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Varrottas / Emlékbe eltett kisruha / [Szép, de semmihez nem találó] 
Falvédő / Régi családi fotók, levelek – sorakoznak a címkék egy 
nagyobbacska dobozon, és ez csak egyetlen doboz a sok közül, amely 
várhatóan még sokáig diszkréten meg fog húzódni otthon, egy csendes 
sarokban. A költözéskor mindenki azzal biztatott: Meglátjátok, 

minden megtalálja majd a maga helyét. Egyelőre nem látjuk a nagy igyekezetet. 
Biztatgatjuk a tárgyainkat, tessenek helyet foglalni, de ők megbotlanak 
a küszöbben, féloldalasan rácsúsznak az első asztalra, kifityegnek a tömött 
szekrényből, és a katonás sornak az elejét sem látni. 

Egy másik dobozban egyelőre azonosítatlan egyedek, legfelül pedig: egy 
rézkilincs. Egy hajdani albérletbe jött pótkilincsnek hazulról, a százéves házból, 
utána viszont nem sikerült visszaszerelni a helyére. Ha a többi tárgy nem is, 
ez biztosan meg fogja találni a helyét – nekünk, erdélyi magyaroknak, Csipike 
óta különösen bensőséges a viszonyunk a rézkilincsekkel. Egy fotográfust öt évvel 
ezelőtt éppen egy ilyen tárgy indított arra, hogy megörökítsen apróbb-nagyobb 
épületrészleteket – Kegye Lenkének így születtek szülővárosában, Kolozsváron 
kiállításai ajtókról, kilincsekről, kovácsoltvas erkélyekről. Lapunkban Mihai 
Lisei beszél ezekről a képekről, amelyek úgymond látni tanítanak, a folytonos 
rohanásban időnként megtorpanni, vagy legalább lassítani egy szépen 
megmunkált, az idő nyomait és számos érintést őrző ajtó (és kilincse) előtt. 
Legtöbben ilyen zilált kapcsolatban állunk a régi tárgyakkal: ritkán tudunk 
turistaként bámészkodni ott, ahol nap mint nap eljárunk, az otthoni, megörökölt 
érdekességekkel pedig szintén idő híján nem tudunk eleget foglalkozni, hogy 
valahogy elfészkelődjenek egymás mellett, ne horzsolja a tekintetet, ha nem 
illenek össze: a szép százéves, gömbölyített sarkú, ki tudja már, mire való valami 
és a nélkülözhetetlen, ám minden patina nélküli, fontos használati kellék. 
Az előbbi tárgyak egy olyan korból jönnek, amikor egy házban még nem volt 
annyi minden. Most van bőven mindenféle, sőt – de keveset babrálunk velük, 
inkább a kétdimenziós világban élünk. Képernyős a munkánk, és az élet egyéb 
dolgai is, javarészt, vagy legalábbis igen nagy mértékben. De ne keseregjünk, 
ha így van: mi választottuk magunknak. Van, aki ki tud és ki is akar lépni ebből, 
más utat keres. Egyik volt osztálytársamnál jártam pár éve, a családja minden 
tagja kézműveskedik. A kályhától kezdve a bútorokig, a meleg színű szőttesekig 
valamennyi tárgy a kezük alól került ki. Minden emberi léptékű volt abban 
a házban, és takarosan sorakozott fel a másik, világos rendeltetésű munkaeszköz 
vagy dísz mellé. Akkor újra felsejlett bennem a régi, vissza-visszatérő vágyakozás 
arra a fajta munkára, aminek kézzel megfogható az eredménye. Takarózni 
lehet vele, inni lehet belőle, ételt lehet kavargatni vele vagy leteríteni vele az 
asztalt. Lehet, hogy nem kell feltétlenül foglalkozást váltani ahhoz, hogy 
ilyesmire vállalkozzon az ember. Nagyon sokan lazításképpen is teremtenek 
tárgyakat, barkácsolnak, festegetnek, vagy húsvétkor vetik bele magukat lázasan 
a tojásfestésbe, mintha egész évben egyébre sem vártak volna. És ha tényleg csak 
az az egy alkalom van egy évben, akkor is megéri belépni a tárgyak világába 
(most például döblecet farigcsálhatunk, annak van az ideje). Talán könnyebben 
rájövünk utána, mihez kezdjünk a dobozokban sorakozó, emlékeket és hosszas 
munkafolyamatokat őrző tárgyakkal. Talán maguknak a tárgyaknak is könnyebb 
lesz elfészkelődni egy számukra még ismeretlen környezetben. És az is lehet, hogy 
időnként, ha már órák óta fogva tart a képernyő, jólesik majd megsimogatni 
a billentyűzet mellett álló ismeretlen rendeltetésű, régi, de nagyon hálás tárgy 
buksiját.

Tárgyak és valóságok
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Fleisz János nem a szűken 
vett helytörténetírásra, 

hanem egy helyi tér 
gazdag feldolgozására 

törekszik. 

„Százszor is  
feláldozta volna magát”
Nagyváradon mutatták be Fleisz János legújabb, Nagysándor József aradi vértanú életéről szóló 
kötetét

Balla Sándor

Nagysándor József már hetekkel az 1849. október 6-ai drámai megtorlások előtt 
tisztában volt azzal, hogy valószínűleg kivégzik, ennek ellenére egy pillanatig 
sem gondolt arra, hogy elhagyja a süllyedő hajót. Nem tartozott a legkiválóbb 
magyar hadvezérek közé, ugyanakkor joggal tekinthető a magyar függetlenségi 
gondolat egyik legkövetkezetesebb hívének, aki nem írt sajtócikkeket, nem tar-
tott hangzatos beszédeket, szükség esetén viszont mindig a haza szolgálatába 
állt. Néhány honvédtábornok a véletleneknek vagy a hatalomvágynak köszön-
hetően jutott el a mártíriumba, a nagyváradi születésű Nagysándor Józsefet vi-
szont szépen kibontakozó, sikeres katonai pályaíve, valamint egyenes, tántorít-
hatatlan jelleme mintegy predesztinálta a vértanúhalálra.

Fleisz János nagyváradi történész idén 
augusztusban megjelent kötetében1 
tudományos alapossággal tárja elénk 
Nagysándor József honvédtábornok 
magán- és katonai életének főbb sza-
kaszait, a szabadságharcban betöltött 
szerepét, mártírhalálának körülménye-
it, valamint emlékezetét és kultuszát  
A könyvet dr. Velkey Ferenc történész, a 
Debreceni Egyetem Történelmi Intézete 
egyetemi docense mutatta be a nagy-
váradi Lorántffy Zsuzsanna Reformá-
tus Egyházi Központban október 6-án, 
az aradi vértanúk emléknapján. A be-
mutatón közreműködött Meleg Vilmos 
helyi színművész is.

Fleisz János 2004-ben már megjelen-
tetett egy részletes munkát2 Nagysán-
dor Józsefről, és eredetileg úgy tervez-
te, hogy a jelenlegi kötet az akkori kötet 
bővített, átdolgozott változata lesz. Ku-
tatásai során viszont folyamatosan új 
dokumentumokra bukkant, amelyek 
más megvilágításba helyezték a negy-
vennyolcas honvédtábornok életútját, 
így jelentősen átdolgozta a tizennyolc 
éve megjelent kiadványt. „Sok különb-
ség van a két kötet között. Fleisz János 
új forrásokat rendelt a kötethez, vala-
mint helyenként önkorrekciót is gya-
korolt, hiszen a történeti-tudományos 
diskurzus alakult a 2004-ben megjelent 
mű óta, és az eltelt tizennyolc évben 
a negyvennyolcas történeti anyagok 

felszínre hozása is szép iramban ha-
ladt” – mutatott rá Velkey Ferenc a kö-
tet újdonságaira 

A 380 oldalas könyv első fejezetében 
Nagysándor József életrajza olvasható  
Az új források felkutatásával Fleisz Já-
nos többek között végleg tisztázta azt, 
hogy a honvédtábornok nem 1804  ok-
tóber 17-én, hanem 1803  augusztus 19-
én született, és a nevét egybeírt, tehát 

Dr.

A kötet borítója
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enciklopédia 

Nagysándor József változatban hasz-
náljuk helyesen  Az olvasót számos 
idézet segíti abban, hogy megismerje 
a vértanú életútját, kirajzolódjon előt-
te Nagysándor személyisége és gon-
dolkodása; emellett egy romantikus 
szál is kibontakozik előttünk, ugyanis 
a kemény stílusú katonai levelek mel-
lett Nagysándor József érzelmes hang-
vételű írásokat is címzett, mégpedig 
unokahúgának, későbbi menyasszo-
nyának, Schmidt Emmának  „Az a na-
gyon bensőséges levelezés, amely fenn-
maradt az utókornak, egy mélyen érző, 
nagyon gondoskodó, a kölcsönös szere-
lemben önmagát megtaláló férfi képét 
rajzolja ki előttünk” – mutatott rá Vel-
key Ferenc 

Fleisz János nem a szűken vett hely-
történetírásra, hanem egy helyi tér 
gazdag feldolgozására törekszik. Doku-
mentarista stílusú történész, aki nem 
lektűr történelemkönyvet ír. Az élet-
út dokumentumokkal fel nem tárható, 
ködös, hiányos darabjait nem szövögeti 
tovább a történészi képzelőerőt felhasz-
nálva, helyette megáll a forrásoknál és 
a tényeknél, és csak annyi következte-
tést von le belőlük, amennyit azok meg-
engednek  Az anyagok és források egy-
befűzése, valamint az azokra érkező 
szerzői reflexió vezeti a történetszálat. 
Az idézett forrásokat a kiadvány utolsó 
részében helyet kapott dokumentum-
tárban ismerhetjük meg, amely a kötet 
mintegy harmadát teszi ki 

A könyv második nagy fejezete logi-
kusan felépített és jól követhető módon 
tárgyalja Nagysándor József katonai 

előrehaladását, amelyben kirajzolódik 
előttünk a vezérőrnagyi rangig emel-
kedő pályaív. Fleisz János munkája ré-
vén elénk tárul az a rendkívülinek tűnő 
jelenség – amely az 1848–49-es esemé-
nyek során mégsem számított egyedi-
nek –, miszerint egy katona a kapitányi 
rangtól a tábornoki rendfokozatig jut 
mindössze nyolc hónap alatt, miközben 
olykor harminc év is szükséges ehhez a 
rangemelkedéshez 

Nagysándor József már tizenöt éve-
sen megkezdte szolgálatát hadapród-
ként az osztrák császári hadseregben; 
előbb tüzér-, majd huszáralakulatoknál 
szerzett érdemeket, de betegsége miatt 
már 1844-ben nyugállományba kény-
szerült huszárkapitányként. A forrada-
lom kitörése után egykori barátai, ka-
tonatársai, bizalmasai felkérték, hogy 
álljon újra a haza szolgálatába  Nagy-
sándor József korábbi katonai szolgá-
latáért kiérdemelt nyugdíjával kényel-
mesen élhette volna tovább az életét, 
azonban a nemzet iránti elkötelezettsé-
ge és hivatástudata máshová szólította  

Már 1848 áprilisában jelentkezett a 
nemzetőrségbe, ahol őrnagyi rangot ka-
pott, majd Kiss Ernő és Damjanich Já-
nos oldalán harcolt a délvidéki szerbek 
ellen. Az egészségügyi állapota ekkor 
már nagyban megnehezítette azt, hogy 
huszárként lovagoljon, és nagy erőfeszí-
tésébe került neki a szolgálatteljesítés 
is. Velkey Ferenc kiemelte, hogy Nagy-
sándor József testi felépítése és egész-
ségügyi állapota már nem tette teljesen 
alkalmassá a hadviselésre, mégis, ami-
kor kellett, minden fájdalmát felülírva 
teljesítette a rá bízott szolgálatot 

Nagysándor József életpályáját ko-
moly haditettek gazdagítják, a kitün-
tetései is szép ritmusban követik egy-
mást  1848 júniusában a nádor a Pest 
megyei lovas nemzetőrség őrnagyává 
és parancsnokává léptette elő; majd a 
betegsége miatt újra visszatért a Bán-
ságba, ahol Nagykikinda kamarai biz-
tosa lett, és ő szervezte meg az ottani 
nemzetőrséget is. A novemberi harcok-
ban alezredesi rangban újra fegyvert 
ragadott, azonban a betörő szerb ha-
tárőrök túlerejével szemben nem tudta 
tartani Kikindát, így Nagyjécsára, majd 
később Nagybecskerekre vonult vissza. 
Csatlakozott a Bánságból teljesen kiszo-
ruló Damjanich-sereghez, majd a had-
ügyminisztérium ezredessé léptette elő. 
Később ismét rábízták az egyik dandár 
irányítását, Szolnokról az ő vezetésével 
verték ki a magyar dragonyosok a csá-
szári erőket; utóbbi tettéért érdemrend-
del tüntették ki  Nagysándor József úgy 
emelkedett fel a tábornoki karba, hogy 
mindegyik lépése jól megalapozott volt, 
és egyszer sem a hátszél fújta őt.

A könyvbemutató során szóba került 
Nagysándor József kapcsolata Kossuth 
Lajossal és Görgey Artúrral. A honvéd-
sereg fővezérét, Görgey Artúrt zavarta 
az, hogy Nagysándor József nagy tá-
mogatója Kossuthnak – úgy vélte, hogy 
a tábornok túlságosan kötődik a kor-
mányzati hatalomhoz  Nagysándor 
József valóban lelkes híve volt a kor-
mányzó-elnöknek, azonban az álta-
la kezdeményezett, 1849. április 14-én 
kimondott, majd április 19-én formá-
ba öntött Függetlenségi Nyilatkozatot 
– bár egyetértett vele – nem tartotta 
időszerűnek. A tavaszi hadjárat során 
a tábornoki karban felmerült az igény 
egy rövid idejű katonai diktatúrára is, 
a felszólalók között csupán két ellenző 
volt, az egyikük Nagysándor József volt, 
aki a polgári kormányzatot tartotta az 
egyedüli járható útnak  (A katonai dik-
tatúra végül 1849  augusztus 11-én lé-
pett érvénybe, és mindössze augusztus 
13-ig tartott – e három nap alatt Görgey 
Artúr volt Magyarország teljhatalmú 

Nagysándor József ott 
volt az 1849-es tavaszi 

hadjárat valamennyi 
fontosabb csatájában, 

különösen a váci és 
a nagysallói ütközetben 

remekelt. 

A szerző könyvét dedikálja a nagyváradi bemutatón. Balla Sándor felvétele
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vezére ) Más viták során is gyakran fog-
lalt állást Görgeyvel szemben, ez pe-
dig elmérgesítette kettejük viszonyát; 
azonban hadvezérként mindig elismer-
ték és tisztelték egymást  

Nagysándor József ott volt az 1849-es 
tavaszi hadjárat valamennyi fontosabb 
csatájában, különösen a váci és a nagy-
sallói ütközetben remekelt. A Buda visz-
szavívásáért folytatott hadműveletnek 
is ő volt az egyik központi alakja, oly-
annyira, hogy egy legenda szerint ő ér-
kezett meg először hadteste élén Buda 
várába  Fleisz János kutatásaiból kide-
rül, hogy ez ilyen formában nem igaz, 
mégis van valóságalapja: Nagysándor 
József személyesen részt vett az ost-
romban, s bár nem elsőként hatolt be 
Buda várába, az általa vezetett hadtest 
az elsők között volt – ennek ellenére a 
sikeres haditett után Görgey csak az 
I. hadtest más vezetőit méltatta győzel-
mi jelentésében 

Nagysándor József 1849  augusztus 
2-án, az I. hadtest tábornokaként né-
zett szembe Debrecennél az orosz cári 
főerők sokszoros túlerőben lévő seregé-
vel, és súlyos vereséget szenvedett  (Ez 
volt az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc utolsó ütközeteinek egyi-
ke, hiszen tizenegy nap múlva a Görgey 
vezette honvédsereg letette a fegyvert 
a világosi vár omladozó falaihoz közeli 
szőlősi síkon I. Miklós orosz cár csapa-
tai előtt.) A történelemkutatás ma már 
nem Nagysándort tartja a fő felelősnek 
a debreceni ütközetért, hanem akko-
ri vezérkari főnökét, Pongrácz Istvánt, 
aki Nagysándor nevében írta a jelenté-
seket és a parancsokat, és a rossz fel-
derítésért is ő felelt – a magyar fél azt 

hitte, hogy háromszoros orosz túlerővel 
állnak szemben, azonban ma már tud-
ni, hogy a cári erők legalább ötszörös 
túlerőben voltak. Ennek ellenére Nagy-
sándor Józsefnek volt felelőssége a hi-
bás hadműveletben, hiszen bármikor 
leállíthatta volna azt 

A korabeli források Nagysándor Jó-
zsefet egy olyan katonai vezetőnek írják 
le, aki jól teljesített a gyors reakciókat 
igénylő helyzetekben, a nagyobb csaták 
stratégiai átlátásához és irányításához 
viszont nem volt elég képzett és tehet-
séges  „Nagysándor József nem volt a 
legjobb stratéga, főleg az olyan össze-
tettebb katonai helyzetekben, amelyek-
ben túl sok információt kellett össze-
gezni. Vannak olyan hadvezérek, akik 
arra születtek, hogy egy meghatáro-
zott hadtestben szolgáljanak, mert több 
hadtest irányítása már meghaladja a 
képességeiket. Egy szabadságharc so-
rán azonban néha olyat kell vállalni, 
ami meghalad minket, mert nincs rá 
alkalmasabb ember. Nagysándor pedig 
mindig becsülettel, emelt fővel vállal-
ta a szolgálatot” – fogalmazott Velkey 
Ferenc 

Miután a szabadságharcot vérbe foj-
tották, a résztvevők – elsőként a magas 
rangú magyar katonai vezetők – ellen 
kegyetlen bosszúhadjárat indult  Nagy-
sándor Józsefet a császári vészbíróság 
felségsértés és hazaárulás bűne miatt 
ítélte halálra 1849  október 5-én másik 
tizenkét honvédtiszttel együtt. Másnap, 
október 6-án az aradi várbörtön udva-
rán, az akasztásra ítélt vértanúk közül 
ötödikként szólították őt. Amikor a por-
koláb a bilincseiért nyúlt, Nagysándor 
így szólt a hadbírók felé: „Hodie mihi, 

cras tibi”, amelynek jelentése: Ma ne-
kem, holnap neked. Amikor pedig a 
nyakán volt a kötél, akkor utolsó lehe-
letével azt kiáltotta: „Éljen a haza!”

Fleisz János több mint négyszáz for-
rást használt fel a kötet megírásához, 
ezek beszerzése olykor nehézséget oko-
zott, hiszen a koronavírus-járvány mi-
att a levéltárak egy ideig zárva voltak, 
így dr. Hermann Róbert budapesti egye-
temi tanár, a kötet szerkesztője sokat 
segített, köztük a Bécsből beszerzett 
dokumentumokkal  A továbbiakban 
a szerző hangsúlyozta: nagyon fontos 
volt számára az, hogy nagyváradi tör-
ténészként megismertesse a helybé-
liekkel Nagysándor József történetét, 
aki bár minden magyar hőse, mégsem 
alakult ki szélesebb körű kultusza szü-
lővárosában, Nagyváradon sem. Bár 
1873-ban felállítottak egy emléktáblát 
a vértanú szülőházánál – amelyen hi-
básan szerepel a neve –, de ezen kívül 
semmi más nem emlékeztet rá a város-
ban  1937-ben a román hatóságok leve-
tették az emléktáblát, amely a második 
bécsi döntés után visszakerült a helyé-
re, ebben az időben utcát és iskolát is 
elneveztek a volt honvédtábornokról  
„Jövőre ünnepeljük Nagysándor József 
születésének 220. évfordulóját, így idő-
szerű volna, hogy más emléket is állít-
sunk neki” – emelte ki Fleisz János 

Fleisz János végig nyitva hagyja azt a 
kérdést a monográfiában, hogy meny-
nyire számított jó vagy rossz hadvezér-
nek Nagysándor József, helyette jól do-
kumentált, részletes csataleírásokkal 
ismerteti előttünk a katonai döntéseit 
és szerepvállalását. Ugyanakkor Fleisz 
János is leszögezte, hogy Nagysándor 
hősiességéhez kétség sem fér, az ő már-
tíriuma tiszta és őszinte, ugyanis egy pil-
lanatig sem gondolt arra, hogy elhagyja 
a süllyedő hajót, pedig már hetekkel az 
aradi megtorlások előtt tisztában volt 
azzal, hogy valószínűleg kivégzik. „Nem 
volt a legjobb hadvezér, azonban a leg-
hazafiasabb volt, aki, ha kellett, száz-
szor is feláldozta volna magát a magyar 
haza szabadságáért, ezért örök példakép 
nemcsak a magyar, hanem minden em-
ber előtt” – nyomatékosította a történész 
a könyvbemutató végén.

Jegyzetek
1 Fleisz János: Nagysándor József tábor-
nok, „A magyar függetlenségi gondolat 
egyik legkövetkezetesebb híve”. Budapest, 
Line Design Kiadó, 2022, 380 oldal.
2 Fleisz János: A leghazafiasabb érzelmű 
tábornok. Nagysándor József (1804–1849)  
Nagyvárad, Europrint Kiadó, 2004, 330 
oldal 

A debreceni csata Zichy Mihály festményén. Kép: Wikipédia
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ós Károlyt is hasonló gondok és gondo-
latok foglalkoztatták és gyötörték, mint 
Dsida Jenőt: a magyarság sorsa a tri-
anoni kényszer-szétszórattatás után, 
különös tekintettel saját sorstársaira, 
az erdélyi magyarokra  Felejthetetlen, 
és a korszak alapforrásainak egyiké-
vé vált politikai röpiratában, a Kiáltó 
szóban megfogalmazta, s a Bibliából 
ismerős Hang mintájára elemezte az 
1920-ban jogilag is szentesített gazda-
sági, katonai, de alapvetően politikai 
érdekeken alapuló, békeszerződésnek 
csúfolt döntés várható következménye-
it, hatásait  

Dsida Jenő Psalmus Hungaricusa – 
amely a mai napig semmit sem vesz-
tett az elementáris erejéből – nemcsak 
a tudatáig, hanem a lelkéig hatolt, idő-
marta-faragta arcán megjelenő ér-
zelmeit, kicsorduló könnyeit nem szé-
gyellte, ennyivel neki is adóznia kellett 
fiatal marosvécsi helikonista társa 
költői tehetségének, s törékeny testét 
meghazudtoló erős emberi jellemének, 

valamint a 48-as daliás időket megjele-
nítő hazaszeretetének… 

Nem tudhatjuk, pontosan mi ját-
szódhatott le Kós Károly lelkében és el-
méjében, de valószínűsíthető, hogy az 
elismerés érzése mellett az írói, pon-
tosabban a költői és írói – hiszen ép-
pen tőle tudjuk, mekkora sikert aratott 
Marosvásárhelyen, 1910-ben a Kemény 
Zsigmond Irodalmi Társaságban az Ati-
la királról ének c. költeményével – vé-
nája miatt nem kihívásnak, önnön 
magyarsága művészi formában való 
megvallása kényszerének gondolta Dsi-
dának a jelenlétében megszületett, egy 
pillanatig reánehezedő, de összességé-
ben mégiscsak ösztönző, újabb irodal-
mi alkotásra késztető sikerét. 

Miután egy belső sugallat hatására 
egyre jobban meggyökeresedett ben-
nem az a meggyőződés, hogy Kós Ká-
rolynak meg kellett írnia a maga Psal-
musát, a maga vallomását  

Egy ilyen – feltételezhetően nagy ha-
tású írás – meg kellett jelenjen  Minden 

K

Sas Péter

Kós Károly hitvallása1

Egy belső sugallat 
hatására egyre jobban 

meggyökeresedett 
bennem az a 

meggyőződés, hogy  
Kós Károlynak meg kellett 

írnia a maga Psalmusát,  
a maga vallomását.

A Budai Nagy Antal színmű plakátja
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kiadványt átnéztem, mely feltétele-
zésem szerint tematikailag szóba jö-
hetett. Elsősorban a protestáns, főleg 
református témájú és tartalmú össze-
állításokat, válogatásokat kerestem, 
amelyek valamelyen módon az egy-
házukkal, a hitükkel összefüggésben 
lévő mozgalmakhoz kapcsolódtak. Így 
terelődött figyelmem az Országos Re-
formátus Napok (ORN) rendezvények-
re, melyeket 1939 és 1950 között tartot-
tak meg. Az első Országos Protestáns 
Napokat az Országos Bethlen Gábor 
Szövetség kezdeményezésére 1939-ben 
rendezték meg először. A kiindulópon-
tot a reformáció emlékére minden év 
október 31-én megrendezett évforduló 
szolgáltatta, melyet ahhoz kapcsolódó 
események láncolatává fejlesztettek 2 
A rendezvényeken elhangzott előadá-
sok az ORN kiadványaként Protestáns 
könyv sorozatcímen és római sorozat-
számon jelentek meg  A sorozatból el-
sősorban azokat a kiadványokat néz-
tem át, amelyek az 1940 és 1944 közötti 
észak-erdélyi ún  „kis magyar világ” 
időszakában láttak nyomdafestéket. 

Szerencsém volt, az 1942. évi IV. Or-
szágos Protestáns Napok (OPN) kapcsán 
megjelent kiadványban megjelent egy 
olyan Kós-írás is, melynek már a címe 
bizonyossá tette, hogy a keresett val-
lomásos megfogalmazásról van szó 3 
Közzétételét indokolhatja, hogy 1941-
ben az OPN a magyar szentírás témá-
ját állította központi témának. Akko-
ra igény jelentkezett iránta,4 hogy a 

Biblia-ünnep elnevezésű rendezvényük 
megadhatta az alkalmat ahhoz, hogy a 
következő esztendőben megalakulhas-
son a Magyar Biblia Társulat 5 A téma 
iránti figyelem indokolhatja a székes-
fővárosban, 1942. november 4-én, a Pro-
testáns Irodalmi és Művészi Esten Kós 
Károly aktualitásul szolgáló írásának 
felolvasását6 és akkori tematikus pub-
likálását 

Nyomtatásban – mostani ismerete-
ink szerint – először Észak-Erdélynek a 
második bécsi döntés területi következ-
ményeit ünneplő, és kezdetben előnyei-
nek örvendő kincses városában, Kolozs-
váron hangzott el. A Művészeti Hetek 
előadássorozat életre hívása szorosan 
összefüggött az első és második bécsi 
döntés területi következményeivel, töb-
bek között a magyarrá vált közigazga-
tással. A Kolozsvári Művészeti Hetek 
programkötet előszavát jegyző Hóman 
Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter kihangsúlyozta, hogy a külön-
böző tájak sajátos művészeti elemei ha-
tással vannak az egyetemes nemzeti 
művészetre. „Különös jelentőséghez jut 
ez a célkitűzés Erdély fővárosában, hi-
szen az erdélyi szellemiség a múltban 
is mindig hatalmas erőtényezője volt a 
magyar művelődésnek.7 A megállapítás 
igazságtartamáról már fiatal korában 
meggyőződhetett, hiszen édesapja, Hó-
man Ferenc, a Ferenc József Tudomány-
egyetem klasszika–filológia professzora 
lévén, fia korai diákéveit Erdély szelle-
mi fővárosában töltötte. Hóman Bá-
lint a hagyományos erdélyi tolerancia 
szellemében felnőve jó viszonyt ápolt 
gyermekkori barátjával, később a bu-
dapesti Egyetemi Könyvtárban a kol-
légájával, Barbul Jenővel, aki 1920 után 
Eugen Barbul néven a kolozsvári Egye-
temi Könyvtár igazgatójaként folytatta 
írásbeli diskurzusát az immár minisz-
ter Hómannal.8

Kós Károly számára fontos felada-
tokat jelentett a Kolozsvári Művésze-
ti Hetek rendezvénysorozata, mely-
ben három témakörben is szerepelt. 
Az Unió-ház adott otthont az építőmű-
vészeti kiállításnak, ahol Erdély falvai-
nak követésre méltó középülettervei kö-
zött saját elgondolásaival szembesült. 
Néhány méterrel odébb harmincéves 
építésmérnöki munkásságának orszá-
gos ismertséget biztosító épületei fo-
gadták az érdeklődő közönséget.9 A Mű-
vészeti Hetek programjának keretében 
mindjárt az első napon, a Mátyás Király 
Diákházban megtartott Irodalmi Est 
közönsége hallhatta először A magyar 
biblia címen megírt elbeszélését, melyet 
a rendezvény második részében maga 
a szerző olvasott fel.10 Végül 1942. május 

20-án a kolozsvári Nemzeti Színház be-
mutató jelleggel, majd 27-én és 28-án si-
kerdarabként ünnepi műsorára tűzte a 
Budai Nagy Antal című színművét.

Felolvasott elbeszélésének már címe 
kettős elkötelezettséget árul el. A ma-
gyar jelző szerepeltetésével a kisebb-
ségi erdélyi magyarságnak a nemzeti 
nyelve használatáért/védelméért foly-
tatott harcaira utal. Egyúttal a protes-
táns egyházához való mély kötődésé-
nek is kifejezője. 1934-ben a Kalotaszegi 
Református Egyházmegye, 1936-ban az 
Erdélyi Református Egyházkerület fő-
gondnoka lett  Nehéz és áldozatkész 
szolgálatát a 16. század óta senki sem 
viselte olyan sokáig, mint ő, 1965-ig, 82 
éves koráig  A huszita mozgalom meg-
jelenítésével a harc – szavajárásával a 
tusakodás – gondolatától sem zárkózott 
el, de ahogy korábban politikusként, 
most – Budai Nagy Antal képében – az 
alapvető emberi és közöségi jogok szó-
szólójaként a kelyhesek nézeteit vallot-
ta, mely a legmérsékeltebb volt a huszi-
ta mozgalom ágai közül. 

A Kalotaszeg című kötetben megjelent 
elbeszélése, a Budai Nagy Antal históriá-
ja után megírta a pórok forradalmának 
színpadi változatát is. Az 1437-es bábol-
nai, a magyar és román parasztok közös 
lázadását felelevenítve – a transzilva-
nizmus eszméjét hirdetve – rámutatott, 
hogy közös sorsban, közös cél érdeké-
ben harcoltak. A szerző megfogalmazá-
sában: „nem írtam meg egyebet, mint 
azoknak a kicsi kalotaszegi emberek-
nek történetét, akik szépet álmodtak 
és nagyot akartak ”11 Művében közpon-
ti helyet szánt Károli Gáspár magyar 
nyelvű bibliájának, a kálvinista refor-
máció legfőbb terjesztőjének. Drámája a 
két világháború közötti erdélyi magyar 
irodalom legsikeresebb és legmaradan-
dóbb színpadi művének bizonyult.

Nehéz lett volna elképzelni is, hogy 
Dsida Jenőnek, a „poéta Angelicusnak” 
és Kós Károlynak, Erdély „legizgágább 
magyarjának” nemzeti alapállása egy-
más mellé helyezhető. Pedig úgy ille-
nek egymáshoz, mint kesztyű a kéz-
hez. Hiszen mindkettőjük – Kós hosszú, 

A Művészeti Hetek életre 
hívása összefüggött 

az első és második 
bécsi döntés területi 
következményeivel, 
így a magyarrá vált 

közigazgatással.

Jelenet a Budai Nagy Antal színműnek 
a budapesti Vígszínházban, 1937-ban 
megrendezett előadásából
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vastag kötélből sodort életideje és Dsi-
da „kérészéletű”, gyenge selyemszálból 
horgolt földi léte – gondolkodásmódjá-
nak meghatározó alapja a keresztény/
keresztyén szellemiség és a honsze-
retet volt  Kós Károlyról tudjuk, hogy 
egész irodalmi életműve Erdélyről szól 
és Erdélyért íródott, ezért nem más, 
mint az általa oly sokszor bemutatott 
transzilván tájegység sajátos recepci-
ótörténete. Dsida Jenőt érzéketlennek 
vélték az erdélyi magyarság sorskérdé-
sei iránt  A Kerülöm a nevedet (Erdély) 
címen megjelent költeményében a szü-
lőföldjéhez a lelkén, a gondolatain ke-
resztül tolmácsolt kötődéséről vallott, 
melyhez Szent Ferenc harmadik rend-
jének skapuláréval megerősített tagja-
ként, finoman cizellált katolicizmusán 
keresztül kereste a lelki kapcsolatot. 
Gondolkodásra késztető, hogy verse 
megszületése megegyezett egy kalota-
szegi kirándulása időpontjával. 

Mindkettőjüknél tetten érhető a 
mindent eldöntő és mindenre választ 
adó „hívószó”, Dsidánál: „itthon va-
gyok”, Kósnál: „itthon maradtam”  
A Psalmus Hungaricus – irodalomtör-
ténetben megörökített tény – hatása 
alá került, és a hasonlót alkotni kívá-
nó Kósnak Dsida nagyhatású versének 
egyik sora adhatta a kiindulópontot: 
„Zúgjon fel hát a magyar zsoltár.” 

S felzúgott, örökre egybeforrasztva 
az otthonosság érzetében egymásra ta-
lált Dsida Jenőt, kezében a magyar zsol-
tárral és Kós Károlyt, kezében a magyar 
bibliával 

***

Kós Károly: A magyar biblia

A Krisztus születése után való 1435  
eszten dőt írtuk akkor...

…Karácsony ünnepe előtt való héten 
úgy be havazta a falut a hó, hogy a ház-
ból alig lehetett kimozdulni  S a hó ke-
mény fagyot hozott 

Nagy Antal szánkót faragott a szín-
ben, és Márton, a sánta zsellér, segített 
neki  Reggel óta dolgoztak, és alkonyo-
dásra készen voltak a talpak, oszlopok, 
s eplények is. De sötétedett, amikor köt-
ni akarták a részeket 

S akkor, íme, felriadtak a kutyák és 
dühös ugatással rohantak a kapu felé.

– Nézz utána, Márton, ki s mi jár 
ott? – mondotta Nagy Antal, s folytatta 
munkáját 

A zsellér nemsokára lovas szánkát 
vezetett a pajta elé.

– Vendégek. János bátyád, Budáról és 
egy idegen ember. Beküldöttem őket a 
házba… 

…Amikor Antal a házba lépett, ven-
dégei a tűznél melegedtek, s Nagy János 
bajuszáról törülgette a zúzmarát:

– Téged keresett ez ember nálunk, s 
elhoztam, mert holnap itt dolgom lesz. 
Megköszönhet néd.

Nagy Antal nem válaszolt, s nem 
szólt  Csak állott az ajtóban, s nézte a 
másik embert, aki ma gas, csontos volt, 
szakállas orcájú és komoly né zésű, fe-
kete gúnyájú  S megismerte:

– Te vagy az, Atyám?
– Én  Téged kerestelek s hozzád 

jöttem.
Csak most mozdult Antal:
– Hozott Isten nálam, s telepedjetek 

le  Me legedjetek s lesz étel és ital is ec-
ceriben…

Hallgatva ettek és ittak. A tűz lobo-
gott és a házban jó meleg volt  Aztán 
Antal kérdezte:

Mi járatban, Atyám?
– A király megbékélt az utaquisták-

kal és a zsinat megengedte nekik a 
kelyhet 

– Ezért jöttél, hogy ezt meg-
mondjad?

– Hogy ezt tudjad és ezt cselekedjed… 
Add ide a tarisznyámat 

Tarisznyája a bő gallérköpönyeggel 
együtt a ládán feküdt és Nagy Antal 
odavitte vendégének, aki a tarisznyá-
ból fekete bőrbe kötött, nem igen vas-
tag könyvet vett ki. Maga elé tette az 
asztalra, kinyitotta és lapozott ben-
ne  Aztán nyitva oda tolta Nagy An-
tal elé:

– Olvasd – s az olajmécsest a könyv 
elé tolta 

Nagy Antal sokáig tétován nézegette 
a fekete betűsorokat ott, ahol vendége 
mutatta. Orcája megsápadt, keze resz-
ketett  János bátyja kicsit ijedten kime-
resztett szemekkel nézegette hol öccsét, 
hol a papiforma idegen embert, hol a 
könyvet.

A vendég pedig csak ült mozdulás 
nélkül és szigorú szemét Nagy Antalra 
szegezte:

– Olvasd, Anti, halljuk mi is.
S Nagy Antal olvasni kezdte:
„Akkor időben eljőve Keresztelő Já-

nos, ki prédikál vala Judeának pusz-
tájában ”

„És ezt mondja vala: Térjetek meg, 
mert el következett a mennyeknek 
országa ”

„Mert ez amaz, kiről szólott Esiás 
próféta, ezt mondván: Kiáltó szó vagyon 
a pusztában, készít sétek meg az Úrnak 
utát és egyengessétek ösvé nyét…

…Immár pedig a fejsze a fáknak gyö-
kerekre vettetett. Minden fa pedig va-
lamely jó gyümöl csöt nem terem, kivá-
gattatik és a tűzre vette tik…”

Nagy Antal felnézett és becsukta a 
könyvet.

– Ezért jöttél ide, Atyám?
– Ezért, fiam. Hogy keressem a 

munkáso kat, akik kimenvén a szántó-
földekre, idejében el vessék a jó magot, 
akiből az élet búzája fog kikelni.

Nagy Antal meredten nézte a mécses 
pislogó, sárga lángját. Bátyja pedig fel-
állott ültéből és keze-fejével izzadtságot 
törölt le homlokáról. Aztán reá mutatott 
az asztalon fekvő fekete könyvre:

– Miféle írás ez?
Az idegen ember megfogta a könyvet 

két ke zével, felemelte és újra letette az 
asztalra:

– Ez pedig a mi Urunk Jézusnak 
testamen tuma 

– De hiszen magyarul szólott?
– Magyarul. Krisztus Urunk paran-

csa sze rint, aki meghalt és harmad-
napon feltámadott. „És amikor a ti-
zenegy tanítványok együtt ülének, 
megjelenteté magát nékik és mondá 
nekiek: Elmenvén pedig e széles vi-
lágra, tanítsatok minden népeket, 
hogy megtartsák azokat, amiket én 
parancsoltam nektek…” És azután, 
hogy mennyekbe emelte ték, pünkösd 
napon… „megtelének mindnyájan 
szentlélekkel és kezdenek szólani más 
nyelveken, amint a szentlélek ád vala 
nékik szólniok   ”

Nagy János vette kucsmáját:
– Menyek a pajtába, megnézem a lo-

vakat   
Amikor elvégezte dolgát a pajtában, 

nem ment vissza tüstént, hanem meg-
járta magát az udvaron  Az égen szik-
ráztak a csillagok, a hó ro pogott csiz-
mája alatt és orcáját hasogatta a fagyos 
hideg  Megborzongott s hirtelen vissza-
ment a házba 

A két ember, akit ott hagyott, ült 
most is az asztal mellett, de a könyv 
nem volt már előttük. A tűzhelyhez 
ment és kezét melengette. Hallgattak 
mind és mozdulás sem volt jó ideig 

Aztán az idegen ember mondta Nagy 
Antal nak:

– Holnap virradásra Kolozsváron kell 
len nem 

– Bevinnélek, Atyám, de szánkóm 
nem ké szült el. Hanem elkísérlek.

Kós Károly 1934-ben 
a Kalotaszegi Református 

Egyházmegye, 1936-ban 
az Erdélyi Református 

Egyházkerület 
főgondnoka lett.
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Megint hallgattak egy ideig, végül 
Nagy János mondotta:

– Holnap dolgom van itt a faluban. 
Mehet tek az én szánkómmal  Délire 
visszajöhetsz s en gem Bese Tamásék-
nál keress akkor 

– Jó lesz  S most nyugodjunk, mert 
korán lesz az indulás 

Másnap alig múlt dél, amikor Nagy 
Antal Kolozsvárról jövet befordult a Be-
se-portára.

A nagy házban, az asztal mellett 
ült Bese Tamás uram és Nagy János  
Az asztalon kenyér és boros kanta, meg 
csuprok. A tűzhely mellett az asszony 
Bese Tamás felesége, font 

Anti a tűzhelyhez ment, mert megfá-
zott volt s az ujja hegye fájt, mintha ki 
akarna hasadni 

Arra eszmélt, hogy senki nem beszél 
és érezte, hogy őtet nézi mindenki és 
a csend bántotta  De nem szólt és nem 
mozdult, csak bámult a tűzbe. Végre a 
gazda hangját hallotta:

– Ha megmelegedtél, ülj le ide. Jól fog 
esni egy falás étel és egy korty bor 

– Még nem ettem ma délt 
Odaült az asztalhoz ő is, de amikor 

késével a kenyeret vágta, megint csak 
érezte a reámeresztett szemeket és a 
megdermedt csendességet  S megint 
Bese Tamás szólott:

– Ki volt az az ember, aki vendéged 
volt az éccaka?

– Bálint a neve. Pap. Csak pap. Újla-
kon, va lahol a Szerémségben 

– Messze az ide 
– Erőssen. – Túl a Dunán is.
Megint csak csend lett és Nagy An-

tal most bort töltött egy csuporba 
magának 

– S olyan messziről, mi dologban 
jött ide?

– Csak dolga van  Sokfelé   
– Úgy. S mondd öcsém, hol tanultad 

te az ol vasást?
– Stibor vajda zászlóaljában voltam 

katona és király hadával jártam Morvát 
és a Cseh földet esztendőkig, tudhatja. 
E pap akkor Prágában a király magyar 
katonáinak prédikált s ő tanította ne-
kem a betűket…

Bese Tamás bólintott, majd felhajtot-
ta borát. Aztán letette a csuprot az asz-
talra és megtöltötte újból.

Nagy János szólott most:
– Mire kellett az neked? S mért nem 

let tél akkor pap, vagy deák? Mért jöt-
tél haza paraszt nak?... Nem értem 
ezt, Anti 

Nagy Antal bátyjához fordult:
– S miket nem ért még, János 

bátyám?
– Azon a papon is jár az eszem, s az 

ő könyvén, kiről azt mondotta, hogy az 

Jézus Urunk testamentuma... Mert azt 
én nem hihetem 

– Pedig bizony elhidd: az igazságot 
mon dotta ama Bálint pap.

– Lehet. De akkor nem rendes dolog, 
hogy azt te olvastad, aki nem vagy pap, 
s magyarul, ahogy azt papoktól én soha 
nem láttam  Nehéz ezt elhinni, Anti, s 
ebből baj lehet. Aki nem rendes dolog, 
abból mindig csak baj lett 

Most Bese Tamás úr szembe fordult 
Nagy Antallal  Egészen szembe és hang-
ja kemény volt, amikor megszólalt:

– Kelyhes az a pap, tudd meg, s ne ta-
gadd, Budai Nagy Antal  S mondom, át-
kozott eretnek   

Ütött a szó, s a házban dermesztő hi-
deg csend 

Nagy Antal sorban pillantott min-
denkire, és azok szembe meredtek vele  
De nem nyúltak a bo ros csuprokhoz az 
emberek és az asszony szeme is rajta, de 
nem font. Akkor szó nélkül, összeszorí-
tott szájjal felállott és amíg az ajtón ki-
ment, sze mek kísérték, s mikor hama-
rosan belépett az ajtón, a szemek újra 
beléfogóztak 

Nagy Antal kezében fekete bőrkö-
tésű, nem igen vastag könyv: azt tette 
maga elé az asztalra, amikor leült he-
lyére. A könyvet kinyitotta, keres gélt 
benne  S azután olvasta:

„És aképpen cselekedének a tanít-
ványok, amint parancsolta vala né-
kik Jézus, és megkészíték a húsvéti 
bárányt “

„És amikor eljött vala az idő, lete-
lepedék és a tizenkét apostolok ővele 
egyetemben…

„És mondá nékik: Nagy kívánsággal 
kívántam a húsvéti bárányt megenni 
veletek, minekelőtte én szenvednék.”

„Mert mondom nektek: Én többé ab-
ban nem eszem, míglen beteljesedik az 
Istennek országá ban.”

„És minekutánna a kenyeret vett vol-
na és mikor hálákat adott volna, meg-
szegé és ada nékik mondván: Ez az én 
testem, mely ti érettetek adatik: ezt mí-
veljétek az én emlékezetemre ”

„Hasonlóképpen a poharat is, 
minek utánna vacsorált volna, ezt 
mondván: E pohár amaz új Testamen-
tum az én véremben, mely tiérettetek 
kiontaték…

Nagy Antal becsapta a könyvet:
– Meg vagyon pedig ez írva szent Lu-

kács apostolnak evangéliumában, a 22-
ik kapitulum tizennégytől húszig való 
verseiben…

Előtte az asztalon a karéj kenyér, akit 
levágott volt magának. Most tört belő-
le egy falatot és befalta  Aztán a bort 
töltött a kantából egy csu porba és las-
san kiitta. És hogy a csuprot csendesen 

letette maga elé az asztalra, körülpil-
lantott 

S látta az orcákat magával szemben 
mind és meglátta, hogy az asszony sze-
méből csillogva gör dül lefelé a könnyű. 
S látta Bese Tamást az asz tal mellett, 
feje lehorgadva és két keze az asztalon 
összekulcsolva…

Akkor felállott és csendesen odaszólt 
báty jának:

– Sötétedik, lám ideje indulnunk…
Ez történt, s így, Kalotaszögének Szu-

csák nevű falujában, az Úr Jézus szüle-
tésének 1435  eszten dejében 

S alig másfél esztendő múlva, nyár 
elején, a szamosmenti Alparét falu 
melletti Bábolnai hegyen 40 000 em-
ber gyülekezett össze fegyveresen. 
40 000 pór és koldus, bocskoros ne-
mes, felső Erdélyből, meg Biharból, 
Szi lágy ból és Szatmárból, a maguk ki-
semmizett emberi jussának és Jézus 
Krisztus megcsúfolt evangéliumának 
védelmében 

S ennek a seregnek valami Budai 
Nagy Antal nevezetű szucsáki kurtane-
mes parancsolt.

Jegyzetek

1 Ez a közlés a témában korábban elkez-
dett írásom folytatásának tekinthető. Kós 
Károly és Dsida Jenő nézeteinek találko-
zása az erdélyi magyar irodalomban  
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé-
nyek, 2002  1–2  113–120 
2 Klestenitz Tibor: Az Országos Protestáns 
Napok, 1939–1950. Egyháztörténeti Szemle, 
2020  4  sz  34–53 
3 Protestáns könyv az 1942. évi IV. Orszá-
gos Protestáns napokról  Szerk  Borbély 
László. Bp., 1943, Csizmazia Kálmán kny. 
38–45 
4 Farkas Zoltán: A magyar biblia ügye. 
Evangélikus Élet, 1941  november 8  3 
5 A Magyar Biblia Társulat  Harangszó, 
1942  november 1  355 
6 Zsindely államtitkár beszéde a protes-
táns irodalmi esten  Magyar Nemzet, 1942  
november 5  251  sz  4 
7 Uo. 4.
8 Sas Péter: Erdélyi levelek Hóman Bálint-
hoz  Nyelv- és Irodalomtudományi Közle-
mények, 1998  1  sz  89–90 , 93–95 
9 Bierbauer Virgil: Építőművészeti kiál-
lítás. In: Művészeti Hetek Kolozsvár, 1942  
május 9. – június 6. i  m  83–84 
10 Művészeti Hetek Kolozsvár, 1942. május 
9. – június 6. H. n., 1942, Országos Irodalmi 
és Művészeti Tanács, 70–71. 
11 Kós Károly: Előszó. In: Uő. Budai Nagy 
Antal históriája – Varju nemzetség  Bu-
karest–Bp., 1955, Irodalmi és Művészeti 
Kiadó – Új Magyar kiadó. 5. Újabb meg-
jelenése: (Vallomás) A Budai Nagy Antal 
és a Varjú nemzetség geneziséről. Ra-
kéta Regényújság, 1983  december 13  50  
sz  3 



LXXV. évfolyam 2022. október • 11

közösség

egyen előtted mindig az út” – mondja az 
ír áldás, ami igen találó a túrázóra  Jó 
közösségbe tartozni, együtt elindulni, 
felfedezni új és újabb célpontokat. A mi 
esetünkben a kerékpározás célja nem 
csupán a közös mozgás, hanem igyek-
szünk felfedezni a táj szépsége mellett 
különböző történelmi és kulturális ér-
tékeket is  Ezen a túrán Szima Márton 
szervezésével felkerestük az ország kele-
ti részén azt a legtávolabbi pontot, ahol 
még magyar szó csendül, ahol még édes 
anyanyelvként használják a nyelvet 

Lóvész felől tartottam Hidegség felé, 
az út nehéz volt, a bicikli szüntelen aka-
dályba ütközött, de a gyimesi táj szép-
sége mindenért kárpótolt. A délelőtti 
nap fénye játszott a változatos dombor-
zaton, a meredek hegyoldalakat mint-
ha zöld posztó borította volna, amelyen 
elszórva tehenek, birkanyájak legeltek, 
a szél néha még kolompok hangját is 
idefújta  Az út meredek volt, gyakran 
taszítanom kellett a járgányt, lassan 
haladtam előre a kavicsos vízmosáson. 
Még néhány akadály, aztán már csak 

L

Szima Csilla

A csángók nyomában

Pihenő a varázslatos gyimesi tájban

„
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lefelé haladt az út, de addig bőven volt 
időm a csángók sorsán töprengeni. 

E Romániában élő kisebbségi nép-
csoport három részre oszlik: gyimesi 
csángók, moldvai csángók, barcasági 
csángók. A csángó szó eredetéről szó-
ló elméletek két csoportba oszlanak: 
melléknévi eredetű, illetve eredetileg 
is népnevet jelölő szó. A melléknévből 
alakult népnév a székely nyelvjárás-
ból származik: aki csángál, az csacsog, 
fecseg, hamisan beszél. A csángó nép-
név jelentése pedig elcsavarog, elkószál. 
A pusztinaiak azt tartják, hogy a csán-
gó, csenget szó azon személyeket illeti, 

akik kolompot viselő tehenek után el-
kóborolnak  A kifejezés utal a csán-
góknak a székelyekhez hasonló ha-
tárőrző szerepére is. A szó első említése 
egy 1443-as adománylevélhez kötődik, 
amellyel II. István, Moldva fejedelme 
Iliaș Sangának adományozta a Văși ești 
és Băsăști falvakat. A 19. század végé-
ig elfogadott nézetnek számított, hogy 
a csángók kun eredetűek, a szó nép-
nevet jelöl, méghozzá a nyolc besenyő 
törzs három kangar („csangar”) népét. 
A csángók egyik fő csoportja a gyime-
si csángók, ők Moldva és Erdély hatá-
rán, a Tatros folyó forrásvidékén élnek  

Még 1747-ben is a Gyimesek egyedüli la-
kói az ide felhúzódott moldvai magya-
rok voltak, akikhez később székelyek és 
újabb moldvai magyarok csatlakoztak  
Fő foglalkozásuk az állattenyésztés és 
fakitermelés volt  

A későbbiekben utunk Gyimesbükk-
be vezetett, itt meghallgattuk Deáky 
András, nyugalmazott pedagógus be-
szédét. A rendszerváltást követően – 
harmincöt év szünet után – ő indította 
újra a magyar nyelvű oktatást a tele-
pülésen. Nem volt könnyű feladat, de 
a kitartása eredménnyel járt  Felhívta 
tanítványai figyelmét arra, hogy ők az 
ezeréves határ szülöttei, ez a legkeletibb 
pont, ahol a magyarok bejöttek Erdély-
be  „Éljünk bárhol is, mi büszkén kell 
vállaljuk magyarságunkat  Mikor Etel-
közbe betörtek a magyarok, Árpád népe 
közül egyesek lemaradtak a népván-
dorláskor, az ő leszármazottaik a mai 
csángók.” Mint elmondta, idővel II. Béla 
és IV. Endre is telepített ide magyaro-
kat, hogy őrizzék a határokat. Gyakori 
volt akkor a tatár és török betörés, in-
nen ered a Tatros vizének neve is  A ma-
défalvi veszedelem után többen, akik 
nem akartak behódolni az osztrák ura-
lomnak, átszivárogtak Székelyföldről 
Moldvába, új településeket alakítva.

Deáky beszélt a gyimesbükki csodá-
ról is, ami 2008-ban történt, ekkor avat-
ták fel a bakterházat. Előzőleg Deáky 
megvette az épületet, amit segélyekből 
állítottak helyre  40 000 ember jelent 
meg ezen a helyen pünkösdkor, valósá-
gos emberáradat jelképezte az összefo-
gást. A világ magyarsága követte a tévé-
ben a zarándokok vonulását  Ezután az 
adományokból s a szorgos kezek mun-
kája nyomán elindult az értékek meg-
őrzésének folyamata, ami ma is tart. 
Először felújították a bakterházat, majd 
az 1782-ben épült kápolnát, amely az 
összetartozást jelképezi. Ezután követ-
kezik a Rákóczi-vár felújítása, amely a 
bakterházzal és a kápolnával együtt a 
történelmi magyar országhatárnál ta-
lálható  

E lelkes szavak után nem maradt 
más hátra, mint hogy mi is végigjár-
juk Magyarország legkeletibb pont-
ját, az ezeréves határvonalat követve. 
Az első római katolikus kápolnát 1782-
ben Mária Terézia adományozta a csán-
góknak, ekkor már állt a Rákóczi-vár, 

Ez a népcsoport három 
részre oszlik: gyimesi 

csángók, moldvai csángók, 
barcasági csángók.

Vízmosás a Gyimesekben
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amit Bethlen Gábor építtetett 1626-ban. 
Mikor körbenéztünk, a lélegzetünk is 
elállt: a hegyoldalon patakok zubog-
tak, a hegyormokra égbe nyúló fenyve-
sek futottak, a kis tisztásokat évszáza-
dos, apró csángó rönkházak pettyezték. 
Mindenfelé teheneket láttunk  Komóto-
san ballagtak az úton, pásztor már nem 
kellett: mindannyian hazatalálnak, 
majd a kapuban várnak, amíg valaki be 
nem engedi őket. Felejthetetlen élmény 
volt, minden fáradságot megért 

Gyimesfelsőlokról tartottunk Kos-
telek felé, ez a legelszigeteltebb ma-
gyar falu a környéken. Sikerült meg-
találnunk a Moldvai Csángómagyarok 
Szövetsége házát, ahol az ide is kiter-
jesztett oktatási program keretében 
foglalkoznak a gyerekekkel  Mikor 
megérkeztünk, éppen táncoktatás folyt, 
a kirakatban megcsodáltuk a viseletet, 
amely gondos kezek munkáját őrizte. 
Megszólalt Vaszi Levente, aki először 
az útról szólt, amit megtett azért, hogy 

tanulhasson, majd magyar–földrajz 
szakosként visszatérjen szülőfalujába. 
Tanítani, nevelni szeretne: „Igyekszünk 
azon dolgozni, hogy a magyarságtuda-
tot, amelyet esetleg nem hoz otthonról 
a gyermek, tőlünk megkapja” – foglal-
ta össze küldetését az oktató, a Fölszál-
lott a páva vetélkedő közönségdíjasa. 
Beszélt még a mindennapi kitartó küz-
delemről, az oktatási programról: „Kos-
telek jól el van konzerválva, több érte-
lemben is” – osztotta meg velünk ezt 
a tapasztalatát a tanár, akinek az is a 
célja, hogy az újabb nemzedékek meg-
ismerjék a gyökereiket, és továbbvigyék 
a hagyományokat. Kosteleken egyelőre 
nincs olyan ember, aki ne tudna nép-
dalt énekelni 

Az oktatási program itt 2004 végén 
kezdődött a néhai csángó származású 
pap, Salamon Antal kérésére, aki hittan-
órákon igyekezett megtanítani, magya-
rul írni és olvasni a csángó gyerekeket, 
köztük Vaszi Levente szüleit is. Ezt kö-
vetően Ferenc András és Imre Éva taní-
tottak a településen, mindketten friss 
diplomás magyar szakos tanárként ér-
keztek ide  Ahogy elindultunk visszafe-
lé a szállásunkra, követve a sziklákkal 
szegélyezett, hol sebesen, hol pedig las-
san csörgedező patakot, hálával gondol-
tam arra, hogy vannak még ilyen embe-
rek, mint Vaszi Levente is, akik nemcsak 
őrzik, hanem éltetik is a magyar hagyo-
mányt. Legyen e pár sor mások számára 
is felhívás, hogy látogassunk el mennél 
többen erre a vidékre, és ha lehet, támo-
gassuk e kitűnő emberek munkáját, hi-
szen a méltatás is sokat számít az itt élő 
oktatóknak, gyerekeknek egyaránt 

Ahogy haladok előre a visszaveze-
tő úton, akaratom ellenére is dúdolok, 
még fülembe cseng Levente gyönyörű 
hangja, csakis „tiszta forrásból”:

„Tedd keresztbe cigány a vonódat,
Hogy szóljon a száraz hegedű.
Muzsikáld el a szívemről,
Ami fáj és keserű.”
„Én az éjjel érkeztem a csatából,
Leesett a vas a lovam lábáról,
Nyisd ki kovács zöldre festett 

ajtódat,
Vasald meg a kesely lábú lovamat.”

A bakterház az ezeréves magyar határnál

Érkezés a kosteleki Magyar Házhoz. Szima Márton felvételei

Hálával gondoltam arra, 
hogy vannak még ilyen 

emberek, mint  
Vaszi Levente is, 

 akik éltetik a magyar 
hagyományt.
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Egy rendhagyó 
testamentumról
Pontosítások a fiatalon elhunyt Haller Zsigmond életéhez

Fülöp László 

igmond a nevezetes Haller családnak 
azon tagjai közé tartozott, akik nem 
viseltek semmilyen jelentős politi-
kai-társadalmi, katonai rangot, nem 
tettek szert hírnévre. Rövid életéhez 
nem köthető egyetlen híres – akár pozi-
tív, akár negatív – esemény sem  Talán 
ezért is feledkezett meg a személyéről 
még a család is, amikor adatokat küld-
tek a nemesi családfákat összeállító 
genealógusoknak. Ők pedig kellő forrás 
hiányában sokszor pontatlanságokat 
tettek róla közzé, amelyeket az elmúlt 
közel négyszáz év elteltével mindenki, 
aki a nevét említi, változtatás nélkül 
átvesz, és egy-két rövidke mondatban 
közöl róla. 

A Haller családról, történetéről, Ma-
gyarországra történt jövetelükről, majd 
Erdélybe való áttelepülésükről Haller 
János bécsi vásárlásai kapcsán ezen 
írás szerzője már közölt egy kisebb is-
mertetést a Művelődésben1; Zsigmond 
felesége, Kendi Krisztina famíliájáról a 

Honismeretben2 írt  Mindezeket az ada-
tokat és ismereteket itt nem kívánom 
újra megismételni, csupán az alcím-
ben szereplő személy, Zsigmond életé-
vel kapcsolatos ismereteket szeretném 
bővíteni, és az írásban fennmaradt, ko-
rabeli feljegyzést ismertetni 

Utalva az alcímben található első 
szóra, a pontosításokra, ezeket írásunk-
ban dőlt betűkkel jelöljük. 

Amit biztosan tudunk Haller Zsig-
mondról, azt az 1623. január 20-án Fe-
jéregyházán (Fehéregyháza) kelt, saját 
kezű végrendelete3 alapján ismertetjük, 
és ezt kiegészítjük a kapcsolódó életrajzi 
adatokkal 

Először is arról kell szólni, hogy ez 
a testamentum több szempontból is 
rendhagyó  Formailag megfelel min-
den kívánalomnak, van keletkezé-
si hely, keltezés, önmaga írta, viszont 
nem szerepel benne egyetlen tanú sem. 
Nem ír a származásáról, a szüleiről, 
nagyszüleiről, mint ahogy az szokás 

Zs

Zsigmond a nevezetes 
Haller családnak azon 
tagjai közé tartozott,  

akik nem viseltek 
semmilyen jelentős 

politikai-társadalmi, 
katonai rangot.

Az egykori fehéregyházi Haller-kastély 1863-ban. Kép: Wikipédia
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volt. Ugyanígy a neveltetéséről, isko-
láiról, rangjáról sem. Bár fölsorolja az 
összes birtokát, hogy melyiket kinek 
hagyatékozza, nem olvashatunk ben-
ne jószágokról (állatokról), pénzről, ék-
szerekről, fegyverekről sem, amelyek 
fölsorolása szinte minden végrende-
let tartozéka volt. Vagy csak azért ma-
radtak ezek el, mivel a porciókat úgy 
sorolja majd föl, hogy azokat minden 
jószágukkal együtt hagyományozza? 
Rendhagyó azért is, mert ezt a végaka-
ratot 27 éves korában írta, tehát nagyon 
fiatalon. Azt gondolnánk, hogy valami-
lyen betegsége, fogyatékossága lehetett, 
azonban ennek ellentmond több ténye-
ző is. Mint írja: igen jó egészségben va-
gyok  Szellemi frissességét bizonyítja a 

bevezető rész, amelyre még később visz-
szatérünk. Ebből kiderül, hogy tanult, 
iskolázott, művelt fiatalember volt: ki-
válóan tudott latinul, remekül fogal-
mazott, a jogban is jártas volt. Hogy 
testileg sem lehetett nyomorék, arra 
utal az a pár szó, amely ugyan nem a 
katonai, vitézi mivoltával kapcsolatos, 
ám azt írja magáról, ha: „más idegen 
helyen halván, vagy harczon veszvén 
el”, akkor is Fejér egyházán temessék 
el  Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy esetleg nem volt némi testi hibá-
ja. A már említett és megkérdőjelezhető 
fogyatékossága fölmerül a házasságá-
val kapcsolatban is, hisz a felesége jó-
val idősebb lehetett nála (ezt a későbbi-
ekben részletesen indokoljuk)  Azonban 

ilyenre egyetlen genealógia sem tesz 
utalást, maga a vég akarat szövegezése 
pedig mindezt cáfolja. Mégis elbizony-
talanítja az olvasót az a megjegyzése, 
amelyet többször is megfogalmaz, hogy 
a feleségével már a házasságkötéskor 
készítettek egy megállapodást a vagyo-
nukról, idézem: „az Colosvári káptalan-
ban költ feleségemmel köztünk való le-
vél szerint”, amely szerződés haláluk 
esetén lesz érvényes. Fölmerül a kérdés, 
hogy erre miért volt szükségük?

Nem tudjuk, hogy Zsigmond hol és 
pontosan melyik évben született, csu-
pán a visszaszámlálás alapján mond-
hatjuk, hogy 1596 körül. Házassága, 
elhalálozása pontos dátumát sem is-
merjük, csak következtetni tudunk az 
ezek után leírt adatokból 

A végrendelet ismertetése előtt te-
kintsük át Haller Zsigmond és felesé-
ge, Kendi Krisztina családját, és főleg a 
neje korábbi életét 

Zsigmond apja Haller Gábor volt 
(1558–1608), anyja pedig Bocskai Ilo-
na4. A fiú 12 év körüli lehetett, ami-
kor édesapja elhalálozott, aki tíz évig 
egyedül nevelte gyermekeit. Időseb-
bik bátyja, István (mh. 1657) küküllői 
főispán, majd országos tábornok. Neki 
három fia született: Pál, Gábor és Já-
nos. Mindhárman a főispáni rangig 
jutottak el. Fiatalabbik bátyja György 
(mh. 1633) szatmári kapitány, később 
országos főkapitány. Gyermekei: Ilo-
na, Sámuel és egy Miklós nevű fiú, aki 
gyermekkorban meghalhatott, mert a 
családfákon a neve nem szerepel. Bár 
Zsigmond úgy ír róla, hogy „az én tar-
tottam öcsém”. Ez a megjegyzés utal-
hat arra is, hogy a gyermektelen há-
zaspár, Zsigmond és felesége nevelte 
ezt a fiút. Györgyöt különben az egyes 
genealógiák Zsigmond öccseként tart-
ják számon  Mindezt cáfolja a testa-
mentum szövege. Zsigmondnak volt 
egy leánytestvére is, Anna (palocsai 
Horváth N.5 felesége). Őt nem minde-
gyik családfa tünteti föl, maga Zsig-
mond sem ír róla, utódairól sem. Ha 
valóban élt, akkor a testamentum 
megírásakor már elhunyhatott. (Ha 

A végakaratot 
27 éves korában írta. 

Azt gondolnánk, 
betegsége, 

fogyatékossága lehetett, 
de ennek ellentmond  

több tényező is.

Kendi Krisztina családfája. Kép: arcanum.com
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Annának voltak is gyermekei, akkor 
azok lányok lehettek )

A feleség, Kendi (néhol Kendy) Krisz-
tina élete ennél sokkal bonyolultabb, 
mivel négyszer kötött házasságot. Apja 
szarvaskendi Kendi Sándor6 Belső-Szol-
nok főispánja (mh. 1594) volt. Többen két 
Krisztina nevűt említenek a családfán, 
és ezek közül a másodikat tartják Zsig-
mond feleségének 7 Így például Nagy 
Iván is, de ő egy Kendi István nevűt em-
lít az apjaként, aki azonban nem apja, 
hanem az egyik testvére volt. Különben 
a végrendelkező több ízben is megerősí-
ti, hogy az apósát Sándornak hívták – 
márpedig a veje csak tudta az ipa nevét! 
Krisztina édesanyja Pathóczi(y) Kata 
volt, aki ekkor már nem élt, a családi 
birtokán, Lónán (Kendilóna) temették 
el. Keresztnevét szintén Nagy Ivánnál 
Kláraként olvashatjuk  A feleség test-
vérei: Zsófia, Zsuzsanna és István (mh. 
1628) kancellár. (Mint már utaltunk rá, 
egyesek őt tartják Krisztina apjának.) 
Amint fentebb említettük, Krisztina 
négyszer ment férjhez, házasságai sor-
rendjét is javítanunk kell az ismert év-
számok alapján. Szóljunk ezután rövi-
den róluk is  

Az első sákodi Ghyczy (Giczy, Géczy) 
Péter8, Báthori Zsigmond udvarnoka. 
Állítólag 1600-ban még élt, ez azonban 
lehetetlen, mivel ekkorra már a máso-
dik férj is meghalt. Gyermekeik nem 
születtek 

A második Kovacsóczy Farkas9 (1540 
k. – 1594) erdélyi kancellár, akit Zsig-
mond fejedelem megfojtatott10  1593-
ban házasodtak össze, tehát csupán 
egy rövidke évet élhettek együtt. Közös 
gyermekük nem volt  Kovacsóczynak is 

ez a második házassága volt, az elsőből 
született egy István nevű fia, aki a sors 
fintoraként a későbbiekben szintén er-
délyi kancellár lett 

A harmadik férj Némethy Gergely11 
(mh. 1612) Bocskai egyik hadvezére, aki 
főként az 1605-ös dunántúli hadjáratból 
lett ismeretes. Ebből a házasságból sem 
született gyermek 

Végül Krisztina negyedik házastársa 
lett a címadó Haller Zsigmond. Az írás 
logikáját megtörve kissé előreugrunk. 
Bár maga a végrendelkező azt írja, hogy 
„…mivel hogy az Isten engemet gyer-
mekekkel nem látogatott…”, a genea-
lógusok szerint született e házasság-
ból egy Miklós nevű gyermekük. Mivel a 
neve mellett mindig kereszt van, arra 
következtethetünk, hogy csecsemő- 
vagy kisgyermek korában meghalha-
tott  Természetesen születhetett ez a 
fiú már a végrendelet megírása után 
is, hisz a házaspár még körülbelül négy 
évet élt együtt a férj haláláig. (A szerző 
megjegyzése: előfordulhat, hogy itt is 
tévedésről van szó, hisz Haller György-
nek is született egy Miklós nevű fia, 
akit Zsigmond nevelt, s akiről már fen-
tebb szóltunk )

A leírtak alapján arra következtet-
hetünk, hogy a negyedik házasságkö-
téskor Kendi Krisztina már nem lehe-
tett fiatal hölgy, bizonyára jóval idősebb 
volt Zsigmondnál. Még akkor is, ha az 
akkori kor szokása szerint korán, ti-
zenhárom–tizenöt évesen ment először 
férjhez. Úgy tűnik, hogy nem szerel-
mi, inkább érdekházasságról lehetett 
szó, a vagyon, a társadalmi rang, a csa-
ládi hírnév állt a háttérben  Ennek 
azonban ellentmond Zsigmondnak a 

végrendeletben szereplő egyik monda-
ta, amelyet majd az öröklésnél idézünk 
a feleségével kapcsolatban.

Mindezek után tekintsük át magát a 
végrendeletet, amelyet 1623-ban Fejér-
egyházán saját kezűleg, magyar nyel-
ven írt a végakaró, kijelentve magá-
ról, hogy igen jó egészségben van, tehát 
nem betegség ösztönzi a megírásra.

A testamentum viszonylag rövidnek 
mondható, ehhez képest egy hosszabb, 
majdnem másfél oldalas elmélkedéssel, 
mondhatnánk saját maga által költött 
„imával”, Istennel való beszélgetéssel 
kezdődik. A vallásos fiatalember három 
dolgot kér Istentől, ő szent felségétől, 
hogy: tartsa meg az anyaszentegyházát; 
őt a szent országába vigye be; és az or-
szágának (Erdélynek) adjon békességet  
Itt említi a már korábban leírt monda-
tot, hogy mindezt 27 éves korában írja, 
és igen jó egészségben van  Ehhez a Bib-
liából, Jób könyvének 14. verséből az első 
és második mondatot idézi latin nyel-
ven, nagyon találóan  Ezt itt magyarul, 
Károli Gáspár fordításában12 közöljük:

„Az asszonytól született ember rövid 
életű és háborúságokkal bővelkedő.

Mint a virág kinyílik és elhervad, 
és eltűnik, mint az árnyék és nem 
állandó ”

Ez a bevezetés nem a végrendele-
tekben megszokott, szokványos vallási 
gondolatokat tartalmazza, szinte iro-
dalmi alkotás  Szóhasználata válasz-
tékos, még a hosszabb mondatainak 
egymáshoz fűzése is logikus, jól szer-
kesztett  Ez a rész azt bizonyítja, hogy 
írója tanult, művelt ember volt.

Ezután következnek a kívánságai, 
amelyeket kér, hogy halála után az örö-
kösei tartsanak be. Évente a boldogsá-
gos Szűz Mária hét ünnepén celebrál-
tassanak érte misét  Temetése ne nagy 
pompával (de a szegények jelenlétében!) 
legyen, és testét a fejéregyházi kolostor 
kertjében (temetőjében) helyezzék el: 
„...felettem egy kápolnát csináltatván”, 
ahol misét is mondjanak érte. A kápol-
nán valószínűleg egyfajta kriptát ért, 
amelyet már korábban eltervezett fel-
építtetni. Ehhez örökít egy kelyhet és 
egy papi öltözetet, amelyet kér, hogy a 
fejéregyházi bírónál legyenek elhelyez-
ve  Majd azzal folytatja, hogyha: „más 

A Nürnbergből származó Haller család címere. 
Kép: Wikipédia

A kendiek egyik címere.  
Kép: Wikipédia

A testamentum viszonylag 
rövidnek mondható, 

ehhez képest egy saját 
maga által költött 

„imával” kezdődik.
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valamilyen idegen helyen halván, vagy 
harczon veszvén el”, és még nem készül 
el a kápolnája, akkor ezeket az egyházi 
kellékeket a Bethlen várában lévő Szent 
Farkas nevű kápolnájának hagyja. Har-
madszor a felesége haláláról és temeté-
séről szól. Kéri, hogy az édesanyja mellé 
helyezzék örök nyugalomra őt is a csa-
ládi birtokukon, Lónán.

Ezek után tér rá a „kevés jószágára”, 
amely egyáltalán nem volt kevésnek 
mondható, hogy azok közül melyiket 
kinek, név szerint melyik családtagjá-
nak hagyja örökül. Itt újra érdemes az 
életével kapcsolatosan megemlíteni egy 
nagy tévedést, amelyet szinte minden 
vele kapcsolatos írásban szóról szóra 
átvettek és továbbadtak. Nagy Iván is 
azt írja az idézett rész 31  oldalán: „  jó-
szágait István testvérére hagyja ” A to-
vábbiakban ennek az ellenkezőjét bizo-
nyítandó, fölsoroljuk a végrendeletben 
szereplő örökösöket. 

Elsőként a feleségéről ír a következő 
bevezető mondattal: „…ez világi dolgok-
ban mindenekben felette igen kedvem 
kereső feleségemről Kendi Christiná-
ról akarván szólnom…” Ez a gondolat 
azt bizonyítja, hogy a korábban emlí-
tett, úgynevezett érdekházasság talán 
nem is volt jó feltevés e sorok írójától  
(Ugyanígy a katonai élettel kapcsolatos 

megállapítás sem, hisz említi a harc-
ban való esetleges elestét is ) Minden va-
gyonát a feleségére hagyja, amennyiben 
az nem megy újra férjhez. Ha ez mégis 
megtörténne, akkor is a három legérté-
kesebb ingatlanját élete végéig Kriszti-
nára örökíti, ezek: Bethlen vára, a fejér-
egyházi kastély és a lónai udvarház a 
hozzátartozó jószágaival együtt. Halála 
esetén viszont ezek átszállnak bátyjai-
ra, illetve azok „maradékira”, azaz fia-
ira. Azt határozottan és több helyütt is 
kiköti, hogy vagyonát csak fiágon jogo-
sak tovább örökíteni. A három, fent írt 
építményen kívül még további tíz por-
ciót (részbirtokot) falvak szerint felso-
rol, valamint négy olyat, amely jelenleg 
zálogban van, de bármikor kiváltható  
Ezen szakaszban kell feltétlenül szólni 
arról, hogy Haller Zsigmondnak és nejé-
nek, Kendi Krisztinának 1616-ban Beth-
len Gábor erdélyi fejedelem több falut 
adományozott, így: Pestes, Antos, Szar-
vaskend (nemesi udvarházzal), Denge-
leg stb  Ennek a cselekedetnek az okára, 
indítékára nem sikerült rábukkanni 

Csak ezek után következnek a báty jai 
örökösként. Nagyon körültekintően járt 
el esetükben: 17 porciót hagyott „öreg-
bik” bátyjának, Istvánnak, mivel neki 
kevesebb a birtoka, ugyanakkor több 
gyermeke (három fia) van; kevesebbet, 
csak három porciót kapott „György ki-
sebbik bátyám uram”, akinek csak egy 
fiúgyermeke volt. Haller Péter, az uno-
kaöccse (apja Mihály nevű testvérének 
a fia) négy porciót kapott a vagyonból. 

A továbbiakban nem ismertetjük 
azokat a bonyolult variációkat, ame-
lyek akkor következnének be, ha a 
felsoroltakból valaki előbb hunyna 
el, vagy valamelyik Haller rokon fiá-
ga kihalna  A felsorolásból láthatjuk, 
hogy eredetileg nem Istvánra hagyta 

a teljes vagyonát. Az csupán véletlen, 
hogy György korán, 1633-ban elhunyt, 
Péter szebeni ága pedig később „mag-
vaszakadván” kihalt  Ezáltal valóban 
minden a még élő István tulajdonába 
került  

A végrendelet után a közlő, Komá-
romi András több soros megjegyzést, 
magyarázatot fűzött a testamentum-
hoz. Ebből tudjuk meg, hogy Zsig-
mond a végrendelete megírása után 
nem sokkal, körülbelül négy év múlva, 
azaz 1627-ben, 31 évesen gyermektele-
nül (s egyben fiúutód) nélkül meghalt. 
A végrendeletet az özvegy nevében még 
ugyanebben az évben a kolozsmonos-
tori konventben átíratták. Ezt 1630-ban 
Brandenburgi Katalin fejedelemasz-
szony megerősítette, és a Haller István 
Kisküküllő vármegyei főispán javára 
vonatkozó részt a nevezettnek „adomá-
nyozta” 

Mint az írás elején említettük, Hal-
ler Zsigmond semmivel nem tűnt ki e 
nevezetes család tagjai közül. Azonban 
megérdemli, hogy az életével kapcsola-
tosan az itt megfogalmazott pontosítá-
sokat, korrekciót megtegyük az utókor-
nak, a kutatóknak és az olvasóknak 

Befejezésül mi is Jób könyvének 
14  versét idézzük, keretül az íráshoz: 
 „ …ha a férfi meghal […] Mint a víz kia-
pad a tóból, a patak elapad, kiszárad…” 
Így történt Haller Zsigmond ágának 
esetében is 
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sok hibásan Ilonaként és Juditként említik.
5 A palocsai Horváth család leírása csu-
pán egy kis töredék. Nagy I.: V. 1859. 155. o.
6 Nagy I.: i. m. VI. 1860. p. 200.
7  ht t ps :// hu .w i k ip e d i a .org / w i k i /
Kendi_család
8 Nagy I.: i. m. IV. 1858. p. 394–395.
9 Nagy I.: i. m. VI. 1860. p. 423.
10 Más vélemény szerint társaival és apó-
sával, Kendi Sándorral együtt a fejedelem 
Kolozsvárott fejeztette le 1594  augusztus 
30-án 
11 Nagy I.: i. m. VIII. 1861. 137. o.
12 Szent Biblia. Károli Gáspár fordítása. 
Budapest. 1970. 475. o.

A ma Kolozs megyéhez tartozó Dengeleg (Livada) látképe. Kép: Wikipédia/Szabi237

Haller Zsigmondnak 
és nejének, Kendi 

Krisztinának 1616-ban 
Bethlen Gábor erdélyi 

fejedelem több falut 
adományozott.
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hivatására rátermett tanárt számos 
tulajdonságáról lehet felismerni, ezek 
közül az egyik valószínűleg az, hogy 
nyugdíjba vonulása után sem tudja ab-
bahagyni a tanárságot, a tanítást, nem 
képes – és nem is akar – megszabadulni 
a pályája során agyában, szívében, lel-
kében felgyülemlett ismeretanyag to-
vábbadásának kényszerétől. Sajnos – ta-
pasztalatom szerint – elég ritka az ilyen 
tanárságra született pedagógus, nekem 
például az általános és a középiskolában 
összesen három ilyen tanárom volt, de 
rajtuk kívül sem ismertem sokat  Nyug-
díjba – de nem nyugalomba – vonulásuk 
után egyikük TIT-előadások tartására 
adta a fejét, a másik szakkört vezetett, 
és volt egy kedves gimnáziumi tanárom, 
aki nyugdíjasként valamilyen ürüggyel 
havonta a lakására hívott, s mint egye-
düli hallgatójának beszélt – prédikált 
– egy-két üveg sör mellett az élet, élete 
tanulságos részleteiről. Aztán van, aki 
a tanítással járó sok beszéd után írásra, 
a hagyományok lejegyzésére adja a fe-
jét, vagy éppen azt veti immár papírra, 
amit addig a katedráról hirdetett 

A továbbszolgáló tanárok lehetősé-
geinek ez utóbbi formáját választotta a 
Csíkszeredában élő magyartanár, Mirk 
László. A papírlapra vagy az osztály-
ban lévő táblára írt, óravázlatok módjá-
ra készült, és a diákok érdeklődésének 
felkeltését, ismereteik megalapozását 
szolgáló írói portrékat a néhányukkal 
kialakított személyes kapcsolatok során 
szerzett élményekkel fűszerezve előbb a 
Krisztus Világa című csíkszeredai folyó-
iratban tette közzé. Majd az írások si-
kerét látva, a témához közelebb hajolva 
kezdte vizsgálni a kiválasztott erdélyi 
írók életpályáját, miközben – mint írja 
– „…számos, kevésbé ismert élettörté-
neti adat birtokába jutottam, amelyek 
még árnyaltabbá tették a róluk alkotott 
képet”. A szám szerint kilenc erdélyi író 
miniatúráját tartalmazó könyv szer-
zőjének válogatási szempontjait nem 

ismerem, de ismerem a szerzőt, és el-
igazít a könyv címe: Erdély lelke szólal*  
Azok kaptak ide meghívót, akikből Er-
dély lelke szólal, Erdély lelke sugárzik  
Nemcsak műveikből, hanem életükből, 
emberi tartásukból, nemzettudatuk 
nyilvánvaló vállalásából  Pedig nem 
mindegyik származik Erdély – hogy 
úgy mondjam – őslakosai közül. Kós 
Károly szász, francia és osztrák gyö-
kerű, Áprily Lajos szász, Bánffy Miklós 
és Reményik Sándor felvidéki magyar, 
Dsida Jenő partiumi német felmenők-
kel rendelkezik, „csupán” Tamási Áron, 
Tompa László, Kemény János és Kányá-
di Sándor székely születésű. S ha eh-
hez a körképhez hozzátesszük, hogy a 
könyv szerzője sváb, a recenzens pedig 
bajor és szepességi szász gyökerekkel 
rendelkezik, s mindketten a Székely-
földön élnek, akkor fogalmat alkotha-
tunk arról, hogy mit is jelent Erdély lel-
ke. Illyés Gyula megfogalmazása jár az 
eszemben, aki a monarchia korabeli ál-
lapotokat népeinek sorsáról elmélkedve 
írta le, hogy „a Kárpát-medence népei-
nek nagy kohójából a magyarság csor-
gatta a legnemesebb ércet”  Fokozottan 
érvényesülhetett ez a jelenség Erdély-
ben, ahol a fölemelő és az utóbbi másfél 
évszázad fölemelő és lesújtó eseményei 
katalizálták az összekovácsolódást.

A Mirk László által bemutatott kilenc 
író és költő közül nyolcnak át kellett él-
nie Trianon tragédiáját, mégpedig több-
ségüknek felnőtt fejjel, de a 13 eszten-
dős Dsida Jenő és a három évvel idősebb 
Kemény János sem volt már „kisgyer-
mek” a nagy összeomláskor, így mind 
a nyolcan a történelmi Magyarorszá-
gon születtek  Csak Kányádi Sándor volt 
kénytelen „román állampolgárként” 
meglátni a napvilágot. Mindenesetre 
megállapíthatjuk, hogy mind a kilenc 
könyvbéli szerző művészetére rányom-
ta bélyegét a trianoni sorscsapás összes 
következménye. Az a „trianoni trauma”, 
ami ha nem is egyformán, de egyaránt 

A

Halász Péter

„…Áron  
nem hagyja magát”

A Mirk László által 
bemutatott kilenc író 

és költő közül nyolcnak 
át kellett élnie Trianon 

tragédiáját.
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megmutatkozott és megmutatkozik 
úgy a magyarság, mint a románság kö-
rében, összes tünetével. Mert van en-
nek a jelenségnek pozitív vetülete is, 
amit éppen az Erdély lelke című könyv 
íróinak gondolkodásában, érzelmeiben, 
világnézetében érhetünk tetten  Még-
pedig az, ami a korábbi nemzedékek 
gondolkodásából, és ösztöneiből talán 
hiányzott, vagy talán nem tudatosult 
ilyen egyértelműen, ez pedig a nem-
zeti veszélyhelyzet átélése. Ha valami-
re, hát erre jó volt Trianon, s a könyv 
ezt az érzést tudatosítja bennünk, olva-
sókban is 

Mirk László „vendégeire”, könyvének 
meghívottjaira tehát különböző sorso-
kat szabott a Fennvaló, de nem nehéz 
megtalálni közös nevezőjüket. Kós Ká-
roly a budapesti Iparművészeti Főisko-
lán felkínált professzori állást hárítot-
ta el, hogy visszatérhessen Erdélybe, 
kijelentvén: „hiszem, hogy Erdélyben 
nagyobb szükség lesz rám, mint Buda-
pesten”. Nem véletlenül vallotta róla a 
bánffyhunyadi születésű, bár később 
nyugatra üldözött Albrecht Dezső, hogy 
„Kós Károly tanított meg szeretni és leg-
szebben látni Erdélyt”. Ez a tanítás pe-
dig részéről tudatos volt. Mint Önélet-
írásában megfogalmazta: „A korszerű 

építészet magyar stílusváltozatát a ma-
gyar nép építőformáló gyakorlata szel-
lemében igyekeztem kialakítani  Bar-
tók meg Kodály is ezeken az alapokon 
építették a korszerűen új magyar zene 
épületét.” A könyvben két, ugyancsak 
erdélyi költő hozzá írt versét olvashat-
juk. Kissé irigyli őt az egyik, az olykor 
más vágányon is közlekedő Bartalis 
János, feltétel nélkül dicsőíti a másik, 
a kötetben is szereplő Tompa László: 
„Benned, ha szólalsz: Erdély lelke szólal, 
/ Lelke az ónak, s az időtlennek – / Han-
godat hallva: kürtszót hallok olykor, / 
Mely nekem is még életről izenget.”

Bizonyára nem véletlenül válogat-
ta könyvébe Mirk László Áprily Lajos-
nak azt az írását, amelyben azt kérdezi 
a költő: „Milyen szerepet játszik a fáj-
dalom mint alkotó erő a költészetben?” 
Emlékeztet a gyöngykagylóra, ami a 
héjába került homokszem okozta fáj-
dalom hatására „alkotja” az oly érté-
kes igazgyöngyöt. „És talán – teszi hoz-
zá – a mi homok sebezte testünk sem 
szenvedhet haszontalanul, a mi fájdal-
munknak is teremtenie kell valamit…” 
Talán a legnagyobb homokszem – való-
ságos szikla –, ami Áprily „kagylóhéja” 
alá került, az volt, amikor 1929-ben el-
hagyta Erdélyt, és Budapestre költözött. 

S bár tevékenyen bekapcsolódott a Ma-
gyarországon folyó irodalmi életbe, szá-
mos verse tanúskodik arról, hogy mi-
lyen erősen vágyódott vissza elhagyott, 
„hadak árja elseperte” szülőföldjére: 
„Nem vagyunk már hegy lakói, / mesz-
sze kellett vándorolni. / Én Istenem mit 
nem adnék, / ha egy reggel ott virrad-
nék… / …végzetünkről mit se sejtőn, / 
Parajd felett fenn az erdőn.”

1943-ban, a zsidótörvény szabotá-
lása miatt nyugdíjba küldték, majd 
1945 után hálából kiszorították az iro-
dalmi életből, hosszú évekig fordítás-
ból élt. Mégpedig a Visegrád melletti 
Szentgyörgy-pusztáról a Pilisbe induló 
völgy rejtekében, amelynek azóta is Áp-
rily-völgy a neve.

Gróf Bánffy Miklós azon magyar 
főurak közé tartozott, akik nagybirto-
kos létükre „kötelességüknek érezték, 
hogy a közért is tegyenek, ezért poli-
tikusi pályára lépett”. Munkásságával 
1912 és 1918 között, mint a magyaror-
szági állami színházak és a budapes-
ti Operaház intendánsa, főigazgatója 
szolgálta a magyar kultúrát. Volt or-
szággyűlési képviselő, 1916-ban IV. Ká-
roly koronázási ünnepségének kor-
mánybiztosa, és neki volt köszönhető, 
hogy az Operaház bemutatta Bartók Bé-
lától a Fából faragott királyfit és A kék-
szakállú herceg várát  A nagy háborút 
követően két esztendeig a Bethlen kor-
mány külügyminisztere volt, s ebben a 
minőségében elérte, hogy a kisantant 
tiltakozása ellenére Magyarországot 
fölvegyék a Népszövetségbe, 1921 de-
cemberében pedig megszervezte a nyu-
gat-magyarországi népszavazást, ami-
nek eredményeként Sopron, és kilenc, 
többségében magyar lakosságú tele-
pülés Magyarország része maradha-
tott. 1926-ban hazaköltözött Bonchidá-
ra, bekapcsolódott a kisebbségbe került 
erdélyi magyarság öntudatát erősítő, 
megmaradását szolgáló irodalmi-mű-
vészeti mozgalomba, s egyik fő szer-
vezője lett a marosvécsi Helikon-talál-
kozóknak  A tevékeny irodalomalkotás 
terén is sikeres volt, drámái mellett ezt 
bizonyítja az erdélyi és magyarorszá-
gi arisztokrácia haldoklását bemutató 
regénytrilógiája. 2014-ben ezt a művet 
románul is kiadták, Marius Tabacu for-
dításában 

Talán a felvidéki gyökerű, Dobsiná-
ról való szülőkkel rendelkező, de már 
Kolozsváron élt és halt Reményik Sán-
dorra illik leginkább a gyöngyöt szen-
vedő kagyló példája, a kisebbségi sors 
verseket termő és példát szuggeráló át-
élése. Pedig a legismertebbek közül az 
Eredj, ha tudsz… című nem is szerepel 
a könyvben, s az 1935 ben írt Ahogy lehet 
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címűből is csak pár sort idéz a szerző: 
„Testvéreim, bizony nem élünk jól mi, 
/ Nem apáinknak tetsző életet. / De aki 
másképp tehetne helyünkben, / Az ves-
se ránk az első követ!”

Mégis, igen sok verséből érezzük, 
érezhetjük az eredj, ha tudsz tilalmát, 
könyörgését, parancsát. Még a jó barát-
nak, de a kisebbségi létet feladó és Ma-
gyarországra költöző Makkai Sándor 
református püspöknek is szemére ve-
tette „elfutását”. Legtöbbször azonban 
– érthető módon – nem közvetlenül, 
hanem költői képekben, áttételesen fo-
galmazta meg aggodalmait, intelmeit  
Mint mikor a kolozsvári Hója-erdő őszi 
erdejében a hulló falevelek fölött mond 
halotti beszédet, figyelmeztetve őket, 
hogy „…árvaság csak egy van, feleim: / 
Az erdőn kívül lenni. / Otthontalannak, 
hazátlannak lenni / Nagyvárosok rideg 
utcakövén / A széltől sepertetni.”

Legnagyobb terjedelemben a 125 esz-
tendeje született Tamási Áronnal fog-
lalkozik a könyv, aki Erdélyt csak 1944-
ben hagyta el fizikailag, de műveivel 
továbbra is szorosan szülőföldjéhez és 
a székelységhez kötődő íróként élte éle-
tét  „Mert az én szavam – írta magáról 
– a székelyek bajától lelte jutalmát  Ju-
talmam az volt, hogy sok igazságra ma-
gamtól rájöttem…” Ez az igazság pedig 
az – amint mesélte –, hogy a Farkas-
lakán született Tamási 1916-ban a tör-
ténelmi Magyarország egyik legszebb 
szegletéből bevonult a Nagy Háború-
ba, ahonnan két esztendő múltán tért 
haza – Nagyrománia kellős közepébe. 
Aztán még hároméves amerikai vesz-
tegléséből is ide tért vissza, s csak 1944-
ben hagyta el, de megint csak fizikai-
lag Erdélyt, hiszen lelki tarisznyájában 

bőven hozott magával ihletéhez szüksé-
ges élményanyagot  Amire nagy szük-
sége is volt, mert a „anyaország” bizony 
elég mostohán fogadta  1945 után a Pa-
rasztpártból meghívott képviselőként 
bekerült a parlamentbe, de a kommu-
nista hatalomátvételt követően az iro-
dalmi életből is kiszorult, csak 1953-tól 
kezdték ismét kiadni a műveit. A kény-
szerszünetben Bölcső és bagoly címmel 
megírta önéletrajzát, amelynek hazul-
ról hozott, s a Tamásira oly jellemző 
nyelvezetéből ízelítőt kapunk egy Mirk 
László által szerencsés kézzel kiválasz-
tott részletből. Ebben az író elmeséli, 
hogy gyermekkorában egy baleset foly-
tán miként vesztette el bal kezének hü-
velykujját, miáltal alkalmatlanná vált 
a gazdálkodáshoz szükséges fizikai 
munkára, így aztán nagyapja papi öcs-
csének segedelmével érettségizhetett, 
sőt a maga emberségéből diplomát is 
szerzett. Szeretett Székelyföldjétől so-
sem szakadt végleg, kívánságára ko-
porsóját Farkaslakán temették el, mert 
mint Kányádi Sándor írta T. Á. sírjára 
című versében: „Kívánhat-e ember töb-
bet: / derékaljnak szülőföldet / s két cse-
refa tömött árnyát / szemfedőnek.

A kötet valamennyi bemutatott író-
ja, költője olyan sokoldalú ember, olyan 
sokrétű művész, hogy valóságos bűvé-
szi teljesítmény Mirk Lászlótól, amikor 
tíz-tizenöt oldalon mutat be egy-egy 
személyiséget, ami még a mindössze 
31 esztendőt élt Dsida Jenő számára is 
nagyon kevés  Ezért aztán a róla szó-
ló fejezetben elsősorban nem a vidám 
témájú, nem a „játékosan életigenlő”, 
nem is a szenvedélyes hazaszereteté-
ről tanúskodó verseiből válogatott. Er-
ről inkább csak Benedek Eleknek írt 

leveléből értesülünk, amit 17 esztendős 
korában küldött az erdélyi fiatalok le-
gendás „Nagyapójának”: „…mert sen-
ki sem szereti talán faját, anyanyelvét 
olyan lángolóan, mint én ”

Az Erdély lelkéről szóló kötetből el-
sősorban a „hit ajándékával” megál-
dott költőt ismerjük meg, akire „vele-
született szívbaja miatt gyakran vetült 
a korai halál árnyéka”  Mirk viszony-
lag bőven idéz Dsida római zarándo-
kútján készült naplójából, amiben kü-
lönleges átéléssel írja le a Szentatyával, 
 XI.  Piusszal való találkozását, s megha-
tottságát, amikor a Szent Péter-temp-
lom hajójában háromszáz magyar tor-
kából „egyszerre magyar imádság és 
magyar ének szavai zsongtak a kupola 
alatt…”

Úgy tűnik számomra, hogy Tompa 
László az a költő, akinek szíve legbel-
ső kamrájából szólal meg Erdély lelke, 
noha – mint Mirk László írja róla – azok 
közé tartozik, akik a leghatározottab-
ban vállalták erdélyiségüket  Talán vi-
déki elszigeteltsége okozta, ami azon-
ban „nem az elefánttornyot jelentette 
számára, hanem a helytállást”. Ez pe-
dig olyan versekre ihlette, amiből erőt 
meríthetett és másokra is sugározha-
tott. Mint a Magányos fenyő, „aki [...] 
amíg minden omlik, összedől. / Gyöke-
reimmel a kopár fokon / Bús székely fe-
nyő – megkapaszkodom, / S állok dac-
cal, társ nélkül, egyedül ”

Vagy mint a Lófürösztés, aminek két, 
zsögödi Nagy Imre képéről való „baj-
viselt, bús, konokarcú” székely legény 
a főszereplője, akik „keserű daccal, 
a sors nak szembeszegülve” állnak, és 
állni is fogják a helyüket, mert „…Imre 
szorítja, Áron pedig… Áron nem hagy-
ja magát”  „Minden sorából – idézi Mirk 
Farkas Árpádot – megszenvedettség 
árad…, de úgy, hogy az egész közösség 
szenvedéseit szivárogtatta át lényén ”

Az Erdély lelke szólal című és témá-
jú könyvben bemutatott kilenc író kö-
zött van kettő, aki nemcsak szellemi 
termékeinek sugárzásával, de vagyo-
nával anyagilag is segítette, hogy meg-
szólalhasson Erdély lelke. Ilyen volt gróf 
Bánffy Miklós mellett báró Kemény Já-
nos, akit ugyanúgy jellemzett az öreg 
székely, mint egykor Orbán Balázst, 

Legnagyobb 
terjedelemben  

a 125 esztendeje  
született Tamási Áronnal 

foglalkozik a könyv.

Mirk László és Sarány István újságíró népes közönség jelenlétében beszélgetett a kötetről a 
csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében 2022 februárjában. Kép: A Kájoni János 
Megyei Könyvtár Facebook-oldala 
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aki – a vándormotívum szerint – „báró 
ugyan, de abbahagyta régen…” Azok 
közé az erdélyi főnemesek közé tarto-
zott tehát ő is, akik társadalmi rang-
jukkal nemcsak összeegyeztethetőnek, 
de egyenesen kötelezőnek érezték a kul-
túra, elsősorban az irodalom és a szín-
játszás anyagi támogatását és műve-
lését. Kemény János – idézi Mirk Sütő 
Andrást – egyszer megsúgta, hogy „35 
ezer hold erdeje ment rá a színházra” 

De Keményt – folytatta Sütő – „a me-
cénások nagy részétől megkülönböztet-
te, hogy soha nem nézegette magát saját 
bőkezűségének tükrében”. Ezért hálából 
Petru Groza államelnök elintézte, hogy 
1954-től egy mészégetőben való mész-
kőkulizás helyett állást kapjon a Ma-
rosvásárhelyi Színházművészeti Egye-
tem könyvtárában. De abban az időben, 
amikor még módjában volt adni, meg-
valósította élete legnagyobb szolgálatát, 
és 1926-ban a marosvécsi Kemény-kas-
télyban megszervezte, és Erdélyi Heli-
kon névvel létrehozta az erdélyi magyar 
írók találkozóját, amire aztán a háború 
kitöréséig évente összejöttek. Aki isme-
ri az írók között soha nem múló, jó és 
rossz értelemben létező feszültségeket, 
csak az tudja igazán értékelni, hogy mi-
lyen eltökéltség és diplomáciai érzék 
kellett egy ilyen, kezdetben 24 fős, ké-
sőbb még bővülő írói csoport összetar-
tására  Keménynek minden rugalmas 
energiájára és sok kényelmetlenség vál-
lalására volt szüksége, hogy történelmi-
leg is jelentős, szép, művészi terveit ne 
engedje összeomlani. „Az író-mecénás 
halála után a helikonista barát, Jékely 
Zoltán által írt sírvers mindent kifejez 
abból, ami Kemény János volt: „Míg volt 
miből, mindenkinek adott: / az élete ál-
dás volt, agapé. / Vándor, ne kérdezd, 
vissza mit kapott: / bátrabban állhat így 
az Úr elé, / hogy mindene már rég min-
denkié ”

Az Erdély lelkét képviselő, Mirk Lász-
ló által felvonultatott szellemi honvé-
dő sereg szemléjét az a Kányádi Sán-
dor zárja, aki csak idősebb falusfeleitől 
hallhatta gyermekkorában, hogy mi-
lyen is lehetett Magyarországon élni  
A szép nevű Nagygalambfalván, ahon-
nan – mint később maga írta – „csak 
indulni lehet, / s aki indul, visszajöhet”. 
De ha nem is Magyarországon született, 
jött kor, amelynek idegenszívű helytar-
tói beléverték – ha elfeledte volna –, 
hová és kikhez tartozik  Én sem felej-
tem, hogy – mikor közös satuba szorít-
va éltünk – milyen áhítatos borzalom-
mal olvastuk Belső-Magyarországon 
Kányádi vérfagyasztó őszinteséggel 
protestáló verseit, mint például az Isten 
háta mögött címűt a Tükör nevű képes 

újság egyik karácsonyi számában: „elő-
relátó vagy de mégis nézz uram a hátad 
mögé is / ott is lakoznak s örülnének a 
mosolyodnak”. Meg a két-, három- és 
tíz körömre írt Körömverseket. Ezek kö-
zül egy sincs ebben a könyvben, Mirk 
László csak a Csendes pohárköszöntőt 
és a Szelíd fohászt válogatta a kötetbe. 
A Küküllő menti földműves család fia 
nem lázad, nem átkozódik, de ezekben 
a szelíd intésekben is megcsillan a köl-
tő iránymutatása: „Mert míg tudod, ki 
vagy, mért vagy, / vissza nem fognak 
a kátyúk…” Lehet-e ennél tömörebben 
megfogalmazni a nemzeti identitás lé-
nyegét és szerepét?

Végezetül felmerülhet a kérdés: ki-
nek, kiknek készült az Erdély lelke szó-
lal címet viselő könyv? Kik forgathatják 
a legtöbb haszonnal? Úgy gondolom, 
azon túl, hogy mindenkinek, a föltett 
„költői” kérdésre kézenfekvő választ ad 
összeállítója személyének írásom kez-
detén említett „született tanársága”  
Vagyis, úgy gondolom, a magyar diá-
kok számára készült elsősorban, akik-
nek irodalmi ismeretei talán nem ter-
jednek ki ilyen mélyrehatóan a múlt 
század erdélyi íróira, hogy „lelkük sza-
vát” is megérthessék  S hogy ne a le-
vegőbe beszéljek, elvégeztem szűkebb 
környezetemben és egy magyarorszá-
gi alföldi megyeszékhely iskoláiban1 a 
nem éppen reprezentatív, de valamit 
talán mégis érzékeltető tájékozódó sta-
tisztikát: mennyire ismerik a VIII–XII. 
osztályos diákok a szóban forgó kö-
tet kilenc írójának, költőjének nevét – 
hallomásból –, és úgy, hogy olvastak 
is tőle valamit? Az eredmény minden-
képpen elgondolkodtató. A megkérde-
zett közül csak Kányádi Sándor nevét 
ismerte mindenki úgy, hogy olvasott is 
tőle, Tamási Áron neve sem ismeretlen 
egyikük előtt sem, de csak 80%-uk ol-
vasmányai között szerepelt. Reményik 
Sándorról 90%-uk hallott, 6%-uk olva-
sott bármit is tőle. Kós Károlyról vala-
mennyien tudnak, de csak kétötödük 
olvasott tőle valamit, Dsida Jenőnél pe-
dig 30, illetve 20% ez az arány. Bánffy 
Miklósról, Tompa Lászlóról és Kemény 
Jánosról 40–60%-uk hallott, de csak 

8%-uk olvasott is tőlük. Hogy aztán eb-
ből az – ismétlem, korántsem perdön-
tő – felmérésből milyen következtetést 
vonhatunk le, azt mindenki döntse el 
magában. Mert lehet örömmel néz-
ni, de lehet elszomorodva is, aszerint, 
hogy kinek milyen elvárásai vannak 
az erdélyi fiatalok nemzeti irodalmunk 
iránti tájékozottsága iránt  Aztán ked-
vet kapva az effajta „elemzéshez”, ké-
résemre egy magyarországi barátom 
elvégezte ugyanezt a „felmérést” – va-
lamivel nagyobb mintán – egy magyar-
országi megyeszékhely elég színvona-
las iskolájában. Ebből az derült ki, hogy 
az „anyaországi” diákok közül a meg-
kérdezettek között kevesebben, alig 
több mint fele hallott a listán szereplő 
kilenc íróról, még ritkább az olyan diák 
(13%), aki olvasott is tőlük valamit. Ez 
különben összecseng azoknak a hivatá-
sos olvasásszociológusoknak a vélemé-
nyével, akikkel a Duna TV egyik mű-
sorában volt alkalmam beszélgetni az 
1990-es évek derekán  Nekik is az volt a 
véleményük, hogy a határainkon kívül 
rekedt magyarok általában olvasottab-
bak, mint az anyaországiak  Markáns 
különbség volt a két térség diákjainak 
ismeretei között abban a tekintetben 
is, hogy a magyarországiak között csak 
mérsékeltebb különbség volt Kós Károly 
és Kányádi Sándor, valamint a többiek 
ismertsége és olvasottsága között, va-
lószínűleg ott nem helyeznek rájuk ak-
kora súlyt a tanrendben, mint az erdé-
lyi iskolában 

Mindebből talán megkockáztathat-
juk azt a tanulságot, hogy Mirk Lász-
ló könyvére nagy szükség van mind 
a két hazában  Az egyikben inkább 
azért, hogy megalapozza, a másikban, 
hogy elmélyítse és kiszélesítse e kilenc 
író iránti érdeklődést és tudást. Mert 
mindkét helyen nagy szükség van a 
műveikből sugárzó identitástudat átvé-
telére és pallérozására. Különösen, ha 
ilyen „kézikönyvben”, vagy tekintsük 
inkább „segédkönyvnek”, amit egy ki-
váló irodalomtanár nyújt át a nyomá-
ban járó pedagógusoknak, s közvetíté-
sükkel a magyar ifjúságnak. Lám, Mirk 
László tanár úr megtalálta módját, 
hogy a „középiskolás fokon” való taní-
tás – nem helyett, hanem után – „egész 
népét” taníthassa.

* Mirk László: Erdély lelke szó-
lal. Magánkiadás, Csíkszereda, 2021. 
141 oldal.

Jegyzet
1 Harangozó Imre barátom itt is megkö-
szönt segítségével.

Mirk László tanár úr 
megtalálta módját, hogy a 
„középiskolás fokon” való 

tanítás – nem helyett, 
hanem után – „egész 

népét” taníthassa.
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egye Lenke azon kiváltságos fényké-
pészek kategóriájába tartozik, akik di-
namikusan, a fény segítségével folya-
matosan tökéletesítik művészetüket. 
Az eddig kiállított alkotások jelzik a 
művész azon meggyőződését, hogy a 
fényképészetet életeseményként, papír 
és valóság csodálatra méltó találkozá-
saként lássuk. Egy ilyen találkozást kö-
vetően (a fotóművész segítségével) a két 
entitás örökre együtt marad – akár fe-
kete-fehérben, akár színesben  

Nem véletlen az az érzékeny dina-
mizmus, amely a Kegye Lenke által 
jegyzett fotókon mindig megtalálható  
Kötődik gyermekkorának egy pillana-
tához, amikor a camera obscura létre-
jöttéről szóló filmet nézett, és megtör-
tént az igazi varázslat: expozíció után a 
fehér lapot átlátszó folyadékba merítve 
néhány pillanat múlva megjelent a kép. 
Lelkesedésében azt tette, mint minden 
fotózás iránt érdeklődő gyerek: pénzt 
gyűjtött, fényképezőgépet és felszere-
lést vásárolt, hogy amatőr fotólaborató-
riumot állítson fel, és „utazni” kezdett, 
odafigyelve azokra a témákra, amelye-
ket érdemes megörökíteni.

A „kiállítások” köre sokáig csak a 
családtagok és barátok által látogatha-
tó alkalmakra korlátozódott, egészen 
2017 decemberéig, amikor szülővárosán 
átkelve egy régi ajtókilincs kötötte le a 
figyelmét. Aztán egyre több és több régi 
ajtókilincset és zárat pillantott meg. Le-
hetőséget látott ebben a szokatlan té-
mában, és megragadta azt. Egyszerű-
en „meg akarta őrizni” őket, hiszen oly 
könnyen eltűnhetnek, mindig fennáll 
annak a veszélye, hogy modernekkel 
helyettesítik őket.

Azzal a szándékkal örökítette meg 
a régi kilincseket, zárakat, hogy ezál-
tal másokat is arra biztasson, ne csak 
nézzék, lássák is őket. Így jelent meg 
a Kijáratok – Bejáratok / Intrări – Ieșiri 
című album, illetve így született meg 
az azonos című, első kiállítása 2018-
ban Kolozsváron a Szabók bástyájának 
kiállítótermében  Ezt a nagyvonalú 
kulturális teret dr. Ancuța-Lăcrimio-
ara Chiș, a Városi Művelődési Központ 

szakfelügyelője alakítja releváns kul-
turális események (kiállítások, koncer-
tek, könyvbemutatók, művészeti párbe-
szédek stb ) színhelyévé 

A kiállításnak sikere volt, és a siker-
hez mérhetők a visszajelzések is. A lá-
togatók közül sokan jelezték a művész-
nek, hogy a fotók megtekintése után 
sokkal figyelmesebben sétálnak az 
utcán, és látnak. Az album belső borí-
tóján a szerző felvázolja hosszú távú, 
a teljes alkotásra vonatkozó emblema-
tikus művészi programját is: „...Min-
dig is lenyűgöztek a város régi épületei, 
szeretem és tisztelem ezeket  Tekintet-
tel arra, hogy városunkban egyre több 
modern épület épül, úgy gondoltam, 
érdekes lenne megosztani a nagykö-
zönséggel a régi épületek egy részletét, 
mégpedig a kilincset. Ezek felmutat-
ják egész történelmünket: emberi sor-
sokat, fájdalmakat és örömöket örökí-
tenek meg. A kilincsek mögött egy új, 
rejtett világ tárul fel. Ugyanakkor so-
kat elárulhatnak a városi létezés köl-
tészetéről, a részletekben rejlő szép-
ségről...”

A fényképes kaland folytatása a Ko-
lozsvári fémhímzés című kiállítás lett, 
ahol a közönség megtekinthette a fo-
tóművész által gondosan kiválasztott 
„hímzéseket”, vagyis a régi épületek 
csipkézett fémráccsal díszített erké-
lyeit  Ez a 2019-es kiállítás, amelynek 
ugyancsak a Szabók bástyája adott ott-
hont, ismét szép közönségsikernek ör-
vendett, látogatóit ezúttal arra biztatta, 
hogy tanuljanak meg felpillantani az 
utcáról az épületekre.

A Kegye Lenke által kitalált és meg-
valósított fotóprojekt harmadik része 
a Titkok őrzői címet kapta. A kiállítást 
2022-ben szintén a Szabók bástyájá-
nak vendégszerető termében rendez-
ték meg. A fotóművész ezúttal Kolozs-
vár belvárosának régi ajtóit és kapuit 
állította a kíváncsi nézők elé, olyan be-
járatokat, amelyek mögött a fizikai 
világ titkai (épületek, belső udvarok, 
kertek stb.) rejtőznek. Ezúttal a mű-
vész segít megfejteni a világos kere-
tek között elhelyezett ajtók és kapuk 

K

Mihai Lisei

Ajtók és jelképek

Kegye Lenke fényképész
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szimbólumrendszerét, és lehetőséget 
kínál arra, hogy a tekintet erejére tá-
maszkodva átvezesse a hipotetikus né-
zőt a világ (ikonikus) jeleinek erdejében. 
A Jean Chevalier és Alain Geerbrant ál-
tal szerkesztett szimbólumszótár (Dic-
tionnaire des symboles, 1969) tájékoz-
tatása szerint ugyanis „a kapu vagy 
ajtó szimbolizálja az átjárás helyét két 
állapot között, két világ között, az is-
mert és az ismeretlen között, világos-
ság és sötétség, gazdagság és szegény-
ség között”.

Az ajtók és kapuk, ezek az egyébiránt 
néma szereplők arra ösztökélnek ben-
nünket, hogy figyeljük meg őket, lépjük 
át küszöbüket, fejtsük meg a rajtuk túl-
mutató titkokat, más szóval egy titok-
zatos országba vezető utazásra hívnak 
bennünket. „A kapun való áthaladás, 
legtöbbször jelképes értelemben, átme-
netet jelent a profánból a szentbe” – ál-
lítja a szimbólumszótár  Emlékezzünk 
arra, hogy a kapu a transzcendencia 

gondolatát is felidézi, annak függvé-
nyében, hogy hozzáférhető vagy tilos, 
hogy nyitva van vagy zárva, hogy el-
haladunk mellette, vagy csak rápil-
lantunk  

Azon túlmenően, hogy képein keresz-
tül mély reflexiókra késztet bennünket, 
Kegye Lenke általános értelemben a 
kultúra, szűkebben véve a fotóművészet 
hiteles őrzőjévé válik, olyan művésszé, 
aki fényképein keresztül a létezést 

gazdagító spirituális emlékeket tesz el-
érhetővé. Az élénk ritmusú kiállítás Ke-
gye Lenke fotóművész személyiségében 
is tükröződik. Úgy tűnik, a művész fo-
lyamatosan keres valamit, mindig ké-
szen áll arra, hogy megragadja a térben 
közel eső dolgok szépségét, és megta-
nítsa az embereknek, hogy „a szépség a 
szemlélőből fakad”.

Fordította: Vallasek Júlia

A Kolozsvár központjában található kapuk nem csupán funkcionális elemek, hanem díszek, amelyek kiegészítik a hozzájuk tartozó épület arculatát.  
Kegye Lenke felvétele

Kegye Lenke
Kegye Lenke 1968. január 25-én született Kolozsváron. A Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem Pszichológia karán tanult, a Gyógypedagógia szakon. 
Végzettségéhez nem kötődik az a törekvése, hogy a város régi épületeit 
megörökítse. 2017-ben jelent meg Kijáratok – Bejáratok / Intrări – Ieșiri című 
album (dr. Ioana Tămăian egyetemi adjunktus előszavával, magyarul, ro-
mánul és angolul, Kolozsvár, 2017) című albuma, 2018-ban pedig ugyanezzel 
a címmel első ízben jelentkezett egyéni kiállítással a Szabók bástyájában. 
2019-ben volt látható a Kolozsvári fémhímzés című, a régi épületek fémerké-
lyeire fókuszáló kiállítása, majd 2022-ben a Titkok őrzői tárlattal jelentkezett 
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Csillagnézőben
Természetjáró barátaimnak ajánlom szeretettel

Dáné Tibor Kálmán

leáldozni készülő nap nyomában még 
vörösen izzik a nyugati látóhatáron az 
ég alja, de fejünk fölött a mennybol-
ton már vastagodik a homály. Lassan 
előpislákolnak a csillagok. Először a 
fényesebbje, az „öregek”, a „menyecs-
ke szeműek”, később, ahogy sűrűsödik 
az ég sötétje, a halványabb csillagok is 
felsziporkáznak a bakacsinba burkoló-
dzó világ felett  Beesteledik, és mi egy 
hatalmas csillagtányér alatt állunk  
Mintha egyetlen cseppje lennénk egy 
végtelen csillagtengernek  A látvány le-
nyűgöző. Hátborzongatóan szép. Néha a 
légkörben felvillanó meteor hasít fényes 
barázdát az égbolt fekete kárpitjába, 
máskor „mennyei szentjánosbogárként” 
araszolgat ember szabta pályáján egy-
egy mesterséges hold a csillagok között.

Nos, miután felocsúdtunk a csillag-
poros csend varázsából, próbáljunk meg 
bepillantani a fejünk feletti „mennyei 
színjáték” kulisszatitkaiba  

Az égboltnak azt a pontját, amelyik 
éppen a fejünk felett van, zenitnek ne-
vezzük. Ezzel átellenes pont a nadír. Ezt 
a pontot csak képzeletben láthatjuk, ha 
gondolatban a talpunk alatt függőleges 
irányban átfúrjuk a Földet. A látóhatár 
a földfelszínnek és az égboltnak a lát-
szólagos találkozási vonala  Ezt a vo-
nalat éjszaka csak sejteni lehet, többek 
között onnan, hogy a látóhatáron kel-
nek fel, illetve nyugszanak le mögéje 
az éjszakai égbolt égitestei  A zenit–na-
dír képzeletbeli tengelyre merőlegesen 
helyezkedik el a látóhatár síkja  Az ég-
boltnak van még egy jellegzetes pont-
ja, a „sarka”, ami körül látszólag az 
egész menny boltozat elfordul. Éppen 
ezért ennek a kiemelt pontnak a köze-
lében elhelyezkedő csillagot nevezzük 
Sarkcsillagnak. Ha a Föld forgásten-
gelyét képzeletben meghosszabbítjuk, 
az majdnem pontosan a Sarkcsillagra 
mutat  Az égbolt látszólagos elfordulása 
a Sarkcsillag körül valójában bolygónk 
forgásának égi tükörképe. Ez a csillag 
különben a földrajzi északi irányt jelöli. 
Ha a Göncölszekér két hátsó csillagának 

(kerekeinek) a távolságát öt és félszer 
felfelé haladva rámérjük az égbolt-
ra, megtaláljuk a Sarkcsillagot, mely 
a Kisgöncöl csillagkép legfényesebb 
csillaga 

De mik is tulajdonképpen a csil-
lagok? Leegyszerűsítve: saját fény-
nyel rendelkező égitestek, amolyan 
izzó gázokból álló gömbök. Felszínük 
sok ezer, belsejük meg néhány millió 
Celsius-fok hőmérsékletűek. Hatalmas 
atomerőművek ezek az égitestek, hisz 
bennük az atommagok állandó átala-
kulása, egyesülése zajlik  A hozzánk 
legközelebbi csillag a Nap. Távolsága 
csak 150 000 000 (százötvenmillió) ki-
lométer, míg a legközelebbi „valódi” 
csillag, a Proxima Centauri valamivel 
több mint négy fényévre van tőlünk. Ez 
roppant nagy távolság, ha arra gondo-
lunk, hogy egy fényév (vagyis a távol-
ság, amit 300 000 kilométerrel másod-
percenként száguldó fénysugár egy év 
alatt befut) hozzávetőleg tízbillió kilo-
méterrel egyenlő. Ezt a számot meg így 
kell leírni: 10 000 000 000 000  Még azt 
hadd jegyezzem meg, hogy a Naptól el-
induló fénysugár 8 perc alatt éri el boly-
gónk felszínét. Naprendszerünk köz-
ponti csillagáról még azt is tudni kell, 
hogy átmérője százszor akkora, mint 
a bolygónk hasonló kiterjedése  Ennek 
ellenére a világegyetemben „csak” egy 
közepes méretű csillag. Mert a csilla-
gok közül a legkisebbek, az úgyneve-
zett fehér törpék, csak valamivel na-
gyobbak, mint ez a csodálatos „zöld 
bolygó”, amin élünk  De ugyanakkor 
a Napunk eltörpül a vörös óriás csilla-
gok mellett, olyannyira, hogy ameny-
nyiben egy ilyen égitest állna Naprend-
szerünk középpontjában, akkor még 
bolygónk pályája is ennek a hatalmas 
gázgolyónak a belsejében lenne. Ilyen 
vörös óriás például a téli égbolton az 
Orion – vagy magyar nevén Kaszás – 
csillagképének Betelgeuze nevű csilla-
ga  E csillagalakzatra vetett egyetlen 
pillantással felfedezhetjük ezt az izzó-
an vörös csillagot. Az előbb azt írtam, 

A

Ha a Göncölszekér 
két hátsó csillagának 

a távolságát öt és félszer 
felfelé haladva rámérjük 
az égboltra, megtaláljuk 

a Sarkcsillagot.
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hogy a csillagok égitestek. Vajon csak 
ezeket az égi objektumokat tekinthet-
jük égitesteknek? Korántsem. Szűkebb 
értelemben égitesteknek nevezzük azo-
kat az objektumokat, amelyek az ég-
bolton láthatóak, és nincsenek az Föld 
légkörében. Így a legfényesebb égitestek 
a Nap, a Hold, a bolygók, viszont a leg-
többen a csillagok vannak. De idesorol-
hatjuk még az üstökösöket, a meteoro-
kat, a bolygók holdjait, a kisbolygókat, 
még akkor is, ha ezek nagy részét csak 
távcsővel tudjuk megfigyelni. Tágabb 
értelemben viszont égitestnek nevezzük 
a csillaghalmazokat, a gázködöket, 
a galaxisokat, bár ezek valójában több 
égitestből álló csoportok. A csillagokról 
még csak annyit, hogy szabad szem-
mel néhány ezer ilyen pislákoló fény-
forrás látható az éjszakai égbolton, tá-
vcsőbe pillantva azonban csillagok 
százezreit fedezhetjük fel műszerünk 
látómezejében  És a modern csillagászat 
azt is bebizonyította, hogy számtalan 
csillag körül, éppen úgy, mint a Nap 
körül, bolygók keringenek.

Az ember a legrégibb idők óta pró-
bál eligazodni a csillagok között. Ezért 
fantáziája benépesítette az égboltot 
különböző csillagalakzatokkal. Így ke-
rült az égre az a sok állat, mint például 
medve, kutya, delfin, sas, hattyú, ku-
tya, kos, bika, rák, skorpió, számtalan 
mitológiai figura, használati tárgy stb. 
Szóval minden nép a saját regéinek-me-
séinek alakjait, vagy éppen jellegzetes 
használati tárgyait emelte a csillagok 
közé. Ezeket az alakzatokat nevezzük 
csillagképeknek. A múlt század elején a 

szakemberek 88 csillagképbe osztották 
szét az égbolt csillagait, meghatározva 
még az egyes csillagképek határát is. 
(Ide beszámítódnak a déli égbolt csil-
lagképei is.) Természetesen a csillagké-
pek csillagainak fizikailag semmi köze 
sincsen egymáshoz, nem is beszélve 
az alakzatokhoz, amiket kirajzolnak  
Hisz az egyik nép egyféle, a másik nép 
másféle figurát vél felfedezni ugyanab-
ban a csillagképben. Például a görögök 
medvét, a kínaiak hatalmas kanalat, 
a régi rómaiak gabonát őrlő ökröket, 
az északon élő lappok rénszarvasokat 
láttak a magyarok által Göncölszekér-
nek elnevezett csillagképben. A csilla-
gászat hivatalosan a görög mondavilág 
csillagkép megnevezését használja. Így 
a téli égbolt jellegzetes csillagképei a 
Bika, az Ikrek és az Orion, a tavaszi ég-
bolté az Oroszlán, az Ökörhajcsár és a 
Szűz, a nyári égbolt legfényesebb csil-
lagzatai a Herkules, a Lant és a Hattyú, 
az őszi mennybolton látható a Pegazus, 
az Androméda és a Kos  

Néhány napos kitartó éjszakai kém-
lelődés után megfigyelhető, hogy a 
Hold és a bolygók elmozdulnak a csil-
lagok között. Ez az elmozdulás mindig 
ugyanannak a csillagokkal teleszórt, 
képzeletbeli égi sávnak a mentén tör-
ténik. Tulajdonképpen központi csilla-
gunk is ugyanezen az égi úton halad, 
de fénye elvakítja a csillaghátteret  Mi-
vel az égnek ezen a területén főleg ál-
latokat ábrázoló csillagképek vannak, 
ezt a mennyei égi sávot állatövnek, 
vagy más szavakkal zodiákusnak ne-
vezzük. Tizenkét ilyen csillagkép, azaz 

zodiákus jegy van, melyek a követke-
zők: Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, 
Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, 
Vízöntő, Halak. Az állatöv valójában a 
Föld Nap körüli keringési síkjának az 
égi vetülete. Ugyanis bolygónk válto-
zatlanul ugyanazt a pályát írja le köz-
ponti csillagunk körül, ezért a Földről 
nézve látszólag a Nap is ugyanazon a 
pályán (az állatövi jegyek előtt) halad el 
évente a csillagok között. Mivel a boly-
gók Nap körüli keringésének pályasík-
jai megközelítőleg egybeesnek a Föld 
pályasíkjával, így a bolygók is a zodi-
ákus mentén mozdulnak el az égbol-
ton. Továbbá megfigyelhető, hogy míg 
a csillagok pislákolnak, azaz szakmai 
kifejezéssel élve szcintillálnak, addig 
a bolygók fénye nyugodt, nem „reszke-
tős”. Vajon miért van ez így? A jelensé-
get Földünk légköre okozza. Tudniillik 
a nagyon távoli csillagokról rendkívül 
szűk fénysugárnyaláb érkezik a lég-
körön át szemünkbe. Így a fénysugár 
különböző hőmérsékletű, sűrűségű és 
összetételű légrétegeken halad keresz-
tül, amelyek rendkívül kis mértékben 
ugyan, de megváltoztatják a fénysu-
gár irányát  Mivel ez a változás igen 
szapora, a csillagot táncolni, vibrálni 
látjuk. Ugyanakkor a különböző sűrű-
ségű légrétegek a fénynyalábot színei-
re is bontják, ezért van az, hogy egy-
egy csillag egyszerre vörös, sárga, kék 
vagy éppen zöld színekben sziporkázik 
az égen  A bolygók esetében, mivel azok 
pontszerű fényforrásként jelentkeznek 
az égbolton a csillagokhoz képest, hisz 
hozzánk közel elhelyezkedő, kiterje-
déssel bíró égitestek, felszínükről sok 
fénysugár érkezik a szemünkbe  S mint 
tudjuk, a bolygóknak nincsen saját fé-
nyük, mint a csillagoknak, hanem a 
Nap rájuk eső és visszavert fénysuga-
rai teszik őket láthatóvá számunkra. 
Ezeknek a fénysugaraknak külön-kü-
lön mindenike szcintillál, de egymás 
hatását lerontva, kiegyenlítve érkeznek 
el hozzánk, így a bolygók fényét nyu-
godtabbnak látjuk, mint a csillagokét  
Vagyis ha több fényes csillag és bolygó 
van az égen, egyszerű rátekintéssel is 
megmondhatjuk, hogy melyik a csil-
lag, és melyik a bolygó 

Megfigyelhető, hogy a látóhatár kö-
zelében elhelyezkedő csillagok sok-
kal jobban szcintillálnak, mint a ze-
nit környékén tartózkodók. Szép példa 
erre a magyar mondavilágból az égre 
kerülő Sánta Kata, ami nem más, mint 
a Szíriusz, a Nagy Kutya (Canis Maior) 
csillagkép, és egyben az égbolt legfé-
nyesebb csillaga. Télen figyelhető meg, 
amint a látóhatár felett vibrál. A nép-
monda szerint Kata, amint vitte a 

A Föld megvilágított és sötét területeit elválasztó kör, a terminátorvonal helyzete napfordulók 
idején. Maksay Ádámné rajza. Kép: Dáné Tibor Kálmán: A csillagászati koordináta-rendszerekről. 
Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1984. 
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kaszásoknak kis szilkéjében a déli ele-
delt, elkésett, az aratók közben elalud-
tak, és ő véletlenül belelépett az egyik 
kaszába. E szép magyar mese szerint 
ezért „sántál” olyan erőteljesen a ma-
gyar mondavilágból Katáról elneve-
zett Szíriusznak a fénye. Valójában ez 
a csillag a horizonthoz közel tartózko-
dik, és így a csillag fénye egy sokkal 
vastagabb légrétegen keresztül érke-
zik a szemünkbe, mint mondjuk a ze-
nit közelében lévőkéről. Tudniillik a 
bolygónkat körülölelő légburok 90%-a 
20 kilométer alatt van. Ha tehát a zenit 
felé tekintünk a csillagokra, csak egy 
20 kilométer vastag sűrű légrétegen át 
pillantunk ki a végtelenbe, viszont víz-
szintes irányba hozzávetőleg 500 kilo-
méter utat tesz meg a fény a sűrű lég-
körön keresztül, amíg a szemünkbe ér. 
Tehát a látóhatár irányába 25-ször vas-
tagabb légrétegen át nézzük az égites-
teket, mint a zenit fele  Ez az oka más, 
szabad szemmel is megfigyelhető je-
lenségeknek is  Például annak, hogy a 
légkör a különböző színű, hullámhosz-
szú fényeket nem egyformán nyeli el  
Továbbá a légkör molekulái és a benne 
lévő finom porszemek nemcsak elnye-
lik, de szórják is a fényt, mégpedig a rö-
vid hullámú fényeket nagyobb mérték-
ben. Tehát a vörös szín jobban áthatol a 
horizont irányában a vastagabb légré-
tegen, mint mondjuk a kék  Ezért lát-
juk gyakran vörösnek a látóhatár felett 
lebegő Napot, vagy éppen a Holdat. De a 

fényszóródás az oka annak, hogy az ég-
boltot kéknek látjuk 

A látóhatár közelében néha észlelünk 
egy másik érdekes jelenséget, amely 
valójában érzéki, optikai csalódás. Ne-
vezetesen azt, hogy mind a Nap, mind 
pedig a Hold korongja a horizont kö-
zelében mintha nagyobbak lennének, 
mintha felfúvódtak volna. Méretnöve-
kedésről azonban szó sincs. Meggyő-
ződhetünk erről, ha szemünk elé, kö-
rülbelül 57 centiméter távolságra, egy 
0,5 centiméter átmérőjű korongot tar-
tunk, azzal pontosan le tudjuk takarni 
a Napot vagy a Holdat. De ugyanezt ta-
láljuk este is, amikor úgy látjuk, hogy 
malomkő nagyságúra nőttek ezek az 
égitestek a horizont közelében. Szóval 
egyszerűen arról van szó, hogy maga-
san a fejünk felett, az égbolton ban-
dukoló Nap és Hold mellett nincsenek 
tárgyak az égbolton, amelyekhez ko-
rongjaik nagyságát hasonlíthatnánk, 
míg a látóhatár közelében ott vannak 
a földfelszín távoli objektumai. Ugyan-
ennek a jelenségnek köszönhető, hogy 

míg a mennyboltozaton szinte állni 
látjuk ezeket az égitesteket, addig a le-
nyugvó Nap vagy Hold mozgása ugyan-
csak felgyorsul a látóhatár közelében, 
úgy siet, hogy alászálljon  A jelenség 
egyértelműen az, hogy a horizont köze-
lében elhelyezkedő földi tárgyakhoz vi-
szonyítva mondhatni láthatóvá válik a 
Föld forgása. 

Most szóljak néhány szót bolygónk 
csatlósáról, a hozzánk legközelebb levő 
égitestről, melyen 1969 nyarán első íz-
ben vetette meg az ember a lábát, s 
melynek alakváltozásait időről idő-
re megfigyelhetjük égboltunkon. Igen, 
a Holdról van szó. Bár égi kísérőnknek 
van tengelyforgása, és közben Föld kö-
rüli keringése is, mégis mindig ugyan-
azt az oldalát fordítja felénk  Ezt a je-
lenséget az égitest kötött keringése 
okozza. Vagyis tengely körüli forgásá-
nak és bolygónk körüli keringésének 
az időtartama közel azonos. A Hold lát-
szólagos alakváltozását, fázisait meg 
egyszerűen az okozza, hogy a Földről 
nézve a Nap mindig más-más irányból 
világítja meg az égitestet. Újholdról be-
szélünk, amikor bolygónkról nézve égi 
kísérőnk túloldalát világítja meg a köz-
ponti csillagunk, a Hold tehát a sötét ol-
dalát fordítja felénk, vagyis egyáltalán 
nem látszik  Majd megjelenik a kes-
keny holdsarló fordított C alakja, mely 
másnapra már széles bohócvigyorként 
tekint le ránk, hogy aztán erőteljes D-vé 
duzzadjon. Ez az első negyed. Aztán az 
égitest tovább dagad, míg kerek cipó-
vá nem válik, ez a telihold  Majd újra 
csökkenni kezd, fordított D betű formát 
ölt, míg C-vé nem keskenyül, utolsó ne-
gyed, hogy aztán néhány napra ismét 
eltűnjön. És a ciklus kezdődik elölről. 
Újholdtól újholdig 29 és fél nap telik el. 
Könnyen megjegyezhető, hogy amikor 
a Hold a Földről nézve lassan D alakot 
kezd ölteni, akkor dagad, s amikor a C 
forma fele fogyatkozik, akkor csökken. 
Alakjának szabályosan periodikus vál-
tozásait az ember a legrégibb időktől 
kezdve időmérésre használta, gyakran 
a naptárkészítés alapját képezte a Hold-
nak ilyetén ténykedése  Ezzel az égitest-
tel kapcsolatban még meg kell jegyez-
nünk egy nagyon érdekes jelenséget  
Nevezetesen azt, hogy a Hold időnként 
elfed egy-egy csillagot, vagy éppen 
bolygót. A tünemény helyhez kötött Föl-
dünkön, vagyis amíg a földfelszín egyik 
pontjáról megfigyelhető, addig más-
honnan már nem észlelhető. Igen szép 
látvány például, amikor égi kísérőnk a 
Plejádokat, azaz a Fiastyúk csillagcso-
portját bújtatja el rövid időre. Különben 
a jelenség mindig a holdkorong bal 
oldalán következik be, majd a jobb 

A Nap útja a Földről nézve a zodiákus jegyekben. Maksay Ádámné rajza. Kép: Dáné Tibor Kálmán: 
A csillagászati koordináta-rendszerekről. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1984. 
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oldalon bújnak elő a csillagok vagy a 
bolygók, esetleg más égi objektumok  
Szaknyelven ezt a látványt okkultáció-
nak nevezik 

Mint arról már szóltam, a csilla-
gokkal telehintett éggömb lassan for-
dul a fejünk felett, látszólag a sark-
csillag körül, keletről nyugati irányba. 
Ez a földgolyó nyugatról keletre tör-
ténő, a tengelye körüli elfordulásá-
nak égi tükörképe. Ennek a látszóla-
gos égi forgásnak köszönhető, hogy az 
égitestek, mint például a Nap, a Hold, 
vagy éppen a csillagok, keleten kel-
nek, vagyis emelkednek a látóha-
tár fölé, és nyugaton buknak a hori-
zont mögé. Ebben az égi keringésben 
azonban a Sarkcsillag szomszédságá-
ban lévő csillagok úgy vesznek részt, 
hogy fordulnak a képzeletbeli égi pólus 
körül, de sohasem buknak a horizont 
alá. Ezek az úgynevezett cirkumpolá-
ris csillagok. Éppen ezért az égboltnak 
ezt a különlegesen „viselkedő” területét 
nemzetünk még „suttyó gyerek” korá-
ban mesevilágának legkedveltebb alak-
jaival népesítette be. Mindenekelőtt itt 
áll az a hatalmas fa, vagy oszlop, mely 
az égbolt sátrát tartja. Ez a Világfa, 
vagy Világoszlop, annak csúcsa vagy 
gombja a Sarkcsillag, mint az égbolt 
egyetlen „mozdulatlan” pontja. A Vi-
lágfa még Tetejetlen, Égbenyúló, Égigé-
rő vagy éppen Holdas-Napos fa néven 
is megjelenik a népmeséinkben. De 

nemcsak a mienkben, hanem a finn-
ugor és szamojéd rokon népeink míto-
szaiban is. Sőt, Észak-Európa, Szibéria 
és Közép-Ázsia számos népcsoportjá-
nak az ősi kozmológiai (a világ terem-
téséről szóló) mitológiája is őrzi ennek 
a csodafának a létezését  Mint érdekes-
séget említem meg, hogy a mediterrán 
népek mítoszaiban nem jelentkezik az 
imént említett mesemotívum, egysze-
rűen azért, mert csak az északi félte-
ke magasabb szélességi körein látszik 
kellő magasságban a horizont fölött a 
mennybolton az emberi fantáziát fel-
csigázó, „mozdulatlan” Sarkcsillag és 
környéke. Különben ezt az égi objektu-
mot még Furu (talán fúró?) csillagnak, 
illetve az Ég köldökének is illeti néhány 
helyen a Kárpát-medencében népünk. 
A cirkumpoláris csillagképek közül a 
Nagy Göncölt és a Kis Göncölt említe-
ném, mint a legjellegzetesebbeket és 
talán legismertebbeket  De itt, az égnek 
ebben a térségében látta valahol a szé-
kely-magyarság a Szarvasnyom vagy 
Szarvasnyomdoka csillagzatot, a Hu-
nor és Magor legendájában új hazába 
vezető csodálatos szarvasünő lépteinek 
a nyomát 

Az éjszakai égbolt érdekes látvá-
nya még az időnként felvillanó hul-
lócsillag, azaz a bolygónk légkörébe 
beleszaladó meteor. „Lőrinc könnyei” 
peregnek alá a mennyekből, tartja 
a néphagyomány, talán azért, mert 
szintén népünk hiedelme szerint egy 
lélek távozik ilyenkor az élők sorából. 
Persze szó sincs arról, hogy csillag hul-
lana le az égről. A hiedelem mellett a 
valóság az, hogy a légkörben felvilla-
nó meteor nem más, mint egy, a vi-
lágűrben éppen Földünk közelében kó-
száló kődarab, esetleg porszem, melyet 
bolygónk gravitációs ereje magához 
kapott. A légkörben, körülbelül 80-100 
kilométer magasságban, a súrlódás 
okozta felhevüléstől felizzanak, és a 
bolygónk közelében lévő sűrű légréteg-
ben aztán el is égnek ezek a világűr-
ből érkező égi vándorok. A nagyob-
bak, erőteljesebbek azonban kiállják 
a bolygónk légkörének nem éppen ba-
rátságos fogadtatását, és a földfelszín-
re zuhannak  Ezek lesznek aztán azok 
a meteoritok, melyek gondos vizsgá-
lódás, vegyelemzés eredményeként 
fontos adatokat tudnak szolgáltatni a 
Naprendszer múltjáról, esetleg éppen 
keletkezése körülményeiről. Tudniillik 
ezen égitestek évmilliók óta keringtek 
a Nap körül, mielőtt Földünk gravitáci-
ós ereje magához nem rántotta őket, és 
így szinte konzerválták azokat az ősál-
lapotokat, melyek bolygócsaládunk 
születésekor uralkodtak 

Csillagporos égi barangolásunkat 
nem fejezhetjük be anélkül, hogy ne 
szólnánk arról a halványan derengő fá-
tyolról, mely átszeli a mennyboltot, s 
főleg nyári éjszakáink során nyújt meg-
kapó látványt. Ez a Tejút. Valójában egy 
„csillagfolyam”, hisz már egy kis szín-
házi látcső is csillagok sokaságára bont-
ja ezt az égi alakzatot, melyben számos 
ókori nép azt az utat látta, amelyen a 
holtak a másvilágra távoztak  Az imént 
csillagfolyamot írtam, de tulajdonkép-
pen ez az égi objektum a „legfényesebb” 
bizonyítéka, hogy a mi Napunkkal 
együtt egy hatalmas „csillagvárosnak” 
vagyunk a része, egy galaxisnak, mely-
ből számtalant láthatunk még távcsö-
vön keresztül, ha belefürkészünk a 
világmindenségbe. A Tejút a görög mi-
tológia Héraklész (Herkules) mondakö-
réből került az égboltra. Tudniillik az 
újszülött Héraklészt, Zeusz megbízásá-
ból Hermész az alvó Héra keblére tette, 
hogy az istenanya nedűjétől a kisded 
minden halandónál nagyobb erőre te-
gyen szert. Mikor Héra fölébredt, dühö-
sen tépte le kebléről az izmos csecse-
mőt, miközben az isteni anyatej az égre 
fröccsent. A görög mondavilág tehát így 
eredezteti a Tejút elnevezését  De talán 
egyetlen égi objektumot sem nevezett 
el oly sokféleképpen népünk, mint ezt. 
Hadd soroljak fel néhányat: Cigányok 
útja, Csörsz árka, Ég útja, Éjjeli kegye-
let, Fejérárok vagy Fejérköz, Hadak útja, 
Hajnalszakadék, Isten barázdája, Is-
ten útja, Jézus útja, Kerekudvar, Lelkek 
útja, Országút, Részögembör útja, Szent 
Mihály útja, Szomás út vagy Szalmás 
út, Tündér út  S természetesen minden 
elnevezésnek az ihletője egy-egy szép 
népmese vagy népmonda. 

Meggyőződésem, hogy a kirándu-
ló ember számára a csillagos égbolt is 
hozzátartozik a természet panteonjá-
hoz. Mert a „földnek csillagai a virágok” 
– tartja egy régi latin közmondás, míg 
egy ősi kínai meg éppen megfordítja: „a 
csillagok az ég virágai”  Természetjáró 
nagy erdélyi költőnk, Reményik Sán-
dor (1890–1941) viszont így ragadta meg 
egy kirándulás utáni csillagos nyári 
este hangulatát: „Néztük: a Göncölsze-
kér hogy ragyog  / Szállt, szállongott a 
sarjú friss szaga, / S lelkeink úgy ösz-
szehangolódtak, / Mint a Göncölszekér 
hét csillaga  // Derült este volt  Búját, 
baját, gondját / Egy pillanatra ki-ki le-
vetette, / Becsomagolta töprengéseit, / S 
hátizsákjában feje alá tette. / Ott fenn 
fénylett a nagy Harmónia, / Egy csöpp 
belőle szíveinkbe tévedt, / S szívünk be-
telt – nem volt több óhaja.” (Heten – Egy 
bükki kirándulás emlékére, Kolozsvár, 
Házsongárdtető, 1922. augusztus.) 

Göncölt, a táltost, a magyarok Öregistenével is 
azonosítják. Más mese szerint a keresztények 
Szent Péteréhez hasonló szerepe volt: ő őrizte 
az egek kapuját. Kép: Csaba György: Hazánk 
csillagos égboltja. Planetáriumi füzetek 4., 
1981.
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Bárdos Anna, Nagy Blanka,  
Sarkadi Antónia Éva 

A

A falu lámpásai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es tanévben indította a Hét-
köznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezését. Ennek lé-
nyege, hogy iskolások saját szülőfalujukból mutassanak be olyan embereket, 
akik bár nem kerültek reflektorfénybe, szélesebb körben az érdeklődés közép-
pontjába, de munkájuk révén sokat tettek a helyi közösségekért, és rendkívü-
li képességekről, kiemelkedő tulajdonságokról, átlagon felüli jellemvonásokról 
tettek tanúbizonyságot.

A projekt erdélyi lebonyolítója az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, 
ezen belül a Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, résztvevői romániai 
magyar iskolás csapatok. Új, Hétköznapi hőseink című sorozatában a Művelő-
dés szerkesztősége a kezdeményezés során eddig született, helytörténeti ada-
lékokat is tartalmazó dolgozatok szerkesztett, esetenként tömörített változatát 
teszi közzé.

kulturális és a lelki élet szempontjából 
Magyarfenes két jelentős személyiségé-
ről, egy házaspárról írtunk a dolgoza-
tunkban. Eredetileg csak Okos István 
tiszteletes úrról akartunk írni, de rájöt-
tünk, hogy az a legértékesebb, amit az 
élete párjával közösen valósítottak meg, 
és a történük is az egymás iránti hűség 
és szeretet által válik igazán széppé. 

A munkafolyamat során nagyon 
sok akadállyal kellett megküzdenünk, 
de úgy érezzük, hogy megérte, mert 
olyasmit is megtudtunk a falunkról, 
ami még nekünk is újnak számított  

Ilyen volt például az, hogy a gyerekek 
nem mehettek a kommunizmus idején 
templomba, mert másnap korholást 
kaptak érte az iskolában. Viszont miu-
tán konfirmáltak, már szabadon me-
hettek az istentiszteletekre 

A dolgozatunkban még szó esik Ka-
lotaszegről, és részletesebben is megin-
dokoljuk, hogy miért éppen Okos tiszte-
letesék a mi hétköznapi hőseink. Több 
visszaemlékezést és fényképet teszünk 
közzé róluk, amelyekért köszönettel 
tartozunk az interjúalanyainknak  Cé-
lunk az, hogy örökségüket megőrizzük 
és továbbadjuk a jövő generációinak, 
mert ahogy Hajni óvó néni vallja, a kul-
túra az, ami összetart, és egy olyan kö-
zösséget formál, amely békés és sze-
retetteljes otthont nyújt számunkra  
„Fontos, hogy milyen kulturális értéke-
ket hagytak ránk elődeink. Még fonto-
sabb, hogy megtartsuk az örökségünk, 
de a legfontosabb, hogy tovább is adjuk 
azt” – fogalmazott az óvó néni 

Kalotaszeg, a népi 
hagyományok őrzője
Kalotaszeg egy erdélyi tájegység, amely 
a valamikori Magyar Királyság terü-
letén, Kolozsvártól nyugatra helyezke-
dik el. Régi magyar népi hagyományok 
őrzője. A nevét a honfoglaló magya-
rok itt letelepedett Kalota nemzetségé-
ről kapta.

Három fő része van: a Felszeg a nyu-
gati havasoknál, az Alszeg az Almás- Magyarfenes madártávlatból
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patak mentén és a Nádasmente, Kolozs-
vár közelében. 

Idetartozik még a Kapus-völgyi Ka-
pus vidéke és az átmeneti vidék is Ko-
lozsvár környékén. Gyakran emlegetik 
Kalotaszeg részeként az ún. peremvi-
déket is 

„Túlnyomó része egyhangú, kietlen, 
sőt szomorú föld. Kopasz, köves dom-
bok, esőmosott árkokkal szaggatott 
hegyoldalak, fátlan sovány kaszálók és 
legelők, sátés, vizes rétek, kínosan mű-
velt oldalas szántók egyhangú, lehan-
goló egymásutánja… Majd csodálato-
san szép vidék: tölgy- és bükkerdő, vad 
gyümölcsfákkal tarkított virágos, illa-
tos kaszálók, mint ültetett, gondozott 
angolpark…” (Kós Károly: Kalotaszeg)

Magyarfenes nevezetességei

Magyarfenes Kolozs megyében, az Er-
délyi-szigethegység keleti peremén, 
a Gyalui-havasok lábánál található, 
Kolozsvártól 20 kilométerre az A3-as, 
azaz észak-erdélyi autópálya mellett, 
az M107-es megyei út mentén, a Fe-
nes-patak völgyében. Lakói az évszá-
zadokon át őrzött patinás, „letisztult” 
(nem cifra) kalotaszegi népviseletet 
konfirmáláskor, egyházi és közössé-
gi eseményekre még felveszik  Nem is 
olyan régen szinte teljes egészében ma-
gyarok lakták. Jelenleg több mint 900 
főt számláló lakosságának mintegy 92 
százaléka magyar, a többi román nem-
zetiségű. Magyarfenes feltehetően Szent 

László király idejében jött létre. Első írá-
sos említése 1320-ból maradt ránk. Leg-
régebbi épülete a 13. századi római ka-
tolikus templom, amely az 1241–42-es 
évi tatárdúlás után épült, és falait 14. 
századi, értékes freskótöredékek díszí-
tik. A falu református temploma 1821-
ben épült, és őrzi még a Jósika család 
és leány ági leszármazottainak címerét  

A településen 1606 óta van magyar 
tannyelvű iskola, ezt bizonyítja a ka-
tolikus templom falára rótt feljegyzés. 
A nagyváros, Kolozsvár közelsége mi-
att a falu a térség egyik legkorábban 
polgárosodó települése volt. A hely-
beliek büszkén vallják magukat ma-
gyarfenesinek. Szorgalmas építőmes-
terek laktak itt mindig, és laknak ma 
is, kőművesek, ácsok, szerelők, a falu 
nevezetes a szakembereiről. A múlt 
század közepétől sok-sok magyarfe-
nesi építő dolgozott külföldön és dol-
gozik ma is, viszi a falu jó hírét szerte 
a nagyvilágba  A fenesiek vendégsze-
retők, többen falusi vendégfogadással 
foglalkoznak, és élnek, dolgoznak itt 
gazdálkodók, kereskedők, cégtulajdo-
nosok is. A falu híres szülöttje Balázs 
Péter festőművész, aki 1919-ben szüle-
tett. Jelenleg Bar tha Ernő szobrászmű-
vész szénaszobrai fogadják a Kolozsvár 
felől érkezőket, a szoborpark művésze-
ti és közösségi eseményeknek is ott-
hont ad  A helyi vegyes kar a 19  szá-
zadban alakult kórus hagyományait 
ápolja, a mindenkori színjátszók örök-
ségét a Magyarfenesi Stúdiószínpad 
viszi tovább  De van a falunak labda-
rúgócsapata és gondozott sportpályája 
is. Az augusztus 20-i nemzeti ünnepen 
évente megrendezett Magyarfenesi 
Napok rendezvénysorozat immár ne-
gyed évszázada nagyszámú közönsé-
get vonz, jó találkozási alkalmat jelent 
a helybélieknek, az elszármazottak-
nak és az idelátogatóknak egyaránt  
1999 óta a rendezvény része a Kolozs, 
Szilágy és Fehér megye több települé-
sén zajló Szent István-napi Nemzetközi 
Néptánctalálkozó, amelyre kisebbségi 
hagyományőrző együttesek érkeznek 
Erdélyből és külföldről. 

A fenesiek 
vendégszeretők,  

többen falusi 
vendégfogadással 

foglalkoznak, és élnek itt 
gazdálkodók, kereskedők, 

cégtulajdonosok is.

Okos Derzsi Hajnal nyugalmazott óvónő
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Élni valamiért sokszor 
fontosabb lehet, mint 
meghalni egy cél érdekében

Ezért úgy gondoljuk, hős nemcsak az 
életét feláldozó katona lehet, hanem az 
a hétköznapi ember is, aki ha szerényen 
is él, az örökség, amit a közösségre hagy, 

felbecsülhetetlen. Élete példaértékű, azt 
tanítja, helyt kell állni minden helyzet-
ben, nem szabad elveszni a nagyvilág-
ban: gyökeret kell ereszteni, össze kell 
tartani, őrizni és továbbadni azt, amit 
elődeink ránk hagytak.

A mi hétköznapi hőseink önzetle-
nül szerettek, neveltek, közösséget épí-
tettek. Néhai Okos István református 
lelkipásztor és felesége, Okos Derzsi 
Hajnal nyugalmazott óvónő a magyar-
fenesiek két szeretett és tisztelt példa-
képe. Nyugdíjasként minden vasárnap 
együtt sétáltak a templomba, szívélye-
sen köszöntöttek mindenkit, minden-
kihez volt egy jó szavuk – mesélik a 
falubeliek  „Ritka az ilyen aranyos há-
zaspár, mint amilyen a tiszteletes úr 
meg a falu óvó nénije volt, nagy egyet-
értésben és szeretetben éltek  Mert így 
hívjuk a tiszteletes asszonyt, mindenki 
óvó nénije” – teszik hozzá. Okos tiszte-
letes, ha a boltba ment, minden alka-
lommal vásárolt valami kis ajándékot, 
csecsebecsét a nejének, nagyon szeret-
te őt – mondják. Bár gyermekük nem 
volt, mindenki, aki Magyarfenesen 
nőtt fel, kicsit az ők gyermeküknek is 
számított, hiszen szinte valamennyit 
Okos tiszteletes úr keresztelte, lelkét 
és elméjét vallásórán, kátén ő pallér-
ozta, konfirmáláskor hitben és önazo-
nosságban ő erősítette meg, Hajni óvó 
néni pedig az óvodában fogta a kezüket, 
egyengette lépteiket, hogy ember váljék 

majd belőlük – emlékeznek a magyar-
fenesiek 

„Sugárzott belőle a szeretet”

Okos tiszteletes úr lelkészi szolgála-
tának nagy része az 1989-es decembe-
ri események előtti, az egyházat árgus 
szemekkel figyelő, és sokszor megtor-
ló szocialista és kommunista rendszer 
idejére esett. Pályakezdőként szívesen 
részt vett volna a fiatalokkal az akkori, 
úgynevezett „kultúrmunkában”, de azt 
csak valamelyik tanár neve alatt enge-
délyezték volna a hatóságok  Maradt te-
hát a szolgálat a templom falai között, 
a szószékről kimondatlanul emlékeztet-
ni a híveket arra, hogy miért is jöttünk 
e világra, hogy a totalitárius rendszerek 
mondvacsinált közösségein túl van egy 
közösség, melyet őseink hagytak ránk, 
amelynek ők is tagjai voltak, mi is azok 
vagyunk, és unokáink is oda fognak 
tartozni. A „vasárnapi iskolában” (mert 
nem volt szabad azt mondani: „káté”) 
pedig, bár műveltségével, olvasottsá-
gával elkápráztatta a lurkókat, mindig 
megtalálta a közös hangot a gyerme-
kekkel, fiatalokkal, sugárzott belőle a 
szeretet – mondta róla egyik volt konfir-
mandusa. Még pályakezdő volt Okos 
tiszteletes, amikor egy szilveszteren va-
laki a karzat alatt rázendített az akkori-
ban szigorúan tilos magyar himnuszra  
A fiatal lelkészt faggatni kezdték, talán 
meg is félemlítették a hatóságok, súlyos 
büntetés várt volna rá, ha egy helyi ro-
mán ember a védelmére nem kel 

Okos István 1939. szeptember 16-án 
Kolozsváron született, egy Magyaró-
kerekéről származó, háromgyerme-
kes család középső gyermekeként. 
Eredetileg magyar irodalom szakra 
jelentkezett, de az egyetemi titkársá-
gon a román szakra írták be, így in-
kább a protestáns teológiát választot-
ta. Tanulmányait 1961-ben végezte el. 
Előbb Cege református gyülekezeté-
ben szolgált, majd átmenetileg a szé-
ki egyházközségben töltötte be egyhá-
zi küldetését. 1964-ben Magyarfenes 
lelkipásztorává választották, infor-
mációink szerint 1964. március 15-én 
tartotta első templomi szertartását az 
itteni közösség előtt. Magyarfenesen 
ismerte meg Derzsi Hajnalt, aki óvónő 
és óvodaigazgató volt a faluban. Sző-
ke Zoltán tordaszentlászlói reformá-
tus lelkész előtt esküdtek örök hűséget 
1975-ben  1992–93-ban súlyos érrend-
szeri megbetegedés miatt az a veszély 
fenyegette, hogy lábát amputálni kell, 
ha nem hagy fel az erős dohányzás-
sal – ezért aztán cseresznyemagot 

Az Okos házaspár

A magyarfenesi református templom tornya. Kiss Gábor felvétele. Kép: Az Erdélyi Református 
Egyházkerület honlapja
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szopogatott, hogy enyhítse a dohány 
utáni vágyát, a mellényzsebe min-
dig tele volt cseresznyemagokkal  1999 
karácsonyában rosszul lett templo-
mi szolgálat közben, és 2000. janu-
ár elsején korai nyugdíjba vonult, vi-
szont nagyobb ünnepekkor továbbra 
is szolgált a szertartásokon  Nyug-
díjasként több ideje volt élete nagy 
szenvedélyére, az olvasásra, kereszt-
rejtvényfejtésre, éneklésre a helyi ve-
gyes karban  2013-ban vásárolni ment 
feleségével, hazafelé félúton a szíve 
megállt. A templomkertben helyezték 
örök nyugalomra. Összesen harminc-
hat évet szolgált. Volt kollégái mint jó 

kedélyű, szorgalmas emberre, tehetsé-
ges szónokra emlékeznek rá  

A bábozásra volt 
a legbüszkébb
Hajni óvó néni, „a tiszteletes asszony”, 
ahogy a faluban nevezték, akkor sem 
engedte el tanítványai kezét, ha azok 
már kikerültek az óvodából  A volt ta-
nítványok, óvodások szüleit meggyőz-
te, hogy gyakrabban vegyék fel a pati-
nás kalotaszegi népviseletüket, hogy az 
megmaradjon azokban a zord, 1989 előt-
ti időkben is. Mint mondta, nem akarta, 

hogy a kommunizmus alatt kihaljon a 
helyi magyar kultúra  Óvodásainak és 
szüleiknek néptáncot tanított, legked-
veltebb foglalkozása – amire talán a 
legbüszkébb – a bábozás volt  Bábcso-
portot hozott létre, a bábokat magyar-
fenesi szorgos asszonykezek népvise-
letbe öltöztették. Előadásaikat többfelé 
is bemutatták, a többi között Kolozsvá-
ron, Zilahon, és egy országos versenyen 
harmadik díjat is nyertek  Amíg ereje 
engedte, lelkes tagja volt a helyi vegyes 
karnak 

Derzsi Hajnal 1933-ban született. 
Mintegy folytatta édesapja nevelői, kö-
zösségépítő küldetését, aki tanító és 
iskolaigazgató volt Magyarfenesen  
A család Székelyföldről származott. Ta-
nulmányai végeztével Hajni óvó néni 
előbb Magyarvistában és Feketelakon 
volt óvónő, ez utóbbi településen ismer-
te meg Kiss Erzsébet tanítónőt, aki aztán 
szintén Magyarfenesen tanított, és akit 
ugyancsak a falu egyik „lámpásaként” 
tartanak számon. Mind a mai napig jó 
kapcsolatot ápolnak. Hajni óvó néniék 
öten voltak testvérek, három lány és két 
fiú. A legkisebb fiútestvére fiatalon, tra-
gikus körülmények közt elhunyt, és ez 
őt nagyon összetörte. Óvónőként, óvoda-
igazgatóként nagy gondot fordított az in-
tézmény fejlesztésére, korszerűsítésére. 
Nyugdíjazása után sem tudott megválni 
az óvodától, gyakran bejárt beszélgetni 
a gyermekekkel  A tanítás számára nem 
munka, hanem szenvedély, hivatás, el-
kötelezettség volt. Aki ezt a szenvedélyt 
megtapasztalja, szerencsésnek mond-
hatja magát – mondta Hajni óvó néni, 
miközben az élete emlékeit őrző fényké-
palbumot szívéhez szorította.

Interjúalanyok:
Okos Derzsi Hajnal nyugalmazott óvónő 
Lengyel István magyarfenesi református 
lelkész
Bertalan Erzsébet
Gábor Ilona
Kun Péter Margaréta

Az írás készültekor, 2021-ben Bár-
dos Anna az Apáczai Csere János El-
méleti Líceum 11. osztályos tanulója, 
Nagy Blanka a Brassai Sámuel Elméle-
ti Líceum 10. osztályos tanulója és Sar-
kadi Antónia Éva a Magyarlónai Álta-
lános Iskola 8. osztályos tanulója volt. 
Jelenleg Bárdos Anna a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem diákja, Nagy Blan-
ka a Horea, Cloșca și Crișan Elméleti 
Líceum 11. osztályos, Sarkadi Antónia 
Éva az Apáczai Csere János Elméleti Lí-
ceum 10. osztályos tanulója. Szakmai 
irányító: Kovács Lilla Nóra.

A bábokat szorgos asszonykezek népviseletbe öltöztették

Az Okos Derzsi Hajnal vezette bábcsoport.  
Képek forrása: Bodor Ildikó, Gábor Ilona, Kun Péter Margaréta, Okos Derzsi Hajnal




