek egybeesése folytán
Barcsay Jenô és mûvészete gyak-
ran került az érdeklôdés központ-
jába. Tavaly decemberben a Ko-
runk Galéria szervezésében lát-
hattunk egy gyûjteményes, érték-
megôrzô kiállítást Kolozsváron a
Bánffy palota termeiben, ahol
Barcsay Jenô nevével és munkái-
val is találkozhattunk. Késôbb
Kántor Lajos Barcsaytól Vincef-
fyig címû könyvét mutatták be
szintén a kincses városban a Gau-
deamus könyvesboltban, mindkét
eseményrôl Német Júlia írását ol-
vashattuk a Szabadság hasábjain.
Ugyanakkor a Kelemen Lajos Mû-
emlékvédô Társaság közbenjárá-
sára készült emléktáblát is lelep-
lezték a mester szülôházán a me-
zôségi Katona egykori jegyzôi kú-
riáján.

Barcsay Jenô a Mezôség egyik
nagy szülöttje. E barátságos vidé-
ken amerre a szem ellát, gabona-
földek, dombok sorakoznak. A tó-
rendszer nyugati részén szétszórt
kis falu fekszik: Katona. A polgár-
mesteri hivatal közvetlen szom-
szédságában a múlt századfordu-
ló vidéki kúriáinak jellegzetes
épülete áll. Egykoron, az 1900-as
években jegyzôi kúria volt.   Vala-
mikor az 1980-as évek elején a Ko-
runkban Barcsay Jenôrôl írt tanul-
mányban a következôket írtam:
„E házat egykori lakója teszi ne-
vezetessé. Úgy hiszem, ma már e
ház megérdemelne egy emléktáb-
lát. Kicsit, szerényet, de tiszteletet
keltôt, mint egykori lakója, Bar-
csay Jenô volt. Mert itt született
1900 januárjában a magyar képzô-
mûvészet e kiváló egyénisége, in-
nen indult egy életút, melyet ma
már joggal emlegetnek olyan ne-
vek társaságában, mint Szinyei
Merse Pál, Moholy-Nagy László,
Viktor Vasarely, Kepes György.”
Nos, alig több mint húsz év eltel-
tével emléktábla áll Barcsay Jenô
szülôházán. 

Barcsay Jenôrôl szükségszerû-

en kettôs képet alkottunk: Barcsay
a festômûvész és Barcsay a peda-
gógus. Ám ennél ô valójában jó-
val több volt: jelenség. Az az em-
ber, akit mindenki ismert festésze-
térôl, mozaikjairól, a televízió és a

rádió mûsoraiból, vagy akár kira-
katok fotóiból. Kicsiny, gondozott
alakja, ápolt fehér szakálla min-
denhol tiszteletet keltett, ahol fel-
tûnt. Sétabotjával, tanáros külsejé-
vel, szemüvegén átvillanó szigorú

Galéria

Barcsay Jenô tanár és festômûvész emlékére

Takács Gábor: Barcsay Jenô
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tekintetével maga volt az élô törté-
nelem. Alakja szervesen illeszke-
dett be környezetébe, mintegy alá-
húzva tér és forma egységérôl ki-
alakított elméletét. Közismert
alakja nemcsak kiállítótermekben
és múzeumokban volt ismeretes,
a kabarék szövegírói is szívesen
éltek a lehetôséggel, hogy utalja-
nak rá. És itt hadd meséljek el egy
rövid kis történetet. A nyolcvanas
évek közepén Budapesten jártam,
és alkalmam volt megnézni egy
kabarémûsort Rátonyi Róbert elô-
adásában. Ebben a mûsorában
Rátonyi Róbert a képzômûvészet
mai helyzetét taglalta, a különbö-
zô elburjánzott irányzatokat állí-
totta pellengérre. Egy adott pilla-
natban így fogalmazott: „Nem így
látta ezt a nagy Szinyei Merse, de
még Barcsay mester se”. Barcsay
az az ember volt, akit a miniszter-
tôl az utcaseprôig mindenki Jenô
bácsinak szólított. Abban a sze-
rencsés helyzetben voltam, hogy
személyesen ismerhettem, több
alkalommal is interjút készíthet-
tem vele, és nagyon sokat tanul-
hattam tôle. Húga, Erzsike néni
Szamosújváron élt. Én abban az
idôben Szamosújvárra ingáztam.
Barcsay Jenô évente többször
meglátogatta húgát, ilyenkor utá-
nam küldött, sokat beszélgettünk,
bíztatott, bátorított, kijavított és
tanácsokkal látott el. Mindig a
legnagyobb hálával és szeretettel
gondolok vissza ezekre a találko-
zásokra. Megajándékozott a Mû-
vészeti anatómia, a Tér és forma,
valamint Kepes György A látás
nyelve és A világ új képe a mûvé-
szetben és a tudományban címû
kulcsfontosságú munkákkal, és
kitûnô pedagógiai érzékkel pró-
bált bevezetni  a képzômûvészet
gazdag tárházába. 

Egy meleg, koratavaszi nap
délelôttjén látogattam meg Buda-
pesten Kodály köröndi otthoná-
ban. Beszélgettünk mûvészetrôl,
irodalomról, zenérôl – mindarról,
ami az akkor 84 éves Barcsay Jenô
életét betöltötte. A második emele-
ti, kényelmesen berendezett, me-
leg hangulatú lakás hûen tükrözte
a mûvész finom, érzékeny lelkivi-
lágát. Mindössze a szoba sarkába
elhelyezett festôállvány árulkodott
lakója hivatásáról. A falakon körbe
könyvespolcok, magyar, angol,
francia és német nyelvû könyvek-
kel zsúfolva. Itt-ott hanyagul he-
verô könyv, egy-egy Weöres Sán-
dor- vagy Juhász Ferenc kötet. A
galéria gerendáiba erôsített kettôs
fogantyú tanúskodott arról, hogy a
mûvész életmódjában a testedzés-
nek is megvolt a maga jól megha-
tározott helye. 

A beszélgetés lassan beindult.
A kezdetrôl Barcsay Jenô így me-
sélt: „Életemet a véletlenek soro-
zata alakította. Nem gondoltam
rá, hogy festô lehetek. A véletlen
összehozott két olyan emberrel,

akik életemet irányították. Gulyás
Károly rajztanár ajánlott be egy
nagyon gazdag úrnak, Soófalvy
Ilyés Sándornak, aki havi 400 ko-
ronával segítette tanulásomat.
Szegény szülôk gyermekeként de-
hogy jutottam volna fel máskép-
pen Budapestre. 1920-ban kerül-
tem be a Képzômûvészeti Fôisko-
lára. Határtalanul boldog voltam,
hiszen olyan emberek között él-
hettem, mint Szinyei Merse Pál,
Lyka Károly, Vaszary János, Csók
István és Rudnay mester.” 1945-
ben a Budapesti Képzômûvészeti
Fôiskola tanára lett, és itt tanított
harminc éven át, hetvenöt éves
koráig. A képzômûvészeti fôisko-
la tanáraként a minisztérium ha-
tározott kívánságára anatómia
könyvet kellett készítenie. Így
született meg 1953-ban az immár
18 nyelvre lefordított Mûvészeti
anatómia címû könyv. Több év
vázlatain keresztül rajz és szöveg
szerves módon kapcsolódik egy-
máshoz, a könyv lapjai mind-
mind külön élvezhetô mûvészi ér-
tékû rajzok. Barcsay Jenô nevét
hallva mindenek elôtt Mûvészeti
anatómiájára gondolunk; ez a
munkája vall leghívebben az em-
ber iránti szeretetérôl. A könyv
minden lapja egy-egy vallomás az
emberi test szépségébe, a termé-
szet harmóniájába vetett hite mel-
lett, ez a kötet nélkülözhetetlen a
mûvészi oktatásban. Az 1954-ben
kiadott Mûvészeti anatómiájáért
Kossuth-díjat kapott. A könyv
második kiadásához készült elô-
szóban Lyka Károly a követke-
zôket írta: „Ebben a nagy mûben
mintegy kezet fog egymással tu-
domány és mûvészet. A szellem e
két hatalmas motorja egyesül itt,
hogy megvilágítsa a természet
legszebb remekmûvének, az em-

Az illusztrációként használt grafikák Barcsay Jenô munkái.
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beri testnek formarendjét. Évezre-
deken át ez volt a mûvészet leg-
nemesebb becsvágyának tárgya,
mert hiszen az ember az embert
érzi át a legbensôbben”. Idôrend-
ben második nagy jelentôségû
munkája az Ember és drapéria
1958-ban látott napvilágot, majd
az 1966-ban megjelent Forma és
tér címû munkájában negyven év
festôi és grafikai munkásságáról
ad számot, annak mûvészeti és
mûvészetelméleti tapasztalatait
összegezve. 

Barcsay Jenô mûvészetében
elemi erôvel kap kifejezést a szü-
lôföld szeretete. Azok a formák,
szép dombok, amelyek a Mezôsé-
get jellemzik, végig kísérik egész
életét. Még nyolcvanegynéhány
éves korában is szeretettel mesélt
a Katonát körülvevô dombokról,
a Csuháról, a Nyimásról, a Koncs-
nitról és a Párostyáról. A monu-
mentalitás foglalkoztatta. Festé-
szetében a monumentalitást nem
a méret, hanem a foltok és a for-
mák aránya határozza meg a
vásznon. Kis méretû képeket fes-
tett, ezekbôl alakította ki késôbb
nagyobb kompozícióit. Barcsay
Jenô mindig szívesen és színesen
mesélt. A tájról például azt vallot-
ta, hogy az maga a természet. A
táj alatt voltaképpen mindazok-
nak a dolgoknak a sokaságát, tö-
megét értjük, amelyek a termé-
szetben jelen vannak: dombok,
házak, fák, felhôk, stb. Ezeknek az
összességébôl alakul ki a táj.
„Nem tudok elképzelni egy for-
mát tér nélkül. Ha egy formának
nincs tere, akkor az a forma nem
is él. A forma akkor kezd élni,
amikor össze van forrva a saját te-
rével” – hangoztatta. Vallomása a
festészetrôl a következô volt:
„Minden képet úgy kell megfeste-

ni, hogy egy kicsit izgassa a nézôt,
elgondolkoztassa. Minél keve-
sebb eszközzel minél többet, a
gondolatok minél nagyobb átvitt
értelemben vett gazdagságát kife-
jezni, ez lehet a mûvészet csúcsa”. 

Festészetének vissza-visszaté-
rô témái az embert foglalkoztató
kérdéseket vizsgálják. Ember-
alakjai leegyszerûsített, kétdimen-
ziós síkban kelnek életre, mint
mozgással telített képi jegyek.
Festészetében a tónusértékek a
kép egyensúlyának lényeges ele-
mei.  Kiemelkedô munkái: A
munkáslány, Kôhegy, Szentend-
rei házak, Dombos táj, Beszél-
getôk, Gyászolók, Boltívek, Féle-
lem stb. Grafikáiban nyomon
követhetô a Mezôség sajátos motí-
vumainak mûvészi metamorfózi-
sa, amely a késôbbiekben a Szent-
endrei táj képével azonosul. Grafi-
káiban a mezôségi táj dombok, há-
zak, fák, felhôk, gabonatáblák
szerves összességébôl alakul ki, és
keretbe foglalva kap életre. Réz-
karcaiban példátlan egyszerûség-
gel bontja elemeire a tájat, meg-

döbbentô módon érzékelteti a ga-
bonatáblák hullámzását.

Barcsay Jenô munkásságában
igen fontos szerepe van a mozaik-
nak. Ezekben egységgé ötvözôdik
a régi világ hangulata a mai élet
és a konstruktív építészet követel-
ménye. Szentendrei mozaikját a
Megyei Mûvelôdési Központ szá-
mára készítette 11 x 3 méteres mé-
retben. E mozaikon nem találunk
természethû részleteket. Az ala-
kok csak jelzettek, a fejek koron-
gok, az arcra utaló jelek is hiá-
nyoznak. A szentendrei mozaik
stílusa visszanyúlik a bizánci mo-
zaik erôteljes elôadásmódjához.
Szigorú formarendjét érzelmileg
motiválják, drámai feszültséggel
töltik meg az ellentétes színhar-
móniák. 

Életének fontos állomása Szent-
endre. 1965-ben a Zenta utcában
vásárolt magának egy kis telket, a
rajta lévô házat átalakította, és új
otthonra lelt benne. Az év nagy
részét, áprilistól októberig Szent-
endrén töltötte, ahol a kopár dom-
bok nagyon emlékeztették a mezô-
ségi tájakra. Már az elsô alkalom-
mal, amikor 1929-ben Szentendré-
re került tudta, hogy ehhez a
helyhez és környékéhez soha nem
lesz hûtlen.

Nagyon röviden beszéltünk
Barcsay Jenôrôl és mûvészetérôl.
A téma mindenképpen sokkal
több idôt és teret igényelne. A Ke-
lemen Lajos Mûemlékvédô Társa-
ság közbenjárására készült emlék-
táblával törleszthettünk vajmi ke-
veset a pedagógus, a festômûvész
és az ember Barcsay Jenôvel
szembeni sokévi adósságunkból. 

TAKÁCS GÁBOR
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Elnök úr! Hölgyeim és uraim! Néhány nappal
ezelôtt a Magyar Köztársaság elnöke kint járt Len-
gyelországban, ahol két nagyon látványos rendez-
vényre is sor került. Az egyikre Varsóban, ahol a
Szent Kereszt Templom melletti épületen leleplezték
azt az emléktáblát, amelynek felirata szerint: II. Rákó-
czi Ferenc 1702-ben és 1711-ben hosszabb ideig ebben
a házban lakott. Az ünnepségen részt vett a lengyel
köztársasági elnök, Lech Kaczyñski is. A másik ha-
sonló jellegû ünnepségre Krosnóban, Dél-Lengyelor-
szágban került sor, ahol a bíróság utcafrontján olyan
emléktáblát avattak, amely a régmúlt azon tényét örö-
kíti meg, hogy a 18. század végéig a városnak azon a
pontján állt az úgynevezett Magyar kapu. Dél-Len-
gyelország minden nagyobb településén a dél felé ki-
futó fôút a Magyar, a Magyarországi nevet viseli. Uli-
ca Wengierska – olvasható az utcanév-táblákon.

Krosno jelentôs város volt a 16-17. században, s
gazdagságát a tokaji borkereskedelemnek köszön-
hette. A város mai polgárai fontosnak tartották, hogy
a Magyar utca egykori városkapujának emlékét
dombormûben örökítsék meg, így tudatosítva a len-
gyelekben ôseik hajdani magyar kapcsolatát, kötô-
dését. Avval már nem mondok újat, ha jelzem, hogy
magyar tömegtájékoztatás errôl az ünnepségrôl
semmilyen információt nem adott, kivétel a Duna
Televízió, amely röviden beszámolt Sólyom László
lengyelországi útjáról. 

Témánkról szólva; reflexszerûen azt szoktuk
mondani, hogy a magyar–lengyel kapcsolatok ezer
évre tekintenek vissza. Helyesbítenünk kell: nem
ezer évre, hanem ezeregyszáz esztendôre. Az 1970-
es években a dél-kelet lengyelországi Przemysl váro-
sában, amely most az ukrán határ közelében fekszik
– nagyapáink, dédapáink számára mennyire ismert
volt ez a helység! – egy lakótelep építése során sírok-
ra leltek az alapot ásó munkások. Értesítették a prze-
mysli Nemzeti Múzeum régészeit, akik megállapí-
tották, hogy nem ôsszláv temetkezési helyrôl van
szó, ahogy az elsô pillanatban vélték, hanem honfog-
lalás korabeli elôkelô magyar tisztségviselôk sírjai-
ról. A krakkói Michal Parczewski professzor és a
przemysli régész, Andrzej Koperski több évig tartó
kutatásba kezdtek, s arra tudományos meggyôzô-
désre, eredményre jutottak, hogy a 10. században, te-
hát a honfoglalástól körülbelül a 950-es évekig Prze-
mysl, Halics és Vlagyimir (magyarul Ladomér) tér-
ségében az egyik katonáskodó törzs nem kelt át a
Kárpátokon, hanem a Kárpátok északkeleti hágói-
nak védelmében berendezkedve államféleséget szer-
vezett. Ezen a területen és ennek szomszédságában
élô szláv népcsoportot lendzsánnak (lêdzianin) hív-
ták. Innen a lengyel népnév, amelyik egyébként a vi-

lág összes nyelvében – három kivételével – a pol tô-
bôl származik.

A lengyel állam Poznañ és Gniezno térségében
alakult meg a 10. század második felében, ahol a
polánok – a „megmûvelt földek lakói” – éltek. Ennek
következtében a „pol” különféle bôvítményeivel je-
lölik a lengyel népet. A magyarokon kívül a litvánok
és az ukránok népelnevezése utal a lendzsánokra. A
litvánok lenkasoknak, az ukránok lachoknak hívják
a lengyeleket.

A lengyel régészek és a lengyel koraközépkor ku-
tatói tudatában vannak annak, hogy ezen a terüle-
ten, Halics és Ladomér térségében volt egy olyan ál-
lamalakulat, amely szorosan kapcsolódott a honfog-
lalás idején a Kárpát-medencében berendezkedô,
szervezôdô magyar államhoz. Ez magyarázza
egyébként azt is, hogy a 11. század második felétôl
kezdve állandó igényük a magyar uralkodóknak,
hogy az említett térséget birtokba vegyék. Halicsföld
és Ladoméria hosszabb-rövidebb ideig volt többször
is a középkori Magyar Királyság része, míg az 1380-
as évek végén is Hedvig királynô, Nagy Lajos leánya
a kérdéses területet végleg a Lengyel Királysághoz
nem csatolta.

Tehát bizton állíthatjuk, hogy a szoros magyar–
lengyel kapcsolat ezeregyszáz évre tekint vissza.
Mindkét állam hasonló politikai feltételek, körülmé-
nyek között szervezôdött. Egyik sem a keleti keresz-
ténységet, tehát nem Bizáncot, hanem a nyugati ke-
reszténységet, azaz Rómát választotta, vagyis a pápa
egyházi felsôbbségét ismerte el, annak szellemi, poli-
tikai pártfogását kereste. A pápa ugyanis ellentétben
állt azzal a német–római császársággal, amely mind
a fiatal magyar, mind a fiatal lengyel államot befo-
lyása alá akarta vonni, vazallusává akarta tenni. Az
ellenállás sikeres volt, s így Lengyelország és Ma-
gyarország elkerülte Csehország sorsát, amely feje-
delemségként betagozódott a német–római császár-
ságba, s hosszú ideig nem is tudott királysággá
szervezôdni.

Ebbôl az idôszakból, a középkorból egy korsza-
kot és személyt szeretnék kiemelni. Nagy Lajos leá-
nyának az uralkodását, Hedvig királynôét. 1382-ben,
amikor Nagy Lajos meghalt, a korábbi szokások
alapján fiú utódot kellett volna választani, de a ma-
gyar királynak csak lányai voltak. Három lánya. A
lengyel köznemesség komolyan megszabta annak a
feltételeit, hogy a tizenkét évig lengyel trónon is ülô
Nagy Lajos lányát lengyel királlyá válassza. Ráadá-
sul a legnagyobb leány, Mária Luxemburgi Zsig-
mond menyasszonya volt. A lengyelek a Luxembur-
gi-, Habsburg-, Brandenburgi-, Wittelsbach-dinasz-
tia tagjait nem kívánták trónjukon látni. Emiatt Má-

Enciklopédia

„Egy a lengyel a magyarral”
A lengyel–magyar történelmi kapcsolatok kulcspontjai
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ria nem jöhetett szóba. Végül Nagy Lajos legifjabb
leányát, Hedviget választották meg királynôvé, pon-
tosabban királlyá. Ennek korábbi alku-fundamentu-
mát azok a feltételek alkották, miszerint Nagy Lajos
király – az adók leszállításán túl – elfogadta annak
feltételeit, hogy a lengyel nemesség – mai fogalmak
szerinti jogi személyként – szinte társuralkodója a ki-
rálynak. Ez veti meg a késôbbi lengyel nemesi köz-
társaság alapját. Hedvig tíz-tizenegy évesen lett Len-
gyelország királya, és miután nagykorú lett, házas-
ságot kötött Jogaila litván nagyfejedelemmel. Ez a
frigy politikai jellegû házasság volt, mert a Litván
Nagyfejedelemség perszonáluniót kötött a Lengyel
Királysággal. Így jött létre Európa területileg legna-
gyobb önálló állama, amely a 15. században majd-
nem egy millió négyzetkilométert ölelt föl. És létre-
jött Európa második legtartósabb uniója is. Az elsô
az a magyar–horvát unió volt, amely a 11. század
végétôl formálisan 1918-ig fennállt. A lengyel–litván
unió 1386-tól egészen a kettôs állam felosztásáig,
1795-ig létezett.

Hedvig királynô alakjához számos legenda
fûzôdik. Ô volt az, aki újjáalakította a krakkói egye-
temet. A krakkói egyetem 1364-ben alakult meg, de
nem volt teljes jogú, gyakorlatilag a hivatalnokkép-
zés feladatát töltötte be. Teljes jogú egyetemmé – te-
ológiai karral és orvosképzéssel kiegészítve – Hed-
vig királynô tette halála évében, 1399-ben. (Ebben
odaadóan támogatta ôt férje, Jagelló Ulászló is.)
Hedvig volt az, aki a személyes kincseit, ruháit és az
ékszereit is felajánlotta az egyetemnek. Ha elme-
gyünk Krakkóba és látjuk a régi kollégiumi épülete-
ket a Jagelló utcában – gyönyörû reneszánsz udvará-
val együtt –, jusson eszünkbe, hogy ôket Hedvig
királynô adományából vásárolták az egyetem akkori
vezetôi. Az 1996-ban szentté avatott Hedvig volt az,
aki a pápánál kijárta, hogy 1399-tôl – mint említettük
– teljes jogú egyetemé válhasson a krakkói universi-
tas. Ennek magyar szempontból azért volt jelentôsé-
ge, mert 1460 és 1520 között több mint ezerkettôszáz
magyar, pontosabban magyarországi, „hungarus”
diák tanulhatott falai között. (A magyar kollégium a
Bracka utcában állt.) Az egyetemnek számos magyar
professzora is volt.

A kapcsolatokat a 15. században elmélyítette az
is, hogy 1440-ben Magyarországon Jagelló uralkodót
választottak a trónra, éspedig a 16 éves Jagelló
Ulászlót. Nem tévesztendô össze a késôbbi Dobzse
Lászlóval. Miért döntött így az akkori magyar politi-
kai elit? A török veszély miatt. Már két évvel koráb-
ban Habsburg Albertet is azért választották meg ma-
gyar királlyá, hogy a szervezôdô Habsburg Biroda-
lom a maga katonai és gazdasági erejét, a Magyar Ki-
rálysággal megnagyobbodott ország déli határainak
a védelmére tudja fordítani. Ez volt a célja a Jagelló
Birodalom uralkodóinak a magyar trón emelésével
is. Miután Jagelló Ulászló esküt tett arra, hogy meg-
növekedett birodalma déli magyar határait fogja vé-
delmezni, tömegével jöttek a – fôként nincstelen –
lengyel nemesek a magyar végvárakban harcolni.
Szolgálatukért a krakkói kincstár pénzzel vagy bir-
tokkal fizetett. Lengyel szempontból a rövid életû Ja-
gelló Ulászló magyarhoni uralkodása nem volt nép-
szerû a Lengyel Királyságban, mert kiürítette a krak-
kói kincstárat.

A középkorban irigylésre méltón szoros volt a
magyar–lengyel kapcsolat. Ha már a 15. századnál

tartunk, megemlíthetô, hogy akkor teljesen termé-
szetes volt az is, hogy Jan Dlugosz, a legnagyobb
lengyel krónikaíró Vitéz János nagyváradi püspöki
levéltárában kutatott. A krakkói egyetem mellett
Krakkó magyar jelentôsége a mohácsi katasztrófa
után tovább nôtt. Ekkor, a 16. század második felé-
ben több mint százötven könyvet adtak ki a krakkói
nyomdákban. Utolsó nemzeti királyunkat Báthory
Istvánnak hívják. Magyar részrôl tragédia az, hogy
nem magyar trónon ült! Rex Stefanust a lengyelek
valóban az egyik legnagyobb királyuknak tartják.
Trónra lépése különösen Erdély vonatkozásában tet-
te szorossá a magyar–lengyel kapcsolatokat. Tudjuk,
hogy a szervezôdô Erdélyi Fejedelemség elsô ural-
kodója, János Zsigmond I. (Öreg) Zsigmond lengyel
király és litván nagyfejedelem unokája volt. Fejede-
lemmé tételétôl kezdve Gyulafehérvár félig-meddig
lengyel udvarrá formálódott. János Zsigmond édes-
anyja – Szapolya János felesége – Izabella királynô I.
Zsigmond leánya volt. Így a lengyel közvélemény
tudatába beépült a kis Erdélyi Fejedelemség. Ráadá-
sul Báthory István a kerelôszentpáli csatában éppen
akkor verte tönkre a Habsburg párt seregét, amikor
az 1574-ben a lengyel királlyá választott Valois Hen-
rik pár hónapos lengyelhoni tartózkodás után a fran-
cia trón megszerzése érdekében hazaszökött Párizs-
ba, és a lengyel nemességnek új királyt kellett válasz-
tania. Hadvezéri rátermettsége, jó török kapcsolata,
a fejedelemség lengyel kötôdése miatt a lengyel ne-
messég számára Báthory ideális uralkodónak tet-
szett.

Gondoljunk bele, Báthorynak mekkora tekintélye
lehetett, holott alig 60 000–80 000 négyzetkilométer-
nyi államocskának volt a feje! A lengyel–litván állam
közel egymillió négyzetkilométerre terjedt ki. A te-
rületi különbség ellenére Báthory Istvánt választot-
ták lengyel királlyá. Szigorú feltételeket szabtak ne-
ki. Meg kellett fogadnia, hogy visszaszerzi a lengye-
lek számára a Baltikumot, amelyet Rettegett Iván ha-
dai szálltak meg, miáltal Oroszország végre meleg-
tengeri kikötôkhöz jutott. Báthory óriási teljesítmé-
nye volt, hogy a lengyel és litván nemességgel sike-
rült két évre elôre megszavaztatni az adót. Három
zseniálisan megszervezett és vezetett hadjáratával az
oroszokat – koronázási esküjének eleget téve – kiszo-
rította a Baltikumból, amely így ismét a lengyel–lit-
ván állam szerves része lett. Báthory volt az, aki a
lengyel hadsereget modernizálta. Létrehozta a csatá-
kat eldöntô nehézpáncélos huszárságot. Festménye-
ken, metszeteken, filmekben látható, hogy a páncé-
los huszárság szárnyakkal a hátán rohamoz, mint
például Bécs alatt éppen a törököket 1683 szeptem-
berében. Ez a szárnyakkal rohamozó lengyel huszár-
ság csak a mûvészek fantáziájában született meg. A
huszárok valóban föltették a szárnyakat, de csak ak-
kor, amikor bajtársaikat temették, és angyalokként
jelenítették meg magukat. Tehát a szárnyas huszár-
ság nem létezett, de létezett a csatát eldöntô nehéz-
páncélos huszárság, amely Báthory István nevéhez
fûzôdik. A lengyel nyelvbe emiatt szüremkedtek be
ekkoriban nagy számban magyar szavak, kifejezé-
sek. Például a karwasz – karvas – ahogy a kart bebo-
rító páncélt hívták. Vagy a kopja, a fokos, a sisak és a
– kontusnak – köntösnek hívott erdélyi viselet, ame-
lyet Báthory és környezete tett divattá lengyel föl-
dön.

Báthorynak külpolitikailag bonyolult, ellenséges
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európai környezetben kellett elfoglalnia a lengyel
trónt. Szinte mindenki ellene volt a Habsburgoktól
kezdve Rettegett Ivánon, a magát még mindig len-
gyel királynak tartó Valois Henriken át a branden-
burgi választófejedelemig, az angolokig. Meg kellett
gyôznie az európai közvéleményt arról, mik a céljai.
E célból négynyelvû újságot adott ki; lengyelül, lati-
nul, németül és magyarul olvashatót. Ô volt az, aki a
sajtó jelentôségét felismerve személyesen felügyelte
az újságot. Ha valaki olyan információt tett közzé
lapjain, amely sértette Báthory politikai terveit, célja-
it, annak feje bizony a kosárba hullott. De nem egy
nyomdászt nemessé tett, mert munkáját jól végezte.
Báthory buzgó katolikus volt, de megtorolta a más
vallásokon esett sérelmeket. Nem véletlenül írta Bá-
thory Istvánról Jan Kochanowski, a legnagyobb len-
gyel reneszánsz költô, hogy bár örökké élne, vagy
sosem született volna meg. Jelezve ezzel, hogy a len-
gyelek számára Báthory István országlása milyen
nagy politikai és erkölcsi értéket jelentett.

Báthory mellett a 16. század második felében a
lengyel–magyar kapcsolatok sajátos alakja volt Ba-
lassi Bálint. Édesapja ellen koncepciós pert indítot-
tak, ezért a család 1570-ben Lengyelországba mene-
kült. Krosno városa mellett 10 000 arany forintért vá-
rat, birtokot vásárolt egy ariánus családtól. Balassi
Bálint kitûnôen megtanult lengyelül is. Életében
megjelent egyetlen munkája, Michael Bock német fi-
lozófus magyarra fordított elmélkedése, A beteg lel-
keknek való füves kertecske a kamienieci várban s rész-
ben rymanówi vendéglátóiknál, pártfogóiknál szüle-
tett. Krakkóban adták ki. Lenyûgözô Balassi Bálint
zsenialitása, az a merészség, elegancia, ahogy a né-
met szöveget magyarra fordította. Egyetemen kelle-
ne tanítani e tizennyolc éves fiatalember bátorságát,
magabiztosságát, ahogy az oldalnyi körmondatokat
a gondolat ritmusának megfelelôen négy-öt mondat-
ra tördelve átülteti magyarra. Balassi költôi lángel-
méje legelébb fordítói zsenialitásában mutatkozott
meg. 

Attól kezdve, hogy Báthory István lengyel király
lett, szinte minden erdélyi fejedelem törekedett a
lengyel trón megszerzésére, Ez bizony 1657-ben ka-
tasztrofális következményekkel járt. 1655-ben
ugyanis Európa legnagyobb hatalma, a svéd király-
ság háborút indított a lengyel–litván állam ellen. Ez
a háború majdnem a lengyel–litván állam teljes szét-
hullásához vezetett. A Lengyel Királyságot a svédek,
a Litván Nagyfejedelemség nagy részét az oroszok
és a fellázadt kozákok foglalták el. A lengyel–litván
államot a felosztás veszélye fenyegette. II. Rákóczi
György erdélyi fejedelem úgy döntött, hogy Svédor-
szághoz csatlakozik, és a különféle oldalakról jött fi-
gyelmeztetések ellenére 1657 januárjában hatezer fô-
nyi erdélyi hadsereg átkelt a Kárpátokon, s egyesült
a hozzá csatlakozó kozákokkal, havasalföldiekkel. A
fegyelmezetlen hadak borzalmas pusztítást hajtottak
végre Dél-Lengyelországban. Ez a háború a szultán
engedélye nélkül kezdôdött, ugyanúgy, mint I. Rá-
kóczi György több hadjárata a harminc éves háború
idején. Ez utóbbiakat azonban Isztambul utólag
hagyta jóvá. II. Rákóczi György nem kapott utólagos
beleegyezést, csak meg-megismétlôdô tiltást. Emiatt
vállalkozása az erdélyi sereg pusztulásával végzô-
dött és azzal, hogy Erdélyt két ízben is feldúlták a
megtorló hadjáratra küldött tatár seregek.

A lángba borult ország drámája mintha igazolta

volna a 15. századi Lengyel–magyar krónika azon intel-
mét, amely 1000 körül fogalmazódott meg. A legen-
da szerint 1000 körül két küldöttség, a lengyel és a
magyar jelentkezett II. Szilveszter pápánál koroná-
ért. A krónika írója, a már említett Jan Dlugosz peda-
gógiai célzattal ostorozta a lengyeleket azon szava-
kat adván II. Szilveszter pápa szájába, miszerint „én
ezeknek a derék, erkölcsös, mintaszerûen viselkedô
magyaroknak adom a koronát, mert ti lengyelek ré-
szeges lumpok vagytok, pártoskodtok, és nem ér-
demlitek meg a Gábriel arkangyaltól kapott királyi
koronát. De felhívom figyelmeteket, hogy e két nép
egymással mindig békességben, barátságban éljen,
mert amennyiben egyik a másik ellen fordul, bizony
nagy bajt, szerencsétlenséget von magára”. II. Rákó-
czi György 1657-es hadjárata nyomán ez a szeren-
csétlenség valóban bekövetkezett.

A magyar–lengyel barátság ekkor már oly meg-
alapozott volt, hogy a lengyelek rövidesen elfelejtet-
ték az erdélyiek dúlását. II. Rákóczi György unokája,
II. Rákóczi Ferenc sikeresen együtt tudott mûködni a
lengyelekkel. Nem véletlen, hogy délkelet-lengyelor-
szági Brezán városában adta ki 1703-ban a fegyveres
felkelésre buzdító kiáltványt. A júniusban megindu-
ló hadjárat elsô szakaszában több száz lengyel dra-
gonyos támogatta II. Rákóczi Ferencet: A szabadság-
harc késôbbi éveiben nagy számmal harcoltak len-
gyelek a kurucok oldalán. A bonyolult politikai
helyzetben II. Rákóczi Ferenc 1709-ben, 1710-ben
még jelölt is lett a lengyel–litván trónra.

A 18. század Európájának térképét szemügyre
véve, szembeszökô területváltozásokat figyelhetünk
meg. A század derekán a lengyel–litván állam már
nem egymillió négyzetkilométert foglalt magába,
mivel a svéd háborúk után a Fejedelmi Poroszország
önállósulása után, az orosz térnyerés és a kozák fel-
kelések révén a több mint negyedmillió négyzetkilo-
méterrel lett kisebb, de még így is 740 ezer négyzet-
kilométert számlált. Ez a hatalmas ország az 1790-es
évek közepén eltûnt Európa térképérôl. A lengyel–
litván állam háromszori felosztása komoly figyel-
meztetés volt az 1790-tôl kezdve a nemzeti ébredés
állapotában lévô magyar nemesség számára is.

A lengyel–litván állam elsô területvesztô megráz-
kódtatása 1772-ben következett be. Mária Terézia
könnyekkel küszködve írta alá Lengyelország elsô
felosztásának dokumentumát. A Habsburg Biroda-
lom 83 000 négyzetkilométer területhez jutott, a Len-
gyel Királyság déli, délkeleti részéhez. A Mária Teré-
zia azzal altatta el lelkiismeretét, hogy mint Magyar-
ország királyának, királynônek – (Mária Terézia titu-
lusa: Königin von Ungarn) – joga van a megkaparin-
tott országrészéhez. Halicsföld – latinul Galícia – és
Ladoméria a középkorban a Magyar Királyság része
volt. Azóta minden magyar uralkodó a titulusai kö-
zött hordta a „Galícia királya” címet. Ô, Mária Teré-
zia is. Persze a 83 000 négyzetkilométerbôl, valójá-
ban csak 15–20 000 ezer négyzetkilométert tett ki a
történelmi Galícia területe.

1697-tôl kisebb megszakításokkal a szász válasz-
tófejedelmek ültek a lengyel trónon. Egy 18. századi
lengyel közmondás optimistán hirdette: „Egy dol-
god van a szász királyok alatt, ereszd meg a nadrág-
szíjad és növeszd a hasad…” Vagyis ne törôdj sem-
mi mással, csak egyél-igyál. A lengyel nemesség e
tunyaságban múlatta az idôt. Tagjai nem érezték
személyes sorsukon, hogy az ország milyen nyomo-
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rult állapotban van. A sokkos állapothoz az ország
elsô felosztására volt szükség. Ezt két évtizedes –
elôbb tétova, majd egyre határozottabb, céltudato-
sabb – reformkorszak követte. Ennek munkálatai
eredményeként 1791. május 3-án kihirdették a
lengyel–litván állam alkotmányát, amelynek célja,
hogy az ország modern nemesi-polgári állammá ala-
kuljon át. Egy év múlva II. Katalin cárnô fegyveres
erôvel számolta fel a lengyel reformerek táborát, s az
alkotmányt semmissé téve az országot a Porosz Ki-
rálysággal közösen 1793-ban felosztotta. Két év múl-
va – a Kosciuszko Tádé vezette szabadságharc leve-
rése után – bekövetkezett az újabb felosztás, amely a
lengyel–litván államot kiradírozta Európa térké-
pébôl.

A lengyelek a harmadik felosztás után kényszerû
természetességgel azt a hatalmat támogatták, amely
a három felosztóval, a három országrablóval hábo-
rúban állt. A három felosztó hatalom Oroszország,
Poroszország és a Habsburg Birodalom volt. Ebbôl
következôen a lengyelek elôbb a köztársasági, majd
császári Franciaországot támogatták légiókkal. A
Napóleon által propagandából a „a második lengyel
háború”-ként meghirdetett Oroszország-ellenes,
1812-es hadjáratában százezer lengyel vett részt. A
visszavonulást követôen is a lengyelek bizonyultak
Napóleon leghívebb szövetségesének. Emiatt az áll-
hatatosság miatt 1815-ben, amikor a bécsi kong-
resszuson egy évszázadra elrendezték Európát, a
lengyel ügyet kénytelenek voltak napirendre tûzni.

A lengyelek áldozatának végül az lett az eredmé-
nye, hogy az Orosz Birodalom határain belül létre-
hozták az úgynevezett perszonáluniós Lengyel Ki-
rályságot. A Lengyel Királyság több mint 125 000
négyzetkilométernyi területet ölelt fel. I. Sándor cár-
nak lengyel királlyá kellett magát koronáztatnia. A
kongresszusi Lengyel Királyságnak saját hadserege,
hivatalszervezete, parlamentje, oktatási intézmény-
hálózata volt. A Lengyel Királyságban voltaképpen
a Napóleon által 1807-ben létrehozott Varsói Herceg-
ség élt tovább. Ráadásul I. Sándor cár lengyel király-
ként azt az ígéretet tette lengyel alattvalóinak, hogy
az Orosz Birodalom által bekebelezett lengyel terüle-
teket vissza fogja a Lengyel Királysághoz csatolni. A
pétervári udvar nem fogadta tapssal az ötletet. El
tudjuk képzelni, az autokratikus Orosz Birodalom-
ban létezett egy kis államocska, amelyik az akkori
fogalmak szerint valóban liberális berendezkedésû
volt. 1819-ig cenzúra se mûködött a Lengyel Király-
ság területén, s rendszeresen össze kellett hívni a
kétkamarás országgyûlést. Ez az állapot nem marad-
hatott sokáig fenn, s jogai már I. Sándor alatt csorbát
szenvedtek. Az 1825-ben trónra lépô I. Miklós cár
lengyelellenes lépéseket fontolgatott, de végül 1829-
ben lengyel királlyá koronáztatta magát.

1830 júliusában Párizsban forradalom tört ki, s
két hónap múlva Belgium fegyveres harcban levált
Hollandiáról. Megrendült a Szentszövetség által lét-
rehozott európai rend. I. Miklós cár elhatározta,
hogy fegyverrel kényszeríti jobb belátásra a rakon-
cátlankodó Nyugat-Európát. Mivel azonban az
orosz hadsereg az 1828-29-es török háború idején ki-
vérzett, a cár elsô vonalban az érintetlen lengyel
hadsereget akarta Belgium, illetve Franciaország el-
len küldeni. Ezt megelôzendô a lengyelek felkelést
robbantottak ki. Az 1830. november 29-én kitört fel-
kelés szabadságharccá terebélyesedett, amelynek

1831-es tavaszi hadjáratában a lengyelek olyan fé-
nyes gyôzelmeket arattak az orosz hadak fölött,
amelyek még Puskint is kétségbe ejtették. Hazafias
felbuzdulásában azzal a javaslattal állt elô Becken-
dorf belügyminiszternél: azonnal indítsanak egy
francia nyelvû orosz lapot a lengyel propaganda el-
lensúlyozása céljából. Az orosz közvélemény felrá-
zására három lengyelellenes verset írt. Ezt csak azért
jegyzem meg, mert mindig úgy tanultuk, hogy a len-
gyel Mickiewicz, az orosz Puskin, a magyar Petôfi, a
román Eminescu a szabadság rokonlelkû költôi.
Körültekintôbben kell fogalmazni az ilyen jellegû
egyenlôségjel kitevésénél. A költôi zsenialitás nem
mindig párosul politikai morállal. (Ez napjainkban is
érzékelhetô!)

Európában, de különösen Magyarországon nagy
visszhangot váltott ki az a tény, hogy az oroszok le-
verték a lengyel szabadságharcot és I. Miklós fölszá-
molta a lengyel alkotmányt. A nálunk éppen szerve-
zôdô reformnemesség, az 1825 óta, sôt azt is mond-
hatjuk, hogy a hosszú megszakításokkal 1790 óta or-
szággyûléseken munkálkodó nemesség újra és újra
rádöbbent arra: nemcsak szabadságküzdelmet lehet
eltiporni, de nemzetet is fel lehet számolni. A ma-
gyarok szeme láttára semmisítették meg a lengyelek
Bécsi kongresszus által szavatolt konstitúcióját a ki-
rályságukkal együtt. Vagyis „az északi kolosszus”
anélkül hengerelheti le Európának ezt a térségét,
hogy ezzel Nyugat-Európa hathatós tiltakozását ki-
váltaná.

A lengyel dráma nagy visszhangra talált a ma-
gyar költôknél. Bajza Józsefnek az Apotheozisa, Vö-
rösmarty Mihály két verse, Az élô szobor és a Szózat a
legékesebb bizonyíték erre. Igen, a Szózat. A Szózat-
nak az a szakasza, amelynek sorai: „A sírt, hol nem-
zet süllyed el, / Népek veszik körül / S az ember
millióinak / Szemében gyászkönny ül”. 1849 ôszén
gratuláltak Vörösmartynak, hogy 1835–36-ban ilyen
zseniálisan elôre tudta látni a magyarok másfél évti-
zed múlva bekövetkezô a nagy tragédiáját. Vörös-
marty idegrohamot kapott e buzgóságtól, mondván,
a legnagyobb remények idején ilyen végkifejlet eszé-
be se juthatott… Tehát nem a magyarokról van szó,
hanem a lengyelekrôl. A népek által körülvett sírba
nem a magyarságot temetik, hanem a lengyel nem-
zetet. Ezt azért említem, mert nem hiszem, hogy a vi-
lágirodalomban van még egy nép, amelynek nemze-
ti imájában egy másik nép iránti szolidaritás jut kife-
jezésre. Ez a legbeszédesebb bizonyítéka annak,
hogy a lengyel kérdés 1831 után mennyire beépült a
magyar közgondolkodásba, köztudatba. Vagyis
nemcsak a politikai elit tudatába…

A reformkort átható együttérzés tartalma: a bal-
sors, amely a lengyeleket sújtotta, bennünket is le-
taglózhat. Ez ellen azzal tehetünk nap, mint nap, ha
a lengyelekkel tevôlegesen szolidaritást vállalunk.
Ennek az aktív együttérzésnek a lengyelek is tudatá-
ban voltak. Nem véletlen, hogy a lengyel szejm már
1831 nyarán köszönetét fejezte ki a magyar ország-
gyûlésnek. Történt kísérlet, amelynek során har-
mincegynéhány magyar vármegye feliratot akart el-
juttatni Ferenc császárhoz, hogy indítson akár hábo-
rút is Miklós cár ellen, aki a Lengyel Királyság fel-
számolásával a Bécsi kongresszus cikkelyeit megsér-
tette.

A lengyelek 1848-ban és 1849-ben példamutató
kiállásukkal hálálták meg a magyaroknak ezt az



együttérzést. A történeti irodalomban az rögzült,
hogy mintegy kétezer lengyel harcolt a magyaror-
szági és az erdélyi lengyel légiókban és a honvédse-
regben. Húszévnyi munka után 2007-ben kiadtam A
lengyel légió lexikonát, amelyben 2600 életrajzot tettem
közzé. Most készítem elô a lengyel kiadást, amely-
ben már a szabadságharcban részt vett 3400 lengyel-
nek az életrajza fog szerepelni – de lehet, hogy még
többé. Ebbôl következôen hozzávetôleg mintegy
négyezer ötszáz lengyel harcolt Magyarországon és
Erdélyben. A magyarországi lengyel légió parancs-
noka Józef Wysocki volt, aki a legfényesebb katonai
pályát futotta be a szabadságharc hôsei közül. 1848.
október végén, amikor Pestre érkezett, a lengyel
emigráció 1830-31-es tüzér hadnagya volt… Fél esz-
tendô múlva honvédtábornok lett. Rászolgált erre a
gyors karrierre, elismerésre. Volt persze tábornok,
aki mint sikeres hadvezér került be a magyar köztu-
datba: Henryk Dembiñskirôl (Dembinszky Hen-
rikrôl) van szó. Két ízben is kinevezték a magyar
honvédsereg fôvezérének. Egyik alkalommal sem
váltotta be a hozzá fûzött reményeket. Vele szemben
Wysocki, akirôl a Múzeum-kertben álló mellszobra
ellenére sem tud semmit a magyar közvélemény,
nemcsak a magyarországi lengyel légió parancsno-
kaként, de az északi hadsereg fôvezéreként is meg-
állta a helyét.

Az 1849 májusában Miskolcon Wysocki parancs-
noksága alatt összevont magyarországi lengyel légió
három gyalogoszászlóaljból, két kis dzsidásezred-
bôl, két félütegbôl és egy utászszázadból állott. A
Bem tábornok által felállított erdélyi lengyel légió
1849 júniusának és júliusának fordulóján két gyalo-
goszászlóaljból és egy dzsidásezredbôl állt s mintegy
kilencszáz embert számlált. Kossuth támogatta az
egyébként költséges dzsidásosztályok felállítását,
mivel a honvédlovasságnak nem volt dzsidásalaku-
lata, szemben az osztrák és az orosz hadsereggel.

A honvédhadban nemcsak lengyel légionisták és
lengyel honvédek szolgáltak, hanem hírszerzôk is.
Fontos tudni, hogy Dembiñskin, Bemen, Jerzy Bul-
haryn és Antoni Piotrowski ezredeseken kívül Kos-
suth is foglalkoztatott lengyel ügynököket. A hír-
szerzôi tevékenység eredményességére vonatkozó
legbeszédesebb adalék: 1849. április végén Dembiñs-
ki Kassára utazott, hogy a szervezôdô északi hadse-
reg fôparancsnokságát átvegye. Május 1-jén Hidas-
németiben kapta kézhez Józef nevû hírszerzôjének
jelentését, amelyet azonnal továbbított Kossuthnak.
Az ügynök arról számolt be, hogy Lembergben négy
nagy katonai raktár felépítése folyik, mert hamaro-
san várható, hogy az oroszok beavatkoznak a Ma-
gyarország elleni a háborúba, és az orosz fôhadsereg
rövidesen 112 000 emberrel négy ponton át fogja lép-
ni Galícia határait. Meg is adta a négy átkelési pon-
tot. És azt is jelezte, hogy már Krakkóban is épülnek
a katonai raktárak. Dembiñski hozzáfûzi, hogy nem
tud ezzel a jelentéssel mit kezdeni, de ha tartalma
valóban igaz, akkor nem Komárom térségében kelle-
ne majd a honvédhadakat összpontosítani, hanem
Magyarország északi területein.

Az intervenciós orosz fôsereg valóban azokon a
pontokon lépte át Galícia északi határait, amelyeket
a Józef nevû ügynök jelentésében megadott. A be-
magolt lecke monotonságával szokás mondani, hogy
1849 júniusában 200 000 orosz katona lépte át Ma-
gyarország határait. Tudatosodjék bennünk, hogy

Európa addigi történetében az oroszok soha ilyen
nagy létszámú hadsereget nem vetettek be. A napó-
leoni háborúk korában egy-egy hadjárat során maxi-
málisan 100 000 orosz jelent meg a hadszíntereken,
az 1830-31-es lengyel szabadságharcban ennél több:
130 000. I. Miklós cár akkora haderôt küldött a „láza-
dó” Magyarország ellen, hogy orosz hadsereg egy-
magában is le tudja verni a szabadságharcot. (A két-
százezer orosz katona támogatására még egy 60 000
fôs tartaléksereg is bevetésre készen állt.)

A szabadságharc leverése után lengyelek százait
sorozták be az osztrák hadseregbe. (Sokuknak kü-
lönféle büntetô századokban kellett szolgálniuk.) Az
orosz alattvalókra nem egy esetben szibériai szám-
ûzetés várt. Több tucat lengyel tisztet ítéltek hosszú
évekig tartó börtönre, sáncmunkára. A szabadság-
harcnak négy lengyel mártírja van: Karol d’Aban-
court százados, Konrad (a köztudat szerinti Kazi-
mierz) Rulikowski százados, Mieczyslaw Woro-
niecki (al)ezredes és a még 1849. február 6-án agyon-
lôtt krakkói származású pesti szabómester, Feliks
Szlawski.

Se a lengyel, se a magyar köztudatba nem épült
be az a tény, hogy az 1863–64-es (úgynevezett januá-
ri) lengyel szabadságharcban a külföldiek közül a
magyarok vettek részt legnagyobb létszámban. Ez a
szabadságharc volt Európa történetében az elsô mo-
dern partizánháború, amelynek során a lengyelek a
Miklós cár által felszámolt Lengyel Királyság terüle-
tén földalatti államot építettek ki – nemzeti kor-
mánnyal, közigazgatási hálózattal és hadsereggel.
(Ennek hagyományára épül majd 1939 és 1945 kö-
zött a hitleristák által leigázott lengyel területek föld-
alatti állama.) Az 1863 januárjában kirobbant sza-
badságharcban a lengyel egységek maximális létszá-
ma egy idôben húszezer fô volt. Soraikban összesen
négyszáz és ötszáz között mozgott a magyar önkén-
teseknek a létszáma. Közülük legismertebb Herman
Ottó, a híres ornitológus. Az 1863 szeptemberében
Panasówkánál halálos sebet kapott Nyáry Eduárd
ôrnagy s a Batorznál hôsi halált halt Wallis ôrnagy
emlékét krakkói fôkonzulként sikerült feltámaszta-
nom. 1994 óra a Lublini vajdaság központi megemlé-
kezésére minden év január 22-én Zwierzyniecben
Nyáry Eduárd kopjafájánál kerül sor.

A lengyel–magyar kapcsolatok kiemelkedô feje-
zete az 1956-os forradalom idôszaka. A lengyelek tu-
datában 1956 ôsze szorosan kötôdik ahhoz a szolida-
ritáshoz, amelyet a magyarok a II. világháború ide-
jén a lengyelek iránt tanúsítottak. Idén ünnepeljük a
lengyel menekültek befogadásának hetvenedik év-
fordulóját. A Teleki-kormány – Horthy Miklós kor-
mányzó jóváhagyásával – 1939. szeptember 18-án,
azt követôen, hogy a Vörös Hadsereg hátba támadta
Lengyelországot, hivatalosan is megnyitotta a len-
gyelek elôtt a határt. Azt a lengyel határt, amely
Csehszlovákia széthullása után 1939 márciusában
jött létre Kárpátalja Magyarországhoz csatolásával.
A helyreállt közös határnak igazából a lengyelek
számára lett óriási jelentôsége, mert hozzávetôleg
harmincötezer lengyel katona került az ekkor még
semleges Magyarországon keresztül Franciaország-
ba, ahol a Wladyslaw Sikorski tábornok vezetésével
megalakult lengyel emigráns kormány újjászervezte
a lengyel hadsereget. (A lengyel menekültek lélek-
számáról eltérô adatok olvashatók: egyes források,
visszaemlékezések 70 000 emberrôl, mások 100-11026
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ezer menekültrôl beszélnek.) A lengyel repülôsök
mintegy ezer fôs csapata is Magyarországon át jutott
Franciaországba, onnan pedig Angliába, ahol 1940.
augusztus végén a Romániából távozni tudó lengyel
pilótákkal együtt bevetésre kerültek. Az angliai légi
csatában lelôtt német gépek húsz százaléka a lengyel
harci pilóták tevékenységének eredménye volt. Az,
hogy a lengyelek a II. világháború összes frontján
harcolni tudtak, nem kis részben a Teleki-kormány
jóindulatának, baráti gesztusának köszönhetô. Nem
véletlen, hogy a menekülttáborok többsége Magyar-
ország déli részén szervezôdött meg.

A magyar politikai döntéshozók a lengyel kultu-
rális élet és az oktatás megszervezésére is lehetôsé-
get biztosítottak. Volt idô, amikor egyszerre 27 len-
gyel általános iskola mûködött Magyarországon. Öt
éven át Balatonboglár volt Lengyelország egyetlen
legálisan mûködô középiskolájának székhelye. Az
iskola falai között 1940 és 1944 között háromszáz
lengyel tett érettségi vizsgát. Az érettségi bizonyít-
vány természetesen a lengyeleket is feljogosította ar-
ra, hogy a magyar egyetemeken, fôiskolákon tanul-
hassanak, akárcsak azok a fiatal menekültek, akik-
nek egyetemi tanulmányait a háború kitörése szakí-
totta félbe 1939-ben.

A 20. század jelentôs lengyel költônôje, Kaz-
imiera Illakówiczówna Kolozsvárt élt. Baráti kapcso-
latok fûzték Szabédi Lászlóhoz, Tamási Áronhoz,
Jékely Zoltánhoz. A 20. század legnagyobb lengyel
esszéistája, Stanislaw Vincenz Verôcemaroson vé-
szelte át a háború éveit, s 1946-ban innen vonult
emigrációba. Jó barátja volt Áprily Lajos, aki tôle ta-
nult oroszul és lengyelül. Az idôs korában magyarul
kitûnôen megtanult Vincenz Magyarországról írott
elmélkedéseinek megállapításai ma is helytállóak.

A magyar–lengyel kapcsolatoknak még feltárat-
lan fejezete a Kelet-Lengyelországban megszálló fel-
adatot ellátó magyar haderônek a lengyelekkel
szembeni tisztességes viselkedése. Sajnos, szinte már
mind meghaltak azok a résztvevôk, akik e megszálló
haderôben szolgáltak. A lengyel emlékiratok adalék-
töredékeibôl kiolvasható, hogy a magyarok hány
lengyel mentettek meg az ukrán nacionalisták Vol-
híniában és Podóliában folytatott 1943-as etnikai
tisztogatásai során.

Andrzej Munk az 1957-ben készült (1958-ban be-
mutatott) Eroica címû filmjében állított sajátos emlé-
ket annak, hogy a Varsót 1944 augusztusában és
szeptemberében a Kampinosi erdôség felôl lezáró
magyar hadosztály miként mûködött együtt a város
felkelôivel, arra is hajlandónak mutatkozva, hogy át-
álljon a Honi Hadsereghez, amennyiben az garantál-
ni tudja, hogy a szovjetek szövetségesnek fogják te-
kinteni. Ezt a feltételt – a maga bizonytalan helyzeté-
ben – a Honi Hadsereg fôparancsnoksága nem tudta
szavatolni, s a magyarok együttmûködésérôl tudo-
mást szerzett gyanakvó németek a hadosztályt szep-
tember közepén hazaküldték a Románia átállásával
hadi szempontból súlyos helyzetbe került Magyar-
országra.

Birtokomban van egy stencilezett magyar–len-
gyel társalgási szótár, amelyet a háború alatt adott a
Honi Hadsereg a magyarokkal való szóértés céljá-
ból. Ebben olyan kifejezések olvasható, mint „adok
egy üveg vodkát, kérek cserébe egy géppisztolytá-
rat...” „Egy oldal szalonnáért kötszert, gyógyszert
kérek…”, „A járôrötök ekkor és ekkor járja be a kije-

lölt útvonalat, békén hagyjuk…” Tudjuk, hogy a len-
gyel Honi Hadsereg egységei és a magyar katonaság
között fegyveres összetûzésre ritkán került sor.

1944 ôszétôl 1956 ôszéig tizenkét év telt el. A len-
gyelekben még mélyen élt annak emléke, hogy a ma-
gyarok – a maguk lehetôsége szerint – az elsô pilla-
nattól kiálltak mellettük. És kiálltak 1956 októberé-
ben is. Október 23., a forradalom kitörésének elôz-
ménye és körülménye a legfôbb bizonyítéka ennek.
Hiszen a lengyel zászlók és transzparensek, jelmon-
datok alatt a Bem szoborhoz vonuló tüntetôk egyik
célja a nyomásgyakorlás volt. Az, hogy a hatalom
számára Magyarországon is a pár nappal korábban
Varsóban bekövetkezett változások szolgáljanak a
konfliktuskezelés mintájául. Wladyslaw Gomulkát,
akit az 1940-es és 1950-es évek fordulóján a Nagy
Imrét sújtó hasonló váddal – nacionalista elhajlás,
jobboldaliság – iktattak ki a hatalomból s tartottak
szigorú házi ôrizet alatt, október 21-én Moszkva
elôzetes jóváhagyása nélkül választottak meg a Len-
gyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának
elsô titkárává. A demokráciát s a szovjet függés lazí-
tását követelô, antisztalinista kiállású Gomulka szá-
mított ekkor a világ legnépszerûbb lengyelének. Elsô
titkárrá választása után tartotta meg élete legbátrabb
beszédét, amelyet október 23-án teljes terjedelmében
közölt a Szabad Nép. A budapesti tüntetés egyik,
lengyel példát követô és követelô célja: Nagy Imre
azonnali beemelése a hatalomba, s a sztalinizmus
bûnével kompromittálódottak eltávolítása a közélet-
bôl… Ez csak a szovjet tanácsadókat Lengyelország-
ból kiebrudaló Gomulkának sikerült – az elkövetke-
zô hetekben. E siker feltétele a magyar forradalom és
szabadságharc volt.

Azt ugyanis senki se tudta, hogy Hruscsov októ-
ber 21-én Varsóból hazatérve, ahol eredménytelenül
próbálta befolyásolni a Lengyel Egyesült Munkás-
párt Gomulkát elsô titkárrá választó VIII. plénumát,
az este összehívott politikai bizottsági ülésen kijelen-
tette: engedetlenségéért ki kell tekerni Gomulka nya-
kát. Végül Nagy Imre nyakcsigolyáját törték el. Ô
lett az áldozat… A szovjet módszereket testközelbôl
ismerô Gomulka azonban tisztában volt azzal, ha
nincs az elemi erôvel kirobbant magyar forradalom,
amely a lengyelországi változásokról elterelte
Moszkva figyelmét, elôfordul, hogy ôt akasztják fel.
Gomulka a magyar forradalom alatt és a leverést
követô hetekben tisztességesen viselkedett. Lengyel-
nek mutatkozott és nem kommunistának. Követte a
lengyel társadalom példáját. Segítôkész volt: 1956
novemberében 600 millió értékben szállított – vissza
nem térítendô áruhitelként – szenet, építôanyagot,
élelmiszert Magyarországnak.

Az elsô vöröskeresztes repülô – kötszerrel,
gyógyszerrel, élelmiszerrel – október 25-én Lengyel-
országból érkezett Budapestre. Katonai gép volt, s a
lengyel hadsereg készleteibôl töltötték fel. A segély-
adományt a lengyel hadsereg vezérkari fônöke állí-
totta össze. Ezt követôen november 3-ig még tizenöt
lengyel gép landolt a magyar fôváros közelében.
Nem csak gyógyszert és élelmet hoztak, hanem új-
ságírókat is, akik a forradalom szellemében tájékoz-
tatták a lengyel közvéleményt mindarról, ami Ma-
gyarországon történt. A lengyel rádió riportere, Ma-
rian Bielecki például a november 4-i budapesti har-
cokról szinte helyszíni közvetítést adott. A lengyelek
úgy élték meg 1956 ôszének budapesti küzdelmét,
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mintha a varsói felkelés hôsies és reménytelen harca
folytatódnék. Hihetetlen barátság, rokonszenv és sze-
retet áradt a magyarok felé. Ráadásul Gomulka szá-
mára a magyar helyzetre való hivatkozás volt az, ami
a forrongó lengyel társadalmat csillapítani tudta,
megfékezhette. Ha nem fegyelmezzük magunkat, ak-
kor ugyanaz fog történni Lengyelországban, mint
Magyarországon – hiszen ismerjük az oroszokat – su-
gallta Gomulka, aki ebben a vonatkozásban szövetsé-
gesre talált a házi ôrizetébôl sebtében kiengedett és
Varsóba szállított Stefan Wyszyñski bíborosban. 

Gomulka nemcsak Lengyelországban volt nép-
szerû 1956 ôszén, 1957 tavaszán, hanem Magyaror-
szágon is. A magyar társadalom által megvetett Ká-
dár pontosan tisztában volt ezzel, miként azt is tud-
ta, hogy november 4-e után milyen ártalmas szere-
pet játszottak rá nézve a lengyel újságírók. Novem-
ber 11-én mindegyiküket kiutasította Magyarország-
ról. Belgrád felé kellett távozniuk. Azt is tudnunk
kell, hogy az egész világtól kapott társadalmi ado-
mányoknak húsz-huszonöt százaléka Lengyelor-
szágból érkezett. A lengyel áldozatkészség bizonyí-
téka a véradás is: 16 000 ember jelentkezett a véradás
több óráig tartó procedúrájára. 1956 ôszi lengyel
helyzetének sajátossága, hogy a katowicei ávéhások
egyik állománygyûlésük után testületileg elmentek
vért adni a magyar felkelôknek.

1958. június 18-án a Katowice közelében fekvô
Chorzówban a Budapesti Honvéd és a helyi sziléziai

csapat, az élvonalbeli Ruch Chorzów barátságos lab-
darúgó mérkôzést játszott egymással. Két nappal az-
elôtt történt Nagy Imre és négy társa kivégzése.
Hogy mi történt a stadionban, annak híre nem biz-
tos, hogy eljutott Magyarországra Kádárhoz. Go-
mulka azonban megkapta az errôl szóló hangulatje-
lentést, amely minden bizonnyal nem töltötte el
megnyugvással, sôt annak ellensúlyozásául nem
sokkal ezután Gdañskban tartott beszédében már
helyeselte a budapesti akasztásokat…

A chorzówi meccsen 15 000 ember vett részt, és a
közönség a magyar mártírokra emlékezve kikény-
szerítette az egy perces néma vigyázzállást. Tehát a
nagyvilágban ekkor, ilyen tömegben Nagy Imréék
mellett – két nappal meggyilkoltatásuk után – csak a
lengyelek álltak ki tüntetôen…

A fentebbi adalékok is bizonyítják, a ma-
gyar–lengyel barátság olyan érték, olyan páratlan je-
lenség a világtörténelemben, amelyet nekünk köte-
lességünk megôrizni, ápolni és építeni. Békés idôk-
ben ez mintha nehezebb feladat volna, mint a törté-
nelem által diktált drámai helyzetekben.

KOVÁCS ISTVÁN

*Kovács István elôadása elhangzott az MTA ülésén
2009 júniusában.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Ünneplô Közönség!

Több kerek évforduló is okot
ad ma nekünk az ünneplésre,
megemlékezésre. 150 éve szep-
tember 30-án született és 80 éve
augusztus 17-én hunyt el az egész
magyarság egyik legkedvesebb
írója, Benedek Elek.

E helyet, ezt az emlékházat,
melyet Benedek Elek emeltetett és
feleségérôl, Máriáról nevezett el
Marinak – mi a ház homlokzatán
112 éve olvasható – éppen 40 éve
avatták Emlékházzá, melynek ak-
kor kulturális és politikai jelentô-
sége és üzenete is nagy volt. Hi-
szen 1956 után ez volt az elsô
ilyen jellegû kulturális intézmény
Erdélyben.

Benedek Elekre emlékezünk
ma itt! És ha tovább boncolgatjuk
az életét és munkásságát, újabb és
újabb dátumokat szedhetünk elô,
melyek önmagukban is okot ad-
hatnának ünneplésre. Így például

három gyermeklapja közül kettô is
ebben az évben kerek évforduló-
val bír: 120 éve indította útjára
Pósa Lajossal elsô gyermeklapját,
Az Én Újságomat, amely az elsô
hazafias szellemû gyermeklap
volt. Második gyermeklapját, a Jó
Pajtást pedig kereken 100 eszten-
dôvel ezelôtt adta elôször a gyer-
mekek kezébe. Ez utóbbiban Se-
bôk Zsigmond volt a társa, akinek
a Dörmögô Dömötör történeteket
is köszönhetjük.

Tisztelt Közönség! Ma és az el-
múlt és az elkövetkezô héten Sop-
rontól ide, Kisbaconig, de még to-
vább Kézdivásárhelyig, a Kárpát-
medencében, de lehet még az
Üveghegyen is túl élô magyarság,
sôt a világ magyarsága e falu szü-
löttét ünnepli. Szinte nincs olyan
település, melynek legalább egy is-
kolájában vagy könyvtárában ne
emlékeznének meg e kis falu nagy
fiáról, mindenki Elek apójáról.

Kevés olyan író van, akirôl

bizton állíthatjuk, szinte minden-
ki, aki a magyar kultúrán nevel-
kedett, szinte mindenki, aki az
ábécét magyarul tanulta, legalább
hallott róla, olvasta vagy hallotta
legalább egy meséjét, történetét,
és legalább annyit mindenki tud
róla, hogy mesemondó, meseíró
volt.

Benedek Elek meséit szinte az
anyatejjel együtt szívja magába
ma is minden gyermek. Azért ma
is, mert az elmúlt 120 évben min-
den magyar ember Benedek Elek
meséin cseperedett fel. Akkor is
Elek apó meséit mondták és
mondjuk, amikor már nem is tud-
ták vagy tudtuk, hogy ezt vagy
azt a mesét, kis történetet is neki
köszönhetjük, akár írta, akár gyûj-
tötte, akár feldolgozta azt.

Igaz ugyan, hogy a hivatalos
kultúrpolitika megteheti, hogy
alig vesz róla tudomást, a magyar
irodalomtörténet-írás pedig felej-
tésre ítélheti, de ô akkor is ott van

Az ismeretlen Benedek Elek,
avagy adalékok egy készülô bibliográfiához
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a magyar fejekben, a magyar szí-
vekben és a magyar tankönyvek-
ben is, mivel az elsô osztályokban
az ô mûvein keresztül tanulunk ol-
vasni. És ott van szelleme a ma-
gyarországi kisiskolásoknak szánt
tankönyvek jelentôs részében, mi-
vel azok népismereti és tájismere-
ti struktúrája most is az, amit Be-
nedek Elek és néhány szerkesztô-
társa úgy száz évvel ezelôtt meg-
határozott. Ugyanis Benedek Elek
nem csak meseíró volt, hanem
tankönyvíró is, éppen úgy, mint
szépíró, ifjúsági író, újságíró, szer-
kesztô és nem csak újságoknak,
hanem sokak – több száz – szerzô
mûvének éppen úgy, mint egy sor
kalendáriumnak szerkesztôje év-
tizedeken keresztül. De emellett
jelentôs volt irodalomszervezô te-
vékenysége, és megállta helyét
kritikusként és politikusként is.
És mindezek mellé hozzá kell ten-
ni, hogy korának egyik legharco-
sabb társadalomkritikusa volt, aki
nem új eszméket kergetet, hanem
olyan problémákat vetett fel,
olyan problémákra keresett vála-
szokat és megoldásokat, amelyek
a magyar nép és a magyar nemzet
életében újra és újra elôjönnek,
amikkel akár mostanában is küz-
deni kényszerülünk.

40 éve, 1969 májusában, itt eb-
ben a kertben, az Emlékház avatá-
sakor hangzott el az a beszéd,
amelyben Benedek Elek publi-
cisztikáinak elsô gyûjtôje és köz-
readója Balogh Edgár javasolta,
hogy „gyûjtsük ide Benedek Elek
összes írásait, leveleit, képeit, kor-
társainak és munkatársainak tel-
jes irodalmát, a hazai és nemzet-
közi folklór forráskincseit, az egy-
korú sajtót, a gyermeklélektan és
pedagógia, népmûvelés és nem-
zetiségi közügy alapkönyvésze-
tét, a székely önismeret és hely-
történet anyagát, s tegyük lehetô-
vé, hogy irodalmunk – fôleg a
gyermek és ifjúsági – és általában
is mûvészeti és közmûvelôdési
életünk ifjú tehetséges kutatói
küldetésben innen meríthessenek
kellô ismeretet és alkotó ihletet is
munkájukhoz. Benedek Elek háza
ne kegyhely legyen, hanem nyi-
tott és jövôbe lendítô szellemi rajt-
hely, tovább serkentô székely
olimpia”. Az azóta eltelt évtize-
dekben ugyan szállingóztak ide a
különbözô mûvek, alkotások,
újabb kiadások. Jöttek, mert eset-
leg szerzôjük, avagy szerkesztô-
jük úgy ítélte meg, hogy el kell
ide hoznia és itt elhelyeznie, hogy

az is a gyûjtemény részét képezze.
Jöttek ezek a mûvek postán és jöt-
tek autóval, de gyalog is. Azon-
ban számtalan olyan alkotás van,
amelyek soha nem jutottak el ide. 

Az elmúlt évtizedekben jelen-
tôsen megnövekedett Benedek
Elek mûveinek újrakiadása, de
szép számmal jelentek meg róla
szóló kisebb-nagyobb írások is.
Ezeknek a köteteknek, újságcik-
keknek, tanulmányoknak csak tö-
redéke került ebbe a házba, de
még a nagy könyvtárak sem ren-
delkeznek teljesnek nevezhetô ál-
lománnyal. Részben azért, mert
különbözô országok területén je-
lentek meg, részben azért, mert
kiadók nem tesznek eleget a köte-
lespéldány-szolgáltatásnak, más-
részt pedig azért, mert a háborúk
következtében egynehány el is
pusztulhatott.

Ma már tudjuk: Balogh Edgár
javaslata csak egy szép, színes és
egyben utópisztikusnak is han-
gozható álomkép maradt. De mi-
lyen szép álom! E hely nem lett
kutatóközponttá, pedig éppen-
séggel lehetett volna, de kellô
pénz és akarat nélkül sem akkori-
ban, sem most, sajnos nem való-
sulhat meg egy ilyen nagyszabású
vállalkozás. Ha Balogh Edgár ja-
vaslatának az elsô szavait vesszük
alapul, már azzal is problémáink
adódhatnak: gyûjtsük ide Bene-
dek Elek összes írásait! De vajon
tudjuk-e, ismerjük-e, hogy Bene-
dek Elek mit és mennyit írt?
Számba tudjuk-e venni mûveit,
hogy azokat tényleg egybegyûjt-

sük? Maga Benedek Elek sem
tudta pontosan hány kötetnyi
mûvet írt össze, és még inkább azt
nem, hogy hány kötetnyit szer-
kesztett. Ha mindehhez hozzá-
vesszük, hogy ezek a mûvek
számtalan kiadásban és variáció-
ban jelentek meg, látszólag meg-
oldhatatlannak tûnik a feladat, de
nem lehetetlen! Számba lehet ven-
ni ezeket a mûveket, pontos bibli-
ográfiai illetve, könyvészeti leírá-
sokat lehet ezekrôl adni. Igaz, ez a
munka nem látványos és még
csak túlzottan gyorsan sem lehet
végezni vele, de kijelenthetem,
hogy elkezdôdött, és jó ütemben
halad.

Benedek Elek könyveinek elsô
bibliográfusa, köteteinek elsô
rendszerbe szedôje Vezér Erzsé-
bet volt, az 1930-as évek elején.
Az ô doktori disszertációja, gya-
korlatilag Benedek Elek elsô mo-
nográfiája is volt. Vezér Erzsébet-
nek még arra is volt gondja, hogy
megpróbálja feltérképezni, egy-
egy kötetet hányszor és mikor ad-
tak ki. Persze korántsem volt tel-
jesnek nevezhetô ez a munka, de
évtizedeken keresztül ez volt a
legjobb összeállítás, és arról sem
feledkezhetünk meg, hogy az idô
elôre haladtával újabb és újabb
Benedek Elek kötetek láttak nap-
világot. Majd késôbb két újabb
monográfiával bôvülve a Bene-
dek Elek szakirodalom Lengyel
Dénestôl (1974-ben), majd Hege-
dûs Imre Jánostól (2006-ban és
idén) újabb könyvészeti összeállí-
tások láttak napvilágot, és még

Jó üldögélni Benedek Elek társaságában a kisbaconi iskolaudvaron. A szobor Varga
Mihály alkotása.
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újabbnak tekinthetô a www.bene-
dekelek.ro honlapon levô összeál-
lítás. Sajnos egyik sem tekinthetô
teljesnek, nem csak a kiadásszá-
mok, hanem az életében megjele-
nô alapkötetek számát illetôen
sem. Jelenleg az én kutatásaim jó-
val meghaladták a 160-as alapkö-
tetszámot, de további kötetek fel-
bukkanása várható, már csak
azért is, mert teljességgel feltárat-
lannak tekinthetô többek közt Be-
nedek Elek tankönyvirodalma, hi-
szen elemi és ismétlô (azaz ipari,
illetve szakmunkásképzô) iskolák
majdnem minden évfolyama szá-
mára írt tankönyvet, amelyek
több kiadást is megértek, de más
területeken is értékes tankönyvei
jelentek meg. Ezek a kötetek min-
denképpen megérnének egy
újabb tanulmányt vagy egy szak-
dolgozatot.

Az önálló kiadványok számát
feltárni és összesíteni nem kön-
nyû feladat, mivel szinte minden
nagyobb könyvtár szolgál olyan
Benedek Elek kötettel, illetve újra-
kiadásváltozatokkal, amelyek
más könyvtárban nem lelhetôek
fel. A könyvtári katalóguscédulák
leírásai is sokszor hagynak némi
kívánnivalót maguk után, nem is
beszélve arról a tényrôl, hogy a
hibás, rossz kiadási évvel, rossz
kiadó vagy nyomdajelzéssel, pon-
tatlan címírással leírt kötetekrôl,
néha azt is nehéz kideríteni, hogy
valójában hányadik kiadásról is
van szó. 

Többek közt Benedek Eleknek
a Testamentum és hat levél címû,
nagy sikert megért, életfilozófiáját
is jól tükrözô kötete például már a

kiadásának évében valójában két
(de lehet, hogy több!) kiadást is
megért. Az biztos, hogy ez a kötet
egy éven belül legalább három ki-
adást ért meg, de éppen e kötet ki-
adásainak a száma annyira bi-
zonytalan, hogy a 2006-os kiadásá-
nál a kiadó csak azt merte bizton-
sággal a kötetbe jegyezni, hogy az
1927-es hetedik kiadás alapján ké-
szült, de szinte biztos, hogy már
1927-ben sem tudták pontosan,
hogy a kötet hányadik kiadását ér-
te meg. Egészen biztos, hogy túl
volt a hetediken. És nem ez az
egyetlen hasonló sorsú kötete.

Vannak kötetek, amelyek
újabb kiadásváltozatairól csak a
nyomdajelzés változása enged
következtetni, ám némely esetben
még az sem, csak a címlap betûtí-
pusának változása sejteti, hogy
újabb kiadásról, avagy újranyo-
másról van szó, ami persze újabb
nyomozást igényelhet. Ahhoz,
hogy ezeket pontosan és bizton-
sággal leírhassuk minden egyes
kötetváltozatot kézbe kell venni,
megnézni és átnézni. 

Ennek a bibliográfiának a ké-
szítése kezdetekor azonban eldön-
töttük, hogy ha már kézbe vesszük
ezeket a köteteket, akkor a tartal-
mát is jegyezzük föl. Azaz, amikor
majd elkészül ez a könyvészeti
bibliográfia nem csak könyvtáros-
oknak fog segítséget nyújtani, ha-
nem pedagógusoknak, mûvelôdé-
si szakembereknek, gyermekekkel
foglalkozó személyeknek, de a
szülôket, avagy majd a kisdiáko-
kat is segíthet útbaigazítani, mivel
minden egyes Benedek Elektôl
származó mese, vers elbeszélés,

novella, tárca címe, ami eddig
önálló kötetben megjelent, megta-
lálható lesz benne, megmutatva,
hogy mely kötetekben találhatóak
meg, ezáltal megkönnyítve az
egyes mûvek megtalálását. De
másra is használható lesz. Vala-
mikor az 1990-es évek legelején,
amikor hirtelen megugrott Bene-
dek Elek könyveinek kiadása, Be-
nedek István – Elek apó unokája –
egy alkalommal megjegyezte
Gazda István tudománytörté-
nésznek, hogy jó néhány, a nagy-
apja neve alatt akkoriban megjele-
nô kötet valójában nem a nagyap-
ja mûve, azokat nem ô írta, azaz
Benedek Elek neve alatt ál-Bene-
dek Elek-mûvek jelentek meg. Ez
valószínû kiadói fogás lehetett a
saját könyveinek eladására. Úgy-
hogy igenis, tessék jól megnézni a
köteteket vásárláskor, fôleg a 90-
es évek elejérôl. Szörnyû dolog-
nak hangozhat ez, de valójában ez
is csak Elek apó nagyságát jelenti,
hogy neki a neve is elég egy újabb
kötet eladásához. Az persze még
mindig kérdés, hogy csak átdol-
gozásokról volt-e szó, ami elég
sûrûn jelent meg, avagy újabb cí-
mekkel is próbálták gazdagítani a
Benedek Elek irodalmat.

Az úgynevezett tartalomleírá-
sok hozzájárulnak ahhoz is, hogy
megfejthetô legyen: Benedek
Eleknek eddig mely írásai jelentek
meg kötetben s így a publiciszti-
káinak, különbözô cikkeinek, ta-
nulmányainak feltárása során
megnevezhetôvé válnak azok az
írásai, amelyek önálló kiadásban
még nem jelentek meg. Becsült
adat alapján ez életmûvének leg-
alább a 40 százalékát teszi ki, ha
nem sokkal többet. 

A korabeli napi- és hetilapok
jelentôs része alapos minôség-
romláson ment keresztül, sok kö-
zülük, ha kézbe akarjuk venni,
darabokra hullik és egyre nehe-
zebben hozzáférhetôk. Némely
példányok már egyáltalán nem,
esetleg alig fellelhetôk. Ha ezek-
bôl mégis sikerül fellelni a Bene-
dek Elektôl származó írásokat,
akkor kijelölhetôvé válnak azok
az utókor számára feledésbe me-
rült és így mindenképpen meg-
mentendô írások, amelyek által
Benedek Elek irodalmi mûködése
és arcképe is a valósághoz köze-
lebb vihetô. Azaz ezeknek az írá-
soknak a nagyobb részét, ami az
utókor számára értékes vagy fel-
tételezhetôen az lehet, kötetekbe
kell foglalni, mint ahogy azt tették

A közönség Nagy Nándorné Bardócz Orsolya és a vendégelôadók mûsorát hallgatja az
emlékház udvarán.



Ady és Petôfi, avagy teszik mos-
tanában Wass Albert és Márai
Sándor írásaival. Mivel ezen írá-
sok jelentôs része máig frissnek
hat, bizonyosan nem csalódnak
majd benne a mai kor olvasói
sem, hiszen a századforduló két
nagy harcos újságírója Ady Endre
és Benedek Elek volt. 

Amilyen galamblelkû volt a
meseíró, annyira kemény szavú a
közíró! Ez nem csak a félszáz év-
vel ezelôtt Balogh Edgár által
gondozott kötetekbôl derülhet ki,
amelyekben Benedek Elek egy ki-
csit szocialista írónak, de leg-
alábbis elôhírnökének mutatta be,
hanem annak a néhány éve a Ma-
gyar Tudománytörténeti Intézet
és a soproni Benedek Elek Peda-
gógiai Fôiskolai kar összefogásá-
val megindult kutatássorozatnak
is, amelynek eredményeképpen
két kötet már megjelent (a harma-
dik éppen a nyomdában, vagy
mostanra talán már ki is jött on-
nan), és Benedek Eleknek eddig
ismeretlen írásaiból ad közre vá-
logatást. Három kötetben több
mint 180 ismeretlen, avagy hozzá
nem férhetô írással. Remélhetôleg
elindult egy olyan folyamat,
amely egyáltalán nem kíván de-
heroizálni, de be kívánja mutatni
Benedek Elek sokoldalúságát.
Ezek után remélhetôleg az újab-
ban feltárt mûveibôl, melynek
száma több ezerre rúg, megindul-
hatnak a tematikus csoportosítás-
ban közreadott, Benedek Elek ál-
tal írt, de már egy új nemzedék ál-
tal szerkesztett kötetek sorozata.
Így már sokkal könnyebben
összegyûjthetô és feltárható Bene-
dek Elek életmûve. Az elôbbiek
véghezvitelét azonban meg kell
hogy elôzze ezeknek a mûveknek
a megkeresése és feltárása.

Ugyan azt meg tudjuk monda-
ni, hogy Benedek Elek hány lap-
nak volt az alapítója és fôszer-
kesztôje, de korántsem tudjuk
megmondani, hogy mely lapok-
nak volt ô a rovatvezetôje épp
úgy, mint azt sem, hogy az élete
folyamán hány lapban is jelentek
meg az írásai. Januárban még
csak 150 ilyen lapról volt tudomá-
som, azonban mostanra ez a szám
megközelíti a 250 újságcímet. Ha-
talmas szám! – fôleg ezeket tüze-
tesen végignézni. Annál is in-
kább, mert Benedek Elek rengeteg
álnevet használt. Néhány éve,
amikor megkezdtük a kutatáso-
kat, körülbelül másfél tucat álne-
vét ismertük. Ma ez a szám jóval

meghaladja a félszázat. Volt egy-
két nagyon ismert álneve, mint
például a Székely Huszár, avagy
az Elek apó. Ezeknek különbözô
változatait könnyû volt felismer-
ni, mint például az Sz. H.-t, avagy
E-ó.-t, de azt kevesen tudják pél-
dául, hogy az Elek apó nevet
megelôzte az Elek apa. Nem kívá-
nok itt elemzésekbe merülni, így
csak néhányat említenék az ismert
és ismeretlen álnevei közül: Góbé,
Kópé, Zeke, -k, Egy olvasó, A for-
dító, Igazmondó, Griff, Bús Szé-
kely, Fotografus, Huszár Benedek,
Huszár Zoltán, Gyorsíró, Senki,
Székely, A szerk., A szerkesztô,
Szókimondó, A tárcaíró, Vándor,
Vetô és Zeke Benedek, de ez a sor
még folytatható lenne. Sokat ezek
közül csak egy-két alkalommal
használt másokat korszakosan, és
egynémelyt élete végéig. 

Miért is volt szüksége ennyi
álnévre? Amikor elkezdte pálya-
futását, az újságírói álneveknek
nagy divatja volt. Az újságolva-
sók szívesen találgatták, hogy
egy-egy álnév vajon kit is takar, il-
letve, maga Benedek Elek sem
szerette volna, mint ahogy azt az
Édes anyaföldemben leírja, hogy
két álnevet a fölötte megjelent
cikk esetleges pikáns vagy egyéb
tartalma miatt összekapcsoljanak,
amikor a szerkesztôje esetleg
ilyen témát várt tôle. Továbbá ô
maga is szeretett játszani az álne-
veivel, idônként azokat az alka-
lomhoz, a megjelent írása tartal-
mához igazítani. És nem utolsó
sorban azért, mert sokszor fordult
elô, hogy egy lapnak, avagy ro-
vatnak a nagyobb részét maga ír-

ta meg, és lehet, furcsán hatott
volna, ha minden írása alatt csak
a neve szerepel: Benedek Elek.
Így akár egyazon oldalon találha-
tunk egy Benedek Elek, BE, Elek
apó, Eó, és esetleg még más elne-
vezéseket.

Ezeknek a készülô bibliográfi-
áknak másik hozadéka, hogy ez
alapján egy új, sokkal teljesebb
Benedek Elek életrajz is megírha-
tóvá válik és munkásságának,
egyéniségének mind több oldalát
megismerhetjük. Nyugodtan kije-
lenthetem, Benedek Elek kultusza
ezáltal csak nôni fog, de az a mé-
zes-mázos, csak gyermekeknek
író, sokszor ôt is gyermeteg lelkû
nagyapónak tartó közfelfogásból
kiragadjuk, s megadjuk az ôt
megilletô helyét is az irodalom-
történetben. Hiszen ô nemcsak
meseíró volt, de politikus, nemze-
tét féltô újságíró, irodalomszerve-
zô, népéért dolgozni és tenni aka-
ró munkás, de nem feledkezve
meg arról, hogy ô a mesék világá-
ból indult és oda is tért vissza!

Benedek Elek írói pályafutásá-
nak 50. évfordulóján nem akart
jubilálni, és kérte, ôt ne ünnepel-
jék. De ma itt, halála után, 80 év
távolságának tudatában, valószí-
nû mosolyogva tekint reánk, és
mindenkinek azt mondja, amit
utolsó szavaival üzent: „fô hogy
dolgozzanak!”

PERJÁMOSI SÁNDOR

(Elhangzott 2009. szeptember 27-én
Kisbaconban, a Benedek Elek emlékün-
nepségen)

Perjámosi Sándor és Nagyné Bardócz Orsolya és Dévai Nagy Kamilla, az emlékmûsor
elôadói a kisbaconi kertben.
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