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SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN

Istennel, a Hazáért
KERESZTYÉN ÉS NEmZETI mEgSZóLALÁSoK



A muravidék Baráti Kör 
Kulturális Egyesület új 
kötete a mű ve lő dés   szo 
cio ló gus, ki sebb ség ku
ta  tó szer ző – a szer ve zet 
tudományos al el nöke –  

2011től napjainkig írott keresztény és 
nemzeti megszólalásait tartal maz za.

A könyvbe válogatott írások mind
egyikét a hithez, a magyarsághoz és 
a Kárpátmedencében együtt élő né
pek sorsközösségéhez való pozitív 
viszonyulás hatja át. Az írások na
gyobb hányada hazai és határainkon 
túli folyóiratokban, lapokban megje
lent, de egyes írások most először 
olvashatók nyomtatásban.

A kötethez Szászfalvi László re formá
tus lelkész, a KDNP országgyűlési kép
viselője, korábbi egyház és ki sebb
ségügyi államtitkár írt bevezetőt.

Az első szerkezeti egység döntően a 
sors kérdéseinkkel foglalkozó nem  ze   ti
ség tudományi tanulmá nyo kat, esszé   ket 
tartalmaz, amelyeket kie gé szít két te
ma  tikusan idevágó, a szerzővel ké szí tett 
interjú. Ezt követi két olyan ta nács ko
zásról szóló tu dósí tás, amely az er dé  lyi 
magyar nemzet részünk és a min   den
kori hazában együtt élő népek meg 
maradásának kérdéseit boncol gat  ta.

A harmadik egység külön bö ző kö
zösségi, politikai és kulturális ren
dez vé nye ken elhangzott beszédeket 
tartalmaz, amelyek ismét a külhoni 
magyar ság és magyarországi nem
ze tiségek fontosnak ítélt történelmi, 
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„Akié a föld, azé a jövendő. De csak azé lehet a föld, aki együtt él vele, közel áll 
hozzá, aki megérti a föld szavát. A háborút, azt elvesztettük bizony. Ideje most 
már, hogy megnyerjük a békét. Magyarnak lenni annyit jelent, mint kétszer 
annyit dolgozni, mint más. Okosabbnak lenni, jobbnak lenni, tisztességesebb
nek lenni, mint más. Mindig egy lépéssel előbb lenni, többet szenvedni, többet 
adni, többet tudni, többet érezni, többet gondolkozni. Ki magosra néz, nem 
látja meg a rögöt lába alatt, s ki másra bízza földjét, elveszíti azt. Ami legfon
tosabb pedig: akié a föld, azé az ország!”

(Wass Albert: Kard és kasza) 

s

„A világnak szüksége van olyan emberekre, akiket nem lehet megvásárolni, 
akiket köt az adott szavuk, akik a jellemet többre tartják a jómódnál, akiknek 
van véleményük és akaratuk, akik többek a hivatásuknál, akik nem haboznak 
kockáztatni, lehetőségeket megragadni, akik nem vesztik el egyéniségüket a 
tömegben, akik éppoly őszinték a kis dolgokban, mint a nagyokban, akik nem 
hajlandóak megalkudni a rosszal, akiknek törekvéseik nem korlátozódnak sa
ját önző kívánságaikra, akik nem mondják, hogy azért teszik, mert mindenki 
ezt csinálja, akik hűek a barátaikhoz jó hírben és rossz hírben, ínségben és bő
ség ben, akik nem hiszik, hogy a sikerhez vezető út a ravaszság, dörzsöltség és 
makacsság, akik nem félnek kiállni az igazságért, még ha ez nem is népszerű, 
akik nyomatékosan nemet mondanak, még ha az egész világ igent mond is.” 

(Ted Engstrom)
s

„…a valódi kérdés nem az, hogy nehéze a sorsunk, vagy mikor volt nehezebb, 
vagy könnyebb! Mert lényegét tekintve a feladat mindig ugyanaz: Istent imád
ni, önmagunkat megismerni, gyermekeinknek anyanyelvet, embertársainknak 
példát adni, s becsülettel végigjárni az utunkat, néhanéha botladozva bár, de 
aztán ismét folytatva azt.”

(Török Máté – Misztrál)
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Székely András Bertalan könyve elé

1703. május 21–22-én Tarpa, Vári és Beregszász piacán kibontották Rákóczi 
vörös selyem zászlaját. Az egyik oldalán a Rákóczi család címere, a kardot 
tartó sas ékeskedik, másik oldalán ez a felirat olvasható: „Cum Deo pro Patria 
et Libertate” – „Istennel a hazáért és a szabadságért”. A Kereszténydemokrata 
Néppárt sem véletlenül választotta jelmondatául ugyanezt, hiszen jól kife-
jezi az eszményeit és hűségét a nemzeti hagyományainkhoz.

Nos, e könyv szerzője sem tetszeleg a semlegesség álruhájában: karak-
teres értékek mellett kötelezte el magát évtizedekkel ezelőtt, mondhatjuk, 
már ifjú korában. Zenei anyanyelvét székely népdalkörben és a tánc ház- 
mozgalomban sajátította el, a népi kultúra iránti vonzalma már középis-
kolás és egyetemista korában kialakult, amely kezdettől fogva párosult a 
határon túli magyarság és a Kárpát-medencében együtt élő nemzetiségek 
megismerési szándékával. 

Bár otthonról is hozott keresztény / keresztyén alapokat, valódi hitre 
érett fejjel, komoly megpróbáltatások után, férfikorban jutott. Felnőtt kon-
firmációi Igéje: „…ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és 
valósággal.” (I. János 3:18) Igyekszik eszerint élni és szolgálni: tíz Kárpát-
medencei református honismereti gyermektábort szervezett, két ciklus 
óta presbiter egy kisváros református gyülekezetében, jó lokálpatriótaként 
nem keveset tett lakóhelye külkapcsolatainak és kulturális életének a fel-
lendítéséért, a Károli Gáspár Református Egyetemen is tanított, és mint-
egy két éve a helyi kereszténydemokrata csoport elnökének választották. 
Ilyen minőségében – a közös nevezőt keresve vallásainkban – Keresztény / 
Keresztyén Akadémia néven szabadegyetemet is létrehozott.

Jómagam az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 
bizottságának elnökeként, majd alelnökeként dolgoztam együtt vele, aki 
fő munkahelyén, a mindenkori kulturális minisztériumban a hazai nem-
zetiségek ügyeivel foglalkozott. Megbízható, korrekt kormánytisztvise-
lőként ismertem meg, aki a szaktudása mellett emberileg is becsületes, 
kiszámítható kolléga volt. 2010-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Mi -
nisz térium akkor létrehozott Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
Kapcsolatok Államtitkárságának az államtitkári feladataival bíztak meg. 
Ekkor a korábbi tapasztalatok alapján Székely András Bertalant kértem fel 
a nemzetiségi külügyek osztálya vezetőjéül. Feladatát képezte az ENSZ, az 
EU szerveivel való kommunikáció nemzetiségi területen és a kormányközi 
kisebbségi vegyes bizottságokban való részvétel. Munkáját – amely később 
kiegészült a kulturális kapcsolatok vitelével is –, magas színvonalon látta 
el, nagy megbecsülésnek örvendett az érintett közösségek körében is. 
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Székely András Bertalan a fent említetteken túl, művelődésszocioló-
gusként a nemzetiségtudomány ismert művelője. Több kutatóintézet ko-
rábbi munkatársaként, hivatalnokként sem abbahagyva a tudománymű-
velést, jelentős szakirodalmi munkásságot fejtett és fejt ki. Tizenharmadik 
saját kötetét vehetjük most kézbe, emellett a szerkesztésében negyvennél 
több további könyv, dokumentum jelent meg, közöttük istenes verseskö-
tetek. Hat éve főszerkesztőként jegyzi „A magyarországi nemzetiségek 
néprajza” című tanulmánykötet-sorozatot. Tudományos, ismeretterjesz-
tő, közéleti, művészeti publikációinak száma meghaladja az ötszázat.

Az „Istennel, a Hazáért” kötete az elmúlt években, szóban és írásban 
el hangzott keresztyén és nemzeti megszólalásait gyűjti csokorba. A könyv-
be válogatott írások mindegyikét a hithez, a magyarsághoz és a Kárpát-
medencében együtt élő népek sorsközösségéhez való pozitív viszonyulás 
hatja át.

Ahogy a felnőttoktatási tevékenységét összefoglaló, „Az én katedrám” 
című esszéjében utal rá: „Nincs bennem naivitás, tudom, sokakkal együtt 
’utolsó mohikánok’ vagyunk a magunk rendszerváltó életútjával, magunkban 
hordva mindkét – a pártállami és a többpártrendszeri – szocializáció tapaszta
latait. Mi még képesek voltunk nemcsak mentálisan átállni az elsőről a máso
dikra, hanem őszinte lelkesedéssel, tevőlegesen, alakítólag részt is venni a vál
toztatásban. Bizonyosan többet tudunk ez által azoknál, akik – a változásra 
már nem képesen vagy megátalkodott maradiként –, mint élő kövületek, lehor
gonyoztak a korábbinál, vagy fiatalon beleszülettek az új, mifelénk sajnos rab
lóbb kapitalizmusba. Zsigereinkben, emlékeinkben ott vannak az ’átkosnak’ 
nemcsak a valóban joggal kidobásra ítélt, ideologikus hordalékai, hanem azok 
a közösségi értékek is, amelyeket a fürdővízzel együtt a rendszerváltó hevület
ben figyelmetlenségből vagy szándékosan kiöntöttek. És ugyanúgy tudjuk kri
tikával szemlélni az új világ vadhajtásait, a Nyugat vélemény és magatartás
formáló diktátumát, a ránk zúduló ’kultúrmocskot’.”

Kérem az olvasókat, hogy mint egy ilyen élettapasztalatokkal rendel-
kező, a nép, a nemzet, a Közép-Európában együtt élő nemzetiségek és a 
hit iránt elkötelezett ember gondolatainak gyűjteményét vegyék kézbe 
Székely András Bertalan könyvét. Kívánom, váljék épülésükre, mert meg-
ítélésem szerint is Istennek tetsző, egyben színvonalas mű született.

           Szászfalvi László
        református lelkész, országgyűlési képviselő
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A szellem nagyfejedelme
Hornyik Miklós (1944–2012) emlékére

Majd három hónapja vívódom a feladattal, hogy írjak róla. A szállásterüle-
tünk keleti végvárán immár állandó lakosként őrködő Halász Péter szívé-
ből pattant ki az amúgy kézenfekvőnek tűnő ötlet, hogy épp én írjak nek-
rológot róla. Az akkori válaszom szerint „unokabátyám volt, akit nagyon 
szerettem, nagyra tartottam, és rengeteget köszönhetek neki. Sír a lelkem, 
nehéz fölfogni, hogy elment. De kutyakötelességem igent mondani.” Akkor 
talán nem tudatosodott bennem, hogy hozzátartozóról sokkal nehezebb… 
De tudom, tovább nem halogathatom, a búcsúzás immár nem tűr halasz-
tást. Ott a helye a következő lapszámunkban.

Hetek óta az íróasztalomon összegyűjtve közel másfél tucat könyve, 
több róla szóló írás és a könyörtelen gyászjelentés, amely szerint 68. éle-
tévében, 2012. február 12-én Miklós eltávozott közülünk. Előre is elnézést 
kérek az olvasótól, ha képtelen leszek szenvtelen, tárgyilagos hangon 
szólni róla, akinek a halálát nem csupán a család, hanem az egyetemes 
magyar szellemi élet pótolhatatlan veszteségének tartom, s tartjuk igen 
sokan a Kárpát-medencében. Bizonyíték erre a hamvasztás utáni búcsúz-
tatásán, a budai Víziváros Szent Anna templomában megjelent barátok, 
tisztelők véghetetlen sora, akik több határt átlépve érezték a szükségét, 
hogy egy szál virággal leróják a kegyeletüket a derűt sugárzó, mosolygós 
képe előtt. A szeretet és a nagyrabecsülés sugárzott a gyászbeszédekből, 
a hazai és délvidéki sajtóban megjelent emlékezésekből, utóbb pedig a 
Magyar Írószövetség, az Arany János Alapítvány és a Kortárs szerkesztő-
sége áprilisi emlékestjén elhangzott, sokoldalú méltatásokból.

Az előttem lévő könyvek közül időrendben az első dedikáció – a 
Beszélgetések írókkal köteté – épp harminc éves, 1982. augusztusi datálású, 
amikor a korábban is tudott, ám személyes találkozással nem párosulha-
tott rokoni szálak élővé válhattak közöttünk. Az utolsó pedig 2011. június 
30-ai, amikor is az utolsó két kötetének – azonnali – átadására invitált az 
Akadémia utcai lakására. Tudtuk, hogy évek óta küszködik a betegségével, 
de mindvégig reménykedtünk, hogy sikerül leküzdenie, így az akkori be-
jegyzés „emlékül” szava fölött átsiklottunk, nem tulajdonítottunk neki je-
lentőséget. Pedig ő már akkor búcsúzott a szeretteitől, a tanítványaitól, az 
olvasóitól. A Scott kapitány utolsó feljegyzését az évtizedek óta tervezett 
Ottlik-monográfia érzett elmaradása okán állította össze a róla szóló írása-
iból, a levelezésükből – utóbbiak egyikében, kedves szövegkörnyezetben 
jómagamat is említve… A széttagolt ország című, egyidejűleg megkapott, 
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szinte imakönyv nagyságú olvasmány pedig nemcsak a barátainak, hanem 
valójában az egész nemzetnek szóló búcsúzás, a bajainkat nevén nevező, 
addig kiadatlan kéziratainak a foglalata.

Egy olyan korban volt a délvidéki magyar élet hiteles krónikása, ami-
kor a vele egy térben és időben élők jó része a megtévesztő jugoszláviz-
mus és / vagy kozmopolita avantgard híveként tévelygett, épült be a ha ta-
lomba, részesült busásan a támogatásokból. Pályakezdésekor még éltek 
azok, akinek a hozzátartozóit – a becslések szerint akár 40 ezer lelket is 
meghaladóan – állati módon, büntetlenül és máig bevallatlanul Tito par-
tizánjai legyilkoltak. Tudjuk, hogy a népirtás, az etnikai tisztogatás ha-
gyománya a balkáni térségben korábbi keletű, a ’90-es években több népet 
érintően folytatódott, s tán a mai napig sem fejeződött be. Mégis szá-
munkra máig sajgó seb az 1944-45. évi vérengzés, hisz hasonló nyomokat 
hagyott szinte minden ott élő család lelkében, mint pl. a kelet-európai 
németség millióinak a kitelepítése, a felvidéki magyarok kollektív jog-
fosztása. A tragédiákról pedig évtizedekig beszélni sem szabadott, hisz a 
köztük élő gyilkosok vagy a leszármazottaik vezető szerepét senki sem 
kérdőjelezhette meg, a „testvériség-egység” dogmája jegyében még sze-
retni is kellett őket.

Hornyik Miklós sokkal több volt, mint irodalomtörténész, kritikus, újság-
író, sajtótörténész. Évtizedek óta mércének és megfellebbezhetetlen tekin-
télynek számított a nemzeti oldalon, súlya volt a szavainak, az értékítéle-
teinek. Széleskörű és imponáló műveltsége, a régi és új, valamint az 
egye temes magyar irodalomban és kultúrában való kivételes jártassága, 
egyenes jelleme, etikus, megvesztegethetetlen kiállása az igazság mellett, 
a megdönthetetlennek tűnő kánonok érvekkel, tényekkel alátámasztott 
mellőzése, a saját, szuverén értékrend kialakítása alapján vált naggyá.

A középiskolát és az egyetem magyar szakát szülővárosában, Újvidéken 
végezte. Újságírói, szerkesztői munkájának első színhelye az egyetlen 
délvidéki napilap, a Magyar Szó. Ezt követően a Képes Ifjúság hetilap 
főszerkesztője volt hat esztendőn át, 1975-ig. Az Újvidéki Televízió ma-
gyar szerkesztőségében majd egy évtizedet dolgozott két részletben, 
utóbb, mint a kulturális műsorok szerkesztője. A hetvenes évek végétől 
néhány évig az egyetem Hungarológiai Intézetének, majd az onnan való 
„elűzése” után a televízió közvélemény-kutató intézetének a munkatársa. 
A délszláv háború kitörésekor, megelőzendő az épp hogy csak nagykorú 
Csongor fia s a saját maga katonai behívóparancsát, áttelepült minden 
magyarok fővárosába. Itt Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetsége el-
nökeként megbízta egy új hetilap indításával.
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Ezen újságformátumú orgánumról, a Világszövetségről írta a pályatárs 
és barát, Domonkos László, hogy Miklós „létrehozta a Kárpátmedence, 
sajna, alig másfél évig létezett legjobb lapját, amelyből azután a szó szoros 
értelmében évtizedekig éltek szerzők, munkatársak, barátok, kapcsolatok
ban, közösségben, szellemben, emlékek felidézésében és szindbádi muníci
ójával – és csak ők, csak mi – tudtuk, miért villan össze cinkosan a tekinte
tünk, ha az a lap, ha azok az idők kerülnek szóba.” Az újság megszűnte 
után még főszerkesztő-helyettesként jegyezte a Világlap című színes ma-
gazint, majd 1991-től ugyanilyen minőségben, Chrudinák Alajos mellett 
a Magyar Televízió Panoráma című külpolitikai műsorát. Ez időben dol-
goztak ott Szaniszló Ferenc, Beke György, Lovas István és mások. Egy rö-
vid ideig vezérigazgatói lehetőséget kapott a Magyar ATV-nél, amelyet az 
akkori nevével összhangban lévő, nemzeti csatornává szándékozott vál-
toztatni, ám mindebben egy ott „ejtőernyősként” megjelenő balliberális 
csapat megakadályozta… Dolgozott még Csurka István és Ludwig Emil 
Magyar Fórumánál, és szerkesztette a TV2 Színkép című kulturális maga-
zinműsorát is.

Hornyik Miklós azonban mindenekelőtt kultúrember, tudós és vér-
beli irodalmár volt. Egy sok szempontból retardált korszak, a kisebbsé-
gi létbe szakadt délvidéki magyar közösség két világháború közötti két 
évtizedében jó érzékkel föllelte azt a területet, amely tudott nagyot, 
heroikusat és maradandót teremteni, ez pedig az újságírás. A Délbácska 
című napilap általa megírt története sokak szerint a legalaposabb és 
legélvezetesebb sajtóelemzés, amely ebben a műfajban megszületett. 
Sturm László úgy ítéli meg, hogy ez a tanulmány rámutat arra, hogy a 
„megverettetéseknek, szerkesztőségfeldúlásoknak, cenzurális tilalmak
nak, önkényesen kiszabott börtönbüntetéseknek, kitoloncolásnak kitett 
újságírók hiteles, lényeglátó fórumot hoztak létre az anyaországtól elzárt 
nemzetrész számára”. Másik sajtóhistóriai nagytanulmánya a Reggeli 
Újság napilap irodalmi mellékletének, a Mi Irodalmunknak a három 
esztendejét: az 1930-33 közötti időszakot dolgozza föl. E két önálló 
monográfiáját és az általa válogatott és utószóval ellátott Jugoszláviai 
magyar művelődéstörténetet kötetenként adta közre az újvidéki Hunga-
rológiai Intézet.

Az azóta sokat emlegetett, több kiadást megért Beszélgetések írókkal 
könyve azon televíziós nagyinterjúit tartalmazza, amelyeket a korabeli 
magyarországi irodalom nagy öregjeivel – Illyés Gyulával, Németh 
Lászlóval, Mészöly Miklóssal, Ottlik Gézával, Füst Milánnal, Déry 
Tiborral, Pilinszky Jánossal és másokkal – készített. Ezek a beszélgeté-
sek oly tartalommal és felfogásban történtek, amelyek Kádár és Aczél 
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Magyarországán elképzelhetetlenek lettek volna a hatvanas években. 
Hornyik a felkészültsége révén már akkor egyenrangú partnere tudott 
lenni irodalmunk legnagyobbjainak. Délvidéki és egyetemes magyar 
irodalomkritikáit, literatúratörténeti esszéit Szabálytalan napló, majd 
Titokfejtők címmel jelentette meg, az előzőként említett kötettel együtt 
az újvidéki Forum az 1980-as évtizedben.

Az irónia, a humor átlengte az egész egyéniségét. Nem csupán válo-
gatást szerkesztett a bácskai, bánsági száraz humor írásaiból, írt és 
szer kesztett szatirikus kabarét az Újvidéki Színház számára, hanem a 
legnagyobb sikerű, öt (!) kiadást megért, Angol pázsit című művével 
egyedülállót teremtett a délvidéki, de egyben az egyetemes magyar li-
teratúrában is. Az alcímében balkáni néprajzi kalauzként aposztrofált 
könyv nemzet-karakterológiai, művelődés- és politikatörténeti, aktuál-
politikai szatírák füzére, amelyek az abszurd határát súrolják – nem vé-
letlenül, hisz az oldalain átfúj már a küszöbön álló polgárháború szele. 
E szarkazmus, egyben derűlátás tudta átsegíteni a szerzőt az életútja 
nehéz időszakain, az ellene irányuló áskálódásokban sem szűkölködő 
helyzetein, évein is.

2000 után, amikor már a nyomtatott és elektronikus sajtóbeli megbí-
zásai az anyaországban is sajnálatosan megritkultak, számos kötetet 
szerkesztett több kiadóház számára. Emellett újabb kiadásokban adták 
közre még a Délvidéken megjelent könyveit. A bevezetőben említett két 
utolsó kötete mellett három olyan saját művét is szeretném kiemelni, 
amelyeknek ő maga is jelentőséget tulajdonított. Határsértés címmel a 
felvidéki áttelepült Tóth László költő által fémjelzett Ister vállalkozott az 
1965–2001 közötti válogatott és új írásainak a megjelentetésére. Ebben 
már cenzúramentesen közölheti a sajtó- és irodalomtörténeti tanulmá-
nyait, könyörtelenül őszinte véleményt alkot a többszörösen korrumpált 
és megalkuvó újvidéki „csúcsértelmiségről”. A Masszi Kiadó segítségével 
vehettük kézbe a Fénykörben kötete míves esszéit, „tollrajzait”, beszélge-
téseit a magyar irodalom és szellemi élet kérdéseiről, barátja, a néhai 
Illés Árpád illusztrációival.

Szintetizáló, összegzőnek szánt nagy műve, a már a betegség árnyé-
kában született és kanadai magyar közreműködéssel kiadott Meghason
lá sunk története, alcíme szerint is délvidéki könyv. Az ottani nemzetré-
szünk kilenc évtizedének irodalomtörténete itt egész más hangsúlyokat, 
megvilágítást kap, mint amit a határon onnani és inneni mindenkor 
preferált „hivatásosok” sulykolni próbálnak. A jellemző értékeket ra-
gadja meg, mutatja be meggyőzően, leleplezvén egyúttal az álértéke-
ket. Mellébeszélés helyett a sorskérdésekre összpontosít, szemlélete, 
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esztétikája erkölcsi megalapozású. A kortársairól nyújtott jellemzések, 
portrék egyben fölmutatják a gondokat elleplező, támogatott és istení-
tett avantgard ellenében a hiteles, népükkel azonosuló délvidéki alkotók 
élcsapatát, mögöttük a közösség drámai gondjait. Az utószó szerint „hely
zetértékelése se nagyon vitatható: a kisebbségbe taszított közösség hol 
nyíltan brutális, hol fondorlatos elnyomása, pusztítása folyik, így a szemé
lyiség épsége is fokozott veszélybe került. Ráadásul mindez nem is csak ju
goszláviai vagy kisebbségi magyar gond, hanem az ’egyetemes magyar 
pusztulás’ előjátéka, mintája. Mert az anyaországi magyarság is ellenséges 
országok és szándékok közt, a külső veszélyeknek nagyfokú önrombolással 
elébe menve tengődik.”

Ahogy az említett írószövetségi emlékesten Ambrus Lajos megfo-
galmazta, Hornyik Miklós „literary gentleman” volt, akit szellemi bá-
torsággal, eleganciával, nyitottsággal, keménységgel és pontossággal 
lehet jellemezni, műveit még a hanyatlás idején is derű lengi át. 
Cs. Szabó László, Páskándi Géza és Németh László rokonlelkeként, az 
ő képességeit, a benne rejlő lehetőségeket sem hasznosította eléggé az 
anyaország. Szakolczay Lajos ugyanitt a kegyetlen igazságszeretetét, 
a dolgok néven nevezését, az egyetemes magyarságban való gondol-
kodását emelte ki. A szabadkai Aracs folyóirat, amely kezdettől fogva 
nemcsak a munkatársának, hanem az egyik fő szellemi támogatójá-
nak, szervezőjének mondhatta, márciusi, tematikus összeállításában 
búcsúzott tőle. Itt Gubás Ágota a magyarság gyémántkeménységű őr-
lelkének nevezi.

Az Arany János-díjat is elég későn, 2010-ben vehette át, pedig sokkal 
előbb kiérdemelte. Szentmihályi Szabó Péter úgy véli, az elmúlt két évti-
zedben lassan helyreállítódó, kikristályosodó, valódi, keresztény és ma-
gyar irodalmi értékrendben Hornyik Miklósnak mindig helye lesz. 
Balázs-Arth Valéria szavaival: „A délvidéki magyarságnak, a magyar nem
zet egészének, a magyar irodalomnak óriási veszteséget jelentő távozását 
csak hátrahagyott könyveiben, írásaiban megfogalmazott, tévéműsorai
ban, nyilatkozataiban elmondott gondolatai enyhíthetik.”

Drága Miklós! Legyen néked könnyű odafönn, a literatúránk és közírá-
sunk legnagyobbjainak a társaságában! A lelkünkben élő „haza a magas-
ban” sohasem felejt el, emberi nagyságodat, tanításaidat, példamutatáso-
dat pedig mi, gyarló túlélő tieid köszönjük, egyben nehéz szívvel próbáljuk 
továbbadni.
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Szó és tett összhangja Venczel József életművében1

Székely-magyar népünk számos hőst adott a haza keleti határának a fegy-
veres védelméhez, az emberi és közösségi jogaik kivívása és megőrzése, az 
erdő-, a föld- és szőlőművelés, a különböző iparágak megújítása terén 
ugyanúgy, mint a hit, a tudomány, a művészetek, az oskolák művelésében. 
Ilyen kimagasló személyisége, fáklyája, bátran mondhatjuk: hőse a szé-
kelységnek, egyben az egyetemes magyarságnak az, akinek a centenáriu-
mát ezekben a napokban, hetekben ünnepeljük: Venczel József.

Amikor 2012. szeptember 22-én a Magyar Tudományos Akadémia dísz-
termében alkalmam nyílott e nagyszerű ember érdemeit laudálnom a 
posztumusz „Magyar Örökség” Díjának az adományozása alkalmából, 
úgy éreztem, eszmeileg, jelképesen végre bekövetkezett az ő rehabilitálá-
s a, amely sajnos politikai, jogi értelemben mind a mai napig várat magára. 
Az első óvatos lépés e tekintetben „Az önismeret útján” című köte té nek 
a megjelentetése volt, jóval a halála után, 1980-ban, amely elsősorban 
Imreh István és Gáll Ernő érdeme. Az évtized végétől azután újabb köte-
teket2, valamint számos tanulmányt, cikket sikerült jómagamnak a ma-
gyar tudomány eme óriásának az életművéből, munkásságáról megjelen-
tetnem, az ismertté tételét, nagyságának az újraértékelését igyekeztünk 
ez által megcélozni. A helyretétel újabb grádicsaként a 80 éves évfordulót 
itthon és otthon azután méltóképpen megünnepeltük. 

A tanácskozás során szó fog esni azokról a legkülönbözőbb szakterü-
letekről, munkaágakról, amelyeken a tudós és közéleti ember ott hagyta 
a keze nyomát. Az én mondandóm így inkább egy átfogó, az egész œuvre 
lényegi csomópontjait megragadni kívánó figyelemfelkeltés, összegzés 
szeretne lenni.

Annak ellenére, hogy a két világháború közötti erdélyi magyar szocioló
gia, társadalom és művelődéspolitika talán legkiemelkedőbb egyéniségeként 
tarthatjuk számon, hogy jó néhány – sajnos többnyire posztumusz – kö-
tetében az életmű legjavát immár kézbe vehetjük, mindmáig kellőképp 

1 Előadás a Venczel József születésének 100. évfordulójára rendezett tudományos 
ülésszakon, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai épületé-
ben, 2013. november 4-én

2 Erdélyi föld – erdélyi társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1988. 272 p. A falumunka útján. Orbán Balázs Közművelődési Egyesület és Ma-
gyar Művelődési Intézet, Székelyudvarhely–Budapest, 1993. 285 p. Misztériumjá-
ték. Heves Város Önkormányzata, Heves, 1993. 123 p. Mindhármat szerkesztette, 
válogatta és sajtó alá rendezte, bevezető vagy záró tanulmánnyal ellátta: Székely 
András Bertalan.
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nem ismert Venczel József munkássága, sem a szülőföldjén, sem az anya-
országban. A nemrég lezajlott társadalomtudományi diákvetélkedő s a 
mai-holnapi nap, itt és most, valamint a jövő heti konferencia Kolozsvárott, 
a hálás utókor méltó tisztelgése Venczel József, a népét szolgáló tudós 
életműve előtt – köszönet illeti ezért mindazokat, akik szerepet vállaltak 
az előkészítésben és lebonyolításban.

 Benkő Samu akadémikus 1980-ban úgy vélte, Venczelben „a hat évti
zedes múltra visszatekintő romániai magyar művelődés egyik legmarkán
sabb, ellentmondásosságában is jelentős életművet kigyöngyöző alkotóját” 
tisztelhetjük, aki egy éppen kialakulófélben lévő tudományágban képes 
volt túljutni a kísérletezés fázisán, és egyúttal a kutatásból új, elméle-
ti-módszertani alapvetéssel, hiteles, máig érvényes következtetéseket 
felmutatni. A pályatárs, Gáll Ernő, az erdélyi, szociológiai fogantatású 
önismeret atyjának nevezte, kiemelve, hogy „a matematikai látásmód és 
a korszerű demográfiai vizsgálatok úttörője volt”. Nagy Géza pedig – aki-
vel a háború után együtt bővítették ki a magyar tannyelvű oktatás háló-
zatát az óvodától az egyetemig – a 30-as, 40-es évek erdélyi magyar tár-
sadalomkutatása elméletileg, gyakorlatilag legképzettebb szaktudósának 
nevezte.

Először dióhéjban az életút legfőbb állomásairól. 1913-ban, Csík sze re dá-
 ban született, középiskolai tanulmányait a ma Márton Áron nevét viselő 
katolikus főgimnáziumban végezte. Már tizenhét éves korában megnyerte 
„A magyar falu XIX. századi irodalmunkban” című dolgozatával az Erdélyi 
Helikon irodalomtörténeti pályázatát, amely eredmény egy életre meg is 
határozta elkötelezettségét a falvak népe mellett. 1930-tól a kolozsvári tu-
dományegyetem joghallgatója, egyidejűleg a kincses város Lyceum Könyv-
tárában munkát vállalt. 1935 és 1940 között az Erdélyi Iskola című folyóirat 
technikai szerkesztője és ifjúságnevelési rovatvezetője.

Az 1935-ben megindult első és Makkai László Magyarországra távozá-
sa után a következő évben átalakított Hitel, egyben a belőle kisarjadt 
mozgalom fő ideológusának és tényleges vezetőjének Venczel Józsefet te-
kinthetjük. A csaknem egy évtizedig fennállt Hitel az erdélyi magyarság 
gazdaságpolitikai, társadalomszerkezeti és művelődési viszonyainak a 
feltárása terén meghatározó jelentőségű volt. A valóságfeltárás mellett    
a fiatal értelmiség népnevelésre való felkészítését kívánták szolgálni.

Ellentétben a marxista kisebbségtörténet-írás állításaival, a mozgalom 
kulcsszerepet játszott az 1937. évi Vásárhelyi Találkozó megszervezésé-
ben és lebonyolításában, a közösség helyzet- és célmeghatározását szol-
gálta. Jómaga „transzilván diétaként” értelmezte a teendőket, amely ké-
sőbb állandó testületté alakulhatott volna az időszerű sorskérdések 
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mentén – szakosztályokkal, a feladatok számbavételével, cselekvési stra-
tégia kidolgozásával, szolgálattevéssel. Az eszmecsere záródokumentu-
mát többek között Tamási Áron és Venczel József öntötte végső formába.

1938–1945 között Venczel az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület 
(EMGE) statisztikai és birtokpolitikai ügyosztályvezetőjeként is dolgo-
zott. Falukutatási, falupolitikai és értelmiségnevelési-faluszolgálati prog-
ramjáról a továbbiakban részletesebben szólok. Az egész tevékenységében 
az önismereti, hungarológiai indíttatású kutatás szociális, művelődési és 
értelmiségnevelő programmal párosult. A tudomány tehát nála sohasem 
öncél volt, hanem a cselekvést megalapozó eszköz, amely mellé a nagyon 
tiszteletre méltó morális alapállás, hivatásetika, küldetéstudat adta a 
többletet.

1940–45-ig a Teleki Pál Intézet tagjaként működött Erdélyi Tudományos 
Intézet tanára, később egyben ügyvezető igazgatója lehetett. A még el nem 
dőlt sorsú Erdély központi magyar felsőoktatási intézményének az alapítá-
sakor, kiépítésekor is ott találjuk: a Bolyai Tudományegyetem jogi és köz-
gazdasági karán 1945–47 között a statisztikai tanszék élén tevékenykedett. 
A szülőföldje ismételt elszakításának a megakadályozása érdekében az ál-
dott emlékű Márton Áron római katolikus püspök vezetésével az 1947. évi 
párizsi békekonferencia magyar küldöttsége számára memorandum szü-
letett, amelynek etnikai térképét Venczel készítette. E „bűnét” az új hata-
lom sohasem felejtette el. Először a katedrájától fosztották meg: 1948-tól az 
Erdélyi Múzeum Egyesület történeti levéltárát rendezte már, főlevéltárosi 
minőségben.

1950-ben a püspök elleni koncepciós perben őrizetbe vették, majd má-
sokkal együtt elítélték. Tizenegy évet töltött embertelen körülmények 
között különböző börtönökben, ahonnan bizony megromlott egészségi 
állapotban szabadult. Ezután még további nyolc esztendeig csupán mél-
tatlan kottamásolói és kerámiafestői munkát végezhetett. Az élete utolsó 
időszakában lehetett módja csak visszakerülni a tudomány közelébe: az 
akkor már Babeş–Bolyai névre átkeresztelt egyetem szociológiai tanszé-
kén alkalmazta Ion Aluaş professzor, mint egy konkrét falukutatási 
anyag rendszerezőjét, további terepmunkák megszervezőjét. Halála előtt 
még megadatott neki, hogy a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szer-
kesztési módszerét kidolgozhassa, majd összeállítsa az abba bekerülő 
címszavak jegyzékét. 1972-ben visszaadta lelkét a Teremtőjének.

Mivel a konferencián a Hitel kérdését dr. Szász István Tas orvos, író 
barátom is elemzi, most csak utalok rá, hogy Venczel az akkori huszon-
évesek nemzedékét nem kizárólag generációs, hanem eszmei, lelki 
társulásként határozta meg, amelyhez mindenki csatlakozhatott 
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korkülönbség nélkül, aki a közös munkából: a szellemi programalkotás-
ból és a gyakorlati kivitelezésből ki kívánta venni a részét. Konzervatív 
reformirányzatuk keresztény és nemzeti alapokon nyugodott, ám nyitott 
volt a nemzetmegtartás és -építés feladatát vállaló, más világnézetű és 
vallású, jó szándékú szerzők és szakemberek irányában is. Venczelék 
szociális reformkatolicizmusa akár a baloldal számára is kapcsolódási 
pontot jelenthetett, az ökumenikus alapállás pedig már az alapítók vallá-
si hovatartozásából is fakadt, s mindvégig jellemezte is a Hitel pluraliz-
musát.

Venczel társadalomszemléletében egy kétpólusú modell szerepelt, 
amelyben a dolgozó nép és az értelmiség alkotta az életképes társadalmi 
rétegeket. Az előbbihez tartoztak a földmívesek, az iparosok, a kiskeres-
kedők és a munkások. Az intelligencia – mobilitás útján folyamatos után-
pótlást nyerve a dolgozók soraiból – állandóan változik, így hivatott a 
népvezetésre. Ideáltípusában a népétől sohasem eltávolodó, hanem azért 
tenni képes és akaró értelmiség a műveltségét népi alapokra helyezve, 
képes a dolgozók és a maga tudásszintjének folyamatos fejlesztésére, vég-
ső soron a kisebbségi érdekek megfogalmazására, azok képviseletére és a 
népszolgálatra. A közös kultúrára épülő, homogén népközösség ebben a 
modellben konszenzusra épül, amelyben központi gondolat a társadalmi 
hivatás önkéntes vállalása.

Ígértem, hogy a falumunka venczeli értelmezését – amelynek az úttö-
rője volt Erdélyben –, kissé kibontom. Ehhez azonban tudni kell, hogy a 
korabeli erdélyi magyarság csaknem háromnegyed része falun élt, követ-
kezésképp megkérdőjelezhetetlen Venczel ama megállapításának a he-
lyessége, miszerint: „...számbeli súlyánál fogva is a legerősebb réteg. 
Természetes tehát, hogy az erdélyi magyarság népi feladatkörében a legel
ső helyet foglalja el. Fenntartó erejét tekintve szerepe jól áttekinthető. Az 
erdélyi magyar társadalomban minden törekvésnek elindító és céloka”.

Gondolatrendszerében a „falumunka” kifejezés három, egymást köl-
csönösen feltételező és egymásra épülő tennivalót takar: a tényfeltáró 
tárgyi-szellemi falukutatást, a falusi népnevelési, egészségügyi, népszer-
vezési munkaszolgálatot és az értelmiségnevelést. A venczeli életmű egé-
szén végigvonuló jellemző – a társadalomtudomány, a társadalompolitika 
és az etika hármas egysége – nyíltan vállalt rokonságot mutat Dimitrie 
Gusti szociológiaprofesszor felfogásával. A bukaresti szociológiai iskola 
rendszerének a tengelyében az ún. sociologia militans, a cselekvő szocio-
lógia áll, amelyet Venczel József a maga népközössége szolgálatába állí-
tott. Amíg Gustit a román nemzettudomány, addig Venczelt az erdélyi 
magyarságtudomány megalkotójának tekinthetjük.
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A jelzett faluszemlélet jegyében, 1941-től kezdődően ő vezette a legna-
gyobb szabású, monografikus igényű táj- és népkutatást Erdélyben, de a 
korabeli Magyarországon is. A bálványosváraljai vizsgálat komplex mód-
szere máig korszerű, interdiszciplináris módszereken nyugodott: a statisz-
tika, a szociológia, a néprajz, más társadalom- és természettudományok 
vegyes metódusával kívánták feltárni a valóság minél teljesebb egészét.  
A következő években folytatták a terepmunkát, folyamatos konzultáció ré-
vén körvonalazódott a falumonográfia, de a front közeledtével teljesen be-
fejezni nem tudták, csak részanyagok kerültek közlésre a Hitelben.

Életében közzétett egyetlen kötete3, de a megelőző résztanulmányai is 
a magyarság számára végtelenül diszkriminatív romániai földreformot 
elemzik. Az EMGE keretében harmincfős kutatócsoport dolgozott a keze 
alá, így valóban széleskörű adatokkal tudta bizonyítani az impériumvál-
tás utáni birtokszerkezet-átrendezés lefelé nivelláló és nemzetiségelle-
nes voltát. A politikai és nemzeti elfogultság, és nem a gazdasági-társa-
dalmi szükségszerűség, ami vezérelte az akkori döntéshozókat, amely 
sem a középbirtokosságot, sem az egyházi, községi, közbirtokossági, is-
kolai és alapítványi birtokot nem kímélte, ha az magyar volt. E javak leg-
alább részleges visszaszerzésének a szándéka a rendszerváltozás utáni 
több mint két évtized kisebbségi magyar programjaiban rendre fölbuk-
kan, részeredmények születtek is.

A Székelyföld több évszázada nem volt képes minden ott lakót eltarta-
ni, az ott született agrárnépfelesleg kérdését a szülőföldje iránt elkötele-
zett Venczel József szintén több írásában vizsgálta. Nem csupán felmért, 
hanem javaslatokat is kidolgozott a föld eltartó erejének, népe vertikális 
és horizontális életterének a növelésére.

Felfogásában a művelődéspolitika egyenértékű a gazdaságpolitikával, 
elsődleges célja pedig a nemzetvédelem. Nem véletlen, hiszen a korabeli 
román politika a nyílt beolvasztás, a személyek „visszarománosítása”, az 
ún. kultúrzónák kialakítása, különböző numerus claususok útján min-
dent megtett a magyarság gyöngítésére, számának apasztására. Venczel 
József látókörébe tartozott úgy a tömbmagyarság, mint a szórványok és a 
nyelvszigetek védelme.

Az evolúció, a lassú, de tudatos építkezés híve volt, követve a hitelesek 
Széchenyit, Szekfűt, Németh Lászlót példaképnek tekintő reformszemlé-
letét. A megőrizve haladás, a cselekvés és a hagyománytisztelet egyidejű 

3 Az erdélyi román földbirtokreform. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 
1942.
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megléte, a család, a faluközösség, az iskola, az egyház, a civil szerveződé-
sek, a nemzet, vagyis az elsődleges és másodlagos közösségek szerepé-
nek a párhuzamossága, a társadalmi szolidaritás kereszténydemokrata 
alapelve mind-mind átszövi Venczel József gondolati és gyakorlati rend-
szerét.

Transzilvanizmusában mindez jól megfér az együtt élő népek és hit-
vallások tiszteletével. A toleranciát nemcsak az írásai tükrözik. Észak-
Erdély visszatérése után memorandumot készített több magyar értelmi-
ségi – közöttük Venczel is –, amelyet 1940 szeptemberében átnyújtottak 
Teleki Pál miniszterelnöknek. A dokumentumban egyfelől bizonyos ma-
gyar autonómiát javasoltak az anyaországon belül az erdélyi magyarság-
nak, másfelől különböző román nemzetiségi intézmények felállítását 
szorgalmazták. Ezen túlmenően kívánatosnak tartották, hogy minden 
középiskolában vezessék be a román nyelv és népismeret tanítását, s 
hogy a vegyes lakosságú vidékekre csak jó román nyelvismerettel rendel-
kező tisztviselőket nevezzenek ki.

Megítélésem szerint a venczeli életmű zöme máig korszerű, hiszen 
szak tudományos alapokra épül, elmélet és gyakorlat egységét valósította 
meg, s ott találjuk benne azt a morális többletet, ami, ha hiányzik egy 
társadalomkutatóból, akkor öncélúvá válhatnak a vizsgálatai. Eredményes 
társadalompolitika ma sem létezhet alapos kutatás és elemzés nélkül – 
amelyik kormányzat a népesség megtartását, a népegészségügyet, a szo-
ciálpolitikát, az oktatás-nevelést és a kultúrát nem stratégiai ágazatként 
kezeli, a maga jövőjét ássa alá. A média jelentőségét, annak önálló hatal-
mi ágazattá válását évtizedekkel előtte már felismerte, ahogy hasonló-
képp átlátta, ezért jogosan bírálta is a korabeli liberalizmus torzulásait.  
A magyar vidék ismerete pedig napjainkban sajnos még inkább hiányos 
a városon felnövekvő nemzedékek tudáskészletében, mint Venczel József 
korában. Ha e téren nem következik be jelentős változás, akkor egy népé-
től elidegenedett, a hazáját lelkifurdalás nélkül elhagyni kész nemzedék 
nő fel körülöttünk, és megérdemeljük a sorsunkat, úgy az elszakított te-
rületeken, mint az anyaországban…

Vegyük elő tehát Venczel József írásait – amelyeket eredetiben sikerült 
átmentenünk még a ’80-as években az Országos Széchenyi Könyvtár 
Kézirattárába, s a közelmúltban a család jóvoltából a szülővárosa egyete-
mére –, de természetesen a könyvtárakban hozzáférhető köteteit is. 
Születésének nyolcvanadik évfordulóján jelentős események, megemlé-
kezések, konferenciák, emlékműavatások történtek a határ mindkét ol-
dalán. Intézmények, közterületek vették fel a nevét, sőt a csíksomlyói 
passió Venczel által újraálmodott változatát, egri meg gyöngyösi 
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művészek jóvoltából, színpadra is állították. Erősen reméljük, hogy az 
idei Venczel-centenárium alkalmat ad nem csupán az emlékének a fele-
levenítésére, hanem a máig érvényes igazságainak is az újragondolására.

Végezetül pedig engedjék meg, hogy egy nemzetpolitikailag megfon-
tolandó venczeli idézettel búcsúzzak el, amely az észak-alföldi Heves vá-
rosának a Venczel József terén, az ott állított mementón is olvasható: 
„KözépEurópában csak egy magyar kultúra létezik, ha országhatárokkal 
elválasztott magyar népcsoportok is művelik. S ebben a kultúregységben 
világos a transzilvanizmus szerepe: kiképezni Erdély sajátos belső tényező
it a középeurópai magyar kultúrával egybehangzóan.”

Aggódó szavak mindenkori megmaradásunkért

Bence Lajos barátom tisztes korba lépése arra sarkallt, hogy ismét elol-
vassam az alapműnek számító Írott szóval a megmaradásért című, több 
kiadást megért kötetét. Emlékeim szerint az alapját képező disszertáció 
védésén is ott voltam, így többszörösen is örömmel tettem eleget a felké-
résnek, miszerint írjak az őt köszöntő kiadványba.

„…a Szlovéniához csatolt szelet elszegényedő, kiürülő vidék. Itt él a szlo
véniai őshonos magyarság. Népesedési adatai éppoly rosszak, mint a má
sutt élő magyaroké, de ehhez járul a gazdaságilag pangó, több politikai ha
tárral átszelt vidékről az elvándorlás” – olvasom egy kiváló, már nem aktív 
magyar nemzetpolitikus internetes bejegyzésében. 

A helyzet még ennél is aggasztóbb: a Trianon idején 21 ezer fölötti lé-
lekszám már az egynegyedére esett vissza, ami az önmagukat magyar 
nemzetiségűeknek és anyanyelvűeknek vallók lélekszámát illeti. És ne 
csak az abszolút számokat nézzük: az egész Muravidéken, azon belül az 
egyes alrégiókban, községekben, településeken sem nőtt, hanem riasztó-
an csökkent a magyarság számaránya. A közösség központjának számító 
városban, Alsólendván is, az 1910. évi kilenctizedről egynegyedére csap-
pant a súlyunk, a régióközpontról, Muraszombatról nem is beszélve, ahol 
még a 30-as években is – jóval az elcsatolás után – az ott élő többségiek is 
magyar embert választottak polgármesterüknek…

Első nagy muravidéki kutatói terepmunkánk idején, 1984-ben, még 
voltak olyan őrségi magyar falvak, amelyeket ma már a kétnyelvűnek 
nyilvánított területen kívül találunk. A többszöri közigazgatási átszerve-
zés sem biztos, hogy az egyre porló magyarság érdekeinek megfelelően 
történt.
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Idézzük fel csak újra a Lajos könyvében is említett határ-megállapítás 
körüli ambivalenciát, amely szerint sokan – nem csak a kisebbségi sorba 
kerültek közül – fenntartással fogadták a Jugoszlá viá hoz kerülést, lévén az 
ezeréves országhoz hű érzelműek, és sejtették, hogy mindaz a sajátosság, 
amelyet ők képviseltek, a jövőbeni nagy egységesítés áldozataivá válik. 
Mint be is bizonyosodott, nemcsak a magyar nyelvet és jelképeket, hanem 
a vend tájnyelvet és mozgalmakat is üldözte az új hatalom: a szlovénesítő 
politika „a kezdetekben még nem a magyar, hanem sokkal inkább a szlovén 
lakosság ellen irányult, mert (…) ennek többsége nem nagyon örült az elcsa
tolásnak. Először is óriási vámot vetettek ki a Magyarországon szolgált ga
bonára, a következő évben pedig a hatóságok megtagadták a határ átlépésé
hez szükséges igazolványok kiadását minden kérelmezőtől. A szlovén 
lakosság teljes gazdasági elszigeteltségét a földreformmal próbálták felolda
ni.” Nemsokára viszont a kerületi agrárhivatal a magyar gazdáktól irgalom 
nélkül elvette a grófi bérletföldeket, azokat főként a Tengermellékről oda-
telepített többségieknek adta – egyértelműen a színmagyar települések el-
szlovénosítása célzatával.

Ahogy tovább lapozzuk a kötetet, megerősítést nyer, miszerint „az új 
állam politikájában már érvényesült az a nem titkolt szándék, mely szerint 
a kisebbségi kérdés megoldásának legrövidebb útja az asszimiláció. Ez a 
vidék még a meglévő kisszámú értelmiségijét is elveszítette a 30as évek
ben: a tisztségviselők, tanítók és az egyéb szellemi foglalkoztatottak a fo
kozódó nyomás követeztében máról holnapra munkahely nélkül maradtak, 
helyüket idegenek foglalták el, legtöbbször betelepedők, illetve betelepítet
tek… Voltak, akik a büntetésüket töltötték itt.” 

A magyar nyelvű sajtó és oktatás betiltása csak fokozta az ott élők 
elkeseredését, ahogy a szláv hangzású nevek viselőit is fondorlatos mó-
don a többséghez sorolták, vagy gazdaságilag kényszerítették. Nem 
csoda, hogy 1941-ben felszabadítókként üdvözölték a bevonuló magyar 
csapatokat.

Bence Lajos, Varga Sándor, Kovács Attila és mások munkáiból jól ismer-
jük a második világháborúban s azután történteket. A partizánvilág, a tel-
jes jogfosztottság, a gyűjtőtáborokba hurcolás, az OZNA terrorja a legke-
vésbé sem használt a magyarként való megmaradás ügyének. Az ismételt 
határmegvonás körüli huzavona során még élt a remény, miszerint a józan 
ész és az etnikai határok tiszteletben tartása diadalmaskodik, de „a döbbe
net erejével hatott a felismerés, hogy nincs szabadulás ebből az áldatlan sors
ból. Két lehetőség adódott: élni a helyzet parancsának engedelmeskedve, 
vagy elmenni.” A „kuss-magyar” időszakban a legnagyobb kártevés a lel-
kekben történt, amit a mai napig sem hevert ki a közösség.
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A pártállami idők mozgalmár kezdeményezései lehetővé tették bizo-
nyos felülről építkező magyar kulturális élet megindítását az 50-es évek-
ben. Mindamellett sikerült a magyar iskolákat olyan hátrányos helyzetbe 
hozni, hogy azok elnéptelenedjenek, és 1959-ben bevezethessék a két-
nyelvű oktatást. A rendszer a politikai célok – egymás kölcsönös megbe-
csülése, a két kultúra párhuzamos megismertetése, funkcionális kétnyel-
vűség kialakítása, felmutatható jó példa a határon túli szlovének 
érdekében stb. – részleges érvényesülése mellett, sajnos, máig hordozza a 
gyermekbetegségeit. A pedagógusok – tisztelet a kivételnek – a mai napig 
nem rendelkeznek a kétnyelvű oktatáshoz szükséges módszertani felvér-
tezettséggel, a tankönyvek színvonala is hagy kívánnivalót maga után. 
Egyáltalán nem egyforma hatékonysággal tanítja meg szlovénül a ma-
gyarokat és magyarul a szlovéneket. Nem alakít ki a magyar gyökerekkel 
rendelkező gyermekekben erős magyar identitást, következésképp az 
asszimiláció igen hatékony eszközének bizonyul.

Jómagam is nagyon sokáig – különösen a titói Jugoszlávia más tájainak 
és a többi utódállam gyakorlatához képest – példamutatónak tartottam 
és mutattam fel a szlovéniai modellt, úgy kisebbségjogilag, mint a meg-
valósulás tekintetében. Sajnos, az elmúlt évtizedek fejleményei megala-
pozott aggodalomra adnak okot a nemzetüket féltők körében. Hiába pél-
dás az alkotmányos szabályozás, ha azok végrehajtása a mindennapokban 
csorbát szenved. Hiába írnak elő valódi kétnyelvűséget az ügyintézés-
ben, magyar nyelvtudást számos munkakör betöltéséhez, ha azokat csak 
kis részben tartják be. Jó példa erre akár egy középiskolai vezetői vagy 
plébánosi kinevezés… Ha néhány kimagasló magyar értelmiségi a nem-
zetmegmaradás szempontjából stratégiai gondolkodást képvisel, akkor 
egyes felsőbb vezetők mindent megtesznek a perifériára szorításukért. 
Hiába nemzetiségi jog a magyar helyesírás és névhasználat szerinti anya-
könyvezés, elég kézbe venni a Népújság lapszámait hétről hétre, szívszo-
rító „magyar” vezetéknevek és keresztnevek köszönnek vissza a hasábja-
iról – tömegesen! 

Jó kézbe venni a nemcsak színvonalában, hanem kivitelezésében is ki-
váló muravidéki magyar szépirodalmi köteteket, öröm a szárba szökkent 
történet- és társadalomtudományt, a művészeti csoportok fejlődését ta-
pasztalni, de ugyanakkor a mélyben, rohamléptekben zajlik a beolvadás. 
Intézményeinek a szervezeti átalakítása – különösen, ha közben még az 
alapítói jogát is elveszti a magyarság –, a finanszírozási lehetőségek év-
ről-évre tapasztalható elbizonytalanodása sem használ a közösség épülé-
sének. Emellett bizony nem tegnap óta gond a többség–kisebbség vi-
szonyban az elharapódzó gyűlöletbeszéd…
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Varga Sándor bátyánk már évtizedekkel ezelőtt tapasztalta a „ne szólj 
szám, nem fáj fejem” mentalitást, többek között a nemzetiségi tisztségvi-
selők körében is. Nos, ez az embertípus máig nem halt ki, sőt nem keve-
sen igen jól megélnek abból, ha félrefordítják a fejüket az aggasztó folya-
matok láttán, sőt nem ritkán asszisztálnak is a közösségük gyengítéséhez. 
Vajon milyen kép néz vissza rájuk, ha tükörbe tekintenek?!

A Kárpát-medencei nemzetiségek érdekében végzett hivatásos és civil 
munkám során szembesültem azzal, milyen intenzitással és szívóssággal 
képviseli Szlovénia a szlovén etnikai területen élők érdekeit a diplomáci-
ában, de a regionális határ menti kapcsolatok terén is. Az anyaországban 
élők szolidaritás-érzése is tiszteletre méltó, lett légyen szó akár a Trieszt 
környéki, akár a karintiai, akár a rábavidéki szlovénségről. Magyarország 
is – amikor nemzeti, polgári kormányai voltak, vannak – nem keveset 
tett, tesz az elszakított nemzetrészeiért, ugyanakkor az átlagpolgár na-
gyon keveset tud és érez mindebből. Vannak bizakodásra okot adó kez-
deményezések az állampolgárság megadásában, a gazdasági kapcsola-
tokban, az oktatásban, a tájékoztatásban, ám sokunk számára nem 
fogadható el az a tények, gondok felett nagyvonalúan elsikló „hurrá-op-
timizmus”, amely egyik-másik felelős politikusunk megszólalásait jel-
lemzi a kétoldalú kapcsolatok, a muravidéki magyar közösség helyzetét 
illetően. Ugyanúgy a mennyiségi szemlélet sem, amely a nagyobb lélek-
számú nemzetrészeink árnyékában kisebb fontosságot tulajdonít a né-
hány ezres közösségeink nemzeti megmaradásának. A másfél évtizede 
működő civil szervezetünk, a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 
tudományos és képzőművészeti rendezvényeivel, a könyv- és folyóirat-ki-
adási tevékenységével igyekszik ezen a téren is a vállalt küldetésének mi-
nél nagyobb mértékben eleget tenni.

Bence Lajos utalt a már többször idézett művében arra, miszerint „fon
tos tehát, hogy olyan újságja legyen a nemzetiségnek, amely szemléletét 
alakítja, identitástudatát ébren tartja és erősíti (…) legyen olyan, amilyet 
megérdemelne: nívósabb, sokszínűbb és kritikusabb, olyan, amelyben ma
gára ismer, és amit elfogad, akkor is, ha ez a tükör nem mindig szép, nem a 
legjobb oldaláról mutatja.” Ugyanő néhány sorral lejjebb a sajtó küldetési 
funkciójának szükségességét is aláhúzza. Hadd tegyem hozzá, hogy – 
különösen kisebbségi sorban – a fentiek nemcsak a nyomtatott, hanem 
az elektronikus sajtóra is vonatkoznak, sőt mindenféle értelmiségi és ér-
dekképviseleti funkcióban elengedhetetlen erkölcsi követelmények, épp 
a megmaradás érdekében. Lajost én azon „utolsó mohikánok” egyikének 
tartom, aki máig e szerint az ars poetica szerint él, dolgozik és alkot. 
Tartsa meg a Teremtő még sokáig erőben, egészségben!
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Távoli gyökerekből jóízű hazai termés

A magyarörmény patriotizmus fölöttébb tiszteletre méltó volta 
és tanulságai a Kárpátmedencében1

Tamási Árontól, a székely-magyar gondolkodás páratlan humorú megje-
lenítőjétől, mi sem állt távolabb, mint hogy alap nélkül bármely nép lel-
kivilágába beletiporjon, a hozzá tartozó egyéneket vagy magát a közössé-
get megsértse. 

Az „Ördögváltozás Csíkban” című elbeszélésében2 a Gondviselő Duru-
mót, a leghíresebb ördögöt, halálig tartó szolgálatra Csíkországba osztot-
ta be. Az űrből talpra esve, Madaras felé eregelvén, a szembe jövő csontos 
székely kérdésére – Ember vagy-é, vagy mi a kecskebéka? – hazugsággal 
válaszolt: – Örmény vagyok. – A történet folytatásában kölcsönösen meg-
leckéztetik egymást, sokasodó bűneikért mindkettő elnyeri méltó bünte-
tését: a székely embert felszarvazzák, Durumó pedig – sikeretlen nadrág-
ba ugrása után – jégbe fagyva végzi, az Olt hídja mellett.

Nos, bár a történet nem egyéb, mint a góbé fantázia játéka, az erdélyi 
örmény gyökerű barátaink nem vették jó néven a novellában megjelenő 
nemzetkarakterológiát. Annyiban mindenképp igazuk van, hogy népük 
olyannyira azonosult a befogadó magyarsággal, hogy feltétlen szeretet és 
megbecsülés illeti őket. A következőkben ezen állítást szeretném kifejte-
ni, illetve meggyőző érvekkel alátámasztani.

A kezdetekről

A hazai örmények saját csoporttudata szerint már a honfoglaló eleinkkel 
együtt örmény családok is érkeztek a Kárpát-medencébe, sőt a hét törzs 
egyike akár örmény is lehetett. Azt is tudni vélik, hogy a törzsszövetség 
létrejöttekor Árpád pajzsra emelése örmény szokás szerint történt,3 bár 

1 A Sapientia Erdélyi Tudományegyetem Csíkszeredai Karán 2015. november 7-én 
a „Megmaradni, de hogyan? Adalékok a közösségi identitás szempontjainak in-
terdiszciplináris megközelítéséhez” című magyarközi konferencián elhangzott 
előadás továbbgondolása

2 Tamási Áron: Hétszínű virág. Budapest, 1963., 7–14. pp.
3 Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület: Mi, magyar anyanyelvű, erdélyi 

örmény gyökerűek: magyarörmények. = F XVI., no. 189. (2012. nov.), 17. p.
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ez már a görög-római kortól általános gesztus volt.4 Erdélyben Talmács 
központtal telephelyet is hoztak létre, a kaukázusi templomépítéssel ro-
konítható kápolnákat építettek másutt is Erdélyben az Árpád-korban.5 
Jelentős betelepülés történt a XIII. században is, amire az esztergomi ör-
mény negyed, a Terra Armenorum, okleveles említése utal. A következő 
évszázadban IX. Bonifác pápa már Brassóban is tud – minden bizonnyal 
külkereskedő – örményekről.

A következő, legjelentősebb betelepülési hullámuk a 17. század utolsó 
harmadára tehető. Miután a török terjeszkedés elől menekülni kénysze-
rültek már két-három évszázaddal korábban, a velünk szomszédos 
Lengyelországban (Galíciában) és Moldvában is kiépítettek jelentékeny 
kereskedelmi, vallási központokat. A török-lengyel harcok dúlásai követ-
keztében a hagyomány szerint 1672-ben érkezett az általuk jól ismert 
szorosokon az első nagyobb csoportjuk Erdélybe, amelyet inkább több 
éves folyamatként kell felfognunk. Apafi Mihály fejedelem jó szívvel fo-
gadta őket: Besztercén, Gyergyószentmiklóson, Csíkszépvízen, Görgény-
szentimrén, Petelén, Marosfelfaluban, Kantán, valamint saját ebesfalvi 
birtokán telepítette le őket. Már ő, de fia, II. Apafi Mihály, is különböző 
kiváltságokban részesítette őket: szabadon választhattak bírót, szabadon 
kereskedhettek, kereskedelmi ügyekben pedig a görög kompániához fel-
lebbezhettek.6

Származásföldrajzilag heterogén, szociológiai szempontból viszont 
homogén, főként kézművesekből és kereskedőkből álló csoport alkotta e 
kolóniát.7 A beköltöző családok száma 300 alatt lehetett, ami később 
durván megtízszereződött.8

4 Madzsarov, Dzseni: A gesztus dimenziói. Lehet-e Árpád – gyula, illetve Delján 
Péter – cár. 1. rész In: (Székely András Bertalan szerk.:) Tanulmányok a magyar-
országi bolgár, görög, lengyel, örmény és ruszin nemzetiségek néprajzából 8. 
(2011), Budapest, 2011, 61–105. p.

5 Szász Ávéd Rózsa: Hozzád és hozzám szól a harang! = F XVI. no. 187. (2012. 
szept.), 25–26. pp.

6 Pál Judit: Az erdélyi örmények a betelepedéstől a beilleszkedésig. In: (Kovács 
Bálint, Pál Emese szerk.:) Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencé-
ben. Budapest, 2013. 9–10. pp.

7 Krajcsir Piroska: A magyarországi örmény kolónia és néprajzkutatás a századfor-
dulón. In: Székely A. B. szerk., 2011. i. m. 194. p.

8 Ld. Pál Judit: Az erdélyi örmény népesség számának alakulása és szerkezete a 18. 
században. = Erdélyi Múzeum, LIX. (1997), no. 1–2., 104–120. p.
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A virágkor

Besztercéről – ahol a vezető rétegük, a legtőkeerősebb, jómódú családok 
éltek – a szászok 1712-ben kiűzték a számukra nemkívánatos konkuren-
ciát. Ezt követően költöztek át Szamosújvárra (Armenopolis), ahol mega-
lapították az „örmény metropolist”, amely az egyetlen, terv alapján épült 
város lett Erdélyben. Barokk épületei, templomai sajátos színt képvisel-
nek, tükrözvén egykori lakóik jólétét. Szamosújvár1726-ban, Ebesfalva 
1733-ban kapott kiváltságlevelet III. Károlytól – utóbbi ekkortól az Erzsé bet-
város (Elisabethopolis) nevet viseli. E két település képezte a kezdetben 
egységes compania belső és külső alkotórészét. A székelyföldi örmények 
sokáig az erzsébetvárosi bíró joghatósága alá tartoztak, de 1715-től a 
szentmiklósi és szépvízi örmény bíró volt az elsőfokú hatóság az ott élők 
számára, szabad királyi városi rangot II. Józseftől kaptak.9

Az udvar tehát különösen pártfogolta őket, hisz beleillettek az udvar 
merkantilista gazdaságpolitikájába, a török és zsidó alattvalókat kíván-
ták velük kiszorítani a keleti kereskedelemből, a katolikussá vált vallásuk 
pedig az ellenreformáció folyamatában nyert jelentőséget.10

Eredeti vallásuk szerint az örmény apostoli egyházhoz – a világ első ál-
lamvallássá vált keresztény egyházhoz – tartoztak. Apafi idején a nyilvá-
nos vallásgyakorlás jogát nem tudták megszerezni, így kezdetben ma-
gánházaknál, később bérelt fakápolnákban végezték a liturgiájukat. A 17. 
század végén Szebelébi Bertalan kézdiszentléleki plébános és püspöki 
helynök két kápolnában engedélyezte a saját rítusú istentiszteleteik 
tartását.11

Az évszázad utolsó évtizedeiben – hathatós szentszéki, magyar katoli-
kus egyházi és Habsburg udvari támogatással – a rekatolizáció nagy len-
dületet vett az ortodox erdélyi románok és a felső-magyarországi rutének 
körében. Ebben az összefüggésben az örmény apostoli egyház a protes-
tánsellenes hatalmi játszma részévé vált. Bár Minas püspökük vezetésé-
vel egy részük ellenezte, az erdélyi örmények Lembergben 1681-ben dek-
larálták az uniót, elismerve a pápa primátusát. A folyamatot Oxendius 
Virziresco missziós unitus örmény pap vitte végig sikeresen 1709-ig.

Az általa alapított és felépített Szamosújvár mellett Erzsébetváros, 
Gyergyó szentmiklós és Csíkszépvíz kanonizálódott örmény kolóniaként, 
amely nem csupán az örmények nagyobb számának, hanem mindenekelőtt 

9 Pál J. 2013, i. m., 10–11. pp.
10 Pál J. 2013, i. m., 12. p.
11 Pál Emese: az erdélyi örmények szakrális művészeti emlékei. In: Kovács Bálint, 

Pál Emese szerk. 2013, i. m. 73. p.
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az örmény katolikus egyház húzóerejének köszönhető. Ott építették fel 
első, szerényebb kőtemplomaikat, majd monumentális szentegyházai-
kat. Építészetileg a helyi hagyományba igyekeztek beilleszkedni, a sza-
mosújvári Salamon-templom például a vidék késő gótikus falusi templo-
mainak alaprajzát követi.12 Az erzsébetvárosiak első templomukat 
1725-ben építették a Szentháromság tiszteletére, ahová négy év múlva 
mechitarista szerzetesek érkeztek. A ma is álló hatalmas Istenházát 
1766–91 között emelték, védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet. Mellette 
még kilenc kápolna és templom épült a városban a hívek adakozásából.13

Virziresco apostoli helynök, majd püspök, Szamosújváron nemcsak a 
lelkeket gondozta, hanem kialakíttatta a sajátos örmény barokk városké-
pet a kereskedő polgárság számára, amely stílus a környék városi és ne-
mesi hagyományaiba is illeszkedett.14 Létrehozta az örmény tímárcéhet, 
megalkotván annak alapszabályát. A Rákóczi-szabadságharc alatt a pro-
testáns rendek által kiutasított Illyés András püspök felkérésére ellátta a 
latin hívek gondozását is: papokat szentelt, harangokat áldott meg, há-
zassági ügyekben bíráskodott, főpapi infuláns miséket végzett, szent ola-
jokat szentelt.15

A kézműves bőrfeldolgozás a szintén az örmények által űzött mészáros
ságra meg a marha és bőrkereskedelemre épült. Az Erdélyben monopol-
helyzetet kivívott állatkereskedőik Moldva, Havasalföld mellett eljutottak 
Bécsig, a délnémet és itáliai városokig. A szegényebb vándor kereskedőik 
pedig a vidék áruellátásában játszottak fontos szerepet. Szétterjedvén az 
országban, a 18. században már az Alföldön béreltek pusztákat állattar-
tásra, anyagi helyzetük már a nemesség megszerzését is lehetővé tette.  
A Székelyföldön fafeldolgozással és kereskedelemmel, valamint a modern 
pénzforgalom meghonosítással foglalkoztak, utóbbi révén a városiaso-
dást is elősegítvén.16

A magyar közjog a betelepedés után egy évszázadig különleges jogál-
lású idegenekként kezelte őket, de 1776-ban sor került a jogi integráció
jukra is: ekkortól fogva közhivatalokat is betölthettek, ezáltal jogaik és 

12 Pál Emese, 2013. i. m., 74–75. pp.
13 (Szerző nélkül:) Örmény értékek védelmében = F XVI., no. 180. (2012. február), 

25. p.
14 Tamáska Máté: Kultúrák szintézise Szamosújvár városképében. In: Kovács Bá-

lint, Pál Emese szerk. 2013, i. m., 65–66. pp.
15 Fancsali János (szerk.): Magyarörmény életrajzi lexikon II. kötet. Budaörs, 2014. 

192–193. pp.
16 Pál J. 2013, i. m., 12–14. pp.
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kötelességeik megegyeztek az államalkotó többségével.17 Megnyílván ez ál-
tal előttük a társadalmi és térbeli mobilitás, valamint a földbirtokszerzés le-
hetősége is (pl. a Bánságban), szétszóródtak az országban, újabb közigaz
gatási, értelmiségi pályákra kerülhettek s érhettek el rendkívüli sikereket. 

Beilleszkedés, identitás, kulturális kölcsönhatások

Nos, a korábban lezajlott vallási uniójuk s az utóbb említett emancipáci-
ójuk és migrációjuk a Kárpát-medencében igen ritka politikai és társadal
mi integrációt eredményezett. Ahogy Tófalvi Zoltán fogalmazott: az ör-
mények voltak az utolsók, akiket a magyarság integrálni tudott, politikai 
szempontból a magyar nemzet részeként tekintettek rájuk, és az együtt-
élés is velük volt a legkevésbé problémás.18

Kabdebó Lóránt a folyamat lényegét abban látja, hogy „a magyarörmé-
nyek több mint három évszázad alatt úgy váltak magyarrá, hogy szárma-
zásuk öntudatát megtartották. A befogadó nemzet legjobb polgáraivá 
igyekeztek válni, minden sorsdöntő és minden békés időszakban egya-
ránt.”19 Szongott Kristóf armenológus szerint is „kétségtelen, hogy a leg-
példásabb hazai népelem az örmény. Erényei szinte hibákká tolódnak, 
hibái pedig majdnem erényszámba mennek. Az örmény munkás és taka-
rékos, józan és rendszerető…, életrevaló és élelmes, családias és vallásos, 
mint a zsidó, szapora és szívós, terjeszkedő és gyarapodó, mint az oláh, 
tiszta fejű és furfangos, mint a cigány; és mondhatnám műveltebb, sőt 
magyarabb, mint a magyar.”20

Igyekeztek minél jobb magyarrá lenni: már az 1840-es években büszkén 
vállalták a magyarságukat, sőt magyar neveket vettek fel.21 Nem csupán 
asszimilálódtak, hanem egészen és tiszta szívből magyarrá váltak! Annak 
érzik magukat lelkükben, ezt vallják írásban és tetteikben. „Orbán Balázs 
szavaival élve, nem éltek vissza soha új hazájuk vendégszeretetével, amely 
őket legnehezebb üldöztetéseik korában befogadta. Ezen életrevaló nem-

17 Kali Kinga: Kulturális stratégiák: armenizmus és neoarmenizmus. In (Székely 
András Bertalan szerk.): Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köte-
teiből 7. (2014) Budapest, 2014. 273. p.

18 Farcádi Botond: Magyarörményekről Sepsiszentgyörgyön = F XVI., no. 187. (2012. 
szept.), 11.

19 Kabdebó Lóránt: Magyarörmények. In: (Alexa Károly szerk.:) Távol az araráttól… 
Amagyarörmény irodalom. Budapest, 2014. 232. p.

20 Idézi Alexa Károly: Távol az Araráttól… In: Alexa K., 2014. (szerk.), 6–7. p.
21 Kali Kinga: Lélekétel = F XVI., no. 189. (2012. nov.), 21. p.
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zettöredék átérezte, mivel tartozik e hazának, és méltónak bizonyult arra, 
hogy mint magyarörmény e nemzet fiai közé számítson.”22

„A 19. század erdélyi örménysége előtt valóban nem volt más lehető-
ség, mint betagozódni abba a társadalomba, amelybe elődeik már gyöke-
ret vertek, s a közvélekedés által örmény jellemzőknek tartott tulajdon-
ságaikat – becsületesség, szorgalom, hagyománytisztelet, takarékosság, 
közügyek iránti elkötelezett áldozatkészség, családszeretet, polgári eré-
nyek – a gazdaság terén elért sikerek után a társadalmi sikeresség szol-
gálatába állították (…) A század utolsó évtizedeiben a kulturális és tár-
sadalmi élet szinte minden területén kiemelkedő helyet foglaltak el az 
örmények.”23 Országos arányszámukhoz képest egyértelműen felülrepre-
zentáltak voltak a korabeli Magyarország elitjében.

A ’48-ig jogilag egységes Natio Hungarica tagjaként, majd a polgári 
jogegyenlőség kivívása nyomán más nemzetiségek is a szabadságért, a 
társadalmi emelkedésért és a mindezektől várható anyagi gyarapodásért 
cserébe önként és hálásan váltak magyarrá, és lettek többnyire lojális pol-
gárai a közös magyar hazának.24 Ugyanakkor nem egy közösség értelmi-
sége a szomszédos nemzetállamok kialakulása után a lojalitás helyett az 
elszakadást szorgalmazta, magyarellenes agitációt folytatott – a magyar-
örménység sohasem volt partner az efféle törekvésekhez.

Hozzájárulás a nemzet építményéhez  
– a patriotizmus példái

a) A honvédelem terén

Joggal büszke a magyarörménység arra, hogy őseik a magyar haza védel-
mében az 1848-49. évi forradalomban és szabadságharcban kimagasló lét-
számban vettek részt. Kiss Ernő honvéd altábornagy és Lázár Vilmos ezre-
des az aradi vértanúk között végezte, Czetz János tábornok pedig messze 
határainkon túl is öregbítette később a magyar katona hírnevét.25 Eleméri 
és ittebei Kiss Ernő a dél-magyarországi harcokban tűnt ki, országos fő-
hadparancsnokká nevezték ki. A szintén bánsági Lázár Vilmos zempléni 

22 Dr. Száva Tibor-Sándor: A csíkszépvízi Száva család. Csíkszereda, 2000.) 9., 7. p.
23 Krajcsir, 2011, i. m., 196. p.
24 Ifj. Bertényi Iván: Örmény származású politikusok a dualizmus kori Magyaror-

szágon. In: Kovács Bálint, Pál Emese szerk. 2013, i. m., 85. p.
25 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet 45. p., I. kötet 207. és 63. p.
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hadmegyeparancsnok volt, majd az orosz fősereg ellen harcoló hadosz-
tályt, utóbb hadtestet vezette. Mindkettőjüket golyó általi halálra ítélték. 

Czetz János huszonhét évesen a szabadságharc legfiatalabb tábornoka 
lett, miután az erdélyi hadsereg vezérkari főnökeként Bem érkezéséig 
rendet teremtett, bevonult Kolozsvárra, majd a piski, medgyesi, nagysze-
beni és brassói csata után az erdélyi hadsereg ideiglenes parancsnoki 
tisztét is ellátta. A megtorlás alatti bujkálást követően külföldre mene-
kült. Argentínában katonai, utóbb polgári földmérési és térképészeti 
munkálatokat vezetett. A Buenos Aires-i katonai akadémiát ő alapította, 
és hosszú időn át igazgatta.

Mellettük mintegy hetven tiszt és főtiszt, számtalan tiszthelyettes, 
honvéd és polgári áldozat jelzi, hogy a magyarörménység mennyire ma-
gáénak érezte az akkori szabadságküzdelmeinket.

Más korokban is választották e nép fiai a katonai pályát, s mutattak fel 
figyelemre méltó teljesítményeket. Az 1712-ben nemességet nyert Lászlóffy 
Izsák kapitányt a török háborúban a Vaskapunál elhelyezett nemzeti sereg 
élén találjuk. Báró Heim Géza m. kir. vezérőrnagy a Ludovika akadémia ta-
nára volt a 20. század első felében, Issekutz Gyula Jenő alezredesi rangban 
a kolozsvári hadkiegészítő kerület parancsnoka lett 1890-ben. Jakabffy 
Tódor m. kir. huszár őrnagy a nagy háborúban a 9. honvéd huszárezredet 
irányította. Korbuly Jakab ezredest 1930-ban avatták vitézzé. Ebesfalvi 
Lengyel Béla második világháborús vezérőrnagyként, majd hadosztály- és 
hadtestparancsnokként szerzett dicsőséget a magyar névnek. Lengyel 
Jánost egy évvel az első világégés előtt léptették elő vezérőrnaggyá. 
Zakariás Gábor századparancsnokként állt helyt a világháborúban, majd 
utána a Kossuth Akadémián, ám 1949-ben koholt vádak alapján bebörtö-
nözték. Szabadulása után műszaki pályát futott be.26

1956-os hőseik Pongrácz Gergely és Ödön. A szamosújvári család 1946-
ban telepedett Erdélyből Soroksárra. Gergely a Corvin-köz egyik parancs-
nokaként harcolt fivéreivel együtt. A megtorlás elől Nyugatra emigrált, 
Chicagóban a Magyar Szabadságharcos Szövetség alelnökévé választot-
ták. 1991-ben hazajőve az ’56-os Magyarok Világszövetségének elnöke 
lett, de az ’56-os szövetség budapesti elnökeként és a POFOSZ tb. elnöke-
ként is tevékenykedett. Kiskunmajsán 1956-os Múzeumot alapított és 
építtetett ifjúsági táborral, kápolnával, amelyet testvére, Pongrácz Ödön 
2005 óta irányít.27

26 Fancsali szerk., 2014, i. m. I. kötet 151. p., 160. p., 177. p., II. kötet 14. p., 41. p., 47. p., 
50. p., 204. p.

27 Fancsali szerk., 2014, i. m. II. kötet 127. p., 128. p.
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b) A politika terén

Tartást adhat e néphez tartozóknak, hogy a 19–20. században a törvény-
hozás meg az államigazgatás legmagasabb szintjein számosan nem csu-
pán históriai pillanatokig, hanem tartósan, akár évtizedekig vagy több 
ízben is jelen lehettek.

Szükségeltetett ehhez a már említett önkéntes megmagyarosodás, ame-
lyet a korabeli Magyarország lelkesen üdvözölt. Mivel a politikai életben 
mindenki magyarnak számított, az örmény eredetű közéleti emberek el-
fogadták az egységes politikai nemzet tézisét, és minden megnyilatkozá-
sukban magyarként léptek föl, ellentétben a már „kifelé kacsingató” 
nemzetiségekkel.

Ifj. Bertényi Iván kutatásai a kiegyezés utáni országgyűlésben az össz-
lakosságon belül elfoglalt arányukhoz képest harmincszorosan (!) képvi-
seltették magukat! E hihetetlennek tűnő mérték jól példázza egyfelől a 
tehetségüket, másfelől az integráltságuk fokát. A képviselők zöme a két 
örmény központból, valamint a Bánságból származott. Mindazonáltal 
Szamosújvárról, Erzsébetvárosról, Gyergyóból, Szépvízről már a 18. szá-
zadban elindult a kirajzás, így az ország szinte minden vidékén éltek, 
dolgoztak örmények, részt vettek a politikában. Mindenekelőtt Kolozsvárt, 
Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Máramarosszigeten és a fővárosban.  
A Temesi Bánságban bérelt pusztáik az állattartást és kereskedelmet cé-
lozták, nemessé válván hatalmas uradalmakat szereztek. Torontál vár-
megye arculatát ők is formálták: a Karátsonyi, a Lázár, a Kiss, a Kabdebó, 
a Gyertyánffy, a Dániel vagy a Gorove családok átvették a magyar nemes-
ség szokásait és hazafias érzelmeit, közülük kerültek ki főképp az 
Országgyűlés bánsági örmény képviselői. Mivel a t. Házba jutott örmény 
küldöttek négyötöde a mindenkori kormánypárt színeiben indult, a 
Katonai Határőrvidéken egyfajta ellensúlyt is képeztek a magyar állam-
eszmét tagadó szerb nacionalista párttal szemben.28

Egy századfordulós képviselőre – családunk egykori tagjára – a Kárpát-
medencei magyar elkötelezettsége, súlya okán külön felhívnám a figyel-
met. Urmánczi Nándor Maroshévízen mint iskola- és plébánia-építtető, 
valamint lapkiadó is volt. 1918 novemberében Jancsó Benedekkel, Sebes 
Dénessel és Ugron Gáborral megalapította a Székely Nemzeti Tanácsot a 
román csapatok megállítására, a Sopron környéki ellenállást is ő vezette. 
Kiutasítva Romániából, a magyar fővárosban megszervezte a revíziós 
mozgalmat, elnöke lett a Területvédő Ligának. Elindította az Ereklyés 
Országzászló mozgalmat, amelynek örökös elnökeként a csonkaország 

28 Ifj. Bertényi I., i. m., 85–91. pp.
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területén mintegy hétszáz (!) településen avattak országzászlót. Ő kezde-
ményezte a Szabadság-téren felállított Észak, Dél, Kelet, Nyugat szobor-
csoportot, amelyet a szovjet invázió pusztított el.29

Két miniszterelnököt is adtak Magyarországnak. Erzsébetvárosi Lukács 
László talán kora legnagyobb pénzügyi politikusaként br. Bánffy Dezső, 
Széll Kálmán, gr. Tisza Kálmán, utóbb gr. Khuen-Héderváry kormányá-
ban pénzügyminiszter, utóbbiban a kereskedelemügyi tárcát is vezette. 
1912–13-ban miniszterelnökké és a király személye körüli miniszterré ne-
vezték ki.30 A szintén ügyvéd danczkai PattantyúsÁbrahám Dezső a má-
sodik szegedi kormány miniszterelnöke és ideiglenes pénzügyminiszte-
re volt 1919 nyarán.31 Mindketten a miniszterségük előtt államtitkári 
posztot is betöltöttek.

Magyarörmény minisztereknek tekinti a kibocsátó közösségük Gorove 
Istvánt, a Kossuthtal és Szacsvayval szerkesztett Függetlenségi Nyilat-
kozat egyik szövegezőjét. Andrássy Gyula gróf kormányában földműve-
lés-, ipar- és kereskedelmi miniszter, majd ezt követően közmunka- és 
közlekedésügyi tárcavezető.32 Báró Dániel Ernőt kereskedelemügyi mi-
niszterré nevezték ki a Bánffy-kormányban a 19. század végén. A bánsági 
vízügyi rendezés, vasútépítés, a Vaskapu munkálatainak a befejezése, az 
esztergomi, tokaji és fővárosi összekötő vasúti híd megépítése, a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár vezetése fűződik többek között a nevéhez.33 
Csejtei Kristóffy József 1905–06-ban a belügyi tárcát irányította.34 Lukács 
Béla – többszöri államtitkárság után – gr. Szapáry Gyula és Wekerle 
Sándor kormányában kereskedelemügyi miniszteri posztra került.

Erzsébetvárosi báró Lukács György 1905–06. évi vallás- és közoktatási 
miniszteri érdemeihez tartozik pl. a baptista felekezet elismertetése, a 
magyar nyelv intenzitásának növelése az oktatásban, az alkoholizmus és 
tuberkulózis elleni védekezés tanításának bevezetése az iskolákban. 
Később számos nemzetközi fórumon fellépett a trianoni szerződés reví-
ziója érdekében.35 Dr. Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter Tisza Kálmán, 
gr. Szapáry Gyula, majd Wekerle Sándor kormányában, ezt követően a 
képviselőház elnöke lett. Jogtudósként a Magyar Tudományos Akadémia 

29 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 176–177. pp.
30 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 59–60. pp.
31 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 117. p.
32 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 138–139. pp.
33 Fancsali szerk.2014, i. m. I. kötet, 83. p.
34 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 34–35. pp.
35 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 55–57. pp.
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is tagjai közé fogadta.36 Gajzágó László, a későbbi jogtudós professzor, 
akadémikus 1927-ben rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter volt 
a békeszerződésből fakadó fontosabb ügyek vezetésére.37

Államtitkári, helyettes államtitkári beosztások, a közigazgatás más 
szintjein betöltött tisztségek, nemzetközi szerepvállalások jelzik még a 
hazai örmények beilleszkedésének sikerességét.

c) A tudomány és a felsőoktatás terén

Ország-világra szóló tudományos teljesítmények, egyetemi professzori 
címek hasonlóképpen fűződnek örmény származású honfitársainkhoz. 
A teljesség igénye nélkül néhány idevágó életművet szeretnék a figyel-
mükbe ajánlani.

Ajtony Árpád a 70-es, 80-as években a párizsi magyar szellemi élet veze-
tő alakja volt. A versailles-i Saint-Quentin-en-Yvelines Egyetem pszicho-
lógiai tanszékének tanáraként dolgozott. Francia, majd a rendszerválto-
zás után magyarországi filmek forgatókönyvírójaként és szereplőjeként 
is ismerték.38 Ávéd Jákó a gyulafehérvári meteorológiai szolgálatot és ár-
vízjelző állomást vezette, a meteorológiai kutatások egyik hazai úttörő-
je.39 Bányai János geológus a székelyföld természettudományos – köze-
lebbről ásványtani és gyógyvízkutatási – feltárásában jeleskedett. Az 
őslénytanban új fajokra talált, és megírta a táj paleobotanikáját.40 Csíky 
József a debreceni egyetem belgyógyászati tanszékének, valamint az 
Ápoló- és Védőnőképző Intézet élén jeleskedett.41 Id. Issekutz Béla a sze-
gedi orvosi kar dékánja, majd a PPTE, ezt követően a SOTE gyógyszerta-
ni tanszékét vezette, utóbbi intézményben szintén az orvosi kar dékánja. 
A modern gyógyszerkutatás magyarországi elindítóját tisztelhetjük sze-
mélyében.42

Kabdebó Gyula a M. Kir. József Műegyetemen építész magántanári ké-
pesítést nyert, a főváros iskola- és kislakásépítési tervezését vezette, épí-
tészettörténeti és építőművészeti szakirodalmi munkássága is jelentős.43 
Karácsonyi János r. k. püspök a váradi hittudományi főiskolán, valamint 

36 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 156–157. pp.
37 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 128–129. pp.
38 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 14. p.
39 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 20. p.
40 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 28–29. pp.
41 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 77–78. pp.
42 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 158–159. pp.
43 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 183. p.
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a budapesti hittudományi karon egyháztörténetet és egyházjogot taní-
tott. Többek között vármegye- és plébániatörténet-íróként a székelyek 
eredetének, helyneveinek feltárójaként is becsüljük.44 Korbuly Imre a 19. 
század végén a pozsonyi jogakadémián a nyilvános közjog tanára, majd a 
kolozsvári FJTE-en a közjog és a közigazgatási jog tanára volt.45 A szintén 
jogász Kosutány Ignác Pécsett vezette az egyházjogi tanszéket, a jogi ka-
ron pedig dékánná is kinevezték.46 Kovrig Béla a két világháború közötti 
magyar szociálpolitika kiemelkedő alakja, a kolozsvári egyetemen társa-
dalomtani és társadalompolitikai tanár. A közgazdaságtudományi kar 
élén dékán, az egyetemnek pedig rektora is volt. 1948-ban az USA-ba 
kivándorolva a milwaukee-i Marquette Egytem szociológiaprofesszo-
ra lett.47

Ebesfalvi Lengyel Béla kémikus egyetemi tanárt, intézetigazgatót a 
bölcsészettudományi kar dékánjának, majd rektornak nevezték ki az 
1880–90-es években a budapesti Tudományegyetemen.48 Perényi báró 
Lukács György Péter József Mária Edit az Albany University Történelmi és 
Politikai Tudományok Tanszékének professzoraként öregbítette jó hírne-
vünket a múlt században.49 Novák Ernő a sebészeti műtéttan és az uroló-
gia tanára volt a Ferencz József Tudományegyetemen a 40-es évek első 
felében, majd Szegeden folytatta pályafutását.50 Novák István gyógysze-
rész a SZOTE Gyógynövény- és Drogismereti Tanszékét vezette, utóbb 
dékáni kinevezést is kapott.51 A szamosújvári Nuricsán József 1903-ban a 
Magyaróvári Királyi Gazdasági Akadémián a kémia tanára. A tordai, tus-
nádfürdői, málnási és kassai vízforrásainkat elemezte, az első magyaror-
szági – mezőhegyesi – gázforrást is ő ismertette.52 Papp Simon geológus a 
magyar kőolajbányászat megteremtője, Kolozsvárt és Selmecbányán ta-
nított felsőfokon, a soproni bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar egyetemi 
tanára is lett. A 20. században számos kőolaj- és földgázkutatásában töl-
tött be fontos szerepet Csonka-Magyarországon, a visszatért Észak-
Erdélyben, valamint több kontinensen.53

44 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 191. p.
45 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 13. p.
46 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 19. p.
47 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 21–22. pp.
48 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 46–47. pp.
49 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 57. p.
50 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 92. p.
51 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 93–94. pp.
52 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 98–99. pp.
53 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 111–112. pp.
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Danczkai PattantyúsÁbrahám Géza műegyetemi tanár a hidro-gépek 
és szállítóberendezések tanszéken dolgozott professzorként. Szak em be-
rek generációit nevelte a magyar műszaki életnek. Testvére, Imre, a sop-
roni kohógéptan tanszék vezetője, a kohómérnöki, majd a gépész vegyész-
mérnöki kar dékánja volt. A karok Miskolcra költözése után a géptan, 
hőerőművek, kompresszorok, kohótelepek tárgyakat tanította, és irányí-
totta a tanszéket.54 Kevéssé közismert, hogy Puskás Tivadar, a telefon-
központ feltalálója is, rendelkezik magyarörmény kötődésekkel.55 Roska 
Márton régész az erdélyi, bánsági, a Tisza alföldje és a Bakony kő- és 
bronzkori ásatásaival írta be magát a tudomány történetébe. A debrece-
ni, kolozsvári és szegedi egyetemeken volt az archeológia tanára.56 Simay 
Imre szobrászt, festőművészt, grafikust az 1920-as években a budapesti 
Iparművészeti Főiskola tanárává, majd rektorává nevezték ki. Soó Rezső 
pedig a magyar geobotanikai iskola megalapítója. Foglalkozott a Székely-
föld és a Mezőség flórájával, megírta Kolozsvár geobotanikai monográfi-
áját. Debrecenben, majd Kolozsvárt az egyetem növénytani tanszékének 
élén állt, Erdély fővárosában a Botanikus Kertet és az EME Növénytárát 
is vezette.57

A szépvízi születésű Száva János Zoltán a marosvásárhelyi általános 
orvosi kar ortopédiai, traumatológiai és gyereksebészeti tanszékén töl-
tött be professzori posztot 1968-tól tizenhét esztendőn át. A tanszék kli-
nikáját ő hozta létre.58 Páratlan tudósi és diplomáciai karrier a Szongott 
Dénesé. Erzsébetvárosiként huszonhárom évesen szüleivel Olaszországba 
menekül, ahol a mechitarista rend egyetemén örmény nyelv és történe-
lem diplomát szerez. Pappá szentelik, felveszi családja II. József által eltö-
rölt eredeti nevét (Astavatzaturian). A szerzetesrendbe belépvén 1957-től 
a libanoni Tyros egyetemén tanít, ahol régészeti gyűjtőutak után profesz-
szorrá is fogadják. 1973–76 között libanoni kulturális attasé az Iráni 
Császárságban. Mintegy nyolcvan, többnyire örmény régész, nyelvész, 
történész kutatásait irányította. Élő és holt nyelvek tucatjait (!) beszélte, 
ismerte. A hun-szkíta nyelvemlékek felderítésében és összegyűjtésében 
oroszlánrészt vállalt. Jerevánban akadémikussá és díszdoktorrá avat-
ták.59

54 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 118–119. és 119–120. pp.
55 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 131. p.
56 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 134–136. pp.
57 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 145–146. pp.
58 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 150–151. pp.
59 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 157–158. pp.
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Temesváry János hegedű- és brácsaművész 1936–59 között a budapesti 
Zeneakadémia hegedűtanára. Korábban igazgatta a Postás Zeneiskolát, 
szólistaként muzsikált az Operaház és a Filharmóniai Társaság zenekará-
ban. A Zeneszerzők Országos Szövetsége alelnökké választotta, amely 
tisztséget másfél évtizedig töltött be.60 Torma Károly régésznek Aquincum 
és Dácia kutatásában – az előbbi helyen a múzeum megalapításában – tar-
juk számon a komoly érdemeit. Az erdélyi limest ő találta meg a Meszes-
hegységben. 1881-ben az MTA rendes tagjává választották, és a budapesti 
egyetem tiszteletbeli tanárává nevezték ki. Húga, Torma Zsófia, szintén ré-
gészettel foglalkozott. Nevéhez fűződik a Maros partfalából származó tor-
dosi neolitikus lelet feltárása. A 11 ezer darabos lelet kiemelkedő darabjai a 
tatárlaki írásos agyagkorongok, amelyeken a sumér ékírás és az ősi magyar 
írás együtt szerepel. Déva környéki barlangkutatásai a nemzetközi ismert-
séget is meghozták a számára. Az első nő, aki a kolozsvári egyetemen tisz-
teletbeli bölcsészdoktori címet kapott.61

Verzár Frigyes világhírű orvosprofesszor a debreceni egyetem élettani 
tanszékét és kórtani intézetét vezette 1919-től, két év múlva dékán, 1927-től 
rektor is lett. Később a bázeli egyetem élettani, gerontológiai intézetének 
vezetésére és nyilvános egyetemi tanári állására hívták meg. Ő dolgozta ki 
Az Egészségügyi világszervezet (WHO) táplálkozásprogramját, és irányí-
totta 1945-ben. Az 50-es években a caracasi egyetemen oktatott, több or-
szágban tiszteletbeli doktorrá és akadémikussá választották.62 Verzár 
Gyula fülgyógyász szintén Debrecenben volt professzor, majd 1946–47-ig 
az orvostudományi kar dékánja.63 A tudósok sorát Zolnai Gyulával zárjuk, 
aki a budapesti egyetemen a magyar nyelvtudomány és az összehasonlító 
finnugor nyelvészet tanáraként működött. Nyelvtörténettel, mondattan-
nal, nyelvműveléssel foglalkozván eljutott az akadémiai tagságig.64

d) A kultúra és a művészetek terén

Hasonlóképp az eddigiekben vázolt tevékenységi területekhez, itt talán 
még szembetűnőbb a nemzetünkbe betagozódott örménység súlya. 
Terjedelmi okokból csak reprezentatív példákat ragadunk ki a halhatat-
lanok panteonjából.65

60 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 163. p.
61 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 168. p.
62 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 187–189. pp.
63 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 189–190. pp.
64 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 211–212. pp.
65 Az e fejezet nem jelzett forrásainak is Fancsali szerk. 2014, i. m. I–II. kötetei te-

kinthetők.



K  41  L

Kiváló színművészeket, színházi szakembereket adtak: Agárdy Gábor 
a Nemzet Színésze, Bánffy György drámai szerepei mellett országgyűlési 
képviselő és az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke is volt. Ferenczy 
István Vásárhelyen vált a Székely, majd a Nemzeti Színház örökös tagjá-
vá, a színművészeti főiskola tanárává. A becskereki színház Gyertyánffy 
János Torontál vármegyei alispánnak köszönheti a létrejöttét. Korbuly 
Bogdán bankár a színháztörténetbe is bevéste a nevét, hisz 1874–78 kö-
zött a Kolozsvári Színház intendánsa is volt. Máig ható cselekedete, hogy 
megépíttette a sétatéri nyári faházas színkört, amelyet Janovics Jenő épít-
tetett át 1911-ben. Amikor 1918-ban elvették a magyarságtól a Hunyadi-
téri színházat, ez lett máig az állandó Magyar Színház épülete.66  
Dr. Kövér Béla a szegedi Bábszínház alapítója, amely halála után 1996-
ban fel is vette a nevét. Kövér Miklós Kecskeméten, Szolnokon, Kaposváron, 
Mohácson, Baján, Egerben, Sátoraljaújhelyen dolgozott színigazgatóként, 
társulatvezetőként. Mály Gerő a 20. század első felében vidám szerepek-
ben vált népszerűvé a magyar főváros különböző színházaiban. 1946-ban 
Amerikába távozván a pályaíve megtört. 

A zeneművészet, zenetudomány históriája nem kevésbé gazdag a kö-
rükből származó személyiségekkel. Dániel Ernő zongoraművész nem-
csak hangversenyezett itthon és Európa nagyvárosaiban, de tanított a 
Zene akadémián, majd 1949. évi emigrálása után a texasi, majd a Kalifor-
niai Egyetemen. Karmesterként az USA-ban több városi szimfonikus ze-
nekart irányított. Liszt-interpretációi nyomán elnökké választották az 
Amerikai Liszt Társaságban, az American Orchestra League pedig igaz-
gatósági tagjává. Fancsali János a kolozsvári Zeneakadémia zongora tan-
székén végzett 1966-ban. Áttelepüléséig, 1988-ig, az ottani zenelíceum-
ban tanított, azóta Budaörsön zeneiskolákban. Otthon megalapította és 
vezette a Consort de Cluj régizene együttest (1972–1986), itthon pedig 
2006-ban a Duo Fresco négykezes zongoraegyüttest, amellyel több CD-t 
is megjelentetett. 2012-ben létrehozta a Souvenirs hangszeres együttest. 
Évtizedek óta hangversenyező művész. Hangszer-rekonstruk ció kat is vé-
gez. Részben magyarörmény témájú zene- és művelődéstörténeti mun-
kásságát nyolc önálló, több tucat szerkesztett kötet, több száz tanulmány 
és cikk jelzi. A budaörsi örmény közösség elnökeként sokrétű rendezvé-
nyeket is szervez.

66 Dr. Kötő József színháztörténész előadását idézi Bálintné Kovács Júlia: Erdélyi 
örmény gyökerűek a magyar színházi életben régen és ma (5. rész) = F XVI., no. 
179. (2012. jan.), 35–37. pp.
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Hollósy Kornélia a 19. századi magyar operavilág kiemelkedő szopránja 
volt. Vezető énekessé küzdötte fel magát a pesti Nemzeti Színház színpa-
dán. Korfun, Torinóban, Bécsben, Varsóban, Bukarestben is vendégsze-
repelt. Művészeti szalonját a fővárosi társadalom és kultúra kiválóságai 
látogatták. Jagamas János Kolozsvárt a Magyar Zenekonzervatórium, 
majd a G. Dima Zenekonzervatórium előadótanára, a Folklórintézet fő-
kutatója. Gyűjtéseket végzett többek között a Fekete-Körös völgyében, 
Kalotaszegen, a Mezőségen, a Nagy-Szamos, a Felső-Maros, a Kis-Küküllő 
mentén, az udvarhelyi, gyergyói, csíki székelyek, a moldvai, gyimesi, bar-
casági csángók között. Délkelet-Európa egyik legkiemelkedőbb népzene-
kutatójaként hatezer dallamot jegyzett le.

Kacsóh Pongrác zeneszerző, zeneíró nemcsak a daljátékai, operái 
(János vitéz, Csipkerózsika, Rákóczi, Dorottya és mások), hanem a zene-
elméleti, zenetörténeti és zenepedagógiai művei okán is érdemes az utó-
kor emlékezetére. Erzsébetvárosi Perényi báró Lukács Miklós a budapesti 
Operaház főtitkára, majd kétszer is az igazgatója volt. A Zeneakadémián 
az operai szerepgyakorlat és zenekari gyakorlat tanára, vezette a MÁV 
szimfonikus Zenekart is. Székelyhidy Ferenc szintén a Magyar Királyi 
Állami Operaházban vált vezető énekessé, lírai és drámai tenorrá. Dalok, 
oratóriumok előadójaként is fellépett, a Zeneművészeti Főiskola tanára 
volt. Kodály több művét neki ajánlotta.

A legnevesebb magyarörmény hegedűművésznek Telmányi Emilt tart-
ják. Bár 1919-től Dániában élt, rendszeresen visszajárt szülőföldjére: 
Erdélybe és Magyarországra. Hangversenyező művészként – muzsikusi 
és karmesteri minőségében is – egyéni és kamarazenekari fellépésekkel 
szerepelt Európában és a tengeren túl, mások mellett a kortárs magyar ze-
neszerzőket népszerűsítette. Arhusban konzervatóriumi tanár volt, kisebb 
hegedűdarabokat is szerzett. Tutsek Piroskát, a budapesti opera magánéne-
kesét, hasonlóképpen kontinens-szerte ismerték. A magyar és az osztrák 
főváros operaházának egyidejűleg volt a mezzoszopránja a 30-as, 4-es 
években, de pódiumra lépett a Salzburgi Ünnepi Játékokon és a Scalában.

Viski Jánost közössége a legjelentősebb magyarörmény zeneszerző-
ként jegyzi. Kodály Zoltán tanítványa lehetett, igazgatta a kolozsvári 
konzervatóriumot. A szimfonikus műfajban kórusokat, dalokat és kisebb 
zongoradarabokat komponált. Műveit számos európai hangversenyköz-
pontban sikerrel játszották.

Az irodalom és a sajtó sem szűkölködik örmény gyökerű nemzettársa-
inkban. Alexa Károly irodalom- és művelődéstörténész az ELTE-n és a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen több évtizedig tanított. Emellett 
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szerkesztett több lapot, folyóiratot (Kortárs, Magyar Hírlap, Mozgó Világ, 
Hitel, Életünk, Heti Magyarország, Új Magyarország), televíziós szer-
kesztőségvezető, majd a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója is volt. 
Kilenc saját könyve jelent meg.67 Bányai Elemér (Zuboly) Szamosújváron, 
Kolozsvárt több lapot szerkesztett, de írásait bőségesen közölte a főváro-
si sajtó is, ahol rövid élete utolsó évtizedében élt. Közeli barátja, Ady, 
több versét neki ajánlotta. A Tolnai Világtörténelem magyar és francia 
köteteit, valamint a Napoleon album részeit ő írta meg. 1915-ben tartalé-
kos tisztként az Uzsoki-szorosban esett el.

A gyergyószárhegyi születésű Bartis Ferenc és fia, Attila, jelentős 20. 
századi írástudóink. Az apa 56-os szerepe miatt hét évig börtönben ült, 
rettenetes kínzásoknak kitéve. Szabadulása után a Hargita és az Új Élet la-
pokat szerkesztette otthon, majd áttelepülve Budapesten alapító főszer-
kesztője a Céh folyóiratnak. Emlékiratai, verseskötetei, összmagyar társa-
dalmi szerepvállalása, izzó hazafisága tiszteletet érdemel.68 Bartis Attila 
prózáit több nyelvre lefordították, színre vitték, megfilmesítették. Foto-
grá fiái kiállításokon és kötetekben kapnak nyilvánosságot.69 Bodor Ádám 
édesapja Márton Áron püspök elleni koncepciós per egyik elítéltje volt, őt 
pedig tizenhat éves korában börtönözték be kommunistaellenes röplap-
terjesztésért. Elvégezte a kolozsvári Protestáns Teológiát, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület könyvtárában, majd egy fordítóirodában dolgozott. 
Emellett tárcáit olvashattuk az Utunkban. Elbeszéléskötetei Erdélyben, 
nagysikerű regényei és további könyvei az 1980. évi áttelepülése után 
Budapesten jelentek meg. Műveit tucatnyi nyelvre lefordították.70

Beczássy Judit regényeit Schöpflin és Kosztolányi méltatta, több műve 
pályadíjban részesült, idegen nyelvre is lefordították. Képzői tanulmá-
nyai és tanítónői tevékenysége a Délvidékhez és Székelyudvarhelyhez 
fűzik. A Bor Ambrus szerzői néven publikált író (eredeti neve: Hovhanesian 
Zaven Egon, amelyet Lukács Jánosra változtatott) több kiadó szerkesztő-
je, a Könyvvilág havilap főszerkesztője volt, a Magyar Nemzet kulturális 
rovatának is munkatársa. A modern német literatúra fordítójaként jelen-
tőset alkotott – 47 kötet őrzi a keze nyomát. Másfél tucat saját szépírói 
könyvet publikált, részben Bottyán János néven.71 19. századi elődje, 
Csíky Gergely felszentelt katolikus papi, teológiai tanári, szentszéki ügyé-
szi hivatása mellett, püspöki engedéllyel, a literatúrával is foglalkozott. 

67 Alexa szerk. 2014, i. m. 31. p.
68 Alexa szerk. 2014, i. m. 85. p.
69 Alexa szerk. 2014, i. m. 79. p.
70 Alexa szerk. 2014, i. m. 97–98. pp.
71 Alexa szerk. 2014, i. m. 103. p.
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Kilépve az egyház kötelékéből, dramaturgként foglalkoztatta a Nemzeti 
Színház, tanított a Színiakadémián. Színműveit nemcsak megjelentet-
ték, hanem be is mutatták, pályadíjakat nyert drámáival és regényeivel. 
Szophoklész és Plautus műveit, több tucat színdarabot, szakmunkákat 
ültetett át magyarra, akadémiai levelező taggá is választották.

Dávid Antal és fia, Csaba, a székelyföldi örmények leszármazottja. 
Dávid Antal Iván novellákkal, erdélyi témájú történelmi regényekkel írta 
be magát az erdélyi és magyarországi szépirodalomba, de a Brassói 
Lapoknál, a kolozsvári Keleti Újságnál, az Angyalföld lapnál is publikált, 
szerkesztett, kishangjátékokat írt a Falurádióba.72 A nemrég elhunyt 
Dávid Csaba Varsóban lengyel szakos egyetemi tanulmányok után szink-
rontolmácsként dolgozott, jelentékeny a lengyel témájú műfordítói és 
esszéírói munkássága: Wispiański Menyegző színművét ő fordította el-
sőként magyarra. Újságíró, szerkesztő volt az IPM magazinnál, a ma-
gyarországi lengyel sajtónál és egy ismeretterjesztő televíziós csatorná-
nál, dramaturg a Pannónia Filmstúdiónál. Dirán és Júlia című történelmi 
regénye a Rómeó és Júlia téma székely-örmény miliőbe helyezett újraál-
modása.73

Gorove László szamosújvári nagykereskedő nemcsak a kultúra mecé-
nása, hanem dráma- és regányíró, történeti tanulmányok szerzője, MTA-
levelező tag is volt a 19. században. Tizenhat (!) éves korában a kolozsvári 
magyar színház bemutatta az általa lefordított Kotzebue-darabot. Dr. 
Hovhannesian Eghia ügyvéd a törökországi örményüldözés elől menekül-
ve érkezett gyermekkorában Magyarországra. Gödöllőn letelepedve 
praktizált, és jelentős adófizetőként községi képviselő is lett. 1928–44 kö-
zött szerkesztette a Gödöllői Hírlapot, kutatta a település és a megye 
helytörténetét. A csonkaországi örmény katolikus egyházközség és egye-
sület megszervezésében is kezdeményező szerepet játszott.74

Kabdebó Lóránt irodalomtörténész tanszékvezető egyetemi tanárként 
működött a pécsi tudományegyetemen. Professor emeritusként a miskol-
ci bölcsészkar alapító dékánja. Számos saját szakkönyve mellett sajtó alá 
rendezte Szabó Lőrinc életművét.75 A Lászlóffy-testvérek is a kortárs ma-
gyar literatúra jelesei. Lászlóffy Aladár költő, író, műfordító és szerkesztő 
volt. Dolgozott kiadókban – a kolozsvári Daciánál mint főszerkesztő –, a 
Napsugár, az Előre, az Utunk, a Helikon és a Korunk szerkesztőségében. 
Több mint harminc kötetet publikált, fordított román költőktől, tanított 

72 Alexa szerk. 2014, i. m. 125. p.
73 Alexa szerk. 2014, i. m. 133. p.
74 Fancsali szerk. 2014, i. m. 156 és Alexa szerk. 2014, i. m. 441–442. pp.
75 Alexa szerk. 2014, i. m. 227. p.
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kultúrtörténetet a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen.76 
Öccse, a nemrég elhunyt Lászlóffy Csaba, verseket, prózát, esszét írt, 
drámaszerzőként és műfordítóként is jeleskedett. A Magyar Művészeti 
Akadémia tagjává választották.77

A gyergyói születésű gamási Lázár István a pesti Magyar Világ rangos 
irodalmi-kritikai folyóiratot szerkesztette, regényeket, novellákat, drá-
mát, költeményeket, filmforgatókönyveket írt. A Vörös számum c. prózá-
ja (1920) Tormay Cécile és Mályusz Elemér korszakos műveinek méltó 
rokona a kommün rémtetteiről.78 Tarján Tamás, Bor Ambrus unokaöccse, 
az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében tanított 
négy évtizeden át. Negyvenkét önálló könyvet (kismonográfiát, esszé- és 
tanulmánykötetet, tankönyveket, színikritikákat stb.) tett közzé. Rádiós 
és televíziós műsorok is fűződnek a nevéhez.79 Az irodalmárok sorát 
Petelei Istvánnal zárom. Ő alapította a Kolozsvár című lapot 1886-ban, de 
közölt a Keletben és a kolozsvári Közlönyben is. Hírlapírói iskolát terem-
tett, alapelve a tények, az igazság tisztelete volt. Kezdeményezte az 
Erdélyi Irodalmi Társaságot, kidolgozta annak alapszabályát. Életében 
kilenc saját regény- és elbeszéléskötete jelent meg.80 Alexa a 19. század 
magyar novellistái közül a legjobbnak minősíti, akinek presztízse napja-
inkig folyamatos.81

Kulturális panteonunkat a képzőművészetekkel zárjuk. Barcsay Jenő 
festő, grafikus az erdélyi Katona községben látta meg a napvilágot, szülő-
házán emléktábla áll. A magyar konstruktív irányzat legmarkánsabb 
személyisége volt. A budapesti Képzőművészeti Főiskolán 1946–75 kö-
zött anatómiát és tárgyábrázolást tanított, előadásainak képeit kötetek-
be gyűjtötte. Munkásságát számos díjjal ismerték el, Szentendrén emlék-
múzeuma van. Ifj. Halász Gyula fotóművész, grafikus, író Brassaï néven 
tett szert világhírnévre. A szürrealistákhoz csatlakozott először, majd 
André Kertész segítette a fotográfusi pályára. 1923-tól Franciaországban 
élt. Picassóról kötetet írt, díszleteket tervezett, filmeket forgatott, 1956-
ban Cannes-ban díjat is nyert. Kiállításai, könyvei Európában és Ame ri-
kában hangsúlyossá tették az életművét.82

76 Alexa szerk. 2014, i. m. 267. p.
77 Alexa szerk. 2014, i. m. 291. p.
78 Alexa szerk. 2014, i. m. 299. p.
79 Alexa szerk. 2014, i. m. 441–444. pp.
80 Fancsali szerk. 2014. i. m. II. kötet, 122–123. pp.
81 Alexa szerk. 2014, i. m. 405–408. pp.
82 Fancsali szerk.2014, i. m. I. kötet, 149. p.
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Dávid Katalin művészettörténész a bölcsészettudományi doktorátusa 
után elvégezte a katolikus teológiát is, aminek birtokában több mint 
húsz évig a Pázmány Péter Teológiai Főiskolán tanított. Fő kutatási terü-
lete a szakrális ikonográfia, a szent hagyomány jelképeinek elemzése. 
Dolgozott a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Nemzeti Galériában.  
A Magyar Művészeti Akadémia tagja. Számos kötetet tett le a szakma és 
a nagyközönség asztalára.83 A nagybányai festőiskolát Hollósy Simon ala-
pította 1896-ban. Azokra a művészekre épített, akiket kinevelt a szintén 
általa létrehozott müncheni magániskolában egy évtized alatt. Nagy-
bányán az európai képzőművészet egyik legegyénibb stílusú, korszakos 
jelentőségű művésztelepét működtette nyaranta. Élete utolsó szakaszát 
Técsőn töltötte, ahol magyar középiskola viseli a nevét.84

Jakobovits Miklós képzőművész, író, a nagyváradi színház magyar ta-
gozatának a díszlettervezője volt az 1960-as években. Később ugyanezen 
városban tanított művészettörténetet, főmuzeológusként dolgozott, az 
újraalakuló Barabás Miklós Céh 1996-ban elnökévé választotta. Festészete 
Fancsali megfogalmazásában a metafizikus, a szürrealizmus, az abszt-
rakció, a minimal art, sőt az olasz trecento hatásait ötvözi.85 A gyergyó-
szentmiklósi születésű Vákár Tibort grafikusként, építészként tartjuk 
számon. Kolozsvár és Budapest mellett hét iparváros, Gödöllő, Hód-
mező vásárhely, Mezőtúr központja őrzi az urbanisztikai keze nyomát. 
Mintegy harminc városban fejtett ki műemlékvédelmi tevékenységet. 
Pest középkori városfalának restaurálását, a Kálvin téri városfal marad-
ványainak bemutatását és a Margitsziget domonkos kolostorának a hely-
reállítását is neki köszönhetjük. 1989-ben elsőként emelte fel szavát az 
erdélyi falurombolás ellen.86

e) A sport terén

Talán az előbbieknél kevésbé ismert az örmény gyökerű magyarok mun-
kássága e szempontból, ezért néhány példával szeretném ezt is megvilá-
gítani. Seprősi Czárán Gyula például a Bihar-hegység turisztikai felfede-
zője. Neki köszönhetjük a Szamosbazárt, a Csodavárat, a Galbina és 
rézbányai körutat, a révi, menyházi, meziádi barlangokat és számtalan 
vízesést. Utakat jelzett a tordai hasadékban és Kolozsvár környékén is. 

83 Alexa szerk. 2014, i. m. 141. p.
84 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 155–156. pp.
85 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 178–179. pp.
86 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 180–182. pp.
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Több kötetet is közzétett.87 Dobribán Géza a legsikeresebb magyar senior 
atléta. Sík- és gátfutásban, ugrószámokban, súly- és kalapácsvetésben 
rajtolt. Sokszoros magyar, Európa-, olimpiai és világbajnok lett úgy, hogy 
a versenyek helyszínére saját erőből utazott el. Sopronban, Barcson, 
Nagyatádon és Zamárdiban edzősködött. Utóbbi város a teljesítményét 
díszpolgári címmel jutalmazta, halála után a sporttelep pedig felvette az 
ő nevét.88 Donogán István huszonhatszoros diszkoszvető volt a magyar 
válogatottban. Kétszeres magyar bajnok, országos csúcstartó. Két olim-
pára is kijutott, Los Angelesben (1932) 5. helyezést ért el.89

Gajzágó Tibor orvos egyetemista korában már atletizált. Hármasugrás-
ban csúcsot állított fel, 1898-ban pedig távugrásban országos bajnok lett. 
A szolnoki MÁV sportegyesület atlétikai szakosztályát később ő alapítot-
ta.90 Dániel Ernő miniszter kisebbik fia, Dániel Tibor, 1898-ban tenisz 
magyar bajnoki címet szerzett.91 A kolozsvári id. Szarukán László – anya-
könyve szerint Vasile Sarucan – többszörös országos és Balkán-bajnok 
vágtázó és távolugró volt, ma edző. Felesége, Bozeró Emília, országos baj-
nok középtávfutó, fiúk, ifj. Szarukán László, országos és Balkán-bajnok 
gátfutó. Utóbbi keresztnevét már sikerült Lászlóként bejegyezni, szülei 
fontosnak érezték a Báthory iskolába íratni…92

Merza Gyula, Czáránhoz hasonlóan, a turisztika nagy alakja. Az 
Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) szervezője, jegyzője 1892-ben, később fő-
pénztárosa, igazgatója, tiszteletbeli elnöke. Kolozsvár környékén ezernél 
több kirándulást vezetett, tőle származik az Árpád-csúcs és a Mailáth-
kút elnevezése, később róla nevezték el a Bükk-erdei menedékházat.   
A nemzetközi kapcsolatokat ő ápolta az EKE-ben, az egyesület Néprajzi 
Múzeumát szintén igazgatta. Hatszázat meghaladó írása jelent meg tu-
risztikai, néprajzi és armenológiai tárgykörökben.93 Pongrácz Antal 
Sándor marosvásárhelyi orvosegyetemi oktató párbajtőrvívásban jeles-
kedett. Már hallgató korában (1967) ifjúsági és utánpótlás világbajnok, a 
müncheni olimpián (1972) és a két év múlva sorra kerülő világbajnoksá-

87 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 59. p.
88 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 96. p.
89 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 98. p.
90 Fancsali szerk. 2014, i. m. I. kötet, 131. p.
91 Dr. Issekutz Sarolta (szerk.): Balatonfüred – Dániel Ernő nyaralója = F XVI., no. 

187. (2012. szept.), 21. p.
92 László Ferenc sporttörténész alapján közölte Bálint Tiborné Kovács Júlia: Tisztelt 

hallgatóság, kedves erdélyi örmény gyökerű Barátaim! = F XVI., no. 187. (2012. 
szept.), 33–35. pp.

93 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 80–81. pp.
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gon, majd a tokiói olimpián (1980) egyaránt 4. helyezett. Tagja volt az 
Európa-kupa győztes, többszörös Balkán-bajnok egyéniben és csapat-
ban. Halála után róla nevezték el az egyetem sportcsarnokát.94

A határokon átnyúló nemzet élvonalába tartozó erdélyi jégkorongozók 
közül csak mutatóba közlök egy nevet, hisz több tucatot felsorolhatnék.  
Id. Vákár Lajos alapította 1929-ben az első csíkszeredai jéghoki csapatot, 
amelyben 1954-ig (!) játszott. Három világbajnokságon vett részt a váloga-
tottal, kétszer országos bajnokcsapat tagja volt. Aktív pályafutását követő-
en edzőként és tanácsadóként dolgozott a csíki egyesületeknél. A szeredai 
jégpalota 1999 óta az ő nevét viseli.95 És végül egy csattanó… Zakariás 
József, az „aranycsapat” tagja szintén e körből származik. A 35-szörös válo-
gatott balfedezet kétszeres magyar bajnok 1952-ben olimpia bajnokságot 
nyert. Részt vett az „évszázad mérkőzésén” (magyar–angol 6:3, 1953-ban), 
majd a visszavágón (7:1, a következő évben). VB-ezüstérmes 1954-ben, szö-
vetségi edző Guineában a hatvanas években.96

A nemzet építményéhez történt magyarörmény hozzájárulást még foly-
tathatnánk a gazdaság, a jog, a műszaki élet, az egészségügy, az egyhá-
zak, a cserkészmozgalom személyiségeinek a számba vételével, de talán 
az eddigiek is meggyőző bizonyítékát adták annak a tiszteletre méltó ho-
zadéknak, amellyel gazdagították a hazát.

Hatékony kezdeményezés a magyarörmények  
ismertebbé tételéért

A hazai örmény közösség (tágabb értelemben az örménység) történeté-
nek, kulturális értékeinek a széles körben való népszerűsítése érdekében 
elhatározták, hogy országos tanulmányi versenyt indítanak az állami- és 
egyházi magyar középiskolák között, hogy a fiatalságon keresztül minél 
több emberrel megismertessük a Kárpát-medencébe 350 évvel ezelőtt 
befogadott erdélyi örménység dicső múltját, jelenét. Így született meg a 
Velünk élő kultúrák: Örmények országos középiskolai tanulmányi 
verseny / vetélkedő gondolata, melynek során bizonyságot adtak arról, 
hogy a magyarörmények teljes mértékben integrálódtak a magyar nem-
zetbe, a kultúrájuk egyidejűleg magyar és erdélyi örmény kultúraként 

94 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 126–127. pp.
95 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 178. p.
96 Fancsali szerk. 2014, i. m. II. kötet, 207. p.
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élhető meg mindenki számára. A kezdeményezés mellé odaállt az embe-
ri erőforrások minisztere, a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-he-
lyettes, valamint a hazai katolikus egyház feje is, erkölcsi és anyagi támo-
gatásuk súlyt adott a tudáspróbának.

2015 nyarán az ország élvonalbeli egyházi és világi középiskolái közül 
kiválasztottak 21-et, amelyeknek vezetőit elektronikus levélben felkértek 
a meghívásos versenyen való részvételre. A kiválasztásnál törekedtek 
egyfelől az arányos területi eloszlásra, arra, hogy kisebb települések is 
bekapcsolódhassanak, másfelől az egyházi és világi intézmények megkö-
zelítően azonos számára, továbbá az egyháziakon belül a római és görög 
katolikus, valamint a református és evangélikus tanintézetek egymás 
mellettiségére is. Közülük 19 intézmény jelzett vissza, hogy részt kíván 
venni a versengésben.

A rendezők a felkészítő tanárokkal folyamatos e-mail és telefonkap-
csolatban álltak. Az egyesület a verseny témáit 14 pontban foglalta össze, 
amelynek pontjaihoz részletes forrásjegyzéket csatoltak. A nyár folya-
mán összeállítottak egy olyan felkészítő anyagot, amely papír és CD-ROM 
alakban, valamint az egyesület honlapján (http://magyarormeny.hu/in-
dex.php?apps=news&article=28 ) együttesen alkalmas volt a részt vevő 
csapatok alapos felkészülésére. Az ősz elején elküldték a nevezett intéz-
ményeknek, kísérő jegyzékkel, adománylevéllel, kérve egyben, hogy a 
teljes anyag kerüljön az iskola könyvtárának állományába. 

Október hónapban a verseny ötletgazdájának, dr. Issekutz Saroltának, a 
vezetésével a lebonyolító stáb kialakította és elküldte a csapatoknak a 
versenyszabályzatot. November első felében elkészítették az elődöntő 
forgatókönyvét, feladatlapját és megoldókulcsát.

2015 novemberében egyazon időpontban online lebonyolították a ver-
seny elődöntőjét. Először dr. Issekutz Sarolta egyesületi elnök néhány 
perces videó-üzenetben üdvözölte a résztvevőket, majd pontban 9 órakor 
e-mailben megkapta minden csapat a feladatlapot. A csapatok számára a 
korábban megkapott felkészítő anyag használható volt, ám a szó szerinti 
plagizálás elkerülésére felhívták a figyelmüket. A válaszadásra, kidolgo-
zásra 3 óra állt a rendelkezésükre, a csapattagok közötti munkamegosz-
tásban szabad kezet kaptak. 12 óráig mind a 19 csapat elektronikusan 
megküldte a kitöltött feladatlapját a biztonság kedvéért az egyesült által 
megadott két független elektronikus levélcímre.

A következő két hétben a rendezők által felkért szakmai zsűri kiérté-
kelte a feladatlapokat.  December hónap folyamán értesítették a 
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csapatokat arról, hogy bejutottak-e a döntőbe vagy sem, így a továbbju-
tottaknak kellő idejük maradt a döntőre való felkészülésre. A döntőbe a 
következő öt csapat került:

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium 
Bolyai János Gimnázium – Kecskemét
Kazinczy Ferenc Gimnázium – Győr
Móricz Zsigmond Gimnázium – Budapest és
SZTE Gyakorló Gimnáziuma – Szeged

Az elődöntő valamennyi versenyzőjének és felkészítő tanárának a mun-
káját oklevéllel és könyvadománnyal köszönték meg.

Már az ősz folyamán megkeresték és felkérték azt a történelemtanárt, 
aki egyfelől alkalmas a döntő feladatainak összeállításában való részvé-
telre, másfelől a játékvezetésre. A kiválasztásakor szempont volt a szak-
mai felkészültség, a téma iránti fogékonyság, a hasonló versenyek vezeté-
sében szerzett gyakorlat, továbbá a nagyközönség előtti szereplésben 
való jártasság is. Egy, a versenyben nem érintett középiskola, a budai 
Szent Imre Gimnázium pedagógusában, a moldvai csángó népzenét ját-
szó Berka Együttes muzsikusában, Endrődi Szabolcsban találták meg ezt 
a személyt, aki már a döntő mezőnyének kialakulásakor intenzíven be-
kapcsolódott a stáb munkájába.

2016. január hónapban részletesen megtervezték a döntő lebonyolítá-
sát, és februárban tájékoztatták a felkészítő tanárokat s rajtuk keresztül 
a diákokat a részletekről. Az elődöntő felkészítési anyagait továbbiakkal 
egészítették ki, amelyeket az egyesület honlapjáról és az internetről elér-
hetőkké tettek. 

2016 márciusában bonyolították le a döntőt a budapesti Móricz 
Zsigmond Gimnáziumban. Az érintett csapatok „holdudvarán” kívül a 
magyarörmény közösség mintegy hatvan tagja is kíváncsi volt a megmé-
rettetésre, beleértve az örmény katolikus templom lelkipásztorát, nem-
zetiségi önkormányzati vezetőket, színházi és zenei előadóművészeket, 
fiatalokat is. A versengés feladatai a korábban közzétett versenytémák 
szinte valamennyi témakörét érintették. A csapatok kétszer 2-2,5 órás, 
részben helyben, részben előre megkapott szóbeli, kis részt pedig hely-
ben, írásban megoldható feladatokat kaptak. Kiemelkedett közülük an-
nak a helytörténeti vizsgálódásnak a prezentációja, amelyet szűkebb-tá-
gabb lakókörnyezetük örmény vonatkozásairól adhattak elő, emellett 
szabadon megválasztott formájú örmény témát is feldolgoztak. A zsűri 
tagjait a téma jeles hazai és erdélyi szakemberei közül kérték fel. 
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A tizenöt részfeladat pontszámainak összesítéseként első helyezést ért 
el a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium csapata, Lőrinczy Anna ta nár nő 
vezetésével. Őket követte az Aszódi Evangélikus Petőfi Gim názium, fel-
készítő tanáruk: dr. Péterfi Gábor. Bronzérmes lett a kecskeméti Bolyai 
János Gimnázium „válogatottja”, őket Harkai Hajnalka tanárnő készítette 
fel. A 4. és 5. helyen a Szegedi Tudo mány egyetem Gyakorló Gimná ziu má-
nak és a fővárosi Móricz Zsigmond Gimnáziumnak a csapata végzett, 
Blazovich Péter Márk és Lugosi Zsolt tanár urak irányításával.

A versenyt kulturális program zárta le, amelynek során a magyarör-
mény és anyaországi örökségből mutattak be a meghívott művészek 
színvonalas ízelítőt. A vendégek a nap folyamán az örmény konyha íze-
ivel is megismerkedhettek.

A győztes csapat április 25. – május 1. között egyhetes erdélyi körutazá-
son vehetett részt, amelyen a magyarörmény, a magyar és a székely kultú-
ra, illetve történelem nevezetes helyszíneit kereshették fel szakképzett ve-
zetés mellett. Az ezüstérmesek jutalma május 7-én egynapos bécsi 
kirándulás volt az örmény Mechitarista Rend rendháza és az osztrák fővá-
ros magyar emlékei felkeresésével. (E program költségeit a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat vállalta magára.) Másnap a harmadik helyezetteket látta 
vendégül Budapesten az örmény katolikus templomban és múzeumban a 
rendező egyesület. Különdíjakat nyújtott át a helyszínen még az Ifjúsági 
Caritas Egyesület és a Ferencvárosi Örmény Önkormányzat, így senki sem 
maradt ajándék nélkül. A döntő valamennyi versenyzője és felkészítő taná-
ra ezen kívül könyvjutalomban is részesült.

A verseny messzemenően elérte célját: a magyarörmény és örmény tör-
ténelem, kultúra széleskörű megismertetését. Több száz diák és család-
tagjaik, a felkészítő pedagógusok, a bevont iskolák honlapjait látogatók, a 
könyvtáraik jövőbeni olvasói, az írott és elektronikus sajtóközlemények 
közönsége, itthon és jelenlegi határainkon túl, potenciálisan több ezres 
tábort tesznek ki. Gyakorlatilag egy teljes tanéven keresztül visszatérő té-
mát jelentett ez a jelentős kulturális örökség, amelybe egy nagyon fogé-
kony életkorú réteg: a középiskolások áshatták bele magukat, mélyülhet-
tek el a hivatalos tananyag részét nem képező históriai, művészeti, 
földrajzi, nemzetiségpolitikai és más vonatkozásaiban. Akiket ez az ügy 
megérintett, a jövőben már fogékonyak lesznek az örmény közösséget 
érintő bármilyen információkra, így sikerült őket érzékennyé tenni, „beol-
tani”, alkalmassá tenni akár a környezetük pozitív befolyásolására is. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a magyarörmény 
közösség tervezi a verseny kiterjesztését, folytatását a jövőben az erdé-
lyi nemzettársai irányába is. Tudomásunk van arról is, hogy a többi 
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magyarországi nemzetiség egyike-másika érdeklődik a maga közössé-
gének ismertté tétele céljából hasonló vetélkedő megrendezése iránt. Az 
oktatásirányítás a történelem-, földrajz-, honismereti, nyelv- és irodalom-
oktatás tananyagának fejlesztése során, valamint a pedagógus-tovább-
képzések anyagába is tervezi bevenni a külhoni magyarságra, valamint a 
hazai nemzetiségekre – közöttük a magyarörménységre – vonatkozó is-
meretek hangsúlyos bővítését. Reményeink szerint egyszer önálló tan-
tárggyá is fejlődhet a nemzetiségismeret. Nem kizárt az sem, hogy épp a 
jeles magyarörmények munkásságának megismerése által egyes fiatalok 
vagy idősebbek felfedezik azokat a gyökereket, amelyek e közösséghez 
köthetik őket.

Summázat

A többség és a kisebbség viszonya tájanként, időszakonként és helyze-
tenként más és más. A népek kontaktzónájában, a nyelvhatárokon min-
dig is volt átjárás, akkulturáció, beilleszkedés, integráció és beolvadás. 
Amennyiben ezek kényszer hatására mennek végbe, akkor azt erősza-
kos vagy mesterséges asszimilációnak nevezzük, így nehéz mellette 
bármilyen érvet, mentséget felhozni. Ám ha egy egyén vagy közösség 
– mérlegelve az előnyöket és hátrányokat – önként, tudatosan válik 
identikussá az őt befogadó nemzettel, nem feladva ugyanakkor a szár-
mazástudatát, ápolván kulturális és hitbéli örökségét, akár pozitívum-
ként is értékelhető.

Az erdélyi gyökerű magyarörmények a minőségi megmaradás útját 
választották. Bár nyelvüket, anyanyelvű iskoláikat a 19. század második 
felében elvesztették, szervesen beépültek a magyar társadalomba, annak 
is a szellemi, műveltségbeli, gazdasági és politikai elitjéhez tartoztak. 
Ezen tanulmány eddigi részében felsorakoztatott tényeiből és példáiból 
kiderül, hogy hihetetlenül sokszínű az a többlet, amit a kereszténysé-
günkhöz és magyarságunkhoz hozzátettek. Munkánknak nem volt célja 
az identitásuk örmény elemei ápolásának, mentésének a számbavétele, a 
kölcsönhatások, az integráció megjelenítése viszont olyan aspektus, 
amely számunkra, magyarok számára igen kevéssé ismert.

Az örmény értelmiség Szamosújvárról kiindulva országosan az 1880-as 
években mozgalmat indított a kulturális örökségük mentésére. A Szongott 
Kristóf gimnáziumi tanár nevéhez köthető armenizmus, az Arménia fo-
lyóirat, helytörténeti és néprajzi kutatásokat beindítva, látható ered-
ményeket hozott: sikerült örmény múzeumot létrehozniuk, a Magyar 
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Néprajzi Társaságban örmény szakosztály is alakult.97 Mindezt a magyar 
identitásuk mellett s nem helyette művelték.

Napjaink Magyarországán és Erdélyben ugyanez játszódik le, mint a 
19–20. század fordulóján, sajátos vissza-armenizálódási folyamatnak le-
hetünk tanúi. A magyarörmény értelmiségi elit újra identitásmentő moz-
galmat indított, felelevenítvén az egykori armenizmus ideológiáját. Ezt 
nevezte el Kali Kinga kulturális antropológus neoarmenizmusnak.98 
Budapesten 1997-ben Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület ala-
kult, periodikát (F) adnak ki, amely idén már a 19. évfolyamába lépett. 
Színvonalas genealógiai, család-, egyház- és helytörténeti, valamint mű-
vészeti köteteket adnak ki. Konferenciákat, előadásokat, programokat, 
kiállításokat rendeznek: újraélik, tartalommal töltik meg az ezer szállal e 
hazához kötődő örmény önazonosságukat. Mindeközben hatnak a „kis 
őshaza”, Erdély, maradék örménymagyarjaira is (érdemes lenne elemez-
ni, miért is alakult ki ott ez a terminológia), nem csupán eszmeileg és ér-
zelmileg, hanem nagyon konkrét együttműködéssel, segítségnyújtással, 
mecenatúrával az ott folyó egyesületek örökségmentő munkálataihoz. 

Román környezetben, kisebbségi sorban ugyanis a testvéreik szintén 
egyöntetűen magyarnak vallják magukat, az örménységük csupán „szín-
folt a magyarban”. Szituatív, helyzettől függő örménységük pozicionális 
identitásként írható le: „az emlékezéstől függően kerül előtérbe az örmény 
mivolt, a nagy egyházi ünnepek, örménységgel kapcsolatos megemlékezé-
sek köré fókuszálódik (újabban többnyire magyar-örmény témájú könyv- 
és albumbemutatók, tudományos és művészeti, zenei előadások, gasztro-
nómiai estek, ’örmény vigasságok’, klubdélutánok, stb.).”99

Két magyarörmény / örménymagyar szépíró egy-egy, a közös dolgain-
kat érintő idézetével fejezném meg áttekintésemet.

Lászlóffy Aladár szép gondolataiból először: „Magyarország s annak le-
begő utódai (’haza a magasban’), amikor a szentistváni intelmek toleran-
ciájának héliumával töltve emelkednek, felszállnak, elszakadni képe-
sek valami szűklátókörű talajszinttől – annak öntudatával és önérzetével 
válhatnak egyre éteribbé és szárnyalóbbá, hogy erősségüket mennyi nép, 
nyelv, náció együttműködése képezte végig, s alkotja azóta, ezután is (…) 
Magyarországnak Erdély kapuján keresztül érkezett, folyamatos kvantu-
mokban az örménysége, időben-térben, jelképesen és valóságosan iszo-
nyúan hosszú vándorlás, inkább bolyongás után. Mert Hungária nem cé-
lállomás volt, de a körülmények úgy alakultak, hogy egyik legnagyobb 

97 Krajcsir, 2011. i. m. 198–209. pp.
98 Kali, 2014, i. m., 271. p.
99 Kali, 2014, i. m., 266. p.
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kolóniává vált, s azt követően az örménység lett egyik legjobban hasonuló, 
beolvadó népcsoportja, testi-lelki utánpótlásvonalainak, vízgyűjtő-me-
dencéjének egyik leghálásabb, legérdemesebb, legérdekesebb forrása.”100

SzilVay Ingrid zenetanár és költő Örmény-magyar Miatyánkja101 tegye 
rá a pontot az együtt gondolkodásunkra:

*   Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy! (örmény)
** Szabadíts meg a gonosztól! (örmény)

Rövidítések:
EÖGYKE = Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
F = Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek

100 Lászlóffy Aladár: Futamok a génmúzeumba tévedt örmény egérről. In: Alexa 
szerk. 2014, i. m., 269–270.  pp.

101 Szil-Vay Ingrid: Örmény-magyar Miatyánk = F XVI., no. 190. (2012. dec.), 5.

„Hajrmehr, vorherginszjesz!”*
Vajon velünk mi lesz?
Hová vet végzetünk?
Mit hoz az életünk?

Keresztények vagyunk,
Egy: örömünk – bajunk.
A jövő még rejtély…
Befogad-e Erdély?

Meghallgattad imánk,
Meglett akaratod.
Mi atyánk, Istenünk,
egybeforrt életünk.

Megáldott az Élő
jókedvvel, bőséggel,
meg is próbált minket
közös ellenséggel.

Nyolcszáz negyvennyolcban,
a nagy közös bajban,
s később ötvenhatban, 
szabadságharcunkban

erőfeszítésünk
erőd koronázta.
Székely s örmény vére:
virágok tengere.

Régi hazánk helyett
Erdély otthonunk lett.
Magyarokká váltunk,
s örmények maradtunk.

Ősz gyökereit,
Ősei neveit
Unokáink sora
ne feledje soha!

Urunk, leborulunk.
Hozzád fohászkodunk:
Istenszülő anyánk
áldott szép nevére

Ájlprgjázmez i csáre!**
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Gondolatok a nemzet- és nemzetiségpolitika  
lehetséges összefüggéseiről

A magyar külpolitika a rendszerváltozás óta az európai integráció, a 
szomszédságpolitika és a határon túli magyarokért érzett felelősségérzet 
hármas egységét vallja. Ennek jegyében törekszik az országon belüli ki-
sebbségpolitikájának és a külhoni magyarokra irányuló nemzetpolitiká-
jának az összehangolására. A kisebbségi vegyes bizottságok, amelyek a 
hazai nemzetiségek anyaországaival kötött, kisebbségvédelmi egyezmé-
nyek alapján működnek, többek között ezért alakultak – elsőként egyéb-
ként szlovén és horvát relációban. E testületek tagjai között többek kö-
zött alanyi jogon ott találjuk az érintett közösségek tisztségviselőit is.  
A magyar kormányzat nemzetpolitikai és nemzetiségpolitikai egységei 
együttműködnek e két, egymásnak alá nem rendelhető szempont egyi-
dejű érvényesítésében. Ugyanezt az elvet érvényesítik az ENSZ, az Európa 
Tanács, az Európai Unió, az EBESZ és más nemzetközi kapcsolatokkal 
összefüggő szakanyagainak a készítése alkalmával is.

 
1. A magyar kisebbségpolitika elvi alapvetése, amelyet a gyakorlatban is 
szem előtt igyekszik tartani a rendszerváltozás óta, hogy mind a nemzetpo-
litika, mind a hazai nemzetiségeket érintő nemzetiségpolitika önértékkel 
bír. Tisztában van vele, hogy a békediktátumok következtében kisebbségi 
sorba került magyarság más szociológiai, öntudati, településszerkezeti stb. 
jellegzetességeket hordoz, mint az ettől eltérő módon kisebbségben élő ha-
zai közösségek. Következésképpen a számszerű reciprocitás – kölcsönösség 
– elvét elveti, ugyanakkor emberi jogilag, etikailag mindent megtesz a kétfé-
le mérce alkalmazása ellen.

A nemzetiségek jogairól szóló 1993., majd a 2011. évi törvények előkészíté-
se során kinyilvánított szándéka szerint olyan mintaszerű jogszabály megal-
kotására törekedett, amely a korabeli Európában egyedülálló önkormányza-
tiságot biztosít lényegesen több kisebbségi közösség számára, mint amennyit 
a pártállamban nevesítettek. Ez a háromszintű – helyi, területi és országos 
– önigazgatás, valamint az oktatási/kulturális autonómia szándékának ki-
nyilvánítása, intézményrendszerének a folyamatos fejlődése kétségtelenül 
olyan hivatkozási alap a több millió határon túli magyart érintő nemzetpo-
litikában, amelynek a lehetőségével nem kellő intenzitással éltek az egymást 
követő magyar kormányok. Bizonyos hangsúlyeltolódás is indokolt lehet te-
hát a hazai nemzetiségpolitika értékei nemzetközi szinten való megismerte-
tésének az intenzitását, hatékonyságát illetően.
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2. Amíg a szomszédos országok magyar közösségeinek lélekszáma aggasz-
tóan csökken, a fent említett nemzetiségbarát intézkedések, a megnöveke-
dett szabadságérzet okán, Magyarországon az utolsó négy népszámlálás 
több nemzeti és etnikai kisebbség (2011-től egységes ter mi no lógiával: 

84

  
A nemzetiséghez tartozást vallók száma 

 
Az anyanyelvet 

  2001  
 
 

1980 
 
 

1980 

 
 

összesen 

 
ebből nem ma-

gyar állampolgár 

Népesség 10 198 315 56 218 1 709 463 

Ebből hazai kisebbség 

Bolgár   1 358 524  

Cigány 6 404 142 683 190 046 278 27 915 

Görög   2 509 479  

Horvát 13 895 13 570 15 620 711 20 484 

Lengyel   2 962 1 443  

Német 11 310 30 824 62 233 4 440 31 231 

Örmény      

Román 8 874 10 740 7 995 2 681 10 141 

Ruszin   1 098 381  

Szerb 2 805 2 905 3 816 1 020 3 426 

Szlovák 9 101 10 459 17 693 695 16 054 

Szlovén 1 731 1 930 3 040 69 3 142 

Ukrán   5 070 1 704  

Összesen 54 120 213 111 314 060 14 582 112 393 

 
 

1990 

1 709 463 10 374 823 

Forrás: KSH 

1. számú táblázat: Nemzetiségi népszámlálási 
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nemzetiség) tekintetében növekedést regisztrált a különböző mutatók 
(nemzetiség, anyanyelv, beszélt nyelv, kulturális kötődés) mentén:

Nemzetiségi népszámlálási eredmények 1980–2001 között  1. sz. melléklet

Forrás: KSH

85

 
vállalók száma 

A nemzetisé-
gi kulturális 
értékekhez, 
hagyomá-

nyokhoz kö-
tődők száma 

Családi, 
baráti kö-

zösségben 
a nyelvet 

használók 
száma 

 
 
 

1990 

 
2001 

 
összesen 

ebből nem 
magyar ál-
lampolgár 

 
2001 

 
2001 

 
2001 

10 374 823 10 198 315 53 751 10 198 315 10 198 315 10 198 315 

 

1 370 1 299 560 1 693 1 118 2 316 

48 072 48 685 283 129 259 53 323 205 720 

1 640 1 921 462 6 140 1 974 6 619 

17 577 14 345 758 19 715 14 788 25 730 

3 788 2 580 1 463 3 983 2 659 5 144 

3 7511 33 792 4 719 88 416 53 040 120 344 

37 294 165 836 300 1 165 

8 730 8 482 2 879 9 162 8 215 14 781 

 1 113 428 1 292 1 068 2 079 

2 953 3 388 1 106 5 279 4 186 7 350 

12 745 11 817 657 26 631 18 057 39 266 

2 627 3 187 64 3 442 3 119 4 832 

674  885 1 688 4 779 4 519 7 393 

137 724 135 788 15 232 300 627 166 366 442 739 

Nevesített ki-
sebbségiek 

száma 
(legalább egy 
igenes választ 

adók) 

eredmények 1980–2001 között
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2. számú táblázat: A népesség nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti közösségben  

Nemzetiség, nyelv Nemzetiség 

 2001 2011 Változás 
(%) 

2001 2011 Válto-
zás (%) 

Magyar 9 416 045 8 314 029 -11,7 9 546 374 8 409 049 -11,9 

Hazai nemzetiségek       

Bolgár 1 358 3 556 +161,9 1 299 2 899 +123,2 

Cigány (Romani, Beás) 189 984 308 957 +62,6 48 438 54 339 +12,2 

Görög 2 509 3 916 +56,1 1 921 1 872 -2,6 

Horvát 15 597 23 561 +51,1 14 326 13 716 -4,3 

Lengyel 2 962 5 730 +93,5 2 580 3 049 +18,2 

Német 62 105 131 951 +112,5 33 774 38 248 +13,2 

Örmény 620 3 293 +431,1 294 444 +51,0 

Román 7 995 26 345 +229,5 8 482 13 886 +63,7 

Szerb 3 816 7 210 +88,9 3 388 3 708 +9,4 

Szlovák 17 693 29 647 +67,6 11 817 9 888 -16,3 

Szlovén 3 025 2 385 -21,2 3 180 1 723 -45,8 

Ukrán 5 070 5 633 +11,1 4 885 3 384 -30,7 
Hazai nemzetiségek együtt 313 832 555 507 +77,0 135 497 148 155 +9,3 

Arab 1 396 4 537  1 438 2 929  

Kínai 2 275 6 154  2 414 5 819  

Orosz 2 341 6 170  3 257 7 382  

Vietnami 958 3 019  1 085 2 674  

Egyéb 36 472 28 068  36 270 21 657  

Népesség 10 198 315 9 937 628  10 198 315 9 937 628  

Anyanyelv 

Nem kívánt válaszolni, 
nincs válasz 

570 537 1 455 883  541 106 1 443 840  

Összesen 10 343 856 10 373 367  10 267 441 10 041 505  

Ruszin 1 098 3 323 +202,6 1 113 999 -10,2 

Forrás: KSH 

A népesség nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti közösségben használt nyelv és          kulturális kötődés szerint a 2001. és 2011. évi népszámlálás alapján      2. sz. melléklet 
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használt nyelv és kulturális kötődés szerint a 2001. és 2011. évi népszámlálás alapján

Kulturális kötődés Nemzetiséghez tartozó 

2001 Változás 
(%) 

2001 2011 2001 2011 Válto-
zás (%) 

9 584 836 -12,3 9 397 432  9 627 057 8 504 492 -11,7 

       

1 118 +146,5 1 693  2 316 6 272 +170,8 

53 075 +15,2 129 208  205 720 315 583 +53,4 

1 974 +18,8 6 140  6 619 4 642 -29,9 

14 779 +8,6 19 687  25 730 26 774 +4,1 

2 659 +43,5 3 983  5 144 7 001 +36,1 

52 912 +80,8 88 209  120 344 185 696 +54,3 

300 +65,3 836  1 165 3 571 +206,5 

8 215 +118,9 9 162  14 781 35 641 +141,1 

4 186 +36,5 5 279  7 350 10 038 +36,6 

18 057 -9,9 26 631  39 266 35 208 -10,3 

3 108 -43,9 3 n429  4 832 2 820 -41,6 

4 n519 -28,2 4 779  7 393 7 396 0,0 

165 970 +37,6 300 328  442 739 644 524 +45,6 

1 296  1 739  2 367 5 461  

2 547  2 475  2 915 6 770  

3 942  2 893  5 512 13 337  

1 089  964  1 244 3 500  

55 745  52 472  77 662 95 143  

558 246  628 328  524 103 1 398 731  

10 373 671  10 386 631  10 683 599 10 671 958  
10 198 315  10 198 315  10 198 315 9 937 628  

Családi, baráti közösségben 
használt nyelv  

2011 

8 409 011 

 

2 756 

61 143 

2 346 

16 053 

3 815 

95 661 

496 

17 983 

5 713 

16 266 

1 745 

3 245 

228 353 

3 123 

6 072 

10 231 

2 780 

82 804 

1 486 218 

10 228 592 

9 937 628 

1 068 1 131 +5,9 1 292  2 079 3 882 +86,7 

Forrás: KSH

A népesség nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti közösségben használt nyelv és          kulturális kötődés szerint a 2001. és 2011. évi népszámlálás alapján      2. sz. melléklet 
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A legutolsó, 2011. évi népszámlálás nemzetiségi eredményei a tíz 
évvel azelőttihez viszonyítva a kontinensen minden bizonnyal egye-
dülálló, mintegy másfélszeres növekedést mutattak ki a törvényben 
nevesített tizenhárom közösség egészét tekintve. 

Így a magyarországi cigány, horvát, szerb, szlovák, szlovén népességgel 
összefüggő diplomáciai diskurzusainkban nagyobb súlyt kaphatna en-
nek a ténynek a hangsúlyozása, különösen olyan esetekben, amikor 
egyes határon túli magyar közösségek közösségi jogai sérülnek, azokat 
ottani többségi nacionalista erők kétségbe vonják.

3. Magyarországon 2011-ben új Alkotmányt fogadott el az Országgyűlés. 
Már abban is szó esik a nemzetiségek nyelvének védelméről1. A nem-
zetiségek jogairól szóló új, 2011. évi CLXXIX. törvény tovább szélesíti 
a már 1993 – az előző nemzetiségi törvény hatályba lépése – óta 

1 Magyarország Alaptörvénye a NEMZETI HITVALLÁS-ban rögzíti, hogy „Vállal-
juk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyar-
országi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta 
és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utóda-
inkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával 
védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.”

 A XXIX. cikk (1) bekezdésében pedig ezt olvashatjuk: „A Magyarországon élő 
nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó 
magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőr-
zéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelv-
használathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, 
saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.”
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meglévő nyelvhasználati jogokat.2 Az új jogok egy része az elmúlt év-

2 Preambulum:
 Magyarország védelemben részesíti a nemzetiségeket, biztosítja saját kultúrájuk 

ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való 
névhasználat jogát, kollektív részvételüket a közéletben, elősegíti a kulturális 
autonómiájuk megvalósulását, garantálja a valós közösségeik önigazgatáshoz, 
önkormányzatisághoz való jogát.

  1. § (1) bekezdés: a magyarországi nemzetiség fogalom közösségi és egyéni 
szintű definíciójának egyaránt lényegi eleme a nemzetiségi nyelv:

  E törvény értelmében nemzetiség minden olyan – Magyarország 
területén legalább egy évszázada honos – népcsoport, amely az állam la-
kossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől 
saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan össze-
tartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg 
kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul.

  2. § 1. pont: a nemzetiségi közügy fogalma:
  a) az e törvényben biztosított egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a 

nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása - különösen az anya-
nyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális auto-
nómiájának a nemzetiségi önkormányzatok által történő megvalósítása és meg-
őrzése - érdekében a nemzetiséghez tartozók meghatározott közszolgáltatások-
kal való ellátásával, ezen ügyek önálló vitelével és az ehhez szükséges szervezeti, 
személyi és anyagi feltételek megteremtésével összefüggő ügy;

  5. §: A nemzetiséghez tartozók nyelvhasználatának feltételeit – kü-
lön törvényben meghatározott esetekben – az állam biztosítani köteles.

  A polgári és büntetőeljárások során, valamint a közigazgatási eljárásokban 
az anyanyelv használatát a vonatkozó eljárásjogi törvények biztosítják.

  Az Országgyűlésben a nemzetiséghez tartozó képviselő az anyanyelvét is 
használhatja.

  A helyi önkormányzat képviselő-testületében a nemzetiségi képvise-
lő anyanyelvét is használhatja. Ha a felszólalás kizárólag valamely nemzetiség 
nyelvén hangzott el, a felszólalás magyar nyelvű szövegét vagy tartalmi kivona-
tát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolni kell.

  12. § (1) bekezdés: A nemzetiséghez tartozó személynek joga van:
  a) anyanyelvének szabad használatához szóban és írásban, történel-

mének, kultúrájának, hagyományainak megismeréséhez, ápolásához, 
gyarapításához, továbbadásához;

  b) megtanulni anyanyelvét, részt venni anyanyelvű köznevelésben, 
oktatásban és művelődésben;

  15. §:A nemzetiséghez tartozó személyeknek joguk van a családra vonatko-
zó nemzetiségi hagyományok tiszteletben tartására, családi kapcsolataik ápo-
lására, családi ünnepeiknek anyanyelven történő megtartására és az ezekhez 
kapcsolódó, vallási közösség által végzett szertartások anyanyelven való lebo-
nyolításának igénylésére.
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ben, 2014-ben került bevezetésre.3

  16. §(1) bekezdés: A nemzetiséghez tartozó személynek joga, hogy 
anyanyelvén használja a családi és utónevét, és joga van családi és utóne-
vének hivatalos elismeréséhez.

  17. § A nemzetiségek elidegeníthetetlen közösségi joga
  a) önazonosságuk megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése,
  b) történelmi hagyományaik, nyelvük megőrzése és fejlesztése, tárgyi és 

szellemi kultúrájuk ápolása és gyarapítása.
  22. §: E törvény értelmében nemzetiségek által használt nyelvnek 

számít a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma/
cigány (romani, illetve beás), (a továbbiakban együtt: roma), a román, a 
ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nyelv, továbbá a roma és az 
örmény nemzetiség esetében a magyar nyelv is.

  Az állam a magyarországi nemzetiségek anyanyelvét közösség-összetartó 
tényezőként ismeri el. Az állam tekintet nélkül arra, hogy a köznevelési intéz-
ménynek ki a fenntartója, támogatja a nemzetiségek által használt nyelv alkal-
mazását a nemzetiségi köznevelésben. A nemzetiségi köznevelés többletköltsé-
gét – jogszabályban meghatározott módon – az állam viseli.

  A nemzetiséghez tartozó gyermek - a szülője vagy gyámja döntésétől füg-
gően – anyanyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű, nemzetiségi nyelvoktató 
vagy roma nemzetiségi köznevelésben vehet részt. A roma nemzetiségi nevelés, 
nevelés-oktatás folyhat kizárólag magyar nyelven, de a szülők igényei alapján az 
intézményfenntartó köteles biztosítani a roma nyelv (romani, illetve beás) okta-
tását is. 

  A nemzetiség anyanyelvű vagy anyanyelvi nevelése, nevelése-oktatása a 
helyi lehetőségek és igények szerint nemzetiségi óvodában, iskolában, iskolai 
osztályban vagy csoportban történhet.

  A településen meg kell szervezni és fenn kell tartani a nemzetiségi óvodai 
nevelést, továbbá a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást – a roma nemzetiség 
esetében a (3) bekezdés szerinti igénynek megfelelően – ha ezt ugyanahhoz a 
nemzetiséghez tartozó nyolc (gyermek) tanuló szülője a fenntartótól kérte, és 
az óvodai csoport, iskolai osztály a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendel-
kezései alapján megszervezhető. Ha a tanulólétszám nem teszi lehetővé a nem-
zetiségi óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás egy településen belüli megszer-
vezését, az érintett országos önkormányzat kezdeményezésére a feladatellátásra 
köteles szerv megteremti a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás feltételeit.  
A kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatást az országos nemzetiségi önkormány-
zat maga is megszervezheti.

 A nemzetiségi anyanyelvű és anyanyelvi közneveléshez az anyanyelvű pedagó-
gusok képzésének, továbbképzésének biztosítása állami feladat. E feladat kere-
tében az állam támogatja a nemzetiségek anya-, illetve nyelvországából érkező 
oktatók magyarországi vendégtanári alkalmazását is.

3  6. §: Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszám-
lálás során regisztrált aránya eléri a tíz százalékot, a helyi önkormányzat az 
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 4. A történelemben először, a 2014. évi országgyűlési választásokkal egy-
idejűleg, lehetőség nyílott arra, hogy nemzetiségi képviselők és/vagy 
szószólók is kerüljenek az országgyűlésbe. Bár a pártlistánál megállapí-
tott szavazatok egynegyede elég lett volna a teljes jogú képviselőik meg-
választásához, e kritériumot egyik közösség sem teljesítette, ehelyett vi-
szont a szószóló-állítás lehetőségével mindannyian éltek.

Magyarország 2011-ben elfogadott Alaptörvénye kinyilvánítja, hogy „a 
velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államal-
kotó tényezők”. E hitvallásnak megfelelve, az Országgyűlésről szóló 2012. 
évi XXXVI. törvény egy új jogintézményt vezetett be a nemzetiségek or-
szággyűlési képviseletének biztosítása érdekében. A parlamenti munka 
ezen új résztvevője a nemzetiségi szószóló (a továbbiakban: szószóló), 
aki abban az esetben képviseli nemzetiségét az Országgyűlésben, ha 

illetékességi területén működő érintett települési nemzetiségi önkormányzat 
kérésére köteles biztosítani, hogy

 a) rendeletének kihirdetése, hirdetményének közzététele – a magyar nyelven 
történő közzététel mellett – a nemzetiség anyanyelvén is megtörténjék,

 b) a közigazgatási eljárás során használt nyomtatványok a nemzetiség anyanyel-
vén is rendelkezésre álljanak,

 c) a közhivatalok, közszolgáltatást végző szervek elnevezését feltüntető táblák 
feliratai vagy ezek működésére vonatkozó közlemények – a magyar nyelvű szö-
vegezés és írásmód mellett, azzal azonos tartalommal és formában – a nemzeti-
ség anyanyelvén is olvashatóak legyenek,

 d) a helység- és utcaneveket megjelölő táblák feliratai a magyar nyelvű szöve-
gezés és írásmód mellett a hagyományos nemzetiségi elnevezés a nemzetiség 
anyanyelvén, ennek hiányában a magyar nyelvű elnevezéssel azonos tartalmú és 
formájú elnevezés a nemzetiség anyanyelvén is olvashatóak legyenek.

 Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során re-
gisztrált aránya eléri a húsz százalékot, az érintett települési nemzetiségi önkor-
mányzat kérésére a helyi köztisztviselői és közalkalmazotti, valamint közjegyzői 
és bírósági végrehajtói állások betöltése során – az általános szakmai követelmé-
nyek megtartása mellett – biztosítani kell az adott nemzetiség anyanyelvét is 
ismerő személy alkalmazását.

 Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során re-
gisztrált aránya eléri a tíz százalékot és a településen nemzetiségi önkormányzat, 
vagy nemzetiségi egyesület működik, az érintett települési nemzetiségi önkor-
mányzat, vagy nemzetiségi egyesület kérésére a helyi önkormányzat által fenn-
tartott vagy finanszírozott médiaszolgáltató rendszeres nemzetiségi közszolgá-
lati műsort biztosít az adott településen élő nemzetiségi közösség anyanyelvű 
tájékoztatása érdekében. A rendelkezés a helyi önkormányzat által kiadott vagy 
finanszírozott sajtótermékre is vonatkozik.
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annak listája nem nyer mandátumot az országgyűlési képviselők válasz-
tásán.4

A szószóló elsődleges feladata az adott nemzetiség képviselete a parla-
mentben.5 2014 óta a bolgárságot Varga Szimeon, a görögöket Koranisz 
Laokratisz, a horvátokat Hepp Mihály, a lengyelséget Dr. Csúcs Lászlóné, 
a németeket Ritter Imre, az örményeket dr. Turgyán Tamás, a roma/ci-
gány közösséget Farkas Félix, a románságot Kreszta Traján, a ruszin nem-
zetiséget Giricz Vera, a szerbeket Alexov Ljubomir, a szlovákokat Fuzik 
János, a szlovén közösséget Kissné Köles Erika, az ukránokat pedig 
Hartyányi Jaroszlava képviseli a magyar parlamentben. A Magyarországi 
Nemzetiségek Bizottsága elnökéül Fuzik Jánost választotta. 

A bizottság három albizottságot alakított, ezek: …a Magyarországi nem-
zetiségek bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társa-
dalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelem-
mel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság), az Önkormányzati, külügyi 
és költségvetési albizottság és a Köznevelési és kulturális albizottság. 6

4 http://www.parlament.hu/bevezetes8

5 A szószóló jogai és kötelezettségei is főként a nemzetiségek érdekeit és jogait 
érintő indítványok és ügyek köré csoportosulnak. Az Országgyűlésben – jogállá-
sából eredően – nem rendelkezik szavazati joggal, de annak ülésén felszólalhat, 
ha a Házbizottság megítélése szerint az adott napirendi pont a nemzetiségek 
érdekeit, jogait érinti. E mellett a szószóló rendkívüli ügyben napirend után is 
felszólalhat. Kérdést intézhet továbbá a Kormányhoz és a Kormány tagjához, va-
lamint az alapvető jogok biztosához, az Állami Számvevőszék elnökéhez és a leg-
főbb ügyészhez a feladatkörükbe tartozó, a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő 
ügyben. A szószóló nemzetiségeket érintő határozati javaslatot is benyújthat az 
Országgyűlésnek.

 A szószólók a nemzetiségeket képviselő országgyűlési bizottság tagjai, a bizott-
ság munkájában szavazati joggal vesznek részt. Az állandó bizottságok, illetve 
a törvényalkotási bizottság ülésein – az érintett bizottság elnökének döntése 
alapján vagy nemzetiségeket érintő napirendi pont esetén – tanácskozási joggal 
vesznek részt.

 A szószólók jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz és az adott 
nemzetiség érdekében végzik. A szószólókat mentelmi jog illeti meg. (http://
www.parlament.hu/bevezetes8)

6 http://w w w.parlament.hu/az-orszagg yules-bizottsagai?p_auth=vEtb-
CAY1&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9j-
P4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=-
column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTAN-
CE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_
uj%3FP_Ckl%3D40%26P_Biz%3DA436%26P_munkatars%3D
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5. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény rész-
letes vitája során a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága módosító ja-
vaslattal élt, amelynek eredményeképp jelentősen – 15–286% közötti mér-
tékben – megnőtt a nemzetiségek országos önkormányzataira és azok 
intézményeire fordítandó állami hozzájárulás mértéke.7 Hason ló képp a 
települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása is több 
mint másfélszeresére emelkedett. 2014-hez képest a növekményt az alábbi 
táblázat szemlélteti: 

    3. sz. melléklet

Nemzetiségi célú előirányzatok 2014–2015 
(adatok millió Ft-ban)

Előirányzat 
címrendi 
besorolása

Előirányzat megnevezése 2014 2015 Változás 
(Ft)

Változás 
(%)

XX/20/56. Nemzetiségi támogatások
639,4

639,4 - -
675*

XX/22. Települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok támogatása 1520 2352,8 832,8 54,8%

XX/20/60.
Nemzetiségi intézmények 
támogatása beruházásra, 
felújításra, pályázati önrészre  
(új előirányzat)

- 441,2 új előirányzat

XX/20/57/1 Bolgár Országos Önkormányzat 
és Média 43,7 55,2 11,5 26,3%

XX/20/57/2
Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata  
és Média

44,9 62,9 18 40,1%

XX/20/57/3 Országos Horvát Önkormányzat 
és Média 144,5 178,0 33,5 23,2%

XX/20/57/4
Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata  
és Média

214,1 256,9 42,8 20,0%

XX/20/57/5
Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata  
és Média

89,6 107,5 17,9 20,0%

XX/20/57/6 Országos Roma Önkormányzat 
és Média 267,2 361,2 94 35,2%

XX/20/57/7 Országos Lengyel Önkormányzat 
és Média 47,0 54,0 7 14,9%

XX/20/57/8 Országos Örmény Önkormányzat 
és Média 42,5 52,5 10 23,5%

XX/20/57/9 Országos Szlovák Önkormányzat 
és Média 128,0 151,0 23 18,0%

7 http://www.parlament.hu/irom40/01794/01794-0536.pdf
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XX/20/57/10 Országos Szlovén Önkormányzat 
és Média 64,0 80,0 16 25,0%

XX/20/57/11 Szerb Országos Önkormányzat 
és Média 78,7 100,7 22 28,0%

XX/20/57/12 Országos Ruszin Önkormányzat 
és Média 36,1 59,6 23,5 65,1%

XX/20/57/13 Ukrán Országos Önkormányzat 
és Média 36,2 62,2 26 71,8%

XX/20/58/1
Bolgár Országos Önkormányzat 
által fenntartott intézmények 
támogatása

30,8 50,8 20 64,9%

XX/20/58/2
Mo-i Görögök Orsz. 
Önkormányzata által fenntartott 
intézmények támogatása

15,0 19,5 4,5 30,0%

XX/20/58/3
Országos Horvát Önkormányzat 
által fenntartott intézmények 
támogatása

65,5 104,4 38,9 59,4%

XX/20/58/4
Mo-i Németek Orsz. 
Önkormányzata által fenntartott 
intézmények támogatása

125,6 178,0 52,4 41,7%

XX/20/58/5
Mo-i Románok Országos 
Önkormányzata által fenntartott 
intézmények támogatása

27,5 40,8 13,3 48,4%

XX/20/58/6
Országos Roma Önkormányzat 
által fenntartott intézmények 
támogatása

78,6 165,9 87,3 111,1%

XX/20/58/7
Országos Lengyel Önkormányzat 
által fenntartott intézmények 
támogatása

25,8 30,8 5 19,4%

XX/20/58/8
Országos Örmény Önkormányzat 
által fenntartott intézmények 
támogatása

7,0 27,0 20 285,7%

XX/20/58/9
Országos Szlovák Önkormányzat 
által fenntartott intézmények 
támogatása

118,8 159,5 40,7 34,3%

XX/20/58/10
Országos Szlovén Önkormányzat 
által fenntartott intézmény 
támogatása 

46,4 58,4 12 25,9%

XX/20/58/11
Szerb Országos Önkormányzat 
által fenntartott intézmények 
támogatása

54,7 69,2 14,5 26,5%

XX/20/58/12
Országos Ruszin Önkormányzat 
által fenntartott intézmények 
támogatása

7,8 13,5 5,7 73,1%

XX/20/58/13
Ukrán Országos Önkormányzat 
által fenntartott intézmény 
támogatása

8,0 14,5 6,5 81,3%

* Megjegyzés: Egyszeri beruházási források
Készítette: EMMI, Nemzetiségi Főosztály
Források:  
2014. évi adatok: Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 
2015. évi adatok: Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény
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6. Megítélésem szerint a két- és többoldalú nemzetközi tudományos és kul-
turális fórumokon nagyobb intenzitással cáfolni kellene azt az állítást, 
amelyet a Trianont előkészítő antant- és kisantant politikusok, később pedig 
a marxista történetírás széles körben igyekezett sulykolni, miszerint a törté-
nelmi Magyarország a „népek börtöne” volt.

 A kisebbségek a valóságban változatos területi, vallási, oktatási és kulturális 
autonómiaformákkal rendelkeztek évszázadokig, amelyek az identitásuk meg-
őrzését biztosították. Nemzetiségi képviselők, sőt pártok delegáltjai is helyet 
foglaltak a magyar Országgyűlésben és a megyei képviselő testületekben, szép 
számmal vettek részt nemzetiségi tisztviselők a közigazgatásban, nyelvhaszná-
latuk számos esetben a közügyek szóbeli és írásbeli vitelében megvalósult, hun-
ga  rusként jelentős részvételük volt a magyarországi tudomány, kultúra, oktatás, 
főpapság stb. köreiben, a gazdasági és társadalmi életben, a szabadságküzdel-
meinkben nagy többségükben a magyarság oldalán vettek részt. A különböző 
népek együttélése, interetnikus viszonyai harmonikusak voltak. A nemzetálla-
mi felfogás a reformkorban semmiben sem volt többségközpontúbb, mint má-
sutt a korabeli Európában, sőt a gyakorlat sok esetben toleránsabb volt. (Nem 
túl eredményes) magyarosításról csupán az első világháborút megelőző ne-
gyedszázadban beszélhetünk. Az önkéntes asszimiláció pedig sokkal inkább a 
dualista kor fellendülő gazdaságával, a zsidóság emancipációjával függött össze. 
A kisebbségek számbeli növekedése, politikai megerősödése olyakkora volt, 
hogy az – külső megtámogatással – az elszakadáshoz is el tudott vezetni.

Nemzetstratégiai országimázs-formálásunkban ezt az évszázadokig 
fenn állt állapotot és folyamatot kellene összevetni az utódállamoknak a bé-
kediktátumban aláírt és be nem tartott kisebbségvédelmi kötelezettségeivel 
és erőszakos asszimilációs törekvéseivel, s a már említett külhoni magyar 
népességfogyással.

7. A magyarországi kultúra nem homogén, hanem sokszínű. A Balassi 
Intézet hez tartozó külföldi magyar kulturális intézetek programjába 
nagyobb mértékben kellene belevonni a magyarországi nemzetiségek írói-
nak, művészeinek, művészeti csoportjainak a megmutatkozási lehetőségét. 
Így Bukarestben hazai román, Pozsonyban a szlovák, Zágrábban a horvát, 
Belgrádban a szerb, Bécsben, Berlinben, Stuttgartban a német, Szófiában a 
bolgár, Varsóban a lengyel, Újdelhiben a cigány alkotók gyakoribb fórumát 
kellene biztosítani. (Amennyiben Ljubljanában is alakul Collegium Hun ga-
ricum, hasonlóképp a magyarországi szlovén és a muravidéki magyar kultú-
ra megjelenítését is kívánatos volna beépíteni a feladatkörébe.) Ugyanígy a 
határon túli magyar kultúra legjobbjainak is helye van valamennyi külföldi 
magyar kulturális intézet repertoárjában.
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„Polak, węgier, dwa bratanki”

A magyarországi lengyel múzeumügyről1

A magyar kulturális élet legnagyobb, közhasznú tevékenységet végző in-
tézményhálózatát a közművelődési és közgyűjteményi intézmények al-
kotják a hozzájuk kötődő civil szervezetekkel, közösségekkel szoros 
együttműködésben. A közösségi művelődést szolgáló közművelődési és 
közgyűjteményi intézményeknek kiemelt szerepe van a magyarság és az 
itt élő nemzetiségek előtt álló korszakos feladatok teljesítésében. Teszik 
ezt a nemzeti-emberi összetartozást erősítő közösségi együttlétek támo-
gatásával, a számukra cselekvési teret biztosító közművelődési intézmé-
nyek és a pótolhatatlan nemzeti értékeket őrző közgyűjtemények szak-
mai munkájának a kiteljesítésével. 

a) A múzeumok országos szervezete,  
nemzeti és regionális hatókörű intézmények

A magyarországi nemzetiségek tárgyi emlékeinek a gyűjtésével a Magyar 
Néprajzi Múzeum, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, számos egyházi gyűj-
temény, valamint a közelmúltig a megyei és települési fenntartású múze
umok foglalkoznak. A 2012. évi CLII. törvény szerint az addigi megyei 
múzeumi igazgatóságok megyei hatókörű városi múzeummá alakultak, 
az állam a feladatkörük betöltéséhez a költségvetési törvényben biztosít-
ja az eszközöket. A 2012. január 1-jén állami tulajdonba és fenntartásba 
került megyeszékhely megyei jogú városok területén lévő megyei múze-
umok, valamint azok megyeszékhely megyei és nem megyei jogú váro-
sok területén lévő tagintézményei 2013. január 1-jétől a feladat ellátásá-
hoz rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű 
átadásával a megyeszékhely megyei jogú városok vagy a működési enge-
délyükben meghatározott székhely szerint illetékes települési önkor-
mányzatok fenntartásába kerültek. A megyei intézményfenntartó köz-
pontok helyébe az átvett vagyonnal, illetőleg intézményekkel kapcsolatos 
jogviszonyok tekintetében ez évtől – általános és egyetemleges jogutód-
ként – az új fenntartók léptek.

Mivel minden megyében él, vagy élt nemzetiségi származású lakos, va-
lamennyi megyei területileg illetékes múzeumi szervezetnek foglalkoznia 

1 Előadásként elhangzott „A Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára 15 
éve” című konferencián Budapest-Kőbányán, 2013. június 18-án.
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kell nemzetiségi feladatokkal. Így a békéscsabai Munkácsy Mihály Mú-
zeum néprajzi anyagának pl. a kétharmada szlovák, de jelentős román és 
szerb tárgyegyüttest is őriznek. A veszprémi múzeum néprajzi gyűjtemé-
nyének a negyede német, a szekszárdiban pedig a kétötöde kisebbségi 
(német, szlovák, cigány és szerb).

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum különböző tájegységeiben 
a német, horvát, szlovák, cigány, ruszin, görög épületek, tárgyak, doku-
mentumok is megtalálhatók, és évente többször nemzetiségi folklór 
programokra is sor kerül. Más skanzenek az országban élő további nem-
zetiségek tárgyi kultúrájára is kiterjesztik a gyűjtőkörüket. Gazdag szak-
rális anyaggal rendelkezik a miskolci Magyar Ortodox Egyházi Múzeum, 
a szentendrei Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény és a kecske-
méti Görög Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény. 

A muzeológiai szakfelügyelet a hatáskörében folyamatosan vizsgálja 
az intézmények szakmai tevékenységét és működési feltételeit. Tekintettel 
arra, hogy ezek a nemzetiségi kultúrákkal foglalkozó gyűjtemények és 
tájházak egyben működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmé-
nyek is, jogosultak minden muzeális intézményt megillető állami költ-
ségvetési támogatásra. E lehetőségek körében első helyen említhetők az 
EU-s pályázatok köre (TÁMOP, TIOP), a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 
Múzeumi Kollégiumának a pályázatai, emellett kiemelt fontosságú a he-
lyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatását 
célzó források. 

A kulturális terület az említett 2012. évi CLII. tv-nyel módosította a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közműve-
lődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt (a továbbiakban Kultv.). Ennek kere-
tében a Kultv. 39. § (4) bekezdése – régebben is létezett, ám jogilag nem 
definiált – új fogalmat iktatott be a jogértelmezés és a jogalkalmazás előse-
gítése és megkönnyítése érdekében, a nemzetiségi bázismúzeum fo-
galmát. A definíció szerint a nemzetiségi bázismúzeum: olyan múzeum, 
amelynek alapfeladatai körében szerepel a nemzetiségi feladatellátás, vagy 
amelynek állományában nemzetiségi nyelvű, vagy nemzetiségre vonatko-
zó kulturális javak huszonöt százalékot elérő arányban találhatók. 

A miniszter az intézményt a működési engedély kiadására irányuló el-
járás során – erre irányuló külön kérelem esetén – minősítheti nemzeti-
ségi bázisintézménynek. Bár a korábbi években többször felmerült az 
igény a kategória jogszabályi rendezésére, és használatban is volt a foga-
lom – elsősorban a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum (horvát, szerb 
és szlovén anyag), a tatai Kuny Domokos Múzeumhoz tartozó Német 
Nemzetiségi Múzeum, valamint a szlovák és román anyagot gondozó 
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békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum vonatkozásában –, de a 2012es 
törvénymódosítás óta egy intézmény sem kezdeményezte nemzetiségi bá
zismúzeummá nyilvánítását.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok az elmúlt években több 
olyan intézményt hoztak létre, amelyek a muzeális értékek gyűjtését, a 
gyűjtemények szakmai gondozását (is) végzik. Országos önkormányzati 
intézményként működik az Országos Horvát Önkormányzat által alapí-
tott Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye néven bejegyzett 
intézmény a Vas megyei Peresznyén, az Országos Roma Könyvtár, Levél 
és Dokumentumtár, az Országos Roma Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
és Kiállítási Galéria, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára, a 
Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye, 
a Magyarországi Ruszinok Könyvtára, a Szlovák Dokumentációs Központ 
és a szlovák tájházak szakmai szervezete, a Legatum Kft. Ezek finanszíro-
zását az állam úgy biztosítja, hogy az beépül az adott országos kisebbsé-
gi önkormányzat éves költségvetésébe.

b) Szellemi örökségvédelem
A nemzetiségekkel kapcsolatos tevékenység a szellemi kulturális örökség 
megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. október 17. napján elfogadott 
UNESCO Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kihirdetéséről szóló 
2006. évi XXXVIII. törvény végrehajtása során is megvalósul. A kultúrá-
ért felelős tárca az Egyezmény szellemében kezdte meg a szellemi kultu-
rális örökségvédelem nemzeti rendszerének a felépítését a Kárpát-
medencei kultúra iránt elkötelezett közösségek még feleleveníthető, 
nemzedékeken átöröklődő örökségének számbavételével. Az Egyezmény 
ajánlásaira figyelemmel az érintett nemzetiségek bevonásával készülhet-
nek el az örökségleltárak. Az UNESCO – az Egyesült Nemzetek szerveze-
tének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális szervezete – a mohácsi (so-
kác-horvát) busójárást 2009. szeptember 30-án felvette az emberiség 
szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. Az UNESCO 
Magyar Nemzeti Bizottság szellemi kulturális örökség szakbizottságá-
nak tagjaként elmondhatom, hogy a szellemi kulturális örökség jegyzé-
kébe és a legjobb megőrzési jó gyakorlatok listájára való felvétel kezde-
ményezésekor már további nemzetiségi vonatkozású örökségelemet is 
javasoltunk. A világörökség szakbizottság a magyar világörökségi hely-
színek jelölésékor hasonlóképpen figyelembe veszi e sajátosságokat.

Ehhez hasonló új lehetőség a Vidékfejlesztési Minisztérium által kez-
deményezett kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungariku
mok rendszerezésének szabályairól. Ez utóbbi lehetővé teszi többek 
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között a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen a népmű-
vészet, néprajz, filmművészet, ipar-, képző-, tánc- és zeneművészet, a 
ter mészeti és épített környezet értéktárainak a létrehozását települési, 
tájegységi, valamint megyei szinten, ami az együtt élő nemzetiségeink 
számára kiváló alkalom az örökség számbavételére és megőrzésére.

c) A nemzetiségi kulturális örökséget bemutató  
muzeális „kisintézmények”

Magyarországon a múzeumi kisgyűjtemények – vagyis a tájházak, hely-
történeti, egyház- és intézménytörténeti gyűjtemények, tájszobák, falu-
múzeumok – a lokális területi-települési kulturális élet fontos alapele-
mei. Legyen bárki a fenntartója, tulajdonosa, bármilyen a jogállása, a 
népi-közösségi kultúra megtartó erejét, a lokális közösségi élethez való 
ragaszkodást jeleníti meg. Az intézmény a kollektív emlékezet objektív 
formája, Demeter Z. Mária szerint2 egy tájegység/falu múltjának a meg-
őrzött népi kultúráját, tárgyi örökségét tárja elénk, a hagyományőrzés 
egyik súlyponti színtere. Az épület, a berendezés elmúlt életformákat 
mutat be, segít megérteni a közösség történelmét, életvitelét, az azonos-
ságtudat kognitív elemeit. Természetes tehát, hogy a tájház gyűjtőnév-
ként említhető kiállítóhelyek kiemelkedő szerepet játszanak a hazai 
nemzetiségek identitás-megőrző és átörökítő intézményei sorában.

A magyarországi tájházak száma európai viszonylatban is jelentős, 
működtetőjük többnyire valamilyen szintű önkormányzat, esetleg civil 
szervezet vagy magánszemély. Mintegy negyedük (!), kb. 220 helytörté-
neti gyűjtemény és tájház valamely nemzetiségekhez köthető. A teljes 
egész több mint fele a budaörsi Heimatmuseum által koordinált német és 
25 százalék a szlovák anyagot őrző, bemutató intézmény. Természetesen 
horvát, román, szerb, szlovén és kisnemzetiségi – lengyel, ruszin, ukrán, 
örmény – kiállítóhelyekről is tudunk, igaz kisebb számban. Fenntartójuk 
legtöbb esetben a helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkor-
mányzat. Működésükhöz az állam az országos muzeológiai szakfelügye-
let segítségével szakmai iránymutatást és pályázati úton anyagi támoga-
tást biztosít.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hodászon 2009 szeptemberében 
avatták fel az Első Roma Tájházat. A falu cigánytelepén lévő tájháznak 

2 Dr. Demeter Zayzon Mária: Élő örökség: falumúzeumtól a világhálóig. A magyar-
országi nemzeti, etnikai kisebbségek egyes közgyűjteményeiről. Intézkedések és 
eredmények az esélyegyenlőség terén. Kézirat. OKM Esélyegyenlőségi Főigazga-
tóság Esélyegyenlőségi Kulturális Osztály. Budapest, 2010. március. 23. p.
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otthont adó kétszobás épület és néprajzi gyűjtemény a pályázati támoga-
tások segítségével a Rromanes Egyesület gondozásával valósulhatott meg. 
Jelenleg Magyarországon ez az egyetlen olyan, a múlt század közepére 
jellemző lakhatási körülményeket bemutató tájház, ahol kiállítás kereté-
ben nyerhetnek bepillantást a látogatók a romák kultúrájába, szokásaiba, 
és megismerkedhetnek használati tárgyaikkal is. 

d) A hazai lengyel állandó kiállítóhelyekről dióhéjban

Az utóbbi évtizedben sikerült lerakni – a többi nemzetiség mellett – a 
magyarországi lengyel nemzetiség kulturális autonómiájának is az alap-
jait. Az ezt jelképező intézmények egyike a Magyarországi Lengyelség 
Múzeuma és Levéltára, amelyet az Országos Lengyel Kisebbségi Ön-
kormányzat 1998-ban alapított. Ahogy Sutarski Konrád rámutat,3 első-
ként jött létre a hazai polónia (határon túli lengyel diaszpóra) intézmé-
nyeinek sorában. A jelentős magyar és lengyel állami támogatásnak 
köszönhetően, (amely megközelítőleg fele-fele arányban érkezett), a mú-
zeum épületét 2005–2006-ban sikerült átalakítani: a korábban földszin-
tes épületre egy emeleti szint került. A bővítés kétszeresére növelte a ki-
állítóteret és a kiszolgáló helyiségek alapterületét is. Ilyen módon az 
időszakos kiállítások helyszínét elkülönítették az 1998 óta működő állan
dó kiállítás termétől. Ez utóbbi eleinte a magyarországi polónia tárgyi és 
történelmi emlékeit mutatta be különböző vetületekben: a királyi kap-
csolatok, a néphagyományok, a városi élet, a hadi kapcsolatok terén. 

Már a múzeum működésének első éveiben kiderült, hogy az ezeréves 
lengyel–magyar kapcsolatok teljes felvázolása nélkül a polónia történel-
mének bemutatása is hiányos. Ennek okán az épület 2005-ben elkezdett 
felújítását a kiállítás átalakítására is felhasználták, a magyarországi és 
lengyelországi múzeumokban, archívumokban, illetve magánszemé-
lyeknél kutatták fel a szükséges kiállítási tárgyakat. Az átalakított épület 
2006. évi átadásakor a kibővített állandó kiállítást az alábbi megválto-
zott névvel nyitották meg újra: „Az 1000 éves lengyel–magyar kapcsola
tok”. A kiállítási anyag Lengyelország és Magyarország kapcsolatrend-
szerének minden történelmi vonatkozását felölelte, az alábbi egységekre 
bontva: „Királyi és állami kapcsolatok”; „Barátok a bajban”; „Gazdasági 

3 Sutarski, Konrád: A Magyarországi Lengyel Múzeum és Levéltár állandó kiállí-
tása: „A lengyel–magyar kapcsolatok 1000 éve” és a lengyel népszokások. In: Dr. 
Székely András Bertalan (szerk.): Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, 
lengyel, örmény és ruszin nemzetiségek néprajzából 8. (2011). Magyar Néprajzi 
Társaság, Budapest, 2012, 163. p.
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kapcsolatok”; „Kulturális és vallási kapcsolatok”; „A magyar polónia tevé
kenysége”. Ez az egyetlen múzeum a világon, amely – a bemutatott téma 
vonatkozásában – nem csupán mellékesen foglalkozik a két nemzet hosszú 
múltra visszatekintő kapcsolataival, hanem a „Lengyel, magyar két jó barát!” 
ismert szólás gondolatát állítja a kiállítás középpontjába. A 2010/11-es év 
újabb újdonságokat eredményezett: a múzeum kiállítási anyagának bőví-
tésére és korszerűsítésére, (ez alkalommal meghatározó módon magyar, 
és kisebb mértékben lengyel állami forrásból) ismét költségvetési támo-
gatáshoz jutott. 

A múzeum történetével összefüggésben fontos fejleményként említi 
Sutarski igazgató úr azt a tényt, hogy a budapesti székhelyű múzeum 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – 2003-as alapítással – két tagintéz
ményt is létrehozott.4 Egyiket Andrástanyán (Dolna Drenka), a kis len-
gyel községben, a másikat a hajdanán kényszerűen megszüntetett len-
gyel falu, Derenk, területén. A közigazgatásilag Ládbesenyőhöz tartozó 
Andrástanyán berendezett Derenki Emlékházat egy hagyományos torná-
cos parasztházban működtették. Az egyik helyiségben főként Derenkről 
származó, falusi mezőgazdasági eszközök voltak láthatók: többek között 
takácsműhely, szövőszék, háztartási eszközök, gabonaszelelő gép és más 
mezőgazdasági eszköz. A másik két, közös előtérből nyíló szobát lakószo-
bának rendezték be. Az egyikben derenki bútorok találhatók: ágy, asztal, 
székek, szekrény. Az egykori Derenken szőtt szőnyegek borították a padlót, 
a falakon régi derenki lakosokat ábrázoló fényképek függtek. A másik 
szobába olyan bútorok kerültek, amilyeneket Derenk családjai a falu el-
hagyása után kezdtek használni. Az Országos Lengyel Önkor mány zat és 
Szögliget önkormányzatának megállapodása alapján 2013. május 25-étől 
az ottani tájház két helyiségébe költöztették az andrástanyai anyagot, ez-
zel egyidejűleg megszűnt Andrástanyán a kiállítóhely. Az idegenforgal-
milag kiemelt térségben lévő új helyszíntől nagyobb látogatottságot re-
mélnek.

Derenk dimbes-dombos, erdős területen fekszik az Aggteleki Nemzeti 
Park keleti felében, közvetlenül a szlovák határ mentén. Itt található a 
teljesen felújított volt iskolaépület nyílászárók nélküli, nyitott kialakítás-
ban. Bent kapott helyet a falu történetét és a lakói életének további ala-
kulását bemutató állandó fotókiállítás. Ezen az épületen kívül más em-
lékhelyeket is érdemes ott megtekinteni: az 1990-es évek elején épített 
kápolnát, amelyet a háború folyamán lerombolt templom helyére emel-
tek; a kápolna előtt elhelyezett keresztet, amelyet a templom szentélye 

4 Sutarski, i. m., 169–169. pp.
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helyére állítottak; a közelben található, 1943-ig működött, részben rend-
be hozott temetőt, amelynek kapuját ösvényen és árkon átvezető híd köti 
össze a kápolnával; továbbá a hajdani főút mentén elhelyezett jelzőtáblá-
kat, amelyeken az egykori telkek helye és utolsó tulajdonosaik neve ol-
vasható. 

A Múzeum a lengyel néphagyományokat elsősorban Derenk szemszö-
géből mutatja be, hiszen Derenk volt a világon a legdélibb fekvésű len-
gyel falu, amely több mint 200 éven át (bizonyos vonatkozásaiban a jelen 
időkig) megőrizte a lengyel gyökereit, nyelvét és szokásait. E kultúra tár-
gyi emlékeit a budapesti állandó kiállítás részeként a derenki szobabelső, 
Andrástanyán és Derenken pedig a teljes kiállítási anyag képviseli.

A 2012-ben Balatonbogláron megnyílt lengyel civil menekültekről szó-
ló kiállítás mellett Sárváron, a Sárvári Lengyel Önkormányzat fenntartá-
sában működik állandó kiállítás a lengyel katonai menekültekről.

2003-ban a Magyarországi Lengyelség Múzeumát felvették a Lengyel 
Múzeumok, Könyv- és Levéltárak Állandó Konferenciája Keleti Tagozatá nak 
a tagjai közé, ahová csak a legjelentősebb ilyen típusú múzeumok kerül-
hetnek be. Ez a konferencia teszi rá a koronát a központi lengyel közgyűj-
temény másfél évtizedes történetére, amelynek létrehozása, működteté-
se, felvirágoztatása elválaszthatatlan az intézményt mindig szívügyének 
tartó vezetőtől: Dr. Sutarski Konrád barátomtól. A múzeum, a fíliái és az 
említett többi kiállítóhely együttesen és egyidejűleg erősíti a hazai len-
gyelség önazonosságtudatát és a népeinket összekötő tizenegy évszáza-
dos, párját ritkítóan mély és őszinte barátságot. Közös érdekünk, hogy az 
idők végezetéig lássa el az intézmény eme kettős, magasztos küldetését. 
Kívánok ehhez önöknek sok erőt, állhatatosságot és mindkét ország ré-
széről támogatási lehetőségeket! A szándék erre nézve nem kétséges.
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Magyar–szlovén kapcsolatok a rendszerváltozás óta, 
különös tekintettel a nemzetiségekre1

Magyarország és szomszédai között a legzökkenőmentesebb, példaértékű 
kapcsolatok alakultak ki már a ’70-es évektől kezdve az akkor még jugo-
szláv tagköztársaság Szlovéniával. E kapcsolatok jelentős szegmensét ké-
pezi a határ két oldalán élő magyar és szlovén nemzetiség önazonosság-őr-
zését szolgáló anyanemzeti gondoskodás. Ellentétben azon országokkal, 
amelyek az ilyen típusú segítségnyújtást a belügyekbe való beavatkozás-
ként értékelik, a magyar–szlovén relációban kölcsönösen kívánatosnak és 
támogatandónak tartják a kisebbség-anyanemzeti együttműködést.

Az önálló Szlovénia megalakulása előtti, a kisebbségeket érintő együtt-
működést egy régebbi tanulmányban foglaltam össze,2 így ezúttal döntő-
en az azóta történtekre szeretnék összpontosítani. Bár előadásom első-
sorban a magyar-szlovén határ két oldalán élő két nemzeti kisebbséggel 
összefüggő, szerteágazó együttműködést kívánja vázlatosan bemutatni, 
a nagyból a kicsi felé haladás elvét követve, célszerű először azt a nem-
zetközi környezetet bemutatni, amelyben ez megvalósul. Ezt követően a 
kétoldalú, államközi kapcsolatok fejlődésének az áttekintésére vállalko-
zom. A kooperáció harmadik szintjének a határ menti, regionális együtt-
működést tekintem, de annak is van átfogóbb és közvetlenül a kisebbsé-
geket érintő vetülete is. Végül pedig a települési, intézményi, civil szervezeti 
kontaktusok példáit szeretném felvillantani.

1. A két országot érintő, többoldalú nemzetközi kooperáció  
legfontosabb formái

Az EU-csatlakozás éveiben (2004–2006 között) a térség határ menti, 
transznacionális és interregionális együttműködése nagyrészt az INTERREG 
Közösségi Kezdeményezés keretében valósult meg. A 2007–2013 közötti 
időszakban az Európai Területi Együttműködés (ETE) a regionális politika 
önálló célkitűzésévé vált, így az említett három programtípus jelentősége 

1 Nyitó előadás a Szlovén–Magyar Ifjúsági Levéltári Kutatótábor húszéves évfor-
dulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencián, Szentgotthárdon, 2010. 
szeptember 24-én

2 A szlovéniai magyarság híd-szerepe az államközi kapcsolatokban. In: Székely 
András Bertalan: A Rábától a Muráig. Püski, Bp., 1992. 114–120. pp. Szlovénül: 
Vloga mostu madžarske narodnosti v Sloveniji v meddržavnih odnosih. In: And-
rás Bertalan Székely: Od Rabe do Mure. Zveza Slovencev na Madžarskem, Mo-
nošter, 1994. 166–175. pp. 
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megnőtt. A transznacionális együttműködési programokban Magyarország 
2006-ig a CADSES (Central Adriatic Danubian South-Eastern Eurepean 
Space = közép-európai – adriai – dunai – délkelet-európai) térséghez tarto-
zott, 2007–2013 között – EU-s és az Unión kívüli tagokkal – két utód prog-
ram került kialakításra: a Délkelet-európai és a Közép-európai Térség. 
Hazánk teljes területével nem csupán mindkét térségnek lett a tagja, ha-
nem a Délkelet-európai Térség 16 országának a közös intézményrendszere 
is nálunk került felállításra. Az évente kiírandó térségi pályázati felhívások 
az innováció, a városfejlesztés, a környezetvédelem és a megközelíthetőség 
fejlesztését tűzik ki célul az EU Strukturális és Kohéziós Alapján keresztül 
elérhető forrásokból.3

Hasonlóképp többoldalú kooperáció a Quadrilaterale, amely 1996-ban, 
szlovén kezdeményezésre indult. A kezdetben magyar–olasz–szlovén relá-
cióra kiterjedő összehangolás célja a szlovén NATO-csatlakozás elősegíté-
se volt. Miután ez teljesült, Horvátország bevonásával négyoldalúvá bővült 
az együttműködés. Eredményes területei közül kiemelkedik a közlekedés 
(közvetlen vasúti összeköttetés Magyarország – Szlovénia között és a 
Budapest–Fiume autópálya részeként, a Murán átívelő határhíd megépíté-
se), a honvédelem (magyar–olasz–szlovén közös szárazföldi dandár és 
harc csoport, amely pl. félévig békefenntartó feladatot is ellátott Koszovó-
ban) és a belügy (bűnügyi szakértői egyeztetések formájában).4

A Visegrádi Együttműködés 1991-ben Csehszlovákia, Lengyelország és 
Magyarország összefogásaként valósult meg a kulturális, szellemi érté-
kek és közös gyökerek, valamint a közép-európai régió stabilitásának az 
erősítésére. A Szlovákia önállósodásával négyoldalúvá lett együttműkö-
dés bővítésének a keretében (V4+) bizonyos területeken (pl. a balkáni ré-
gió kiemelt biztonságpolitikai jelentőségű euroatlanti integrációja előse-
gítésében) Szlovénia is részt vesz.5

2. A magyar–szlovén kétoldalú, államközi  
politikai kapcsolatok fejlődése

A Magyar Köztársaság – az önálló Szlovénia kikiáltását követően az elsők kö-
zött – 1992. január 15-én elismerte a Szlovén Köztársaságot, és egyidejűleg 

3 http://www.vati.hu/main.php?folderID=830&articleID=10812&ctag=article-
list&iid=1

4 http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulugyminiszterium/A_Kulugyminiszte-
riumrol/...

5 Marosi Gábor: A Magyar Köztársaság kül- és biztonságpolitikája és a V4-együtt-
működés (Internet)
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diplomáciai kapcsolatot létesített vele. Fél év múlva egymás fővárosaiban meg-
nyílottak a nagykövetségeink (Szlovénia baráti gesztusként az alsólendvai bí-
róság addigi tanácselnökét, dr. Hajós Ferencet, nevezte ki első magyarországi 
nagykövetévé), 1998-ban pedig a szentgotthárdi szlovén főkonzulátus.

Még 1992-ben barátsági és együttműködési szerződést (alapszerződést) 
írt alá a két ország. A dokumentum többek között leszögezi, hogy a 
Szlovén Köztársaságban élő magyar és a Magyar Köztársaságban élő 
szlovén nemzetiség „tagjainak joguk van ahhoz, hogy egyénileg vagy kö
zösségük más tagjaival szabadon kifejezésre juttassák, megőrizzék és to
vábbfejlesszék etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásukat anélkül, 
hogy őket bárki akaratuk ellenére asszimilációra kényszerítené. Joguk van 
ahhoz, hogy anyanyelvüket a magánéletben és a nyilvánosság előtt szaba
don használják, anyanyelvükön információkat terjesszenek és cseréljenek 
és azokhoz szabadon hozzáférjenek. Joguk van ahhoz, hogy emberi jogai
kat és alapvető szabadságjogaikat teljes mértékben és hatékonyan, min
denfajta diszkriminációtól mentesen és a törvény előtt teljes egyenlőségben 
gyakorolják.”6

Szintén 1992-ben született meg a magyar–szlovén kisebbségvédelmi ke
retegyezmény, amely parlamenti jóváhagyás után két év múlva emelke-
dett jogerőre. A később más relációkkal megkötött, hasonló megállapo-
dások számára is példaként szolgáló dokumentumban – amelynek 
kidolgozásában személyesen is volt szerencsém részt venni – a két ország 
kötelezettséget vállal egymás kisebbségei számára az egyéni és közösségi 
külön jogok széles tárházának a biztosítására. E jogok a kultúra, a nyelv, 
a vallás, a teljes magyar és szlovén identitás megőrzésének az érdekében, 
főként az oktatás, a kultúra, a tömegtájékoztatás, a kiadói és tudományos 
kutatói tevékenység, valamint a gazdaság területére terjednek ki.

A szerződő felek külön kormányközi kisebbségi vegyes bizottságot is lét-
rehoztak, amely azóta is figyelemmel kíséri az egyezmény rendelkezései-
nek a megvalósítását, és ajánlásokat fogalmaz meg a saját kormányaik szá-
mára. A bizottság magyar tagozatának a hazai szlovénség, a szlovénnak 
pedig a muravidéki magyarság küldöttei is a tagjai. A testület felváltva ülé-
sezik egymás országaiban, általában a nemzetiségileg vegyesen lakott te-
rületen. 2009 novemberében immár a XI. ülését tartotta Alsó lendván. 
Többek között szorgalmazták, hogy a magyarországi nemzetiségek – kö-
zöttük a szlovénség – országgyűlési képviselete oldódjék meg, Felsőszölnök 
és Kétvölgy között kezdődjék el a közút építése, a határ mindkét oldalán 

6 http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbség/print.php?action=cimek&lapid=5&-
cikk=m...
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jobban érvényesüljön a gyakorlatban a kétnyelvű közigazgatás, ill. Magyar-
országon több személyi okmány készülhessen a kisebbségek nyelvén is. 
Uniós források igénybevételével tervezik a ma határral elválasztott telepü-
lések összekötő útjainak az újra megnyitását, valamint megvizsgálják a 
Rédics–Lendva vasútvonal visszaállításának a lehetőségét. Az anyanyelven 
folyó oktatás minőségének a javítása, a szentgotthárdi szlovén rádió stúdi-
ójának a korszerűsítése, a kisebbségi hetilapok finanszírozása visszatérő 
témaként szerepel az ülések jegyzőkönyveiben.

1992-ben – az alapszerződés évében – sor került a kulturális, oktatási 
és tudományos együttműködésről szóló államközi egyezmény aláírására 
is. A 91/1994. (VI. 10.) Kormányrendelettel kihirdetett dokumentum sok-
oldalúan támogatja és ösztönzi a felölelt humán területeken az együtt-
működést, a szakemberek, intézmények, szervezetek, önkormányzatok, 
akadémiák, műsorok, publikációk stb. cseréjét. Szorgalmazzák a másik 
ország nyelvének az oktatását, a diplomák, tudományos fokozatok köl-
csönös elismerését, lehetővé teszik egymás kutatói számára a tudomá-
nyos intézményekben, közgyűjteményekben való búvárkodást. Részét 
képezi a megállapodásnak a műszaki tudományos, a sport és az ifjúság 
területén való kooperáció is. A 10. cikk leszögezi, hogy „a Felek biztosítják 
egymás nemzeti kisebbségei számára a külön jogok megvalósításának fel
tételeit a nevelés, az oktatás és a kulturális identitás megőrzése és fejlesz
tése területén.”

Az egyezmény alapján munkatervekben, hároméves együttműködési 
prog ramokban konkretizálják a tennivalókat. A kulturális megállapodás-
ban pl. tételesen felsorolják azokat a fesztiválokat, vendégszerepléseket, 
kiállításokat, rendezvényeket, ahová meghívják egymás művészeit, cso-
portjait, de a műemlékvédelmi, irodalmi, film- és színházszakmai együtt-
működés sem hiányzik a felölelt tematikából. Jelentős helyet foglalnak el a 
kisebbségi vonatkozások a dokumentumokban, hisz azok egyben keretet 
nyújtanak a nemzetiség–anyanemzeti kapcsolatok ápolásához is. Így pl. a 
muraszombati és szombathelyi, továbbá a zalaegerszegi és alsólendvai 
könyvtárak anyanyelvű kiadványokat cserélnek, a szlovén fél autóbuszos 
mozgókönyvtárakból kölcsönöz a rábavidéki nemzettestvérei számára. 
Cserekeretet hoztak létre egymás kulturális munkatársainak, hogy anya-
országi kurzusokon vehessenek részt. Támogatják a szlovéniai magyarság 
és a magyarországi szlovénség olyan kulturális alapintézményeit, mint a ta-
nácskozásunknak otthont adó szentgotthárdi Szlovén Kulturális és 
Információs Központ, az ugyanitt dolgozó szlovén rádió, a lendvai művelő-
dési központ, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Bánffy 
Központ, valamint a tájházak, művelődési otthonok munkáját.
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A jószomszédi viszony jegyében 2007-től együttes kormányüléseket is 
tartanak, hasonlóképpen más relációkhoz. Az államközi egyezmények, 
tárcaközi megállapodások száma meghaladja a 60-at, de az Inter parla-
men táris Uniónak (IPU) is van magyar–szlovén baráti csoportja, a házel-
nöki, államfői, szakminiszteri, bírósági, ügyészségi, számvevőszéki talál-
kozók hasonlóképp rendszeresek a két ország hatalmi szervei között.7

3. A sokszínű, határ menti regionális együttműködésről

Az első magyar–szlovén együttes kormányülést közvetlenül megelőzően 
ült össze Lentiben a magyar–szlovén, határon átnyúló, regionális munka
csoport. A 2007 októberében lebonyolított tanácskozáson azonosították 
a két ország között kibontakozott önkormányzati, területfejlesztési, tu-
risztikai és egyéb kapcsolatokat, kijelölvén egyben a további együttmű-
ködés területeit. A gazdaságélénkítés, az idegenforgalom, az infrastruk-
túra-fejlesztési projektek számbavétele mellett figyelemre méltó, hogy a 
határ két oldalán élő kisebbségek képviselőinek a meghívásáról sem fe-
lejtkeztek meg, elismervén ezzel, hogy a határ menti kapcsolatok fejlesz-
tése során az ő sajátos érdekeik sem hagyhatók figyelmen kívül.8

Az EU 30 M eurót irányzott elő a Szlovénia–Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési Operatív Program megvalósítására, amelynek 
uniós társfinanszírozása eléri a 85%-ot. Az Európai Területi Együtt-
működés keretében 2007–2013 között közös területfejlesztést valósít meg 
ebből Vas és Zala megye, valamint a szlovéniai Muravidék és Podravje 
régió. A támogatás egyik prioritási tengelye az együttműködési terület 
vonzerejének növelését tűzte ki célul az idegenforgalmi desztináció, a 
kultúra és a közlekedés fejlesztésével. A másik prioritás középpontjában 
a fenntartható fejlődés áll, amely a területfejlesztési, a megelőző egész-
ségápolási, a környezetvédelmi és az energiafelhasználási együttműkö-
désben teljesedhet ki.9

Az operatív program együttműködési területe 10.628 km2, a közös ha-
társzakasz 102 km. A dokumentum számottevő jelentőséget tulajdonít 
a határ két oldalán élő emberek hagyományos történelmi és nemzetiségi 
kapcsolatainak, nevesítve a magyar, a szlovén, a horvát, a német és a roma 

7 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kSEsmJkJq5UJ:www.
mfa.g...

8 http://www.bm.gov.hu/web/portal.nsf/web_archiv_hir/C8AB4647F2C-
6B069C12573...

9 http://www.vati.hu/main.php?folderID=830&articleID=11732&ctag=article-
list&iid=1
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közösségeket. A kultúra megőrzésével és fejlesztésével foglalkozó fejezet-
ben pedig a tervezett tevékenységek között utal arra, hogy a különböző 
területek kultúrája legyen a csere- és kutatási projektek témája, a nyelvi 
sokféleség kiemelésével, kapjon szerepet a művészeti hagyomány, az etno-
lógia, valamint a vallás, továbbá ösztönzi az olvasáskultúra fejlesztését is.

Az említett munkacsoport és operatív program egyik megalapozója volt 
a Muránia Eurorégió. Nógrádi László, Lenti polgármestere, kezdeményezé-
sére már 2003 őszén szándéknyilatkozatot írt alá Lenti, Alsólendva, 
Muraszerdahely és Regede városvezetése, hogy szorosabbra kívánják fűzni 
a kultúra, a gazdaság, a vidékfejlesztés, az idegenforgalom és a sport terü-
letén a kapcsolataikat. A közös, határokon átnyúló, magyar–horvát–szlo
vén–osztrák fejlesztési térség kialakítását megcélzó együttműködés a sok 
száz éves földrajzi, történelmi, kulturális és gazdasági együvé tartozásra 
épít, a 20. század eleji, kényszerű határmegvonás ellenére.

A 2004 szeptemberében aláírt testvérvárosi nyilatkozat nyomán való-
ságosan felgyorsult az adott régió integrálódása az Unió közigazgatási és 
támogatási rendszerébe, a határok feletti együttműködés révén stabili-
zálva egyben a tágabb térséget. 2005-ben már „Integrált gazadságfejlesz-
tés a Muránia-régióban” címmel közös projektet indítottak Zala és a hor-
vát Muraköz között, a vállalkozók eseti kapcsolatát hálózattá szervezték, 
kialakították a „Muránia terméke” védjegyet is. A „Hagyományok Háza a 
Haranglábak Földjén” címet viseli a kulturális és természeti turizmus te-
rületén kialakított együttműködésük az ausztriai Felső-Őrséggel. A kö-
zös idegenforgalmi értékesítés érdekében szlovén–magyar fejlesztésbe 
kezdtek, amely a termál- és gyógyfürdőktől kezdve, a határ két oldaláról 
összefutó szőlőtáji borutakig számos területet felölel.

Lenti és Lendva, valamint Lenti és Muraszerdahely önkormányzata több-
ször tartott együttes testületi ülést. Muránia Multikultúra néven 2006-ban 
elindították az integrált turisztikai termék együttes promócióját, 2007-ben 
pedig elnyerték a „Magyarország második legfejlődőbb kiemelt fejlesztési 
desztinációja” címet. Két ízben, az Európai Parlamentben is bemutatkozhat-
tak Brüsszelben, Schmitt Pál, a magyar néppárti képviselőcsoport akkori ve-
zetőjének a meghívására – a tematikából természetesen nem hiányozhatott 
az érintett országokban élő kisebbségek helyzete sem.

4. A határon átnyúló, közvetlen kisebbség–anyanemzeti kapcsolatok

Kitüntetett szerepet játszanak a nemzetiségi önazonosság megőrzésében 
azok a megállapodások és alkalmak, amelyek a muravidéki magyarság és 
a rábavidéki szlovénség, meg a határ túloldalán húzódó anyaországi 
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területek önkormányzatai között születtek, illetve működnek a gyakor-
latban. Már a ’80-as években kialakultak ennek az együttműködésnek a 
keretei és formái, a lezajlott rendszerváltozások, a szlovén államiság 
megteremtése azonban kibővítette a lehetőségeket.

1992-től háromoldalú megállapodás van érvényben Vas és Zala megye, 
valamint a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség között. 
Az évről-évre megújításra kerülő együttműködés kiemelt célja a muravi-
déki magyarság nemzeti tudata fennmaradásának és az anyanemzethez 
való kötődésének a további megszilárdítása, összhangban természetesen 
a többoldalú nemzetközi valamint a kétoldalú államközi és regionális, 
korábban részletezett dokumentumokkal. 

Az utolsó évtized megállapodásaiból kiviláglik, hogy egyfelől biztosít-
ják az állandóságot, a kiszámíthatóságot a nemzetiségi oktatás és kultú-
ra számára, másfelől azonban kapcsolódnak az évről-évre időszerű nem-
zeti évfordulók megünnepléséhez, új területekkel bővítve a kooperációt. 
Fontos leszögezni azt is, hogy a választások nyomán többször változtak 
az önkormányzatok a határ mindkét oldalán, az újonnan tisztségbe lé-
pők sohasem kérdőjelezték meg az együttműködés szükségességét, biz-
tosítván ez által a folytonosságot.

Az oktatási és nevelési kapcsolatok terén a muravidéki kétnyelvű oktatá-
si intézmények – óvodák, általános és középiskolák, továbbá a Maribori 
Egyetem Magyar Tanszéke és a Muraszombati Oktatási Intézet Lendvai 
Kirendeltsége – számos formában részesül támogatásban. Egyfelől a két 
megye megküldi a fontosabb oktatási, szakmai és módszertani kiadványa-
it, a megyei és országos folyóiratok közül számosat. Másrészt a megyei pe-
dagógiai intézetek továbbképzéseket biztosítanak, kihelyezett gyakorlati, 
módszertani és beszédművelési foglalkozásokat tartanak, szaktanácsadó-
kat küldenek. Továbbítják a határ túloldalán dolgozó kollégáiknak a me-
gyei, országos szaktárgyi és egyéb versenyekre szóló felhívásokat, amelyek 
nyomán a muravidéki gyermekek azokon rendszeresen részt vesznek. Vas 
és Zala a különböző középiskoláikban több férőhelyet, kollégiumot és ösz-
töndíjat biztosít szlovéniai magyar diákoknak. Lehetővé teszik ottani isko-
lások számára a megyei levéltárak meglátogatását, ugyanakkor báb- és ze-
nei előadásokat, rendhagyó történelemórákat, számítógépes tanfolyamot 
szerveznek a nemzetiségi intézményekben.

Hasonlóképpen kiterjedtek a kulturális és művészeti kapcsolatok. 
Folyamatos a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, a Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtár, a Lendvai Könyvtár, valamint a muraszombati Területi és 
Tanulmányi Könyvtár közötti kiadványcsere. Biztosítják a különböző 
versmondó versenyeken a határon túli tanulók részvételét, irodalmi 
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esteket, előadásokat és más programokat szerveznek egymás bibliotékái-
ban. Kölcsönösen részt vesznek egymás továbbképzésein, tapasztalatcse-
réin és konferenciáin. A megyei múzeumi igazgatóságok szakmai segítsé-
get nyújtanak a lendvai vár régészeti ásatásaihoz, magyar néprajzi 
gyűjtemények létesítéséhez és gondozásához a falvakban. Történeti, ré-
gészeti és képzőművészeti kiállításokat rendeznek a határ két oldalán. 
Összehangolják a határ menti néprajzi kutatásaikat.

A Szombathely, Zalaegerszeg és Maribor között zajló levéltári kapcso-
latok fókuszában a mindig változó helyszíneken bonyolított nyári nemzet-
közi ifjúsági levéltári kutatótábor áll. Az idén immár huszadik alkalom-
mal megszervezett program résztvevői középiskolások és egyetemisták, 
akik az együtt töltött hét alatt a két nép interkulturális kapcsolatainak 
múltjára vonatkozó dokumentumokat gyűjtenek. A szakmai utánpótlás 
biztosítása, a fiatalok helytörténeti ismeretének a gyarapítása mellett a 
tábor hozadékának a kiállítása révén az ott élők önismeretét, önbecsülé-
sét is bővíthetik. A 2011. évi tábort június végén, Pákán, Csömödéren, 
Ortaházán, Kányaváron és Bántornyán rendezték. A mostani konferen-
cia és kiállítás meggyőzően illusztrálja a két évtized előtti kezdeménye-
zés helyességét.

A levéltári együttműködés fontos eredménye a Források Muravidék 
történetéhez / Viri za zgodovino Prekmurja c. Kétkötetes, ill. CD-ROM 
formájú, kétnyelvű szöveggyűjtemény, amely 871-től 1921-ig tekinti át a 
táj históriáját, az ott keletkezett, ill. közvetlenül az e területre vonatkozó, 
írott és nyomtatásban megjelent források számba vételével.10 A kötet 
anyagához kapcsolódó vándorkiállítást is terveztek a két ország múzeu-
maiban. Reményeink szerint rövidesen megjelenhet a forrásgyűjtemény 
harmadik kötete, amely az elcsatolás óta eltelt időszak dokumentumait 
ölelheti fel.

Nagyon szerteágazó a művészeti együttműködés. Az említett, kölcsö-
nös kiállítások mellett a lendvai Galéria – Múzeum nyári ifjúsági és fel-
nőtt képzőművészeti alkotótáboraiban zalai, vasi művészek is részt vesz-
nek, hasonlóképpen a muravidékiek az anyaországi táborokban. Szükség 
esetén magyarországi szakemberek műemlékvédelmi, restaurálási mun-
kákat is segítenek Alsólendván.

A szintén ugyanitt megjelenő Muratáj folyóirat és Naptár, valamint a 
helytörténeti kiadványok költségeihez Vas megye járul hozzá, Zala pedig 
a Hevesi Sándor Színház előadásait ajánlja fel ingyenesen szlovéniai 

10 Szerk: Mayer László, Molnár András. Vas Megyei Levéltár – Zala Megyei Levéltár, 
Szombathely – Zalaegerszeg, 2008. 408 + 376 p. 
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fiataloknak. Mindkét megye báb-, népzenei és néptáncegyüttesek vend-
égjátékát, nyári egyetemi helyeket, műsorokat is biztosít a Muravidéknek. 
A megyei önkormányzatok hozzájárulnak a folyóirataik munkatársainak 
lektorálási, szerkesztési, anyaggyűjtési szakmai célú utazásaihoz a Mura 
mentére. A Pannon Tükör, az Életünk és a Muravidéki Írók Társasága kö-
zös bemutató esteket tart a határ két oldalán. A Muravidéki Magyar 
Rádió is rendszeres pénzügyi támogatást kap a megyéktől. Szimfonikus 
zenekarok, színtársulatok kölcsönös fellépésére is sor került.

A közművelődési, közösségi kapcsolatok és partnercserék talán a leglát-
ványosabbak a kisebbség életében. A megyék tudományos ismeretter-
jesztő egyesületei nemcsak magyarországi programjaikra hívják az oda-
kinti érdeklődőket, hanem igény szerint kihelyezett előadásokat is 
tartanak. Vasi és zalai előadók állnak a Magyar Nemzetiségi Művelődési 
Intézet és a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság rendelkezésére, 
úgy a programokhoz, mint a szakmai továbbképzésekhez. Muravidéki 
magyar nyári táborok, vetélkedők, tanulmányi versenyek szervezésében 
és lebonyolításában is részt vesznek szomszéd megyei szakemberek. 
Visszatérő folklór program a közös rendezésű Horváth Károly Népzenei 
Találkozó, amely érinti a határ mindkét oldalán tevékenykedő hagyo-
mányőrzőket. Kölcsönösségi alapon, egymás kulturális rendezvényeire, 
szakági bemutatóira hívják és fogadják a másik fél csoportjait, kiadvá-
nyokat cserélnek, kirándulásokat szerveznek. Kedvezményes térítéssel 
fogad a két megye az üdülőiben szlovéniai magyar tanulókat.

Hihetetlenül jelentős tényező a közösség kulturális önazonosságának 
megőrzése terén, hogy jelenleg 6 vasi és 13 zalai népzenei, néptánc-, vers- 
és mesemondó, fafaragó, hímző és fazekas szakember rendszeres muravi-
déki munkájának a költségeihez járul hozzá a két megye. Rajtuk kívül még 
öten működnek közre az anyaországból a Hetés és Őrség szlovéniai részén 
a magyar műkedvelő csoportok szakmai irányításában. Egymás ifjúsági 
rendezvényeire is meghívják a határ túloldalán élőket a Vas, Zala megyei 
és muravidéki fiatalok. Vasiak csoportépítő tréning és drogprevenciós fog-
lalkozások tartását vállalták a szlovéniai magyarlakta térségben.

Az eseti, aktuális együttműködésre alkalmat nyújtanak a közös eu
rópai vagy határon átnyúló, kulturális pályázati projektumok, pl. a 
„Történelem határok nélkül”, a „Múltunk közös értékei – élő öröksé-
günk” vagy a „Megélt táj” című pályázatok. Az utolsó esztendők évfordu
lós rendezvényei közül kiemelkednek a Dervarics Kálmán emléknap 
2004. évi, a József Attila emlékév 2005. évi, az 1956-os forradalom 50. év-
fordulójának, Bartók Béla születése 125. és Pataky Kálmán születése 110. 
évfordulójának 2006. évi eseményei. A 2007-es Batthyány-emlékévet és 
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Kodály-évfordulót, a következő esztendei Zala György-emlékévet, Szunyogh 
Sándor évfordulót és Reneszánsz Évet, továbbá a 2009. évi Kazinczy- és 
Radnóti emlékévet hasonlóképpen megünnepelték szomszéd megyei se-
gítséggel a Muravidéken. Az idei esztendő a magyar vármegyék millen-
niuma jegyében telik.

Bár nem közvetlenül kisebbség–anyanemzeti kooperáció, tematikai-
lag mégis ide kívánkozik az a négyéves együttműködési megállapodás, 
amelyet Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése kötött az Országos 
Szlovén Önkormányzattal és a Magyarországi Szlovének Szövetségével 
2009-ben. Az önkormányzati, intézményi, valamint a civiltársadalmi 
szféra szervezetei együttműködésének a további bővítése érdekében a 
megye támogatja a területén élő szlovén nemzeti kisebbség kulturális 
hagyományainak a megőrzését, ápolását és gyarapítását. A megyei testü-
let elősegíti és ösztönzi, hogy a fenntartásában működő kulturális, köz-
gyűjteményi és művelődési intézmények a szakmai, szolgáltató tevé-
kenységükkel, tudományos munkájukkal és programjaikkal járuljanak 
hozzá a szlovén intézmények és szervezetek tevékenységének a segítésé-
hez. Ennek keretében pl. a megyei múzeum fokozott örökségvédelmi, 
muzeológiai és tudományos kutatási figyelmet fordít a szentgotthárdi 
Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum munkájá-
ra. A megállapodó felek ösztönzik a szlovén–magyar regionális kooperá-
ciót támogató EU-forrásalapú pályázati lehetőségek összehangolt ki-
használását.

Áttérve a hazai szlovénség közvetlen anyanemzeti kapcsolataira, há-
rom dokumentum áll a rendelkezésemre, amelyek jól jellemzik e kon-
taktusok gazdagságát. Az 1996-ban, Szombathelyen kötött határ menti 
együttműködési megállapodást szlovén részről Péterhegy /Gornji 
Petrovci, Őrihodos–Sal / Hodoš–Šalovci, Kebeleszentmárton / Kobilje, 
Alsólendva / Lendava, Alsómarác / Moravske Toplice és Muraszombat / 
Murska Sobota, magyar részről pedig Vas és Zala megye közgyűlése, 
Körmend, Őriszentpéter, Szentgotthárd, Csesztreg, Lenti, Rédics tele-
pülések, valamint a Magyarországi Szlovének Szövetsége képviselője 
írta alá. 

A dokumentum a kölcsönös érdekeken nyugvó koordinációt tűzte ki 
célul a következő területeken: területfejlesztés, közlekedés, térségi ener-
giaellátás, természet- és környezetvédelem, kultúra–tudomány–oktatás, 
gazdaság, idegenforgalom, foglalkoztatási és szociális ügyek, egészség-
ügy, közbiztonság, katonai elhárítás és nemzetiségpolitika. Az együtt-
működés a Szlovén–Magyar Határ menti Regionális Tanács, a Titkárság 
és a munkacsoportok formájában bonyolódik. A Tanács elnökének a 
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személye évenként változik, a titkárság feladatait az éppen soros elnök 
hivatali apparátusa látja el. Két állandó – a gazdasági–területfejlesztési–
idegenforgalmi és a humánpolitikai – munkacsoport mellett szükség 
esetén ad hoc testületet is létrehozhatnak; tanulmányok készítésére, ku-
tatások végzésére is lehetőség nyílik.

1998-ban Muraszombat Városi Tanácsa és a Magyarországi Szlovének 
Szövetsége külön megállapodást is kötött a hazai szlovénség identitásőr-
zése, anyaországi kapcsolatainak az elősegítése, továbbá az előzőkben 
részletezett államközi és regionális kapcsolatok továbbépítése céljából. 
A határon átnyúló gondoskodás kiterjed a gazdaság, a kultúra, a politi-
ka és a sport területére. Rögzítették, miszerint a Muraszombati Tanács 
anyagilag támogatja a szentgotthárdi szlovén rádió létrehozását és a 
Szlovén Kulturális és Információs Központ megépítését. Az óvodai, 
alap- és középfokú iskolaügyben folyó anyanyelvi oktatás fejlesztése ér-
dekében intézményközi együttműködést, gyerek- és tanárcserét, szak-
mai továbbképzést és anyaországi tanulmányi kirándulásokat irányoz-
tak elő.

Az Őrség szlovéniai része (Goričko), a Magyarországi Szlovének Szövet
sége és az Országos Szlovén Önkormányzat 1999-ben hasonlóképp doku-
mentumban rögzítette az együttműködés formáit. A határ muravidéki 
oldaláról Felsőlendva / Grad, Kuzma, Battyánd / Puconci, Sal / Šalovci, 
Marác fürdő / Moravske Toplice, Szarvaslak / Rogašovci, Péter hegy / 
Gornji Petrovci, Vashidegkút / Cankova és Őrihodos / Hodoš polgármes-
ter írta alá a megállapodást. A Rábavidék és az Őrség gazdasági fejlesztése, 
a Phare program által nyújtott lehetőségek együttes kihasználása, vala-
mint a magyarországi szlovénség nyelvének, kultúrájának a fennmaradá-
sa érdekében határon átnyúló, piacképes gyümölcstermesztési program-
ban, közös turisztikai reklámban, az ezt elősegítő szolgáltatásokban, új 
vállalkozások létrehozásában, infrastruktúra-fejlesztésben gondolkod-
tak. Az utóbbi részeként új rábavidéki határátkelőhelyek létesítését, a fel-
sőszölnöki határállomás nemzetközivé tételét és Hodos–Bajánsenye kö-
zött a teherforgalom engedélyezését is célul tűzték ki.

A Magyarországi Szlovének Szövetsége a húszéves fennállása alatt nem 
csupán a szomszédos településektől, hanem a szlovén államtól is jelentős tá-
mogatásban részesül. Így az 1998-ban megnyílt Szlovén Kulturális és 
Információs Központ 300 M Ft-os beruházásának a nagy részét a Szlovén 
Köztársaság finanszírozta. A Határon Túli Szlovének Hivatala, valamint a 
Szlovén Parlament Határon Túli Szlovének Bizottsága jelentősen hozzájárul 
a Szövetség, a Porabje hetilap és a Radio Monošter sikeres működéséhez. 
Hasonlóképp számíthatnak a szlovén Oktatási Minisztérium és Oktatási 
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Intézet, a Kulturális Közalapítvány, a budapesti nagykövetség és a szentgott-
hárdi főkonzulátus támogatására.11

5. A települési, intézményi és nem kormányzati szintű kooperáció

A magyarországi és szlovéniai kisebbség–anyanemzeti kapcsolatokkal is 
összefüggésbe hozható testvértelepülési megállapodásról csak Lenti és 
Alsólendva között tudunk, amelyről a Muránia-régió kapcsán már szól-
tunk. Megállapodás nélkül azonban számtalan határon átnyúló telepü-
lésközi testvérkapcsolat létezik, amelyek az esetek többségében civil kul-
turális jellegűek, és a többfelé élő nemzetrészek együvé tartozását is 
reprezentálják.

A hazai szlovénség ilyen módon részesül anyanyelv-oktatási szlovén 
szaktanácsadói és óvodapedagógusi segítségben. A néptánccsoportjaik, 
asszonykórusaik, kamarakórusaik és több színjátszó csoportjuk mentorok, 
rendezők folyamatos biztosítását kapják a Muravidékről. A néptánccso-
portokhoz harmonikásokat is küldenek. Tűzoltó egyesületek és faluvédő 
mozgalmak is együttműködnek települési szinten. Az ausztriai, olaszor-
szági és horvátországi szlovén szervezetekkel 2004 óta a Magyarországi 
Szlovének Szövetsége létrehozta a Szlovén Kisebbségi Koordinációt.

A muravidéki magyarság művelődési egyesületei közül többen már két 
évtizede állnak kapcsolatban az anyaországiakkal, szám szerint 21 ilyen-
ről tudunk. Emellett a csallóközi Pozsonyeperjes, Nagymegyer, Vásárút, 
Bős és Hodos is rendelkezik muravidéki magyar civil kapcsolattal. A kul-
túregyesületeket összefogó alsólendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési 
Intézet, a budapesti Balassi Intézet, Égtájak Iroda, Magyar Művelődési 
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, valamint Anyanyelvi Konferencia 
mellett a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel, a kolozsvári 
EMKE-vel, a beregszászi és dunaszerdahelyi Művelődési Intézettel, vala-
mint a pélmonostori Népfőiskolával épített ki Kárpát-medencei szintű 
együttműködést.

Két olyan magyarországi civil szervezetről szeretnék érintőlegesen 
szólni még, amelynek a tevékenységében hangsúlyos szerepet játszik a 
magyar–szlovén hídépítés, valamint a határ két oldalán élő kisebbségek 
problematikája. Az egyik a ’90-es években létrejött Muravidék Baráti Kör 
Kulturális Egyesület (MBKKE), a másik pedig a 2000 után alakult Magyar–
Szlovén Baráti Társaság.

11 http:// www.zveza.hu/layout/set/print/magyarorszagi_szlovenek_szovetsege/
magyaror...
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Az előbbit 1997-ben pilisvörösvári székhellyel jegyezték be. Alap-
szabálya szerint az MBKKE a határon túli magyar közösségek – főként a 
muravidéki magyarok–, valamint a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek 
kultúrájával kapcsolatos tevékenységet végez: művészeti kiállítások, alko-
tótáborok, irodalmi estek, könyvbemutatók, beszélgetések, tudományos 
konferenciák szervezését, a nemzetiségi oktatással kapcsolatos tudomá-
nyos kutatómunkát, könyv- és folyóirat-kiadást. Tanács ko zá sainak, kiadói 
tevékenységének a tematikája, valamint a rendezvényei nagy gyakoriság-
gal felölelik nem csupán a közép-európai kisebbségi kérdést általában, ha-
nem nagy gyakorisággal a szlovéniai magyarság és a magyarországi, sőt az 
ausztriai szlovénség társadalmi és kulturális sorskérdéseit, egyben a tér-
ségben született művészeti alkotások közzétételéért is sokat tesz.12

A Magyar–Szlovén Baráti Társaságot 2003-ban jegyezte be a bíróság, 
először budapesti, utóbb szentgotthárdi székhellyel. Célkitűzései szerint 
a szlovén kultúrát kívánja hazánkban népszerűsíteni, barátokat szerezni 
Szlovéniának és a szlovénségnek, egymás értékeit kölcsönösen megis-
mertetni mindkét országban. Kezdeményezői hazai szlovének voltak – 
alapító elnöke máig a Magyarországi Szlovének Szövetségének a vezetője 
–, de a tagjai között muravidéki magyarok, többségi családtagok, érdek-
lődők is találhatók szép számmal. Súlyát az is mutatja, hogy tiszteletbeli 
elnökséget vállalt a szervezetben két volt köztársasági elnök: Milan 
Kučan és Göncz Árpád is. Tevékenységéből szentgotthárdi és budapesti 
képzőművészeti kiállításokat, irodalmi és néprajzi könyvbemutatókat 
említenék– amelyek egyaránt érintették a határ mindkét oldalán élő 
nemzetiségi alkotókat –, a kortárs rábavidéki és muravidéki szlovén iro-
dalom antológiája magyar nyelvű fordításkötetének a kiadását, továbbá 
szeretném kiemelni a zalavári Cirill – Metód emlékparkban állított szlo-
vén emlékoszlop állítását. A szervezetet a kormányközi kisebbségi ve-
gyes bizottság is támogatandóként említette az egyik jegyzőkönyvében.13

s

A fent vázolt, többszintű együttműködés ténye remélhetőleg meggyőzően 
igazolja az előadás elején tett megállapítást, miszerint a Kárpát-medencé-
ben a magyar–szlovén együttműködés tekinthetőbb a legsokoldalúbbnak, 

12 Ruda Gábor (szerk.): A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület programjai 
1998–2000. MBKKE, Pilsvörösvár, 2009, 84 p.

13 Karácsony Zoltán: Bemutatjuk a Magyar–Szlovén Baráti Társaságot = Barátság, 
XI., no. 1. (2004. febr. 15.), 4196–4197. pp. és Rápli Róbert: Megtartotta első ren-
dezvényét a Magyar – Szlovén Baráti Társaság = Szentgotthárdi Hírek, I., no. 14., 
(2003. nov. 7.) http://www.szentgotthard.hu/szha/ujsag.php?id=15 
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legharmonikusabbnak. Mindez igaz akkor is, ha pl. a kisebbségi vegyes 
bizottsági ülések egyikén-másikán feszültségek, nézeteltérések mutat-
koznak, mivel nem minden ajánlás teljesül időben és a megkívánt mér-
tékben. Őszintén kívánjuk azonban, hogy a szomszéd népek mindegyi-
kével ilyen gazdag és baráti viszonyról számolhassunk be.

Végezetül hadd fejezzem ki köszönetemet a Vas Megyei Levéltár vezeté-
sének a felkérésért, hiszen ösztönzésük nélkül nem született volna meg 
az iménti áttekintés. Nekik, valamint a Vas Megyei Önkormányzat 
Közművelődési Csoportjának, az Országos Szlovén Önkormányzatnak, a 
muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek és a Magyar-
országi Szlovének Szövetségének szeretném megköszönni a tanulmá-
nyírás során felmerült kéréseimnek megfelelő adatszolgáltatást. 

A határon átnyúló levéltári együttműködés jelentősége pedig ilyen tá-
gabb összefüggésrendszerben talán árnyaltabb megvilágítást nyert. 
Szakmai hídépítésükhöz, utánpótlás-nevelésükhöz hadd kívánjak sok 
állhatatosságot és sikereket. 

A hazai román nemzetiség jellemzőiről  
– dióhéjban1

A magyarországi románok históriája, a két nép hazai együttélése a min-
denkori magyar határon belül értendő, tehát értelemszerűen Trianonig a 
történelmi Magyarország területén, azután pedig a csonka országban, a 
bécsi döntés utáni évek alatt pedig, a részlegesen visszacsatolt Észak-
Erdéllyel együtt.

A régmúlt

Ahogy a kiváló történészprofesszor, Makkai László akadémikus, Erdély 
históriájának remek ismerője leszögezte, hogy „a román nép születési te
rülete a DéliKárpátok déli oldala, tehát a mai Románia havasalföldi terüle
tének északi része, a bánsági hegyek, valamint a mai Szerbia és Bulgária 
határán lévő hegység, ahol – bár ma itt románok nem élnek – a középkorból 

1 Elhangzott előadásként a Budapesti Román Egyesület fennállásának 35. évfor-
dulója alkalmából rendezett tudományos tanácskozáson, Budapesten, 2015. no-
vember 20-án.
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százával maradtak fenn román helynevek. A toponímiai bizonyítékok is 
egyértelműen e területekre, tehát a DéliKárpátoktól a Szerbia–Bulgária 
határhegységig húzódó vidékre lokalizálják a román etnikum kialakulását. 
Innen azután az északról érkező szlávok nyomására nagy tömegek vándo
roltak délnek, egészen Thesszáliáig”2A kunok helyét a tatárjárás után az 
Al-Duna partján elterülő, termékeny havaselvi síkságon a románság fog-
lalja el, majd kisebb-nagyobb csoportokban, törzsfőnökeik vezetésével 
átkeltek a Kárpátokon. A legelső román telepeseket, a fogarasiakat, a 
XIII. századi kútfők említik. Kiváltságos határőrként alkalmazták őket, a 
székelyekhez és a szászokhoz hasonlóan. Az első román eredetű földrajzi 
név nem előbb, mint 1360 körül bukkan fel Erdélyben, mégpedig a 
Hunyad vármegye déli részén máig meglévő Nucşoara helynévben. A fo-
lyó- és helyneveket a magyarból vették át, vezetőiket a magyar írott for-
rások mindenütt a szláv eredetű kenezius, vagyis kenéz (románul: chi
nez) szóval jelölik.

A kenézek és máramarosi megfelelőik, a vajdák, mentesültek a királyi 
adó fizetése alól, és más kiváltságokban is részesültek, amelyek révén szá-
mosan magyar nemesi, főnemesi sorba emelkedhettek, így jelentős földte-
rületek birtokába jutottak. Egy részük katolizált, és megmagyarosodott, 
ilyen család a Dragoşból lett Drágffy, a Majláth, a Jósika vagy a Hunyadiak.3 
Az elit létrejöttével párhuzamosan a letelepedett románok nagyobb része 
jobbágysorba süllyedt, hasonlóképpen a magyar sorstársaikhoz.

Az Erdély peremén élő juhászok transzhumáltak Erdély, Havasalföld 
és Moldva között.E legeltetési forma a nevét a nyájak tavaszi és őszi lát-
ványos helyváltoztatásáról kapta, amelynek során akár több száz kilomé-
tert is megtehettek. Tejtermék-, juh- és gyapjútermék-kereskedelemmel 
az egész Balkánon foglalkoztak, le Konstantinápolyig.

A görögkeleti ortodox hiten lévő románok a tatárjárás miatt ritkább la-
kosságúvá vált Mezőség és pl. a Bihar-hegység között transzhumáló 
pásztorkodást folytattak, majd egy idő múlva a magyar falvak mellett 
vagy az elpusztultak helyén letelepedtek. A földbirtokosok más erdélyi 
megyékben is szívesen telepítettek le románokat az elnéptelenedett terü-
letekre, pótolván ez által a munkaerőt. A törökdúlás után, ugyanezen ok-
ból, újabb, immár tömeges román beáramlás és betelepítés történt 
Erdélybe, a Bánságba, ill. a Partiumba, elérve immár a szűkebb Magyar-
ország területét. A XVIII. század elejéhez képest országosan több mint 

2 Erdély betelepülése. Interjú Makkai Lászlóval. In: http://www.tankonyvtar.hu/
historia-1986-02/historia-1985-02-erdely

3 Kenézek és kenézségek. In: http://www.tortenelemklub.hu/?tema=36
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megkétszereződött a számuk: 800 000–1 000 000 közötti nagyságrendű-
re. Ekkor kerültek túlsúlyba Erdélyben és Bihar megyében, és jelentek 
meg Békésben, Szabolcsban.4

Magyarországon és Erdélyben hosszú ideig a románok és a görögök a 
szerb pravoszláv egyházhoz tartoztak. Így a karlócai szerb érsekség alatt 
működött a mai országterületet is érintő görögkeleti püspökség, Erdélyben 
pedig Brassóban, majd Nagyszebenben, Gyulafehérváron, Aradon, Karán-
sebesen és másutt alakultak egyházmegyéik. A román nemzeti törekvések 
egyik fő célja az egyházi önállóság kivívása volt, amelyre csak 1864-ben, 
Andrei Şaguna püspök szorgalmazására kerülhetett sor. A Habsburgok 
erős támogatásával, Kárpátalja mellett, Erdélyben is létrejött a vallási unió, 
amikor is az ortodox egyház papjainak egy része, elfogadva Róma főségét, 
egyesült a katolikus egyházzal, megalakítva ez által a görög katolikus (uni
tus) egyházat. E privilegizált egyházból kerültek ki a nemzetébresztők, az 
ún. erdélyi triász tagjai, a Rómában és Bécsben tanult Gheorghe Şincai, 
Petru Maior és Samuil Clain (Micu). Ezek a teológus tanárok iskolákat ala-
pítottak, a budai Magyar Királyi Egyetemi Nyomda lektoraiként és korrek-
toraiként, román kötetek tucatjait gondozták, nyelvtan- és történelem-
könyveket írtak, folyóiratokat adtak ki. 

A román nyelv és nép római eredetéről szóló kontinuitás teóriája poli-
tikai programmá lett a munkásságuk nyomán, így más, nem papi értel-
miségiekkel együtt megkezdték az idegen (szláv, albán, magyar stb.) sza-
vaktól hemzsegő román nyelv reformálását, aminek során – a latin jelleg 
hangsúlyozásaképpen – áttértek a cirillről a latin betűs írásmódra. A ki-
bontakozó román nemzeti öntudatnak a római származásból levezetett 
erdélyi őshonosság mítosza vált az alapjává, annak ellenére, hogy a dáko-
román elmélet számtalan sebből vérzik, számos tudós történeti, földraj-
zi, nyelvészeti érvek alapján vitatja.

A Supplex Libellus Valachorumnak – a Románok kérelmező könyvecské
jének – nevezett követelésgyűjteményben, amelyet 1791-ben az erdélyi 
országgyűlésnek nyújtottak be, már nemcsak a számbeli többségükre, 
hanem az állítólagos őshonosságukra is hivatkozva követelik a magya-
rok, a székelyek és a szászok mellett az egyenrangú, negyedik nemzet-
ként való elismerésüket.

A XIX. század közepének a népeinket közösen érintő történéseiről 
Köpeczi Béla akadémikust szeretném idézni: „Az 1848/49es szabadságharc 
és forradalom idején került sor a két nép fegyveres összeütközésére, bár már a 

4 Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Kossuth Könyvkiadó, 
Budapest, 1996. 96–97. pp.
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Horia vezette jobbágyfelkelésnek is voltak nemzeti vonásai (…) A jobbágyok 
többsége Erdélyben román volt, s egy részük 1848ban szembe találta magát a 
magyar nemesekkel, akik nehezen akarták feladni kiváltságaikat. Az összeüt
közés tehát társadalmi volt, de igen hamar nemzetivé vált. Az erdélyi román 
értelmiség a liberalizmus eszmekörét tette magáévá, de csatlakozott maga is a 
nacionalizmushoz, és szembe állt a magyar nemzeti liberalizmussal, ellenezte 
tehát Erdély unióját, fenn akarta tartani a Habsburgok uralma alatt az erdélyi 
fejedelemséget, politikai, nyelvi és kulturális jogokat követelt (…) A bécsi udvar 
ezt az ellentétet használta ki, és erdélyi hadserege felfegyverezte a románokat 
a magyar szabadságharc ellen.”5 A vérengzésektől sem mentes összecsapáso-
kat a két nép történetírása kezdettől fogva másképp láttatja, pedig a harc vé-
gén példaértékű kibékülési kísérletre és a román követelések zömét figye-
lembe vevő nemzetiségitörvény-alkotásra is sor került.

Pest és Buda több hazai nemzetiségünk kultúrájában és iskolaügyében 
kiemelkedő szerepet játszott, így a románokéban is. A budai Magyar 
Királyi Egyetemi Nyomda – más nemzetiségek fontos művelődéstörténe-
ti dokumentumai mellett – a XIX. században huszonegy román kiad-
vánnyal gazdagította e nép művelődéstörténetét. Itt jelent meg az első 
tudományos-kulturális folyóirat, a Biblioteca Românească, még a refor-
mkorban, majd 1865-ben a Familia c. irodalmi lap. Ez utóbbit Iosif Vulcan, 
a két nép kapcsolatainak nagy híve, szerkesztette, aki többek között útjá-
ra indította a legnagyobb román költőt, az akkor még Eminovici néven 
publikáló Mihai Eminescut. Román tanszék is alakult 1862-ben Buda-
pesten. A fővárosban tanuló román egyetemisták emellett az irodal-
mi-kulturális jellegű Petru Maior Egyesületbe, később Olvasókörbe tö-
mörültek, sőt kéthetente megjelenő Rosa cughimpi (Tövises rózsa) 
kézírásos, félig humoros, félig tudományos lapot is szerkesztettek. 
Koncertjeik, báljaik bevételét egy Erdélyben felállítandó román színház 
támogatására szánták. Az első világháborúig tehát erdélyi és partiumi 
román egyetemisták, a tanáraik a tudományegyetem román tanszékén, a 
sajtó és a humán értelmiség tagjai, valamint országgyűlési képviselőik 
jelentették a magyar főváros sokszínűségében a román színt.

A dualizmus évtizedeiben a nagy gazdasági fellendülés és ezzel összefüg-
gésben a jelentős migráció, valamint a többnyire természetes asszimiláció is 
jellemezte a kisebbségek életét. Az első világháborút megelőző negyedszá-
zadban megnőtt a magyar oktatási nyelvű közoktatás aránya az egészen be-
lül, számos esetben sor került személy- és településnevek magyarosítására.

5 Köpeczi Béla: Románok és magyarok. In: Erdélyi történetek. Kisebbségkutatás 
könyvek. Lucidus Kiadó, Budapest, 2002. 190–193. pp.
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A közelmúlt

Mint tudjuk, az első világháború következményeként az Osztrák–Magyar 
Monarchia felbomlott. Az 1919. október 31-én megalakult Károlyi-
kormány nemzetiségi minisztere, Jászi Oszkár, felvette a kapcsolatot a 
nemzeti kisebbségek vezetőivel, így többek között a románok számára is 
széles körű önkormányzatot ajánlott. „A Román Nemzeti Tanács vezetőit 
azonban bátorította az 1916 augusztusában megkötött titkos bukaresti 
egyezmény, amelynek értelmében az antant hozzájárult a ’román népnek a 
királyság határain belül és kívül támasztott kívánságaihoz’, ezért vissza
utasították Jászi javaslatait. Ezek közül az egyik, a svájci kantonok mintájá
ra, kulturális és közigazgatási autonómia tervét körvonalazta a kialakítan
dó egységes nemzeti tömbökben, a központi kormányban való kép viselettel. 
A másik ideiglenes megoldásként javasolta, hogy a román többségű terüle
teket a Román Nemzeti Tanács megbízottja képviselje a magyar kormány
ban. Mindezeket elvetve a románok 1918. december 1jén Gyulafehérváron 
hozott határozatukkal csatlakoztak a román államhoz.”6

Közismert, hogy a trianoni békediktátum 1920. június 4-én a történel-
mi Magyarország területének 67,3, a népességének pedig 58,4 százalékát 
az újonnan létrejött szomszédos utódállamokhoz csatolta. Bár a népek 
önrendelkezésének wilsoni elvére hivatkoztak, és ez számos nemzet ese-
tében meg is valósult, a Kárpát-medence magyarságának egyharmadát 
(32,5 %-át, vagyis 3 227 000 főt) a megkérdezése nélkül elszakították 
anyanemzetétől, és idegen országok uralma alá kényszerítették. Kétség-
telen az is, hogy amíg az 1910. évi magyar népszámlálás szerint az akkori 
országterületen élők 45,4 százalékát tették ki a nem magyar ajkúak, az 
új, egyharmadára csökkent, kis Magyarországon már csak minden tize-
dik polgár számított kisebbséginek. E mintegy nyolcszázezer embernek 
csupán mintegy három ezreléke – 23 760 fő – vallotta magát románnak, 
a teljes ország tíz évvel azelőtti, 14,12 %-ot kitevő, csaknem 3 milliós tö-
megéhez képest.

Petrusán György úgy fogalmaz, hogy „a hazai románság olyan őshonos 
nemzeti kisebbség, amelynek 1918ig mesterséges okok miatt nem kellett a 
Kárpátoktól nyugatra élő nagy erdélyi tömbhöz fűződő nyelvi, kulturális, 
történelmi, érzelmi vagy vallási kapcsolatait megszakítania (…) mindig a 
románság legnyugatibb részét képezték, magyar honi, hungarus tudattal 
rendelkeztek, egy részük nem is vett részt a román nemzetté válás folya
matában (…) Ennek a spontánul kialakult, természetes állapotnak vet véget 
(…) a trianoni döntés, amely nemcsak az új (magyarromán) határon kívül 

6 Ács, i. m., 187–188. pp.
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rekedt magyarságra, hanem többek között a magyarországi románságra is 
súlyos, kiheverhetetlen csapást mért nemzeti szempontból. Hazánk ro
mánságának mai gondjai lényegében erre a keserves sorsfordulóra vezethe
tők vissza.”7

A két világháború között a királyi Románia – a gyulafehérvári ígéretek 
és a trianoni kötelezettségvállalás ellenére –, Köpeczi Béla kifejezését 
használva: agresszív nacionalizmussal igyekezett elnyomni minden a 
többségtől eltérő identitást, elsősorban a magyar közösséget egzisztenci-
álisan, oktatási és kulturális intézményeit tekintve. A jogos revizionista 
törekvések légkörében, ugyanakkor románnak lenni sem volt kellemes a 
korabeli Magyarországon. 1940-ben, nemzetközi döntőbíráskodás ered-
ményeként, Magyarország a II. bécsi döntéssel visszakapta a magyar 
többségű Észak-Erdélyt, ami az 1 millió feletti lélekszámú román lakosá-
val elvileg megnövelte a korábban is ide tartozó kisszámú románság há-
tországát. Dél-Erdélyben továbbra is több mint 500 000 magyar rekedt. 
A részleges visszacsatolás által érintett vidékeken – főleg az erdélyi tole-
rancia hagyományát tovább vivő gróf Teleki Pál miniszterelnök jóvoltá-
ból – a románok lakta körzetekbe az ott élők nyelvét jól ismerő tisztség-
viselőket neveztek ki, a kisebbségi tanügy is megmaradhatott.

Miután a világháborúban Románia ismét a győztesek, Magyarország pe-
dig a vesztesek oldalára került, Erdélyt a szövetségesek ismét Romá niá nak 
ítélték. A pártállami idők gyakorlatilag szabad kezet adtak minden szocialis-
ta országnak, hogy a területén élő kisebbségek kérdését belügyként kezelje, 
magyarán semmi sem állta útját a beolvasztási törekvéseknek. 

A jelen

A mai magyar országterületen élő románok zömének ősei, így a nyelvük is 
bizonyíthatóan a Körösök és a Maros által határolt vidékről származik.  
A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért té-
nyezőjét figyelembe véve a román nemzetiséghez tartozók száma 141%-kal 
35 641 főre nőtt 2001 óta. Közülük a román anyanyelvűek aránya 64%-kal 
13 886 főre, míg a magukat román nemzetiségűnek vallóké 230%-kal 
26 345 főre nőtt. Az adatok szerint a nemzetiségekhez tartozóknak 11,9%-a, 
a csak nemzetiség alapján számított román közösségeknek pedig 14,5%-a 
ortodox vallású. Cáfolnunk kell tehát azt a közhiedelmet, miszerint a 
magyarországi románok döntő többsége ortodox vallású lenne, hiszen 
bőségesen vannak közöttük görög és római katolikus, baptista és más 

7 Petrusán György – Martyin Emília – Kozma Mihály: A magyarországi románok. 
Változó Világ 29., Budapest, 2001.
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protestáns egyházhoz tartozó románok is. A román nemzetiség történel-
mileg kialakult közösségei elsősorban Magyarország délkeleti régióiban 
– Békés, Hajdú-Bihar és Csongrád megyében – élnek, ugyanakkor napja-
inkra megnőtt a főváros és környékén élő románok száma. Budapesten 
8480, Pest megyében 5649 román kötődésű személy él.

A 2014 októberében megtartott nemzetiségi önkormányzati választá-
sok eredményeként 43 településen, illetve Budapest 18 kerületében ala-
kult meg a helyi önkormányzat. Nőtt a területi önkormányzatok száma, 
a Fővárosi, Békés és Hajdú-Bihar megyei testületek mellett középszintű 
képviselet alakult Csongrád és Pest megyében is. Méhkeréken a választá-
sok során a települési önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi törvény (Njtv.) alapján nemzetiségi önkormányzatnak nyilvánította 
magát, amely nagyobb lehetőséget biztosít a nemzetiségi kulturális auto-
nómia gyakorlati megvalósítására. A magyarországi román közösség ál-
tal megválasztott nemzetiségi szószóló az Országgyűlésben az előző or-
szágos önkormányzati elnök, KresztaTraján.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (MROÖ) 2013. és 
2014. évi költségvetési támogatása 89,6 M Ft volt, amely tartalmazta a kö-
zösség két önálló hetilapjának (Cronica, Foaia românească) támogatását is. 
Emellett számos címen jutnak az országos, a területi és a helyi román 
nemzetiségi önkormányzatok még állami támogatáshoz.8 Pl. saját korábbi 
intézményeik: a Dokumentációs és Információs Központ, az ahhoz tartozó 
kétegyházi Román Tájház és a Cronica Lap és Könyvkiadó Nonprofit Kft. 
mellett újabbak – köznevelési intézmények – is alakultak, illetve kerültek 
átvételre a MORÖ által. Így 2011-től a battonyai Román Iskola és Óvoda, 
Elek és Kétegyháza román nemzetiségi oktatási intézményei, a Bihari 
Társulás (Körösszakál, Körösnagyharsány, Bedő) fenntartásában lévő ro-
mán nemzetiségi oktatási, nevelési intézmények, a gyulai „Nicolae 
Bălcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, ezt követően 
2014 szeptemberétől pedig a gyulai Románvárosi Óvoda. 

A román nemzetiségi felsőoktatás keretében román nyelv és irodalom 
szakos óvó-, tanító- és tanárképzés Szarvason, Szegeden és Budapesten 
folyik. Az egyesületként működő Magyarországi Románok Kutatóintézete 
mintegy két évtizedes tevékenysége során szervezett kereteket biztosít 
a román nemzetiségi demográfiai, néprajzi, nyelvészeti, szociológiai, 

8 Emberi Erőforrások Minisztériuma: BESZÁMOLÓ a Magyarország területén 
élő nemzetiségek helyzetéről (2013. február – 2015. február). Kézirat. Budapest, 
2015. A konferenciát követő évben megjelent nyomtatásban: (Héjj Rita összeáll.:) 
Nemzetiségek Magyarországon 2013–2015. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Nemzetiségi Főosztály. Budapest, 2016.
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művelődés- és politikatörténeti kutatások számára. Eddig megközelítő-
en 100 könyvet jelentettek meg, több mint 20 nemzetközi tudományos 
tanácskozást szerveztek. 

A Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye Gyula székhellyel ren-
delkező Püspöksége irányítja az egyházi életet és a 20 településen lévő 21 
parókia működését. Jelentős állami támogatást kapnak nemcsak a műkö-
désükre, hanem templomaik állagmegóvására, fakultatív hitoktatásra, a 
kistelepüléseken szolgáló lelkészeik jövedelem-kiegészítésére, korábban 
pedig egyházi ingatlanrendezés, illetve -kártalanítás címén is. A más fe-
lekezetekhez tartozó románok lelki gondozása a többi – nem kifejezetten 
nemzetiségi – egyházakban is folyik.

A Magyar Rádió a Nemzetiségi Adások (AM 873, 1188) keretében napi két-
órás román nyelvű műsorával napra készen tájékoztatja a hallgatókat a hazai 
és az anyaországban élő román fontosabb közösség eseményeiről. Két he-
tente euroregionális műsorral jelentkeznek „Európa hullámhosszán” cím-
mel, amelyet a temesvári kollégákkal közösen szerkesztenek két nyelven. 

A közszolgálati televízióban szerkesztett román nyelvű Ecranul Nostru 
című magazinműsor szerdánként kerül adásba, amely a nemzetiségi közös-
ség mindennapjaiba nyújt betekintést. A műsor szerkesztői nagy hangsúlyt 
fektetnek az anyanyelv ápolására. Általános – nemcsak a románságot érintő 
– gond az MTVA Nemzetiségi Főszerkesztőségén készülő nemzetiségi adá-
sok alacsony nézettségű időszakban és gyakorta változó időpontban történő 
sugárzása, a rádióműsorok nehezen fogható frekvenciasávba kerülése és, 
hogy a műsorkészítés technikáját / gyártását külső céghez kiszervezték.

s

Záró gondolatként, kérem, engedjék meg, hogy a figyelmükbe ajánljam 
ama tényt, hogy a közép- és kelet-európai népek tengerében két nagyobb 
nemzet az, amely nem szláv és nem germán: a magyar és a román. Erre 
már a XIX. századi gondolkodóink felfigyeltek, az egymásra utaltság a kos-
suthi emigráció, valamint Bălcescu politikai programjaiban hasonlóképp 
megfogalmazódott. Ha nem is alkotott főáramlatot, sokszor búvópatak-
ként még csak nem is volt felismerhető, a XX–XXI. századi utódaik a kü-
lönböző időszakokban, a határ mindkét oldalán – sokszor a népszerűtlenség 
kockázatát is felvállalva – rámutattak a sorsközösség objektív meglétére.  
A Budapesti Román Egyesület negyedfél évtizede nem az ellentétek, hanem 
az összekötő – főként kulturális – kapcsok felkutatására, ismertté tételére, a 
jó kisebbség-többség kapcsolatra törekszik, éspedig figyelemre méltó haté-
konysággal. Meggyőződésem szerint ez a járható út, nem a feszültségger-
jesztés vagy sanda külországi szándékok eszközeként való működés.
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„A kisebbségek megítélésében nincs kettős mérce”

Tarics Péter interjúja dr. Székely András Bertalan  
kisebbségkutatóval

A rendszerváltozás jelentős változást hozott a tizenhárom magyarorszá-
gi kisebbség életben, hiszen addig valamennyi szocialista ország – a sztá-
lini, majd lenini nemzetiségpolitika eredményeképpen – szabad kezet 
kapott a nemzeti kisebbségek beolvasztására. A kilencvenes évek elején 
sorra alakultak a kisebbségi civil szervezetek, amelyek megfogalmazták 
önmagukat, a nyelvük és kultúrájuk ápolásával az identitástudatuk mar-
kánsabbá vált. A közelmúltban ezt mutatták a kisebbségi önkormányza-
ti választások eredményei is. Erről, valamint új, a nemzetiségekről szóló 
könyvéről beszélgettünk dr. Székely András Bertalan kisebbségkutatóval, 
művelődésszociológussal, aki több évtizede kutatja a Kárpát-medencei 
kisebbségek történetét, vizsgálja az identitástudatuk változásait. 

 1993ban megszületett Magyarországon a nemzeti és etnikai kisebbsé
gekről szóló törvény. Jelentette valamiféle változást az új jogszabály meg
jelenése a kisebbségek életében?

 Igen. A törvény a kisebbségek számára szélesre tárta a kaput, hiszen nem-
csak a nyelvi-kulturális életükre, önazonosság-tudatuk ápolására, intézmé-
nyeik alapítására és működtetésére biztosított joglapot, hanem a helyi, terü-
leti és országos önkormányzataik megalakulására is. A nemzeti kisebbségek 
jól sáfárkodtak a törvény által adott lehetőségekkel, a fejlődést valamennyi 
nemzetiség esetében folyamatosnak tartom. Magas színvonalon működik 
az intézményrendszerük, kultúrájuk, sajátságos népművészetük, sajtójuk, 
könyvkiadásuk. Ezek közül kiemelkedő fontosságú a kisebbségi önkor-
mányzatok által működtetett iskolák léte, hiszen ott folyik a jövő nemzedé-
kének a nevelése. 

 Rendkívül sokszínű a kisebbségi paletta Magyarországon. Hogyan alakul
tak meg, miként szerveződtek és jöttek létre az egyes nemzetiségi közösségek?

 A magyarországi kisebbségek egyikének, a szlovénségnek az ősei min-
den bizonnyal már Árpádék érkezésekor a mai országterületünkön lak-
tak. További közösségek az országon belüli migráció által kerültek a je-
lenlegi lakóhelyükre – így például a szlovákok a történelmi Magyarország 
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északi területéről az Alföldre, Békés és a környékbeli megyékbe –, vagy 
menekültként fogadta be őket Magyarország, ez volt a sorsuk a déli szláv-
oknak, akik a török elől menekültek. A protestáns németeket vallásüldö-
zés miatt fogadta be Magyarország. A török időket követően pedig a 
Habsbur gok által szervezett telepítéseket hajtottak végre a Bánságban.  
A lengyel kisebbség egyéneinek a jelentős része sem őshonos, nem gene-
rációk által megteremtett közösségbe születtek, hanem többnyire beván-
doroltak Lengyelországból. A ruszinok egy része is a Kárpátaljáról tele-
pült át. Persze vannak a mai országterületen a 19. században megtelepedett 
lengyel és régebbi ruszin közösségek is. A ruszinokhoz hasonló nyelvhasz-
nálati és érzelmi állapot áll fenn a magyarországi örménység esetében is, 
hiszen kilencven százalékuk magyar ajkú. Ők erős származástudattal 
rendelkeznek, az erdélyi örmények leszármazottai. Apafi Mihály fejede-
lem fogadta be az elődeiket menekültként, és adott nekik jelentős auto-
nóm jogokat. A maradék tíz százalék pedig többnyire még a Szov jetunió-
ból érkezett hozzánk, ők még beszélik a nyelvet. Nem beszélve arról, 
hogy mindmáig jönnek, házasodnak Magyarországra a különböző nem-
zetiségek anyaországaiból, vállalnak munkát nálunk, de a délszláv hábo-
rú alatt menekültként is érkeztek. Nagyon sok függ az egyes kisebbségek 
lélekszámától, hiszen a csupán néhányezer főnyi közösségek társadalom-
szerkezete korántsem teljes, így nem képesek olyan mértékben kiépíteni 
az intézményeiket, mint a több tízezres vagy százezres nagyságú nemze-
ti kisebbségek. Ráadásul az évszázados településszerkezetük, a tömb- 
vagy szórványhelyzet is meghatározza az egyes közösségek arculatát. 

 Milyen intenzitású az asszimiláció a kisebbségek körében?

 Nyilvánvaló, hogy a nagyobb lélekszámú közösségeknek nagyobb esé-
lyük van önmaguk egyszerű vagy bővített „újratermelésére”, a kicsiknek 
viszont naponta komoly erőfeszítéseket kell tenniük a megmaradásért. 
Ez természetesen nem azért van, mert Magyarországon erőszakos beol-
vasztás lenne, ez mindenhol így zajlik, ahol szórványban él egy nemzeti 
kisebbség. Magyarország toleráns és támogató nemzetiségi politikája el-
lenére vannak olyan nemzeti kisebbségek, amelyek körében erős a felszí-
vódás mértéke. A kisebbségtudomány bizonyos lélekszám alatt a beolva-
dás csökkenésére kevés esélyt valószínűsít, a számbeli növekedés vagy a 
természetes beolvadás megfordítása nem jellemző.

 Itt létfontosságú az anyaország hozzáállása a saját kisebbségéhez. 
Miként támogatják az anyaországaik a magyarországi kisebbségeket?
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 Ez a támogatás kisebbségenként eltérő jellegű és mértékű. Három kate-
góriát említenék meg e tekintetben. Az elsőbe tartozik például a magyar-
országi németség, amelyik – a maga mintegy 200 ezret közelítő lélekszá-
mával – az ország legnagyobb nemzeti kisebbsége, és tulajdonképpen 
három anyaországa van: Németország, Ausztria és Svájc, de bizonyos hát-
teret képeznek számára a dél-tiroli és belgiumi német, a Bánságban és 
Bácskában, meg Erdély térségében élő sváb és szász közösségek is. A másik 
csoportba tartoznak azok az országok, amelyekben nagyszámú magyarság 
él, s éppen e miatt nem támogatják intenzíven a saját, Magyarországon élő 
kisebbségeiket, mert attól tartanak, hogy ugyanilyen jogokat, támogatást 
kapnának az ő területükön élő magyarok is. Ezek az országok tehát nem 
töltik be olyan mértékben anyaországi szerepüket, ahogy azt a Magyar-
országon élő kisebbségi közösségeik elvárnák tőlük. A harmadik kategóri-
ába tartoznak azok a kisebbségek, amelyeknek az anyaországa nagyon 
messze van, így például az örmények. Esetükben az anyaországi gondos-
kodás szimbolikus. A cigányság szintén ide tartozik, hiszen anyaországa, 
India, nagyon messze van. Indiának – a maga több száz nemzeti kisebbsé-
gével – ezer gondja van, és nem feltétlenül annak a cigányságnak a támo-
gatását fogja előtérbe helyezni, amely nagyon régen elszármazott, elván-
dorolt onnan. Tehát az ő támogatottságuk is jelképes, ami mindenekelőtt 
abban nyilvánul meg, hogy az indiai nagykövet rendszeresen részt vesz a 
cigányság különböző rendezvényein. 

 …és van olyan kisebbség is, a ruszin, amelynek egyáltalán nincs anyaor
szági háttere…

 Így van. Egyedül a ruszin kisebbség nem rendelkezik anyaországgal, 
hiszen Ukrajnát nem tekinti annak, mivel ott a nemzeti létüket is kétség-
be vonják, ukránnak tartják őket. Ők a történelmi Magyarország területén 
váltak közösséggé, érzelmileg tehát Magyarországhoz és a magyarság-
hoz kötődnek. Nagyon sok ruszin szájából hallottam, hogy ő Magyar-
országot tekinti az anyaországának. 

 Sok esetben összehasonlítják az elszakított nemzetrészeken élő magyar kö
zösségeket a magyarországi nemzeti kisebbségekkel. Helyese ez az eljárás? 

 Nyelvi, kulturális szempontból összehasonlíthatóak, a kisebbségbe ke-
rülés történelmi időpontja és a nemzeti tudat állapota szempontjából 
azonban óriási a különbség közöttük. A határon túli magyarság előző 
nemzedékeit a megkérdezésük nélkül, békediktátum következtében 
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csatolták el Magyar országtól, több milliós nagyságrendben, nem kisebb-
ségi, hanem fejlett nemzettudattal. A magyarországi kisebbségek viszont a 
korábban említett módon, többnyire évszázadokkal ezelőtt kerültek a mai 
lakóhelyükre, integrálódtak a magyar társadalomba, és kettős identitással 
rendelkeznek.

 A magyarországi kisebbségekre tudományos szempontból melyik a he
lyes szóhasználat: az etnikai csoport, a kisebbség vagy a nemzetiség?

 A korábban említett nemzetiségi törvény egyértelműen fogalmaz: 
nemzeti és etnikai kisebbségekről beszél. Magyarországon tizenkét nem-
zeti kisebbség és egy etnikai kisebbség él. Ez a két kategória nem alá-fö-
lérendeltséget jelent, és nem jelenti az értékszempontok szerinti megkü-
lönböztetésüket sem. A két fogalom egész egyszerűen a kisebbségtudomány 
által meghatározott kifejezés. A magyarországi kisebbségek túlnyomó 
többsége tehát nemzeti kisebbség, amelynek egyik kritériuma, hogy egy 
határon túli, állammal rendelkező nemzet nálunk élő részét képezik. 

 Az etnikai kisebbség alatt nyilván a cigányság értendő. Személyes ta
pasztalatom szerint sokan helyeslik közülük, hogy nem romának, hanem 
cigánynak nevezzük őket. Ön szerint mikor és milyen szövegkörnyezetben 
helyes használni a cigány, illetve a roma kifejezést?

 Mindkét kifejezés helytálló, hiszen a törvény a „cigány/roma” megha-
tározást használja. Országos képviseletük is Országos Cigány Ön kor-
mány zatként határozta meg magát. A cigányság túlnyomó többsége azt 
vállalja, hogy ő cigány. Látni kell, hogy a magyarországi cigányság három 
nagy csoportra osztható. Mintegy háromnegyedük – az úgynevezett ro-
mungrók – magyar anyanyelvűek, további egynegyedüknek a nagyobbik 
része a romani nyelvet beszéli, és mintegy nyolc százalék a román nyelv 
archaikus változatát, a beás nyelvet használja. Úgy vélem, a roma meg-
határozást kizárólag az önmagukat „romá”-nak vagy „romani”-nak tar-
tó cigányokra helyes használni. Bizonyos hazai és külföldi körök „poli-
tikailag korrekt” szóhasználatában minden cigány polgártársunkra 
használják a roma szót, de ez, megítélésem szerint szakmailag nem korrekt. 

 Ha már a kifejezések definiálásánál tartunk: a szlovákok esetében is van 
hasonló félreértés, hiszen a „tót” fogalmát a szlovákok önmagukra nézve 
sértőnek tekintik, mert fogalmuk sincs a szó etimológiájáról, jelentéséről. 
Mit jelent a „tót” kifejezés?
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 Ez csak Szlovákiában van így. A magyarországi szlovákok kistelepülé-
seken élő részének jelentős hányada azt mondja magáról, hogy ő nem 
szlovák, hanem tót. A Békéscsaba és Budapest környékiekre is sokszor 
használják a szlovák meghatározást, holott közülük igen sokan – éppen a 
Szlovákiától való elhatárolódás jegyében – tótokként határozzák meg 
magukat. A történelmi Magyarországon „Tótországnak” Szlavóniát ne-
vezték, tehát Horvátországnak a Dráván túli részét, amely a Szent Korona 
területe volt. Tágabb értelemben minden szlávra használták a tót megha-
tározást. A szlovének lakta egykori Vendvidéket „Tótság”-nak, az ott élő-
ket szintén tótoknak nevezték, amit az is bizonyít, hogy a magyarországi 
szlovének lakóterületén van Rábatótfalu, a Nagytótlak nevű települést 
pedig ma az elcsatolt muravidéki területen találjuk. Végül pedig a szlová-
kokat évszázadokig tótnak hívták minden pejoratív felhang nélkül, elég, 
ha csak Mikszáth hőseire gondolunk. A második világháború előtti idő-
szakban egyes emberek valóban negatív színezettel, sértő módon hasz-
nálták ezt a kifejezést. Személyes tapasztalatom, hogy a magyarországi 
szlovákok túlnyomó többsége számára a „tót” meghatározásnak ma már 
nincs negatív tartalma. 

 Nem tudom elhinni, hogy a magyarországi kisebbségeken belül nincse
nek politikai és egyéb ellentétek. Közülük mégis csak a cigányság köreiből 
tudunk komolyabb konfliktusokról. Mi lehet ennek az oka? 

 A politikai megosztottság valamennyi kisebbség esetében jelen van, a 
különböző világnézeti felfogású szekértáborok szinte mindenhol ütköz-
nek egymással. Ez természetes, hiszen Magyarországon több mint két év-
tizede politikai pluralizmus van. A cigányság esetében azonban nemcsak 
orientációs, nyelvi és identitásbeli eltérések vannak, hanem – a helyzetük-
ből adódóan – olyan szociális gondokkal terhelt a közösség, amelyek fel-
erősítik az eleve létező ellentéteket. Természetesen lélekszámban, menta-
litásban, temperamentumban is különbség van a cigányság és a többi 
kisebbség között, ezért az ő vitáikat ismerjük leginkább.

 A közelmúltban jelent meg „Középeurópai szőttes – Kisebbség és kultúra ha
táron innen és túl” című tizedik könyve, amelynek címe és mondanivalója a ha
tárokkal szétszabdalt magyar nemzet és a vele együtt élő többi Kárpátmedencei 
népek sorsának az összefonódására utal. Mi volt a célja a könyv megírásával?

 A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület által kiadott könyv mon-
danivalója egyértelmű: a kisebbségek megítélésénél sem szabad kettős 
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mércét használni. Függetlenül attól, hogy szociológiailag különböző 
nemzetiségekről van szó, a határon túli magyarok és a magyarországi ki-
sebbségek esetében, etikailag, emberi jogilag nem szabad különböző mó-
don viszonyulni hozzájuk. Kutatóként évtizedek óta azt vallom: ha jót 
akarunk az elszakított magyar nemzetrészeken élő magyarjainknak, ak-
kor nem lehetünk szűkmarkúak a hazai nemzeti kisebbségekkel. Minden 
feltételt meg kell teremteni az identitásuk megőrzésére. Magyarország e 
tekintetben – úgy érzem – jó úton halad. Éppen a fent említett okok miatt 
számomra természetes, hogy egyazon kötetben azonos értékszempontok 
szerint tárgyalom a kétféle nemzeti kisebbséget, azok különböző cso-
portjait, valamint az egyéni művészeti teljesítményeket. 

 Mit értsünk érték alatt kisebbségi szempontból?

 Értéknek javaslom tekintenünk mindazt, amit sajátosságként ezek a kö-
zösségek, illetve a kisebbségi népi és „magas” kultúrában dolgozó emberek 
megteremtenek, s amelyek gazdagítják egyrészt Magyarország sokszínű-
ségét, másrészt a szomszédos országok többnemzetiségű kultúráját. 

(Az interjú a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény  
meghozatala előtt készült.)

Venczel József máig ható munkásságáról  
és közép-európai közös égboltunkról

Szekeres Adorján beszélgetése dr. Székely András Bertalan  
művelődésszociológussal

 Csíkszereda nagy szülöttének, a post mortem Magyar Örökség díjas 
Venczel Józsefnek a centenáriumát rendezte meg 2013. novemberben a város, a 
Sapientia EMTE, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, amely képvise
letnek köszönhetően a Magyar Tudomány Napjának hivatalos rendezvénye 
lett. Székely András Bertalan úr negyedszázada kutatja Venczel munkásságát, 
húsz éve pedig Ön kezdeményezte a 80. évforduló megünneplését, a Vetró 
András szobrászművész által alkotott portrét is önnek köszönhetjük...

 
 Venczel József személyére és munkásságára valóban az 1980-as évtized 
közepén figyeltem föl, amikor is egy kutatótársammal elkezdtük a Hitel 
című kolozsvári nemzetpolitikai szemle történetét feltárni. A folyóirat és a 
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mögötte álló szellemi mozgalom a kisebbségi sorba szorult erdélyi ma-
gyarság egészének gondjait számba vevő, igazi felekezetközi, a társadalom 
minden számottevő rétegét megcélzó, elhivatott közösség volt, amely a kor 
színvonalán, felelősségteljesen próbálta számba venni a teendőket. Kor-
sze rű, komplex társadalomvizsgálatok kezdeményezője és szervezője volt a 
falukutatásoktól kezdve és folytatva a népegészségügyi, gazdasági, oktatá-
si, kulturális és más területeken – az ezt bizonyító dolgozatok nyomon kö-
vethetők az első és a második, „nagy” Hitel hasábjain. A valóságfeltárást 
megmaradási stratégia kidolgozása követte, amelynek nyomán az értelmi-
ség népszolgálatának a magasztos feladata is körvonalazódott, részint gya-
korlati megvalósulásai is történtek. Záhony Évának, az Országos Széchényi 
Könyvtár könyvtárosának a folyóirat bibliográfiai feltárását, dr. Szász 
István Tas orvos-írónak pedig a története megírását köszönhetjük.

Nos, ennek a folyóiratnak és mozgalomnak a valóságos vezetőjét tisz-
telhetjük Venczel Józsefben. Ezt fokozatosan felismerve adta magát a fel-
adat: magyarságkutatóként a venczeli életmű összegyűjtésére, feldolgo-
zására, közzétételére jómagamnak kell vállalkoznom. Tudatosan kezdtem 
tanulmányozni az eredeti írásait, gyűjtöttem a reá vonatkozó informáci-
ókat, kerestem fel a családtagjait, a még élő szerkesztő- és kortársait. 
Egyre árnyaltabb képem alakult ki arról a nagyformátumú és példás élet-
műről, amellyel nagymértékben azonosulni is tudtam, hisz meggyőző-
désem: a tudomány nem önmagáért való, hanem csak akkor létjogosult, 
ha az az ember, a közösség javát szolgálja.

Természetes, ha – megalapozottan – ilyen pozitív kép alakul ki valaki-
ben, akkor a személyiség és a munkásság minél szélesebb körben való 
ismertté tételén is elkezd munkálkodni. A kutatásaim döntően a 80-as 
években zajlottak, egyfelől három kötetben sikerült is itthon s otthon 
megjelentetni a tanulmányai, dolgozatai, cikkei színe-javát. Az első nem-
zeti kormány idejére esett Venczel születésének nyolcvanadik évforduló-
ja: szívügyemmé vált, hogy azokat méltóképp megünnepeljük a szülővá-
rosában és az anyaországban. Csíkszereda akkori polgármestere, dr. 
Csedő Csaba és egy alföldi kisváros, Heves – ahol jómagam is korábban 
egy falukutató csoport résztvevője lehettem – első számú vezetője,  
dr. Hegedűs György barátom a kezdeményezés mellé állt, így mindkét 
helyszínen komoly megemlékezéseket sikerült tető alá hoznunk. 
Tudományos konferencia, illetve előadások, emléktábla-, illetve emlék-
mű-avatások, kiállítás és kulturális program irányította akkor rá a figyel-
met. Hevesen máig Venczel József térnek nevezik azt a közterületet, ahol 
Vetró András domborművével a mementó áll. Csíkban pedig ugyanezt a 
Kézdi vásár helyen alkotott domborművet emléktáblába foglalták Önök, 
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az akkori önkormányzat. Istennek hála, hogy ezt anyagilag támogathat-
tuk a határon túlról és máig az évfordulós megemlékezések színhelye. 
Heves önkormányzatával sikerült kiadnunk, és színre vinnünk az egri 
színház, valamint a gyöngyösi énekkar művészei előadásában a XVIII. 
századi csíksomlyói passiók Venczel által újraálmodott változatát, a 
Misztérium játékot, amelyből műsoros magnókazetta is készült.

Megtisztelő volt számomra, hogy a századik évforduló előkészítése so-
rán a rendezők megkerestek, mint az életmű kutatóját, tanácsot kértek 
és kaptak tőlem. Úgy gondolom, az egyetem társadalomtudományi kara, 
a város, a megye, a főkonzulátus méltó módon emlékezett meg a centená-
riumról, színvonalas konferenciával, diákvetélkedővel, misével, könyvtári 
beszélgetéssel, koszorúzással. Nem szabad azonban egyszeri gesztusként 
letudnunk ezzel az utókor háláját, a mai problémáinkra, korszerűen al-
kalmaznunk kell a venczeli metódusokat s főképp azt az erkölcsi tartást, 
amely minden nemzedék számára példa kell maradjon, a keresztényként 
s magyarként való megmaradásunk érdekében.

 
 Kisebbségkutatóként is tevékenykedik, a magyarromán társadalomtu
dományi kapcsolatokat is elemzi. Venczel József munkássága hogyan kör
vonalazható?

 
 Venczel József volt az úttörője a szaktudományos alapokon álló, 20. 
századi erdélyi szociológiai, társadalomstatisztikai kutatásnak. Emellett 
etikus ember volt, aki az övéi: a székelység, az erdélyi és az egyetemes 
magyarság megmaradásáért, felemeléséért is megfogalmazta, és megkísé-
relte a gyakorlatba ültetni a tennivalókat: így tehát a társadalompolitikát, 
a népnevelést is művelte. Dimitrie Gusti legjobb magyar tanítványaként 
nemcsak tanulmányozta a román nemzettudományt, hanem alkalmazva 
annak általánosítható elemeit, megalkotta az erdélyi magyarságtudo-
mányt. Ez utóbbi munkássága párhuzamosságot, sőt nyilván összehan-
golást is mutat a kor többi Kárpát-medencei hungarológiai törekvésével. 
A 40-es évek első felének legnagyobb szabású táj- és népkutatását szer-
vezte és vezette Bálványosváralján, amely monografikus igénnyel több 
éven át folyt – sajnos a teljes feldolgozást és közzétételt a háború derékba 
törte.

Érdemei az erdélyi magyar felsőoktatásban a Bolyai Tudományegyetem 
alapító professzoraként talán ismertebbek. Venczel Józsefnek a székely-
ség a maga sorskérdéseinek a lényegbe vágó felvetését, a cselekvő népszol-
gálatot, az egyetemes erdélyi és összmagyarság pedig az elmélet és gya-
korlat nagy ívű összekapcsolását, az emberi tartás máig ható példáját 
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köszönheti, amely példából a mai nemzedék a ma feladatainak, tenniva-
lóinak és cselekvési programjának a megfogalmazásához meríthet erőt, 
állhatatosságot és módszertant.

 Faluszemináriumok, a vidék monografikus társadalomrajza és fejlesz
tése... Venczel életműve tehát időtálló és megkerülhetetlen. E bő két évtized 
alatt, részben a tulajdonviszonyok helyreállítása révén a rendtartó székely 
falukép lassan tisztul, mely folyamat össztársadalmi vonatkozásban is el
indult: szervezeteink, intézményeink alakultak, egyetemünk lett, ez utóbbi 
anyaországi segítséggel…
 
 Az önálló Bolyai Egyetem megszületését nagy dolognak kell értékel-
nünk a második világháború után. Ismerjük a román egyetemmel való 
összeolvasztása körülményeit, Szabédi tragikus tiltakozását, a Ceauşescu-
rend szer beolvasztó törekvéseit. A rendszerváltozás nagy reményeket és 
nagy csalódásokat is hozott magával, kétségtelenül létrejöttek szerveze-
tek, intézmények, lehetőségek, amelyekkel élni kell, élt is nem kis mér-
tékben az erdélyi nemzetrészünk. Jó, hogy mind a Babeş-Bolyai, mind a 
Partiumi Keresztény, mind a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány egye te-
men, annak különböző karain megnőttek az anyanyelvű továbbtanulás 
esélyei, amelyeket megalapozott, jól kiegészített több anyaországi felső-
oktatási intézmény kihelyezett tagozata.

Szerencsére van végre olyan anyaországuk, amely nemcsak szimbolikus, 
hanem valóságos tettekben is odaáll a határain túlra szorult nemzetrészei tö-
rekvéseinek, beleértve a területi és kulturális autonómia – egyébként a konti-
nensen bevett – jogos igényét is. Bár a magyarországi társadalom – ami per-
sze nem csupán ottani jelenség – szétzilálásáért, atomizálásáért, nemzeti 
tudatának a gyengítéséért hét évtizede belső és külső destruktív erők nagyon 
sokat tettek, tesznek, mégis létezik egy hol búvópatakként alig látható, hol 
elemi erővel feltörő nemzeti szolidaritás, aminek számtalan jelét tapasztal-
hatja az erdélyi, a délvidéki, a kárpátaljai, a felvidéki és a többi közösségünk.

A döntően magyar híveket tömörítő erdélyi egyházaink, iskoláink, a 
szakmai és civil szervezeteink, a színházaink, öntevékeny művészeti 
csoportjaink szerepe kimagasló az anyanyelv, a kulturális identitás 
megtartása érdekében. A meglévő jogokkal élnünk kell, a be nem tar-
tottak betartatásáért és a meg nem lévők eléréséért pedig küzdeni kell, 
önmaguktól még sehol, sohasem teljesültek. Mindehhez hazai közös 
nevező, anyanemzeti és nemzetközi melléállás, szövetségesek keresése 
és közös fellépés szükségeltetik – ez is az egyik tanulsága a venczeli 
életműnek.
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 Hogyan jellemezné Isten szolgája, a boldogult emlékű Márton Áron és 
Venczel József kapcsolatát?

 A csíkszentdomokosi születésű főpap máig ható karizmatikus alakja, lo-
bo gó fáklyája volt a 20. századnak – nemcsak szűkebb pátriájában, hanem az 
egész magyar nyelvterületen. Lelkiismeretére hallgatva, Venczel József Már-
ton Áron jobb keze volt a katolikus ifjúsági mozgalomban, majd utána folya-
matosan. Amikor Venczel joghallgatóként tanult Kolozsvárt, Áron atya egye-
temi lelkészként nagy hatást gyakorolt rá. Venczel József az Erdélyi Római 
Katolikus Népszövetség Egyetemi és Főiskolai Szakosztályában és a szintén 
Márton Áron prézes és hitszónok fémjelezte Báthory-Apor szemináriumban 
fejtett ki már akkor közéleti tevékenységet, rövidesen vezetővé vált. Ebben a 
minőségében 1932-ben csíki katolikus ifjúsági konferenciát is szervezett.

Abban az időben született a „Quadragesimo anno” kezdetű pápai körle-
vél, amelynek nyomán a kirajzolódó hivatásrendiség szociális gondolat-
rendszerét Áron atya, majd az ő híveként Venczel is magáévá tette, így a 
nagy ívű népnevelési programjuknak is az képezte az alapját.

A párizsi békeszerződés nemzetiségi igazságossá tétele érdekében is, 
Márton Áron oldalán megtette a maga szaktudományos lépéseit. Osz to-
zott a nagy székely püspök sorsában az ellene folytatott koncepciós per-
ben, majd utána is a börtönévei során. Ezek után az sem véletlen, hogy a 
tudós búcsúszertartását a Házsongárdi temetőben a főtisztelendő püs-
pök úr vállalta, igen bensőséges szavakkal emlékezve az elhunyt földijé-
re, eszme- és harcostársára.

 
 A kezemben „A híd, amely összeköt” című könyv Székely András 
Bertalan életének, munkásságának hat évtizedéről. Hogyan foglalná össze 
a szakmai, emberi ars poeticáját?
 
 A szakmai munkásságom értékelésére nem vagyok hivatott, tegye azt 
meg más a megjelent köteteim, tanulmányaim, cikkeim, szerkesztéseim, 
megszólalásaim alapján. Megpróbálok az eszmélésem óta valóban afféle 
hídként működni ember és ember, csoportok, népek, határokkal elválasz-
tott nemzetrészek, hitvallások, világnézetek között. Merthogy a mestereim 
ráébresztettek, később a magam tapasztalatai ebben csak megerősítettek: 
nem azt kell keresnünk egymásban, ami szétválaszt, hanem azt, ami össze-
köt. A gyökereim katolikusak, reformátusok és unitáriusok, igyekeztem 
megismerni az alapvető hittételeiket, s bár az Úr a kálvini közösség felé irá-
nyított, ott igyekszem szolgálni, valahol mindhárom vallást a magaménak 
vallom, sohasem voltam hajlandó kijátszani egyiket a másik ellen.
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Nemzetiségekkel foglalkozva, kutatóként magamévá tettem egyfelől a 
venczeli alapelvet, miszerint a feltárt valóság alapján cselekvési program 
megfogalmazására és konkrét javító lépésekre is szükség van, igyekez-
tem a lehetőségekhez mértem mindháromból kivenni a részem. És hát – 
amit nemigen mondtunk ki sokan – megfogalmaztam, hogy nincs kétfé-
le mérce a határon túli magyarok és a magyarországi nemzetiségek 
vonatkozásában. Tehát, bár nyilvánvalóak a kétféle közösségek szocioló-
giai jellegzetességeinek, kisebbségi sorba kerülésének, településszerke-
zetének, identitásának a különbözőségei, etikailag nem szabad másféle-
képpen viszonyulni hozzájuk, segíteni szükséges őket a megmaradásban, 
a jogaik érvényesítésében. Mindezt következetesen, természetesen vál-
lalva a magunk értékeit és önazonosságát, ésszerű kompromisszumokra 
igen, megalkuvásra viszont sohasem hajlandóan...

 
 Székely András Bertalan sokoldalú munkásságában évtizedek óta az 
egyik legfontosabb vonulat a társadalomkutatás. Hol határozhatnánk meg 
e tevékenységének a főbb csomópontjait?
 
 Középiskolás koromban az egyik lehetséges továbbtanulási irány a 
néprajz szak volt a számomra, már akkor több félévet hallgattam a József 
Attila Szabadegyetemen a legjobb magyar szakemberektől a szellemi és 
anyagi hagyományos kultúránk alapjairól. A zenei anyanyelvemet a Buda-
pest-kőbányai Tamási Áron Székely Népdalkörben sajátítottam el, a Sepsi-
szentgyörgyről áttelepült Vargha Anikó, Birtalan József-tanítvány kórus-
vezető kezei alatt. A néptánc-anyanyelvemet pedig rövid ideig a szintén 
erdélyi születésű Molnár István Magyar Balladaegyüttesében, főként vi-
szont a táncház-mozgalomban. Utóbbinak szinte a születésétől fogva a 
részese voltam: szó szerint Halmos Béla, Sebő Ferenc, a Muzsikás-együt-
tes s a többiek lábainál ülve szívtam magamba a tánc mögött álló népi 
kultúrából a lehető legtöbbet. Aranyosszéki gyökereim alapján tudato-
san olvastam el, s így tettem bensővé nagyon sok mindent már akkor az 
erdélyi, azon belül a székely népéletből, történelemből, kultúrából, men-
talitásból. Nyirő József, Tamási Áron, Kós Károly könyveit már édesapám 
a kezembe adta, a többit könyvtárak, antikváriumok polcairól gyűjtöt-
tem össze. Mindez kialakította bennem a nagyfokú azonosulást a népem-
mel, kijelölvén egyben a máig tartó elkötelezettséget s cselekvési irányt…

Egzisztenciális érvek alapján a szüleim mégis a Műegyetem felé irányí-
tottak, ahol becsületesen el is végeztem az építőmérnöki kar földmérő sza-
kát, gondolván, hogy a geodéta „cigányélete” akár a párhuzamos néprajzi 
gyűjtést is lehetővé teszi. Nos, a végére nyilvánvalóvá vált, hogy átlagos 
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mérnök lehetek, de kimagasló semmiképp sem, hisz nemcsak érdeklődé-
sem, hanem érzékem is a humán területhez sokkal inkább adott. Néhány 
hónapos földmérőségem alatt annyi nyomot azért hagyhattam, hogy a bu-
dapesti Margit-híd két oldalán ma is létező aluljárók helyét az általam ve-
zetett csoport tűzte ki.

S mivel az akkori munkahelyem nem támogatta volta a más irányú to-
vábbtanulásomat, immáron a Műegyetem művelődési központjaként 
mű ködő R-klub élén a következő tanévben megkezdtem esti tanulmá-
nyaimat a bölcsészkar szociológia szakán. Három évre rá kézhez vehet-
tem művelődésszociológusi másoddiplomámat, egy évvel később pedig 
megvédhettem a bölcsészettudományi doktori értekezésemet. Mind ket-
tő  nek a témája egy érdekes szociálpszichológiai összehasonlítás volt: a 
’80-as évek elején használt romániai és csehszlovákiai történelemtan-
könyvek tartalmát elemeztem nemzeti identitástudat szempontjából. 
Mint ama bizonyos állatorvosi lovon, sikerült egzakt módon kimutatnom 
a többségi nacionalizmusok torzításait, egyben valószínűsítenem, hogy 
az ilyen szemléletű oktatás micsoda zavarokat okozhat a kisebbségi diá-
kok lelkivilágában. Talán mondanom sem kell, hogy bár kutatási téma-
ként nem akadályozták meg, de a vizsgálati eredmények még hosszú éve-
kig nem kaphattak nyilvánosságot Kádár Magyarországán…

1984-től azután mellék-, majd főállású nemzetiségkutató lehettem a fő-
városi idegen nyelvű bibliotéka, az Állami Gorkij Könyvtár nemzetiségi 
kutatócsoportjában. Olyan kiváló szakemberek dolgoztak akkor ott, mint 
Joó Rudolf politológus, későbbi honvédelmi, majd külügyi államtitkár, 
UNESCO nagykövet, vagy Arday Lajos történész, egyetemi tanár vagy 
Kővágó László, akinek a pártállami időkben egyetlenként szabadott foglal-
kozni a kisebbségek nemzetközi jogvédelmével. Nagyszabású önálló mun-
kaként ott kaptam feladatul három magyarországi nemzetiségi középis-
kola – a budapesti német és szlovák, valamint a gyulai román gimnázium 
– tanulóinak anyanyelvi és közösségi tudatára vonatkozó összehasonlító 
felmérés lebonyolítását és kutatási összegzését. Ottani tevékenységem 
ered ménye szintén egy nagytanulmány a magyarországi nemzetiségi mú-
zeumügyről.

Nos, nekünk akkor megadatott egy Európában egyedülálló nemzetközi 
tudományos kutatást is lebonyolítani: történetesen a szlovéniai magyar és a 
magyarországi szlovén közösség komplex összehasonlító kutatását a ljublja-
nai Nemzetiségi Kérdések Intézetével együttműködésben. A kétszer kéthe-
tes terepmunkán jómagam az oktatás, művelődés és tömegkommunikáció 
témakörét dolgozhattam fel. A mintegy kétéves feldolgozási folyamat ered-
ményét vaskos magyar- és szlovénnyelvű kötetekben adhattuk közre.
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1986–89 között a születésétől részese lehettem az ismét polgárjogot 
nyert hazai hungarológiai kutatómunkának a Juhász Gyula történész-
professzor vezette Magyarságkutató Csoport, majd Magyarságkutató 
Intézet tudományos munkatársaként. Az ottani kutatási témám egyfelől 
a délvidéki magyarság 1945 utáni művelődése, másrészt az interjúnk so-
rán már bőven kifejtett Venczel József-i életmű, harmadszor pedig a hor-
vátországi magyarság jelenkori kulturális élete.

Művelődésszociológusként egyébként részt vettem a Heves nagyköz-
ség várossá válását megalapozó kutatócsoportban, valamint egy a Kárpát-
medencei magyar közösségek Trianon utáni vallási életét feltérképező 
vizsgálatban az MTA Filozófiai Intézetének koordinálásával – ott szintén 
az egykori Jugoszlávia magyarsága hitéletének a feltárását végeztem.  
A ’90-es években egyéni kutatást folytattam a ljubljanai magyar, vala-
mint a budapesti szlovén szórvány körében is.

Néhány éve az Úr kegyelméből mégiscsak közel kerültem „nagy sze-
relmemhez”: a néprajzhoz. A Magyar Néprajzi Társaság felkért ugyanis 
„A magyarországi nemzetiségek néprajza” című, sok nemzetiség nyelvén 
és magyarul megjelenő tanulmánykötet-sorozatának a főszerkesztésére. 
2011 óta közel tíz ilyen kötet látott napvilágot, többet közülük nemcsak 
összefogóként, hanem kötetszerkesztőként is gondozhattam.

 
 A felsőfokú és felnőttoktatás hasonlóképp hangsúlyos helyet foglal el 
Székely András Bertalan életútjában.
 
 Már mérnökhallgató koromban gyakorlatokat vezettem a Közlekedési 
és Távközlési Műszaki Főiskola vasútépítési tanszékén. A nemzetiségi 
kérdésről később speciálkollégiumot tarthattam a Károli Gáspár Re for-
mátus Egyetem történelem tanszékén. Ugyanerről lehetőségem nyílott 
több ízben a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem politikai földrajz 
tantárgya vendég-előadójaként is beszélni.

Műegyetemi művelődésszervezőként számos, a leckekönyvbe felvehe-
tő humán tantárgy megszervezését is rám bízták, így csak a mérnökhall-
gatókon múlott, hogy ne váljanak szakbarbárrá. (Itt kell megjegyeznem, 
hogy én még ugyanott hallgatóként olyan tudományos diákköri témákat 
dolgoztam fel s nyertem díjat velük, mint szakmatörténeti vizsgálódás-
ként régi mérnökök életút-interjúi vagy a „Szakbarbár-e a mérnökjelölt?” 
című művelődésszociológiai szárnypróbálgatás…) Az R-klubban azután 
önálló irodalmi alkotókört, táncházakat, kiállításokat rendeztem. A leg-
nagyobb hatású, határainkon túl is visszhangot kiváltott sorozatom volt 
a KKK, vagyis a Közép-Kelet-európai Klub, amely a térség magyar és nem 



K  109  L

magyar nemzetiségeinek múltját és jelenét, valamint viszonyát tárta fel 
előadások és viták formájában, kiváló hazai és határon túli, több ízben 
másnemzetiségű szakemberek bevonásával. A rendszerváltás korai elő-
futáraiként sokszor igen kényes társadalmi kérdéseket feszegettünk, így 
a pártbizottság három és fél év múlva elrendelte a kör betiltását, jóma-
gam pedig rövidesen állás- és albérlet-keresésre kényszerültem.

A következő munkahelyem a múzeumi népműveléssel függött össze: a 
Tájak – Korok – Múzeumok mozgalomnak az egykori céhlegények vándorlá-
sára hajazó honismereti játékát, a vándorkönyves mozgalmat indíthattam el.

Szabadegyetemi jellegű előadásokat a későbbi életszakaszomban is szer-
veztem, szervezek. 1996-ban Pozsgay Imre rektor megbízott a Szent László 
Akadémia Kárpát-medencei Régió Tanszékének vezetésével, amely a Ma-
gya rok Házában, majd több jeles külső helyszínen (a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetemen, az Államigazgatási Főiskolán, a Közszolgálati Dol gozók 
Szakszervezetének székházában) tartott kihelyezett előadássorozatok meg-
indítását tette lehetővé. Lakóhelyemen, Isaszeg városában, egy évtizede re-
formátus templomi zenei, irodalmi, képzőművészeti programokat szerve-
zek, harmadik éve pedig a városi könyvtárban és művelődési otthonban a 
kezdeményezésemre, a vezetésemmel magyarságismereti szabadegyetem 
mű ködik. Ugyanitt fesztiváligazgatóként foghattam össze öt éve az uniós 
támogatással egy hónapon át zajlott nagyszabású Testvértelepülések I. Fesz-
ti válját. (A legrégebbi testvéreink egyébként Csíkszentmárton és Csík koz-
más, a feleségemmel mi építettük ki a horvátországi Csúzával, a bácskai 
Kishegyessel, a felvidéki Kenyheccel és lengyelországi Bojanówval a partneri 
viszonyt.)

 
 Engedjen meg búcsúzóul egy magánéleti kérdést: mit jelent önnek a család?
 
 Több társadalomkutató megfogalmazta már, hogy a különböző kö-
zösségek csak egymásra épülve működhetnek harmonikusan. Közülük, 
ha bármelyik láncszem meggyengül, megbicsaklik a többi is. Erős családi 
kötődésre épülhet csak a jól működő iskolai, majd munkahelyi közösség, 
a vallási, civilszervezeti, valamint települési munkánk. A nemzethez való 
hűségünk akkor hiteles, ha a felsoroltakban reánk háruló normák, fel-
adatok elől nem futamodunk meg. S végül, ha mindezek a fokozatok mű-
ködnek, akkor kerülhet előtérbe az emberi mivoltunk. Ez azt is jelenti, 
hogy aki azt állítja, hogy ő közvetlenül az emberiséghez kötődik, de 
ugyanakkor közömbösek számára pl. a helyi közösségi vagy nemzeti 
meghatározottságok, akkor szerintem egyfelől zsákutcás úton jár, másfe-
lől valahol szegényebbé is válik az élete…
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Az emberi hitvallásból tehát valóban nem maradhat ki, sőt meghatáro-
zó a család, hisz mi magunk is ott kaptuk meg a világhoz való viszonyunk 
alapjait, s ugyanígy a következő nemzedéknek ott kell átadnunk az alapve-
tő értékeket. A legszűkebben vett mieinkért való tenni akarás parancsa így 
semmivel sem mögé, hanem mellé kívánkozik a közszolgálatnak. Négy – 
feleségem első házassága révén öt – gyermek (Dániel, Réka, Balázs, Boróka 
és Emese), együttesen négy unokánk (Csillag, Samu, a félig lengyel Sophia 
és Samuel) bőségesen szolgáltat kötelezettségeket s természetesen örömö-
ket, gondokat is, de értelmet mindenképpen a létezésünkhöz, egyben je-
lenti az életünk, küzdelmeink meghosszabbítását.

A családnak, a szűkebb-tágabb szakmai, vallási, civil, lakóhelyi közös-
ségeinknek egyaránt meg kell próbálnunk tehát használni. A kör pedig a 
magunk nemzetének – esetünkben az önmagukat bárhol a világban ma-
gyarnak vallók – szolgálatával válik teljessé. Aki azt állítja, hogy mind-
ezeket kikerülve, közvetlenül az emberiséghez csatlakozik, az valószínű-
leg tévúton jár. Pál apostollal együtt vallom: „A jó cselekvésben pedig ne 
fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk, ha meg nem lankadunk. Ezért 
tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel...” (Gal 6,9-10)
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Két csíki rendezvény a megmaradásunkért

2015 novemberének első szombatján a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo mány-
 egyetem Csíkszeredai Kara két olyan rendezvénynek is helyet adott, amely 
a közösségként való megmaradásunkat szolgálta.

Az elsőt a művészettel és a nemzetiségek kultúrájával, társadalomtu-
dományos vizsgálatával is foglalkozó anyaországi szervezet, a Muravidék 
Baráti Kör Kulturális Egyesület, közösen rendezte a házigazda székely 
egyetemi karral, és a Megmaradni, de hogyan? főcím alatt, az Adalékok a 
közösségi identitás szempontjainak interdiszciplináris megközelítéséhez 
alcímet viselte. A konferencia sokoldalúan körüljárta az önazonosság kér-
dését egyetemes magyar, székely, csángó és társnemzeti megközelítések-
ben. Kósa István, a csíkszeredai kar dékánhelyettese, valamint Csige Sándor, 
Magyarország helyi főkonzulátusának vezető konzulja köszöntötte a ta-
nácskozást. 

Bíró Béla, csíkszeredai irodalomtörténész professzor, Integráció versus 
asszimiláció című nyitóelőadása térben kitágította a problémakört, ami-
kor rámutatott, hogy a jelenkori Nyugat a nyelvi és kulturális kisebbsé-
gek ügyeit kevésbé vagy egyáltalán nem érzi fontosnak, ugyanakkor 
olyan perifériális csoportokat részesít előnyben, mint a meleg hajlamúak 
vagy a feministák. Az ún. „politikailag korrekt” beszéd nem tűri el a be-
olvadás kérdéseivel való érdemi foglalkozást, pedig az asszimiláció nap 
mint nap zajlik. Megítélése szerint természetes asszimiláció nincs, csak 
erőszakos, ugyanakkor a kisebbségi közösség jogosult az önmegőrzésre. 
Romániában – ahol az egységes nemzetállam: megkérdőjelezhetetlen 
dogma – a nemzeti kisebbségi lét zavaró körülmény. A kontinens vezető-
inek multikulturális idealizmusa nem lesz megoldás a migrációra – mu-
tatott rá az előadó.

Kőrösi Mária filozófus, az Óbudai és a Partiumi Keresztény Egyetem 
docense a műszaki és más szaktudományok, valamint a politikai földrajz 
feladatait rendezte sorba a megmaradásunk szempontjából. A természeti 
kör nyezet pusztításának, a tájrombolásnak a nemzetgazdasági, nem zet-
biztonsági vonatkozásaira figyelmeztetett. Közép-Európa a nyugati és keleti 
természet, klíma és mentalitás határmezsgyéje. Tanárnő gróf Széchenyi, 
Vásárhelyi gazdaságfejlesztési, folyamszabályozási terveit is felidézte, majd 
gróf Teleki Pál gondolataira irányította a figyelmet a politikai földrajzról, az 
államszervezésről, a gazdaság és a lélek összefüggéseiről. Trianon következ-
ményének tekinthetjük nemcsak a negatív környezeti hatások „áttolását” az 
elcsatolt területekről, hanem hasonlóképpen az anyaország egészségügyi és 
pszichés állapotának az immár évszázados romlását.
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Kósa István, a helyi szociológia tanszék vezetője, XXI. századi témát 
választott: az online hírpreferenciák társadalmi jellemzőit mutatta be. 
Jelentős a korreláció a nemek, a képzettségi vagy anyagi pozíciók és a 
kedvelt internetes tartalmak között – egyfelől a hasonló a hasonlót kere-
si, másfelől a magas önbecsülésű emberek nem ritkán mások elesettsége 
iránt is érdeklődnek, ez által erősítve a maguk önbecsülését. A vizsgálati 
eredmények szerint a nők empatikusabbak a tőlük eltérő helyzetűek 
gondjai iránt.

Csúcs Mária, a csíki televízió és az MTVA szerkesztője, az elektronikus 
média szerepét taglalta a székelyek identitásőrzésében. Huszonkét éves 
tapasztalatait foglalta össze, hiszen a saját közösségében dolgozó újság-
író jobban érezheti a helyi értékápolás fontosságát. Nagy a hírszerkesztő 
felelőssége, mert a súlyozással maga is orientál, ráébreszti a lokális és a 
tágabb nemzeti közösséget a maga szellemi és tárgyi kincseire. A csík-
somlyói búcsú vagy más istentiszteletek élő közvetítése vagy jeles székely 
személyiségek munkásságának a bemutatása jelentős öntudatnövelő erő. 
Ráirányította a figyelmet a székely termékek fontosságára, amelyek a hely-
ben élők számára megélhetést, az egyetemes magyar fogyasztók számára 
pedig egészséges táplálékot jelentenek.

Soós Kinga Karola szociális szakember, elszármazottként lett munka-
társa a Gyergyószék turizmusát az anyaországban képviselő irodának. 
A szülőföld felkérésére elkészítette Gyergyószentmiklós fejlesztési stra-
tégiáját, amelynek az alapelemeit ismertette. Kitért a természeti erőfor-
rások ésszerű felhasználására, a demográfia és a társadalmi-gazdasági 
funkciók folyamataira. A tervezet célja, hogy élhető ökovárost teremtse-
nek, amely versenyképes, nagyobb életminőséget biztosít, erős közössé-
ge marad, nő a korszerű képzettségű humán erőforrása, és a térségi tu-
rizmust magas szintre emeli.

Lakatos Mihály irodalomtörténész, műfordító, Magyarország sepsi-
szentgyörgyi kulturális intézetének a közelmúltig igazgatója, Nyirő József 
műveinek témáiból emelte ki a szórványközösségeink veszélyeztetettsé-
gét. A „székely apostol” Néma küzdelem című kötete, bár a XIX. századi 
Mezőségen játszódik, a keletkezése – az 1940-es évek – korabeli tragédiáját 
is előrevetíti. Rámutatott elődeink, a közigazgatás és az egyházak felelős-
ségére abban, hogy a szórvány- és peremvidékeinken évszázadok óta a ma-
gyarság egyénei és csoportjai mások népességét kénytelenek gyarapítani, 
több százezres nagyságrendben! Végkövetkeztetése, hogy a szórványról 
mégsem szabad lemondani – még az utolsó utáni percben sem!

A Budapestről néhány éve a kutatott népe körébe áttelepült Halász Péter 
mezőgazdász, néprajzkutató, a honismereti mozgalom meghatározó 
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személyisége előadását – sérülése miatt – a fiatal András Hanga olvasta fel. 
A csángók megmaradásának lehetőségeit négy pontban foglalta össze. Az 
első, hogy Moldvában maradnak, és a mindinkább gyorsuló asszimiláció 
sodrában, anyanyelvüket elveszítve, hamarosan elrománosodnak. A má-
sodik lehetőség szerint szintén Moldvában, ideig-óráig megőrzik a csángó-
magyar tájnyelvüket. Az erdélyi iskolákban végző csángó diákok túlnyomó 
része valószínűleg nem tér majd vissza szülőföldjére, de számottevő há-
nyaduk, többnyire a Székelyföldön, nagyobb eséllyel marad meg magyar-
nak. A negyedik, immár a semmibe vezető út, a nyugati országok globális 
munkaerőpiaca által kijelölt lehetőség – hazatérésük az eddigi tapasztala-
tok szerint több mint kétséges. A kutató a harmadik lehetőségben látja a 
reményt, hisz az e csoportba tartozók igen sokat tehetnek a szülőföldjükért.

Gergely András közgazdász, Csíkszentmárton polgármestereként az 
alcsíki település falufejlesztési eredményeiről szólt. Az elmúlt két és fél 
évtizedben az alap-infrastruktúra nélküli faluban ivóvíz-, szennyvíz-, 
elektromos és földgázhálózatot, egészségházat, önkéntes tűzoltó riasztá-
si rendszert teremtettek, aszfaltutat építettek. Ami egyedül nem ment, 
azt kistérségi összefogással, svájci testvértelepülési segítséggel valósítot-
ták meg. Régiós beiskolázású középiskolájuk, sportközpontjuk, virágzó 
kulturális életük példamutató. Ésszerű, átgondolt tervezés, a szűk forrá-
sokkal való jó sáfárkodás, a fejlesztés közben felmerült jó javaslatok be-
építése, a nemzeti és uniós források sikeres megpályázása jelentette szá-
mukra az értékmegőrzés és értékteremtés zálogát – nem csoda, ha onnan 
a fiatalok nemigen vándorolnak el.

András Hanga kommunikációs szakember, a magyarországi Doktoran-
du szok Országos Szövetsége Kommunikáció- és Média tudo mányi Osz tá-
lyának elnöke, a Nemzeti Összetartozás Napjának székelyföldi értelmezé-
séről folytatott kutatást. A székely önazonosságsú kutató népének az 
anyaországitól eltérő nemzeti identitás elemeire és szimbólumrendszerére 
hívta fel a figyelmet. Bár a polgári magyar kormány gyásznap helyett az 
együvé tartozás napjává akarta változtatni június 4-ét, a Székelyföldön in-
kább március 15-ét érzik nemzeti ünnepnek. A fókuszcsoportos interjúk 
korosztályonként eltérő megítélésről tudósítottak. A vizsgálat a fiatalok 
körében mutatott ki nagyobb távolságtartást az anyaországi kezdeménye-
zéstől, a külön székely öntudat a válaszadók körében karakteres volt. 
Összegzésként az előadó megállapította, hogy a székelység számára az ösz-
szetartozás folyamatos, nem köthető egy kinevezett emléknaphoz.

Szekeres Adorján csíkszeredai szociológus – maga is vállalkozó – a bi-
zalom szerepét elemezte a székelyföldi vállalkozók körében. A rend-
szerváltozás óta, különösen a válság viszonyai közepette az egykori 
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közvagyon – sok törvénytelenség mellett – magánkézbe került, több ille-
gális elem is fellelhető a vállalkozások egymás közötti pénzforgalmában. 
Ugyanakkor a társadalmi tőke, a magasabb személyközi bizalom a 
Székelyföld komparatív gazdasági előnye. A térség vállalkozóival készí-
tett interjúk alapján megállapította, hogy vannak, akik élnek, vannak, 
akik visszaélnek ezzel a tőkével, s bár a székelyek törvénytisztelők, egyes 
– főleg központi – hatóságok iránt a bizalmuk megrendült.

Székely András Bertalan művelődésszociológus, kisebbségkutató, a 
rendező civil szervezet tudományos alelnöke az erdélyi örmény gyökerű-
ek magyar patriotizmusának tényeit kötötte csokorba. Az Apafi Mihály 
fejedelem által befogadott közösség kulturálisan megtartotta az identi-
tását, ám nagymértékben integrálódott, azonosult a gazdanéppel. Szá mos 
területen – a gazdaság, a honvédelem, a politika, a tudomány, a felső ok-
tatás, a kultúra, a művészetek, a sport terén – kimagasló szinten járultak 
hozzá a nemzet építményéhez. Sohasem fordultak a magyarság ellen, 
ezért, valamint a közösségi, egyéni teljesítményük okán, tisztelet és meg-
becsülés illeti őket mind a múltban, mind a jelenben.

Ruda Gábor tanár, oktatáskutató, a Muravidék Baráti Kör Kulturális 
Egyesület elnöke zárszavában jólesően állapíthatta meg, miszerint a ta-
nácskozás során a magyarként való megmaradás lényegi kérdéseit sike-
rült megragadni. Terveink szerint Kárpátalján és az Őrvidéken folytató-
dik a sorozat. Szólt a szervezet tucatnyi korábbi hasonló Kárpát-medencei 
– közöttük a 2014 őszi eszéki és a 2015 tavaszi zentai – konferenciájáról, 
azok köteteiről is.

s

Amíg az első rendezvény a felnőtt és egyetemista korosztályt célozta meg, 
addig a párhuzamosan zajló másik a középiskolásokra összpontosított. 

Venczel József, az erdélyi magyar társadalomtudomány megalkotója, 
102 éve született Csíkszeredában. A nehéz sorsú tudós az első erdélyi táj- 
és népkutatás vezetője, a Hitel című nemzetpolitikai szemle szerkesztője, 
majd a Bolyai Tudományegyetem alapító professzora volt. Márton Áron 
püspök koncepciós perében őt is elítélték, raboskodása, majd a margóra 
szorulása két évtizedig tartott. Megromlott egészségi állapotban már 
csak rövid ideig dolgozhatott kutatóként, majd életének hatvanadik esz-
tendejében elhunyt. Születésének 80. évfordulóján, majd a centenárium 
alkalmából jelentékeny megemlékezések zajlottak, amelyekről és a mun-
kásságáról a Honismeret hasábjain is beszámoltunk.

Nos, a szülőváros, pontosabban a Sapientia EMTE Csíkszeredai 
Karának Társadalomtudományi Tanszéke – Venczel szellemi hagyatékát 
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továbbvíve – immár harmadik esztendeje megrendezi a Venczel József 
Társadalomtudományi Vetélkedőt a középiskolások számára. A 2015. évi 
verseny témája a Nagyszüleink és a digitális technológia volt. A vetélkedő 
védnöki tisztét az e tudósítás első felében ismertetett konferencián is 
érintett Kósa István dékánhelyettes töltötte be, szervező-koordinátora 
pedig Telegdy Balázs, a tanszék oktatója, Venczel-kutató volt. A zsűriben 
Nistor Laura docens, Ádám Gyula fotográfus és Bálint Beáta szociológus-
hallgató foglalt helyet.

A vetélkedőt két fordulóban bonyolították le: először egy mobiltelefon-
nal készített filmet vagy fényképsorozatot kellett készítsenek a diákok, 
amely a verseny címében megfogalmazott kérdéskörhöz kapcsolódott.  
A továbbjutott csapatok a második fordulóban három területen mérték 
össze a tudásukat: számot adtak a globalizáció szociológiai irodalmában, 
valamint Venczel József életművében való jártasságukról, utóbb pedig esz-
szé formájában prognosztizálták a digitális technológia lehetséges jövőjét.

A fődíjat: egy-egy táblagépet a Búzás Mercédesz és Kovács Zsolt 12. 
osztályos tanulók összetételű csapat nyerte.

Ők a csíkszeredai Venczel József Szakközépiskola diákjai, felkészítő ta-
náruk pedig Patakiné Péter Andrea volt. E sorok írója, aki Venczel József 
életművét három évtizede kutatja, szintén hármuknak nyújtotta a kezdet-
től felajánlott személyes különdíját, miután ők képviselték a leghívebben a 
résztvevők közül Venczel József keresztény és nemzeti értékrendjét. A ta-
nulmányi versenyt számos egyén és szervezet támogatta még.

Meggyőződésünk, hogy mind a tanácskozás, mind a vetélkedő 21. szá-
zadi korszerűséggel szolgálta a nemzetiségi megmaradás, egyben az 
„utánpótlásnevelés” ügyét. 

„A közös múltra, a közös gyökerekre  
kell építeni a közös jövőt!”

Kárpátmedencei együttélési konferencia

A címben jelzett gondolatot Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
elnöke ajánlotta figyelmünkbe 2016 júniusában az Országház Felsőházi 
termében, amikor is „Együttélési modellek a Kárpátmedencében” címmel 
kétnapos konferencia zajlott. A tanácskozás két kezdeményezés találkozá-
sa nyomán valósult meg. Egyfelől a Magyar Néprajzi Társaság egyedülálló 
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kiadványsorozata: „A magyarországi nemzetiségek néprajza” a 2015. esz-
tendőben túllépte a folyamatos megjelenés negyvenedik esztendejét, így a 
127 éves civil szervezet szerette volna méltóképpen megünnepelni a jeles 
évfordulót. Másfelől az erdélyi magyarörmények egy két esztendővel ez-
előtti marosvásárhelyi konferencián már kifejezték óhajukat, hogy való-
suljon meg annak folytatása az anyaországban. Végül is a Miniszterelnökség 
háttérintézménye, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet lobbi-munkája tette 
lehetővé, hogy egy keretbe foglalva sor kerülhessen a színvonalas rendez-
vényre. Az első nap helyszínét a Néprajzi Múzeum, a másodikét pedig a 
fővédnök, Kövér László házelnök révén a Magyar Országgyűlés biztosítot-
ta, rangot adva ez által is a tanácskozásnak.

A tudomány és a közélet jeles személyiségeinek megnyitó- és záróbe-
szédei nyomatékosították a meghirdetett téma fontosságát. Így Kemecsi 
Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója, a Magyar Néprajzi Társaság fő-
titkára, házigazdaként rámutatott, hogy térségünkben az államhatárok 
közel sem jelentenek nemzethatárokat, ezért az itt élő népcsoportokat a 
fokozott együttműködési készség és a sokszínűség jellemzi, a hagyo-
mányőrzésnek pedig kiemelt, identitásőrző szerepe van. Utalt arra is, 
hogy a kontinens országai közül csak Izland az egyetlen, melynek állam-
határain belül nem élnek nemzetiségek. Köszöntötte a megjelenteket 
Szili Katalin, az Országgyűlés egykori elnöke is, aki jelenleg a Minisz-
ter elnökség nemzetpolitikai államtitkárságán autonómia koncepciók ki-
dolgozásán dolgozik. Hangsúlyozta, hogy a magyar nemzet példaértékű 
a Kárpát-medence együttélési modelljeiben, egyfelől az országon belüli 
mai megoldásaival, másfelől mert sok magyar él az anyaország határain 
kívül. „Mutassuk meg, hogyan lehet együtt élni ruszinnak, örménynek, né
metnek, horvátnak, szlováknak, és valamennyiünknek együtt, akik egyet
len dologért küzdünk: megőrizni mindazt, ami a sajátunk” – fogalmazott.

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntő-
jében elmondta: az a szándékuk, hogy a nemzetiségi mozaikok bekap-
csolódjanak a magyar nemzet egészébe, s együtt, teljes képet alkothassa-
nak. Eközben meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ezek a 
darabok ne veszítsék el saját, önálló formájukat, színüket. A közös múlt 
arra tanított többek között, hogy ha „meg tudjuk becsülni a velünk élő 
nemzetiségeket, akkor hatalmas eredményekre vagyunk képesek együtt”, a 
nemzeti és etnikai kisebbségek pedig a magyarság ügyének élharcosai 
lesznek – vonta le a következtetést az államtitkár, aki a 13 nemzetiséget 
anyanyelvén köszöntötte.

Megjegyezte: ugyanakkor voltak olyan időszakok a magyar történe-
lemben, amikor külső és belső erők megpróbálták elhitetni, hogy a más 
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nemzetiségekhez tartozó honfitársaink ellenségek. A magyar kormány 
célja az integráció, nem pedig a nemzetiségek asszimilációja. Ezt bizo-
nyítja a nemzetiségi önkormányzati rendszer, valamint a nemzetiségi 
szószólók jelenléte is az Országgyűlésben. A megmaradásukban viszont 
a legnagyobb felelősség a nemzetiségek tagjaira hárul, hogy képesek le-
gyenek megfogalmazni kéréseiket a kormány irányában. 

Fontosnak tartotta elmondani, miszerint a magyarság és a nemzetisé-
gek közös érdeke a megbonthatatlan jelenlegi lakossági összetétel, kérve, 
hogy közösen álljanak ellent az EU szándékának, amely az országba 
kényszerítene menekülteket. Hinnünk kell abban, hogy a magyarországi 
nemzetiségek felkarolásával, valódi, garantált közösségi jogok biztosítá-
sával olyan példát állíthatunk, amely követendő lehet a szomszédos or-
szágok számára is a magyar kisebbségekkel való viszony kialakításában. 
Joggal várjuk el azt, hogy a határon túli magyarok megkapják a többségi 
nemzettől a nekik kijáró tiszteletet és jogokat.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetője, Szász Jenő hangsúlyozta, 
hogy az Intézet jelmondata: „Felelősséggel és hűséggel!” a közös Kárpát-
hazára vonatkozik, amelyet jelképesen a Szent Korona köt össze. Azt 
mondta, fontos, hogy a magyarországi jó példát meg tudjuk mutatni a 
külvilágnak a külhoni magyar közösségek érdekében. A közös múltra, a 
közös gyökerekre építendő közös jövő egyik legfontosabb alapja a keresz-
tény gyökérzet, ami Európa modernkori kihívásaira tekintve különösen 
fontos. A volt székelyudvarhelyi polgármester szerint felelősséggel, hű-
séggel kell szolgálnia mindenkinek a közösségét, s azt gyarapítva kell át-
adnia unokáinak. 

Köszöntőt mondott még Turgyán Tamás örmény szószóló, aki úgy 
véli, az együttélési modell többet jelent az autonómiánál, hiszen az 
együttműködésre alapul. Az első nap zárszavát Fuzik János, az Ország-
gyűlés Magyarországi Nemzetiségek bizottságának elnöke, a második 
napét Bali János, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kutatási igazgatója 
tartotta.

A tanácskozás négy, egymást követő ülésszakát Horváth Sándor nép-
rajzos-muzeológus, a Magyar Néprajzi Társaság nemzetiségi szakosztály-
vezetője, Székely András Bertalan, „A magyarországi nemzetiségek nép-
rajza” kiadványsorozat főszerkesztője, Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum 
főigazgatója, a Társaság főtitkára, valamint Balogh Balázs, az MTA Böl-
csé szettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének igazga-
tója vezette.

Az első két szekcióban a hazai nemzetiségek egy-egy reprezentatív 
képviselője mutatta be saját közösségét, villantott fel kiemelni valókat a 
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históriájukból, hagyományaikból. Így a bolgárokról Doncsev Toso, a ci-
gányokról Daróczi Ágnes, a görögökről Diószegi György Antal, a hor-
vátokról Horváth Sándor, a lengyelekről Sutarski Konrád szólt. A né-
metség jellemzőit Manherz Károly, az örménységét Fancsali János, a 
románságét Martyin Emília, a ruszinságét pedig Telenkó Bazil Mihály 
referátumából ismerhettük meg. A szerb nemzetiségről Rusz Boriszláv, 
a szlovákról Király Katalin, a szlovénről Mukicsné Kozár Mária, az 
ukránról pedig Hartyányi Jaroszlava tárta elénk a gondolatait.

Hangsúlyozták a nyelv, a történeti tudat, az oktatási és kulturális in-
tézményrendszer, a hitélet, a közgyűjtemények, az anyanemzeti kapcso-
latok szerepét az önazonosságtudat megőrzésében. Többen rámutattak a 
befogadó magyar nemzettel való sorsközösség tényeire, Trianon negatív 
hatására, a sajtóban való megjelenítésük torzításaira a maguk közösségét 
illetően.

Az Erdélyben együtt élő népek közül négynek az önszerveződési 
modelljére összpontosított a harmadik ülésszak. A székelyek kilenc év-
századig fennállt, nagyfokú autonómiájának jellegzetességeit Pál Antal 
Sándor mutatta be. Az erdélyi örmények önigazgatásának évszázadait 
B. Garda Dezső előadásából ismerhettük meg. Spielmann Mihály az ot-
tani zsidó közösségek belső életére, egyben értékteremtő tevékenységé-
re irányította a figyelmet. Kálmán Attila az Árpád-kortól a 19. századig 
hatékonyan működött szász Universitas sokoldalú bemutatására vállal-
kozott.

A tanácskozás utolsó része a valamennyi hazai nemzetiséget érintő, 
általánosabb kérdéseket taglalta. Így Paládi-Kovács Attila a Kárpát-
medencei nemzetiségi kutatások történetét foglalta össze, külön rámu-
tatva a liberalizmus és a globalizáció minden nemzeti identitást eltün-
tetni szándékozó törekvéseire a múltban és a jelenben egyaránt. Bereczki 
Ibolya a magyarországi tájházak rendszerét, azon belül a jelentékeny há-
nyadot kitevő nemzetiségi intézményeket mutatta be. Eperjessy Ernő 
előadása „A magyarországi nemzetiségek néprajza” tanulmánykötet-so-
rozat 1975-től datálható eredményeit vette számba, amelyet jól fémjelez 
az eddig megjelent 138 kiadvány. Közülük német: 30, szlovák: 23, román: 
16, együttes délszáv 1993-ig: 10, horvát: 14, szerb: 7, szlovén: 6, cigány: 16, 
közös kisnemzetiségi – bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin: 9, magyar 
válogatás: 7. A döntően anyanyelvű alsorozatokat összefogó és irányító 
főszerkesztők: 1973–1985-ig Balassa Iván, 1986–1992-ig Ujváry Zoltán, 
1993 és 2011 között Eperjessy Ernő, 2011-től pedig Székely András Bertalan. 
A konferencia záróakkordjaként bemutatásra kerültek a sorozat 2016-
ban megjelent legújabb könyvei. A horvát kötetről Horváth Sándor, a 
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szerbről Rusz Boriszláv, a közös bolgár–görög–lengyel–örmény–ruszin 
kiadványról Székely András Bertalan kötetszerkesztő beszélt.

Kísérő rendezvényként az első napon többórás folklórműsort adtak 
elő a magyarországi nemzetiségek – főként hagyományőrző – énekes, 
hangszeres és táncművészei. Különleges gesztus volt a hazai görögség ré-
széről, hogy a Néprajzi Múzeum részére Görögországban elkészíttette a 
talán legismertebb népi hangszerük, a buzuki, mesterváltozatának egy 
példányát. A kimagasló hírű mester, Panagiosz Varlasz és Angelidisz 
Vaszilisz, az Országos Görög Önkormányzat kulturális örökségért fele-
lős alelnöke ünnepélyes körülmények között nyújtotta át a hangszert 
Kemecsi Lajos főigazgatónak az Országház Felsőházi termében.

A rendezvény – amelyen a jelentős számú hazai nemzetiségi és magyar 
mellett, mintegy húsz erdélyi örmény gyökerű is részt vett – a jelen lévők 
általános véleménye szerint, jól szolgálta a történelmi Magyarország né-
pei múltjának és jelenének, néprajzi és társadalmi jellegzetességeinek az 
ismertebbé tételét, az egymás közötti kommunikációt. Ahogy egy felvi-
déki tudósítás rámutatott: „A konferencia nemes gondolata – a nemzetisé
gek és a többség együttélési modelljének kialakítása, optimalizálása a foly
tatásban – a határon túli magyarok által lakott országokban teljesedhetne 
ki hasonló konferenciák szervezésében a jövőben.”
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Ünnepi alkalmakkor  
– közös dolgainkról

xyx
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Az isaszegi Ady-szobor avatásának margójára1 

Isaszeg várossá válásának második évfordulóját ünnepeljük. De mitől is 
város egy város? Vannak formális követelményei a várossá nyilvánítás-
nak – ilyenek az infrastruktúra fejlesztése, az oktatás, az egészségügy, a 
munkahelyteremtés, az üzlet- és szolgáltatási hálózat és így tovább. 
Talán nem állok egyedül azzal a véleményemmel, hogy sokkal fontosabb 
mindaz, ami a fejekben, a lelkekben, az itt élők kisebb-nagyobb közössé-
geiben zajlik. Ha – Ady szavaival – „itt valahol, ott valahol”, jó dolgokért 
összeszövetkezve, „négy-öt magyar összehajol”, akkor történhet valami 
szép, valami jó.

Településünkön már nagyközség korában példaértékű hagyományá-
polás folyt: gondoljunk csak a népzene, a tánc, a szokások évtizedek óta 
folyamatos ápolására, a fényességes szabadságharcunk győztes csatájá-
nak az évről-évre megismételt újravívására, a két történelmi egyház vagy 
a Falumúzeum körül kialakult példás összefogásra. Ma már tucatnyinál 
is több civil szervezet munkálkodik a város csinosításán, élteti tradíció-
inkat, emel emlékjeleket a köztereinken, temetőnkben vagy épp a közeli 
erdőben. És vannak adakozó kedvű vállalkozók, akik támogatóként e 
kezdeményezések mellé állnak.

Nos, megítélésem szerint elsősorban a KULTÚRA, a szellem az, amely 
egy várost várossá tesz. A világ, amelyet magunk köré építünk, a nyel-
vünk, a viselkedésünk, az ünnepeink, a képekben, szobrokban, épületek-
ben, a torkunkból felhangzó, a mieinkével egybecsengő, közös énekeink-
ben, írásművekben, észjárásban megnyilvánuló sajátosság – amelybe 
természetesen belefér a velünk együtt élő, más nyelvű, más kultúrájú, más 
vallású ember megbecsülése is.

A közösségünkért tenni akarás nem hiányzik Isaszegen, ezért is sze-
rethető ez a település. Ápoljuk testvérkapcsolatainkat a határon túli ma-
gyar és lengyel barátainkkal. Vagyunk azonban néhányan a városban és 
környékén vitézek és lovagok, akik más országos és határon átnyúló vér-
keringéseknek is a részei vagyunk. Így sikerült ma délelőtt a Képesfánál 
a Történelmi Vitézi Rend, most pedig itt, a Nemzedékek Emlékparkjában, 
a Kultúra Lovagrendje tagjaival együtt újabb építőkövet hozzátennünk a 
POLISZ városfalába. 

1 Elhangzott Isaszegen, 2011. július 2-án, Csoma Gergely Ady-mellszobrának le-
leplezése alkalmából, az Ady Endre és a Görgey utcák kereszteződésében álló 
Nemzedékek Emlékparkjában.
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A Lovagrendet életre hívó Falvak Kultúrájáért Alapítvány a ’90-es évek 
eleje óta munkálkodik a magyar nyelv és kultúra Kárpát-medencei és 
azon átnyúló fejlesztésén, immár négy földrész, döntően magyar ajkú ci-
vil szervezeteit és személyiségeit bekapcsolva egy közös tevékenységbe. 
Mi, a magyar kultúra 485 lovagja és apródja – pedagógusok, könyvtáro-
sok, művelődésszervezők, írók, művészek, katonák és tudósok – tesszük 
a dolgunkat, ki-ki a maga őrhelyén.

Az Alapítvány és Isaszeg városa az elmúlt évben együttműködési 
megállapodást írt alá, miszerint az önkormányzat támogatást nyújt az 
alapítvány nemes célkitűzéseihez, az utóbbi pedig a városnak adomá-
nyozza a mellettünk magasodó szobrot. Kicsoda is az alkotó, Csoma 
Gergely? Nem más, mint kiváló lovagtársunk, aki Varsóban és Buda -
pesten végezte képzőművészeti tanulmányait. Köztéri szobrai, dombor-
művei közül talán elég, ha Álmos fejedelem, Szent István, Karácsony 
Sándor, Domokos Pál Péter, Németh Géza vagy Antall József monumen-
tumát említem meg. 

Harmincöt éve járja Moldva falvait és örökíti meg kötetekben, saját 
fényképeivel a csángómagyarok szívszorító életét. Negyven év után ő volt 
az első, aki magyartanárként elment oda, az Isten háta mögé, és nyel-
vünk pallérozásával megpróbált a gyermekek beolvasztásának gátat vet-
ni. Ténykedésével természetes módon vívta ki az ott élő, megfélemlített 
szülők tekintélyét, de a román tanügy és a rendőri szervek nem éppen 
jóhiszemű érdeklődését is. Ennek ellenére négy évig tanított, gyermektá-
borokat vezetett, és köztéri szobrokat emelt a magyarságtudat erősítése 
céljából.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány felkérte Csoma Gergelyt egy Ady-
mellszobor megfaragására. A tiszteletdíjából a művész befejezhette hatodik 
csángó témájú könyvét, a szobor eredetije pedig a zempléni Kovács vá gá-
son került felállításra. Az Ady-szobor művészileg engedélyezett műkő-vál-
tozataiból az elsőt a baranyai Görcsönydobokán avatták tavaly ősszel, 
szintén az Ady Endre utcában, a III. Európai Kultúra Napján. A második-
ra pedig most kerülhet sor, itt Isaszegen, a ma átadásra kerülő Nemzedékek 
Emlékparkjában. 

Mivel még egy hónapja sincs, hogy Trianon gyászos évfordulóját sike-
rült a Nemzeti Összetartozás Napjának pozitív gondolatával társítanunk, 
e szobor kapcsán sincs másról szó. A már szintén elcsatolt terület, a par-
tiumi Érmindszent szülötte üzen nekünk, hogy „őrzők, vigyázzatok a 
strázsán!” A művész a romániai forradalom idején ott volt a segélyszállít-
mányokat Erdélybe vivő anyaországiak között, és mint említettem, ne-
gyedik évtizede karolja föl a legárvább, legkeletibb magyar népcsoportot. 
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Az alapítvány pedig az általa működtetett kárpátaljai magyar vasárnapi 
iskola költségeire fordítja a szobor ellenértékét.

Köszönjük Isaszeg nevében e többszörösen lovagias tetteket, és hall-
gassunk meg Csoma Gergely előadásában ez alkalomból egy gyönyörű 
Ady-verset.

Görög örökség1

A magyarság ősei – görög hittérítők jóvoltából – már jóval a honfoglalás 
előtt állandó kapcsolatban álltak a kereszténység bizánci formájával.  
A bizánci rítusú kereszténység szabadon működhetett az Árpád-korban, 
a Kárpát-medencébe érkeztek hittérítők Bizáncból is. Hierotheosz görög 
szerzetes volt a magyarok első keresztény püspöke. Az első kolostorok az 
egyházszakadás (1054) után is görög szerzetesek munkáját dicsérik.  
A Szent Gellért legenda szerint Ajtony vezér „Maros városában monostort 
épített Keresztelő Szent János tiszteletére. Apátot helyezvén abba, görög 
barátokkal, az ő törvényük és szertartásuk szerint.” Az Árpádok alatt az 
egész országban létesültek görög kolostorok és monostorok, ez a veszp-
rémvölgyi monostor I. István magyar királytól származó, görög nyelvű 
okleveléből is kiderül. Bár nem a bizánci rítusú kereszténység lett az ál-
lamvallás, a magyar királyok csak a XII. századtól mondtak le a főpapok 
kinevezési jogáról a pápa javára. A dinasztikus kapcsolatainkra csak két 
példát említenék: Szent László király lányát, Piroskát kérte feleségül 
Alexiosz Komménosz császár a fia, Joannes számára, akit halála után an-
nak fia, Manuel követett a trónon. IV. Béla uralkodónk felesége pedig 
Laszkarisz Mária volt, a nikeai császár leánya.

Görögök a Karlócai béke (1699) után nagyobb számban kerültek Ma gyar-
országra, eredetileg mint török alattvalók, mert nálunk kedvező adó fizetési 
feltételek mellett nyílott módjuk kereskedni. Foglalkoztak a dohány-, bor-, 
szarvasmarha- és gabonakereskedelemmel, de érdekeltek voltak a sószállí-
tásban és a faúsztatásban is. Telepeiket a főbb kereskedelmi útvonalak men-
tén hozták létre: legnagyobb számban Pesten, Tokajban, Kecske mé ten, 
Szegeden, Szentesen, Karcagon, Miskolcon, Győrben, Vácon, Balassa-
gyarmaton éltek. Érdekességként említem, hogy görög kereskedő nyitot-
ta meg az első szegedi kávéfőzdét 1739-ben. A görög származású bárók, 

1 Elhangzott a budapesti Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér termében, 2013. 
november 26-án, a „Görög örökség” című kulturális est megnyitójaként.
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így a Sina-család is, a Magyar Tudományos Akadémia alapításától a pesti 
árvízkárosultaknak nyújtott segítségig, nagyon sok mindenben támo-
gatták a magyar ügyeket.

Nem akarom elvenni Dr. Diószegi György barátom kenyerét, így abba 
is hagyom a példákat, ami a hazai görög–magyar együttélés valóban ti-
zenegy évszázados históriájából még hosszan sorolható lenne. Hadd 
idézzem viszont föl egy igen mély benyomásomat, amit négy évvel ez-
előtt a Budapest Történeti Múzeumban szereztem. Abban az élményben 
részesültem ugyanis, hogy a Görög örökség – a görög ortodox diaszpóra 
Magyarországon a XVII–XIX. században című páratlan kiállítást megte-
kinthettem. Ennek a csodálatos anyagnak az összeállításában, rendezé-
sében és támogatásában többek között A Görög Kultúráért Alapítvány is 
részt vett. A kiállítást, azóta mindkét ország több városának a közönsége 
megcsodálhatta, többek között a magyarországi görögség egyik kibocsá-
tó települése, Kozáni vagy maga Athén.

Az alapítvány immár második évtizede a két kultúra közös jellemzői-
nek a felmutatásán fáradozik. Tagjai között ott találjuk a zenész-filozó-
fust, a jogász-történészt, a vendéglős-közgazdász-lírikus-sportriportert, 
a pszichológus-vokalista pedagógus vizuális szakértőt vagy a banki jog-
tanácsost, akiket a különbözőségük ellenére összeköt a görögség és a ma-
gyarság egyidejű szeretete. Koncertek, tánc-előadások, filmbemutatók, 
nyelviskola beindítása jelzik az út első állomásait, amelyeket azután az 
Agóra című görög kisebbségi kulturális folyóirat elindítása, irodalmi es-
tek, könyvkiadás követ. A második világháborús utolsó görög diaszpóra 
érkezésének a hatvanadik évfordulóján az alapítvány ezerarcú elnöke: 
Angelidisz Vaszilisz – művésznevén Zeusz – 2008-ban máig emlékezetes, 
nagyszabású rendezvénysorozatot szervez a Magyar Művelődési Intézet, 
a Néprajzi Múzeum, a görög nagykövetség és az anyaország intézményei-
nek a közreműködésével. Zeusz A Görög Kultúráért Alapítványnak nem-
csak a kuratóriumi elnöke, hanem valóságosan is a LELKE, világszerte 
koncertező, alkotó muzsikus, énekes, táncos, a kezdeményezések mozga-
tórugója, aki többek között egy ciklusban a Fővárosi Görög Önkormányzat 
alelnöki tisztét is betöltötte, egy évig pedig a Nemzetiségi Kulturális 
Szakértői Tanács társelnöke is volt.

Ismeretterjesztő előadások sora kíséri a további útjukat, amelyeken a 
magyar–görög kapcsolatrendszert a legkülönbözőbb társadalmi rétegek 
számára megvilágítják. Táncházakban, komolyzenei koncerteken nép-
szerűsítik a görög kultúrát, így a gödöllői Királyi Kastélyban Lakis 
Laftsis és a Magyar Barokk Savaria Orchestra közös koncertjére kerül 
sor, amelyet azután DVD-n és CD-n is megörökítenek. Hasonlóan 
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messze hangzó tettük Németh Pál: Paralages (Variációk) c. zeneművé-
nek a világpremierje.

Dr. Sasvári László, Dr. Diószegi György és fia, Dr. Diószegi György 
Antal műveinek a megjelentetésével a hazai görögség kultúrtörténeti 
emlékeinek a megörökítése, a két nép kapcsolatainak a széles körben 
való ismertté tétele terén – többek között a ma bemutatásra kerülő film 
elkészítésével – elévülhetetlen érdemei vannak A Görög Kultúráért 
Alapítványnak. E hídépítő munkát értékelte a polgári kormányzat, ami-
kor Angelidisz Vaszilisznek 2011 Szent István napján a Magyar Arany 
Érdemkereszt, Dr. Diószegi György Antalnak pedig tavaly március 15-én 
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta. Az előbbi 
úr érdemei közül már többet elsoroltam, utóbbiról még annyit, hogy a 
magyarországi görögség történetének, a közös magyar–görög múlt és 
nemzetbarátság feltárásának, kutatásának, publikálásának, valamint tár-
gyi emlékei bemutatásának a három évtizedes munkájáért kapta az elis-
merést. Mindkettejük tevékenysége beleillik abba a sorba, amelynek je-
gyében a görögség előző nemzedékei évszázadok óta jó patriótaként a 
magyar hazáért, mint szabadságharcos katonák, nemesemberek, jó ügyek 
mecénásai, a kultúra, a művészetek, a tudomány, a sport vagy akár a két-
kezi mesterségek területén hihetetlenül sokat letettek a magyar haza 
asztalára.

Távol álljon tőlem bármiféle megkülönböztetés az egyes közösségek-
hez tartozók, így a magyarországi nemzetiségek vonatkozásában is. De 
számos kortárs görög vagy görög származású honfitársunkat megismer-
ve alakult ki bennem a meggyőződés, hogy a lengyelek a ruszinok és a 
magyarörmények mellett talán a görögök azok, akikre a kezdetektől fel-
tétel nélkül számíthattunk. Nem véletlenül mondhatjuk tehát velük kap-
csolatban is: Görög, magyar – két jó barát… Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Nemzetiségi Főosztálya és a magam nevében – a 
nemzetbarátság őszinte híveként – gratulálok Önöknek a mai est meg-
szervezéséért. Az idei Advent közeledtével Isten áldja Mindannyiukat!
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Kettős hűségben1

Vannak emberek, akiknek megadatott, hogy jóval megelőzzék a saját ko-
rukat. A ma ünnepelt Tököly-Popovics Száva – korabeli magyar kereszt-
név-fordítással: Sebő – vonatkozásában már a Tököliánum megalapításá-
nak századik évfordulóján megállapították Újvidéken, hogy nagy 
műveltségével fél évszázaddal megelőzte a kortársait. Adódott is ebből 
konfliktusa elég, de mindez nem kérdőjelezi meg az eszméi, elképzelései 
helyességét. A mai tanácskozás sokoldalúan megvilágítja majd a mun-
kásságát, jómagam inkább az életmű néhány olyan vonatkozására irányí-
tanám rá a figyelmet, amelyeket mi, mai szerbek és magyarok, a kapcso-
latainkban példaként a szemünk előtt tarthatunk.

A Popovics-család még az 1400-as években költözött Magyarországra, 
és a Csepel-szigeti Tökölön telepedett le, innen kapta később a Tököly 
nevet. Az első ismert tagja, Popovics Jován, részt vett Budavár győzelmes 
ostromában, a vitézsége elismeréséül az Arad környéki szerb határőrség 
kapitányává nevezték ki, egyben nemesi címet is kapott. Nevéhez fűző-
dik Arad legrégebbi épületének, az ottani Rácz-fertály városrész Szerb 
terén álló, Szent Péternek és Pálnak szentelt ortodox templomnak az ala-
pítása. Dédunokája a helyőrség parancsnokaként, a zentai csata előtt a tö-
rö kök mozgásáról vitte a hírt Savoyai Jenőnek, hozzájárulva ezzel a győ-
zelemhez. 

Szeretném aláhúzni, hogy a török elől befogadást nyert magyarországi 
szerbség évszázadokig olyan királyi privilégiumokat élvezett, amelyek a 
Határőrvidék egyfajta területi és a görögkeleti egyház vallási autonómiá-
ját, széles körű önkormányzatiságot és a szabad vallásgyakorlatot bizto-
sították a számukra. Tudjuk azt is, hogy Buda országos kormányzati köz-
pontként, Pest pedig, mint regionális és kulturális centrum, fontos 
helyszíne volt a szerb polgári és nemzeti ébredésnek. A tömbben élő ta-
báni közösségük kézművesei, szőlőművelői mellett, hivatalnokokat is 
adott a kormányszervek, a városi magisztrátus és a görögkeleti püspök-
ség számára, de az újonnan alakult szerb fejedelemség államigazgatása is 
gazdagodott budai szakemberekkel. A pesti kereskedőréteg egytizede 
balkáni szerb eredetű volt a 19. század első felében – olvasható a ma itt is 
megszólaló Ress Imre dolgozatában. A Magyar Tudós Társaság megala-
pítása kimutathatóan ösztönözte az itteni szerbséget a nemzetiségük 

1 Elhangzott a budapesti Tökölianumban, 2011. november 25-én, a „Tököly Száva 
és kora a mai tudomány tükrében” című nemzetközi konferencia üdvözlő beszé-
deként.
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hasonló felemelkedését szolgáló Matica Srpska létrehozására Pesten 
1826-ban, amely épp ennek az épületnek az elődjében székelt sokáig.

Tököly Száva életművében a legfontosabbnak talán azt érzem, hogy 
lehet úgy a népünk javát szolgálnunk, hogy egyben hűek vagyunk 
a közös hazához, és szorgalmazzuk a velünk együtt élő többséggel 
vagy kisebbséggel az együttműködést. A magyarországi szerbség 
első jogtudósa, a pesti egyetemen szerzett oklevelének, majd a doktorá-
tusának az aradi megvédése után Csanád vármegye aljegyzője lett. 1790-
ben a temesvári szerb nemzeti – egyházi és politikai – kongresszuson 
nemességi képviselő, az ellenzék meghatározó alakjaként szót emelt a 
korábban említett közösségi jogok törvénybe iktatása mellett. A magyar-
sággal való kiegyezést szorgalmazta tehát, és ellenszegült ama császári 
szirénhangoknak, hogy szakítsák ki a Temesi Bánságot Magyarország 
testéből. Kettős hűségét kortársai is nagyra értékelték. 1792-től a magyar 
udvari kancellária főtitkára, az 1800. évi nemesi felkelésben az aradi ez-
red parancsnoka, az 1802-iki országgyűlésben pedig a magyar alkotmány 
védelmezője volt.

Hungarus tudatával tehát jól megfért a szerb közösségével való 
megkérdőjelezhetetlen azonosulás. 1801-ben visszavonul az állami 
hivatalból. Néhány év múlva lefordítja Watson Rómaiak Spanyolországban 
című könyvét, amelynek előszavában a szerb állam megújításának a 
programját írja le. Erős társadalmi elit létrehozásának a tervét vázolja fel, 
amely népét az európai vérkeringésbe kapcsolhatná be. Független és dús-
gazdag emberként jövedelme jelentős részét szegény, de tehetséges diá-
kok és egyetemisták iskoláztatására fordította. Nem részletezem a 
Tököliánum történetét, de az itt működő Szerb Intézet és mai rendezvé-
nye a bizonyíték arra, hogy máig élő mindannak a hatása, amit Tököly 
mecénásként, tudománypártolóként, műgyűjtőként megalapozott. Nagy -
műveltségű, hat nyelven beszélő értelmiségi volt, a később Újvidékre köl-
tözött Szerb Matica első vezetője. Ahogy néhai Vujicsics Sztoján barátom 
könyvéből kiderül, a Tököliánum későbbi több mint 400 – főként szerb 
– diplomásának a kiképzési feltételeit nagyrészt az ő mecenatúrája te-
remtette meg.

Mi magyarok és szerbek, a két nép kulturális közeledésének, a 
közös érdekek érvényesítésének az elkötelezett hívét, küzdőjét is 
tisztelhetjük benne. A pesti Matica „beszedái”, zenei kísérettel egybe-
kötött felolvasóestjei a nyilvánosan demonstrált magyar-szerb egyet-
értés jegyében zajlottak. Adakozásai nemcsak szerb, hanem magyar cé-
lokra is jelentősek voltak, hisz fontosnak érezte a debreceni Református 
Kollégium vagy a Magyar Tudományos Akadémia támogatását is. Jókai 
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Mór, Toldy Ferenc és Podmaniczky Frigyes jelenléte a Matica születésé-
nek 100. évfordulóján, Újvidéken is a magyarság tiszteletét fejezte ki az 
életműve iránt.

Kevermesi és vizesi Tököly Száva tehát két nép hű fia volt – hasonló-
képpen a XX. századi szlovén Pável Ágostonhoz –, ünnepeljük tehát a 
személyében, két és fél évszázad után, az áldozatkész szerbet és a jó ma-
gyar hazafit. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetiségi 
Főosztálya nevében eredményes tanácskozást kívánok.

Európa határán1

Már a kiállítás címe is akár vitára ingerelhet. Merthogy egyfelől persze: a 
mediterrán és a kisázsiai térség határa egyben a kontinens határa is, 
ugyanakkor a Balkántól keletre még sok száz kilométeren keresztül foly-
tatódik Kelet-Európa…

Tény és való, hogy a balkániság kifejezés a közelmúltig valami pejo-
ratív csengést is hordozott. A kaotikusság, az egymással háborúzó népek 
lőporoshordó-hangulatának, a nagyhatalmi érdekütközések nyomán, a 
számtalanszor átrajzolt országhatároknak, a közép- és nyugat-európai 
kiszámítható mentalitás, munkakultúra, az autentikus helyett már 
szinte csak feldolgozottság állapotában leledző, így túlfinomult folkló-
ron nevelkedett nyugati fül és szem számára valami idegennek, barbár-
nak tűnő népzenének, néptáncnak, színpompás viseletnek az egyfajta 
lesajnáló szinonimája volt. Rögtön ehhez hozzá kell tennem a távolság-
tartó nyugati személyközi kapcsolatokhoz képest a Balkánon nagyon 
közvetlen ember s ember közötti viszonyulás különbségét is a mentali-
tás összehasonlításakor. 

Hangsúlyoznom kell a múlt időt a fentiekkel kapcsolatban: az im-
már negyvenéves táncházmozgalom példás módon ismertté tette a 
magyar nyelvterületen a balkáni népi kultúrát, hisz fiatalok tízezrei 
sajátították el a tánclépéseket, bújt a fülünkbe az ottani dallamvilág. 
Páratlan népszerűségre tett szert a balkáni fúvós cigányzene is 
Magyarországon. Nagy László műfordítói tevékenysége pedig a bolgár 
és délszláv népköltészetből a leghitelesebb magyar népnyelvére ültette  
át e gyöngyszemeket, amelyek közül nem egy, épp Sebő Ferenc és a 
halhatatlan Halmos Béla munkássága nyomán énekelt versként is 

1 Elhangzott a Balkán Hangja Kulturális Egyesület azonos című fotókiállításának 
megnyitójaként a Budai Vígadóban, 2013. október 10-én.
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hallatlanul sok emberhez jutott el már a nyolcvanas években. Nagy-
szerű érzés volt néhány hete a kecskeméti bolgárok által emelt közté-
ri Nagy László-szobrot felavatnunk.

Volt tehát mire építenie az elmúlt tizennyolc évben a Balkán Hangja 
Kulturális Egyesület önkénteseinek. Mondhatnám azt is: nyitott kapu-
kat döngettek, amikor e sokszínű kultúra megismertetését tűzték ki 
Magyarországon. Bár a hitvallásukban előítélet és diszkrimináció le-
döntéséről beszélnek ezzel kapcsolatban, nem gondolom, hogy oly nagy 
falakba ütköztek volna, hisz a Kárpát-medencében mindig is jellemző 
volt a számos nép, nyelv, vallás együttélése, döntően megbecsülése.  
E Szent István-i hagyományba nagyon is belefért a keleti és nyugati ke-
reszténység, a muzulmán és zsidó rítus egyidejűsége, a kettős vagy töb-
bes identitás.

Jól teszik tehát, ha a szívükhöz legközelebb álló világ népszerűsíté-
sén dolgoznak. Mindig jó benyomásokkal távoztam a rendezvényeikről, 
örömmel hallgattam a lemezeiket, forgattam a naptárjaikat. Fontosnak 
érzem, hogy néhány éve nyitottak a legkisebbek korosztálya felé is, a 
Balkán Hangocska kezdeményezésükkel a karácsonyi ünnepkör szoká-
sait is felmutatják. A fesztivál részeként minden évben több helyszínen, 
több időpontban lépnek fel az ország különböző pontjain, középpontba 
helyezik a nemzetiségi önkormányzatokkal, csoportokkal, a balkáni 
országok fellépőivel is az együttműködést.

Öröm körülnézni az immár hatodik alkalommal megrendezésre ke-
rülő fotópályázatuk kiállításán. Ahogy a rendezőktől hallom, az idén 52 
alkotó közel 600 képe közül kellett válogatniuk. Nem lehetett könnyű 
dolguk a fődíjas és a kategória-győztesek kiválasztásakor. Köszönöm, 
hogy két év eltelte után ismét gratulálhatok a rendezőknek s a pályázat 
nyerteseinek. Vigyék tovább ezt a sajátos, jóízű és jó illatú, természet 
közeli világot mindazon helyszínekre, ahol a későbbiekben megfordul a 
tárlat. A fővédnök, dr. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár úr és a magam nevében a 
fotókiállítást ezennel megnyitom.
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A szőlősgazdák és a nemzetiségiek  
közös ünnepére1

Látszólag kissé messzebbről indítom a mondandómat, de a valóságban 
egyáltalán nem. A Mátrától látótávolságnyira, Átányban, valami gyönyö-
rűséges és példaszerű indult el, és folyik javában. Aki a Csillagfalu Köz-
hasznú Egyesület honlapját megnyitja, rögtön megcsapja ennek a nagy-
szerűségnek a szele. A népi kultúra és a keresztényi értelemben vett 
testvériség középpontba helyezésével az ottani lokálpatrióták elhatároz-
ták, hogy komolyan veszik Európát, az európaiságot. Hogyan is? Sze-
retnék, ha a gazdasági és pénzügyi alapokon létrejött Unió gondolkodá-
sába „beépülne, és meghatározója lenne az az új szellemiség, mely politikai 
nézetektől függetlenül a nép a népnek tiszteletén alapul úgy, hogy megma
radjon minden nemzetiség identitását biztosító, szülőföldjét körülölelő 
eszmei határ.“

Felismerték, hogy „akik meg tudták tartani identitásukat, mindmind 
egy nagyszerű közösség, akik elhozták közénk népük kultúráját, mellyel a 
Szentkorona határain belül évszázadokon keresztül gyarapították, színesí
tették és erősítették a nemzetet. Építészetük egyedisége, motívumaik, népi 
ünnepeik, ételeik, történelmi és népi kultúrájuk olyan kincs, amit meg kell 
becsülni, amit, akiket jól megérdemelt rangon kell kezelni. 

Vannak, kiknek ősei már a honfoglalókhoz csatlakoztak, és vannak né
pek, akiket az eltelt ezer esztendő alatt az ország feldúlásait követően kirá
lyaink hívtak az elpusztított területek benépesítésére, de vannak, akik a 
történelmi viharok során menedéket kerestek és kaptak hazánkban.“

A nemzetközi hírű néprajzi jellegzetességekkel bíró falu határának ős-
gyepén egy olyan skanzen készül, amely nemcsak jeles ünnepeken, hanem 
folyamatosan élettel lesz teli. Valamennyi ház udvarán az adott nemzeti-
ség lobogója jelzi majd, hogy kinek a portája. A parasztházak berendezé-
sei és használati tárgyai korhűek lesznek. E házak és a hozzá tartozó 
egész porta az anyaországokból ideszállított, megszentelt földre 
kerülnek: Csillagfaluban 13 nép anyaföldje egyesül. Csillagfalu olyan 
program tehát, amely a megvalósulása során a Magyarországon élő nem-
zetiségek bevonásával kíván hidat teremteni, azok anyaországainak népei 
között, a hihetetlenül gazdag népi építészetük, a motívum-, szokás- és íz-
világuk, kultúrájuk bemutatásával.

1 Elhangzott Érden a VI. Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Találkozó kö szön tő je ként 
2014. május 17-én, az Érd-ófalui pincesoron.
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Mivel Csillagfalu és dr. Surján László úr, az Európai Parlament néppárti 
alelnökének a Charta XXI mozgalma nyíltan vállalja az egy húron pendü-
lést, jómagam is nyomatékosítani szeretném, hogy egyetértünk az alapve-
tésükkel, hogy „mi, a Kárpátok ölelte térben élő középeurópaiak, az elmúlt 
évezredben gyakran változó országhatárok közé szorultunk. Történelmünk 
viszontagságai közepette megtapasztaltuk az összetartozás és a közös mun
ka örömét, de a megosztottság és a viszály keserveit is (…) A kölcsönös meg
értést nehezíti, hogy nem ismerjük egymás kultúráját, történelmét.” 

Jól ismerték fel, „hogy a nemzeteink közötti, a XXI. században oly igen 
fontos kiengesztelődés megvalósítása elsősorban magánemberektől, civil 
szervezetektől, illetve az egyházaktól várható.” A négy éve létrehozott 
Megbékélési Mozgalmuk hét országból származó kezdeményezői tudatá-
ban vannak a jövendő nemzedékek iránti felelősségüknek, ezért az egy-
más iránti ellenségeskedés helyett a megbékélés útját választották. 
Ahogy fogalmaztak: „Ragaszkodunk anyanyelvünkhöz, történelmünkhöz, 
kultúránkhoz. Nem megszüntetni, hanem elfogadni akarjuk különbözősé
geinket. Azt reméljük, hogy egyre többen felismerik: egymást támogatva 
megerősödünk, egymással tusakodva Európa peremére szorulunk.”

Nos, megítélésem szerint Érden valami nagyon hasonló folyik. Ahogy ta-
valy is tapasztaltam, együtt vonultak itt jókedvvel és egyetértésben görögke-
letiek, katolikusok, reformátusok, rácok, horvátok, németek, szerbek, bolgá-
rok, ruszinok, lengyelek, szlovákok és bukovinai székelyek. A szőlővirág 
nyílása köszöntésének a jelentőségéről a rendezvény motorjai, Hudák Mihály 
és Ágnes elmondták, hogy „ez a földművesek egyik legnagyobb ünnepe, amely
lyel levezetik a soksok munkával járó fáradságot. A szőlővirág egyben a meg
újulást is jelképezi. Most dől el a termés, a jövő, ezért is töltjük ezt az időt a 
mulatozással az elvégzett munka jutalmaként.”

A boldoggá avatás útján járó, idén 110 éve született Bálint Sándor sze-
gedi néprajzos professzor írta le: „KözépEurópa egyetlen útja az univerza
lizmus, a népek és kultúrák mellérendeltsége és szövetsége, a nyelvi esetle
gességeken fölülemelkedő szolidarizmus, a keresztény hit és európai múlt 
közösségében való újjászületés… Az én testvéreim mégis a horvátok, a szlo
vákok és a románok akkor is, amikor szembe kerülünk egymással. Nekünk 
tudnunk kell, hogy ugyanaz a föld táplál bennünket, és ugyanaz a világ te
kint le ránk. Nekünk tehát rendbe kell tennünk dolgainkat békésen, tisztán, 
türelemmel és teljes megértéssel.”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil 
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága nevében, a fenti gon-
dolatokkal kívánok Önöknek gyönyörű szőlővirág ünnepet és nemzeti-
ségi találkozót, a gazdáknak pedig jó termést, sok napsütést.



K  136  L

Eperjessy Ernő születésnapjára1

Ernő bátyám!

A munkásságodat a mai ünnepi alkalmon sok oldalról körüljárják, így jó-
magam – bár a forgatókönyv szerint a humán csúcsminisztérium nemze-
tiségi államtitkársága nevében is szólok – személyesebbre fognám.

Emlékezetem szerint jó három évtizede ismerjük egymást. A ’80-as 
évek első felében kapcsolódtam be, előbb mellékállásban, majd főállás-
ban az akkori Állami Gorkij Könyvtár Nemzetiségi Kutatócsoportjának 
munkájába, közös barátunk, a hazai nemzetiségkutatás máig kimagasló-
an fénylő csillaga, Joó Rudolf politológus hívó szavára. Nos, az ott folyó 
vizsgálatok során kerültünk először kapcsolatba, hiszen Te akkor már 
sok éve a magyar államigazgatás egyetlen korabeli nemzetiségi részle-
gén, a művelődési tárca Nemzetiségi Önálló Osztályán dolgoztál. Tudjuk, 
a jelenkori hazai horvát, szerb, szlovén, szlovák, német, román értelmi-
ség derékhada a Te szervezésedben jutott el anyaországi egyetemekre, s 
hazajőve e közösségek legöntudatosabb rétegét képezik. Ezért lehetnek 
hálásak neked, emiatt emlegetnek ma is szeretettel számos velünk együtt 
élő nép körében.

A másik az az empátia és tolerancia, ahogy a nemzetiségek anyanyelvi 
és kulturális identitását megjelenítő törekvésekhez viszonyultál. Sokunk 
tapasztalata, hogy nem a bürokrata, hanem az ember szólt belőled vala-
mennyi néppel kapcsolatban. Ugyanakkor mindig hűséges voltál hazád-
hoz, Magyarországhoz, és a magyarság fájdalmaival, örömeivel egyaránt 
osztoztál.

A Te nevedhez is fűződnek a Balassa Ivánnal, Krupa Andrással, 
Ujváry Zoltánnal közösen szervezett békéscsabai nemzetközi néprajzi 
nemzetiségkutató konferenciák. A lebonyolítás és a későbbi kötetekbe 
rendezés nem kismértékben Eperjessy Ernő szervezői és szerkesztői 
keze nyomát viselik. Milyen kár, hogy ennek a nem csupán Kárpát-
medencei, közép-európai, hanem kontinentális jelentőségű tanácsko-
zássorozatnak – sajnos elsősorban anyagi okokból – vége szakadt! Nos, 
Békéscsabán is több ízben találkoztunk, ahogy ama kötetek oldalain és 
más nemzetiségkutató eszmecserék terében is számos esetben együtt 
szerepeltünk.

Öröm volt a tiszteletre méltó életműved újabb s újabb tekintélyt pa-
rancsoló tartalmú s terjedelmű darabjait egymás után kézbe venni az 

1 Elhangzott a Néprajzi Múzeumban 2014. szeptember 26-án a 85 éves dr. Eper-
jessy Ernőt köszöntő rendezvényen.
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elmúlt évtizedben. Ezekről bőségesen szó esik a mai nap során, de mind-
annyiunk számára egyértelmű, hogy a kibocsátó somogyi közösség, azon 
belül is a puszták népe, a cselédség társadalmi rétege áll a szívedhez leg-
közelebb. Már a gyermekkorodban megtapasztaltad a több nép egymás-
ra hatását a szellemi és tárgyi kultúrában, így természetszerűen szívtad 
magadba a magyar mellett a horvát és cigány örökség tiszteletét. A Téged 
mindig jellemző szerénység megint csak olyan erény, amellyel csak a leg-
nagyobbak rendelkeznek, és aki csak szót váltott veled, lehetetlen volt 
nem észrevennie.

Kutatóként, majd a nemzetiségi kultúrákkal foglalkozó kormánytisztvi-
selőként volt szerencsém látni azután azt a lelkiismeretes tevékenységet, 
amelyet a Magyar Néprajzi Társaság nemzetiségi szakosztályának az élén 
végeztél a ’70-es évek elejétől. Ilyen minőségedben váltál a főszerkesztőjé-
vé „A magyarországi nemzetiségek néprajza” kiadványsorozatnak, amely-
nek a százat jóval meghaladó német, szlovák, román, horvát, szerb, szlo-
vén, bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin, ukrán, cigány és magyar nyelvű 
meg tematikájú – nemcsak néprajzi és folklór, hanem a társtudományok 
megközelítéseit is befogadó –, sokszor interetnikus tanulmányaival a nem-
zetiségtudomány világszerte megbecsült szériája. Jóleső érzéssel próbál-
tam egyengetni először hivatali minőségemben a lehetőségeinkhez képest 
a soron következő kötetek megjelenését. Megtisztelő volt számomra, ami-
kor e szerteágazó logisztikai munka összefogására a személyemet javasol-
tad utódként néhány esztendeje. Ígérem, hogy az első tíz gondozott könyv 
után a jövőben is a legjobb tudásom szerint igyekszem megszolgálni a bi-
zalmadat és a Társaság bizalmát.

Ernő bátyám! Tartson meg a Teremtő még nagyon sokáig jó erőben, 
egészségben! Isten éltessen!

Egy hajóban1

Talán nem alap nélküli, ha azzal a személyes vonatkozással kezdem, 
hogy én erre a tájra hazajövök, hisz az 1984. évi magyar–szlovén közös 
nemzetiségkutatás óta számtalanszor jártam a Rába-vidéken és a Mura-
vidéken, akár tudományos, akár civil, akár kormánytisztviselői minősé-
gemben.

1 Köszöntő beszéd Szentgotthárdon, a Rába-menti Szlovén Napon, 2013. szep tem-
ber 7-én.
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A héten a magyar UNESCO bizottság tagjaként a testület közgyűlésén 
több olyan gondolatot is hallottam, amelyekre ma is szeretnék kitérni. 
Az ENSZ eme humán szakosított szerve párizsi közgyűlésének az élén 
Bogyay Katalin nagykövet áll, aki, többek között, nyomatékosította, hogy 
mindenütt, mindenki számára a legfontosabb a maga identitásának a 
megmutatása. Visy Zsolt professzor pedig arra mutatott rá, hogy ami az 
embert emberré teszi, az a kultúra, a nélkül nem tudjuk magunkat meg-
határozni. Illeszkednünk kell a Kárpát-medence többi kultúrájához, a vi-
lág kultúrájához, úgy, hogy közben megőrizzük önmagunkat. A Kárpát-
medence minden nyelve egyidejűleg többségi és kisebbségi nyelv, ami – a 
hátrányai mellett – páratlan lehetőséget hordoz az interferenciákra, az 
interetnikus kapcsolatok építésére, a tolerancia gyakorlására.

Rudaš Jutka maribori egyetemi oktató legutóbbi kötetében olvastam, 
miszerint: „a kultúra… célja a közösség identitásának a megőrzése. Az em
beri létezés csakis a kultúra talaján, a társadalom keretei közt képzelhető 
el. A kultúra összekapcsolja a személyes identitást a közösségi tapasztalat
tal… a velünk együtt élő mások kultúrájának, nyelvének tisztelete nem hal
ványítja, nem csorbítja a társadalom összetartozását, hanem inkább fo
kozza, megerősíti azt… az egyes országok kohéziója a sokféleség minél 
nagyobb vállalásán és tiszteletben tartásán múlik. Figyelembe kell venni 
azt a tényt, hogy az egyén az adott társadalmon belül többféle identitással 
is rendelkezhet, főleg ott, ahol több más nép és nyelv él egy területen egy
más mellett vagy keverten.”

Csaknem harminc év Rába-vidéki és muravidéki tapasztalatai mon-
datják velem, hogy az e térségben élő emberek önazonosságában jól 
megfér, egymást nem zárja ki az egyidejű szlovén és magyar kötődés, kü-
lönösen, ha az egyiket sem akadályozzák, hanem ösztönzik. Jó alkalom a 
saját kultúrájuk megőrzésére, fejlesztésére az immár huszadik alkalommal 
megrendezésre kerülő Rába-menti szlovének találkozója, amely nem 
csupán a ma itt élők, hanem az elszármazott földijeik kapcsolattartásá-
nak, együttlétének az alkalma is.

Nem véletlenül az elsőként köttetett meg Magyarország és a szomszé-
dai között a kisebbségvédelmi egyezmény s az alapjain létrejött magyar–
szlovén kisebbségi vegyes bizottság, amelyet azóta számos hasonló köve-
tett más relációkban. Ha vannak is vitáink, azok mindig emberi hangon, 
a másik fél szempontjainak a figyelembe vételén, tiszteletén alapulnak – 
így készülünk az októberi, következő ülésre is. Tizenegy évszázad jó 
együttélése, közös történelme predesztinál erre. 

A Rába mentén élő szlovén és a muravidéki magyar közösség rég  óta 
együttműködik. Abban, hogy igazi barátok vagyunk, legutóbb az alsólendvai 
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Népújság egyik nyári száma erősített meg, amelyben Goran Larnsak szlovén 
olvasó állt ki mellettünk. Az apropó erre egy Bécsben élő publicista – csak 
nevében Lendvai – dokumentumfilmjének a bemutatása volt a szlovén köz-
szolgálati tévében, amelyben gyalázta Magyar országot és a magyar nemze-
tet. Az azt visszautasító, testvéri megnyilvánulás indítéka a babitsi „vétkesek 
közt cinkos, aki néma” attitűd volt, amit észre kell vennünk, és lélekben meg-
szorítanunk a kezét.

Egy mondat erejéig, búcsúzóul ismét visszautalok az UNESCO Magyar 
Nemzeti Bizottságának közgyűlésére: Bencze Lóránt akadémikus az esz-
mék, kultúrák koegzisztenciáját ajánlotta figyelmünkbe, amely magasabb 
minőség, mint bárminő integráció vagy asszimiláció. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért fe-
lelős helyettes államtitkára, dr. Latorcai Csaba és a magam nevében szeretet-
tel köszöntöm Önöket, egyben tartalmas együttlétet kívánok.

Rilke magyar vonatkozású  
megzenésített művének előadása elé1

Sok nemzetet érintő, hazánkban lezajlott világtörténelmi jelentőségű ese-
ménynek a szintén európai ág-bogakkal rendelkező irodalmi, zenei leképe-
zéséről kellene néhány percben Önökhöz szólnom. E többé-kevésbé lehetet-
len feladat súlyát éreztem 2013 tavaszán, amikor az MTA Zenetudományi 
Intézetbeli ősbemutató előtt Várady Mária művésznő először felkért a fela-
datra, mégis az iránta s társa, Szőke István rendező, és nem utolsósorban 
Szilasi Alex zongoraművész iránti tiszteletből igent mondtam.

Hol is kezdjem? Ezelőtt több mint három évtizeddel, 1984-ben mint egy 
nemzetközi kutatócsoport tagja jártam először Szentgotthárdon, ahol azon-
nal megragadta a figyelmemet a templom mennyezetén Dorfmeister István 
freskója a szentgotthárdi csatáról. Azután hetekig művelődésszociológus-
ként terepmunkát végezve a rábavidéki szlovén falvakban, a nép ajkán, epi-
kus emlékezetében, később a szakirodalomban is találkozhattam az ütközet-
tel összefüggő legendákkal, mondákkal, hivatkozásokkal. Azután sokszor 
visszatérve, lehetetlen volt nem észrevennem a mai határ osztrák oldalán, a 
Schlösslbergen, azt a tizenöt méter magas kőkeresztet, amely ugyanennek az 

1 Bevezető a Várady Mária és Szilasi Alex által, Szőke István rendezésében szín-
re vitt „Ének Rilke Kristóf zászlótartó szerelméről, haláláról” című melodráma 
előadásához. Elhangzott az Óbudai Társaskörben. 2017. február 23-án.
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emlékére épült. Trianon fintora, hogy a csatát, bár az egész világ szentgott-
hárdiként jegyzi, osztrák sógoraink nagyfalvai / mogersdorfi eseményként 
sulykolva, a maguk dicsőségére igyekszenek kisajátítani…

Egyszóval: 1664-ben a Habsburgok szervezte európai haderő nagyje-
lentőségi győzelmet aratott a török seregek fölött. Akkoriban a kontinen-
sen dúló török háborúk fő hadszíntere a három részre szakított Magyar-
ország volt. Mohács (1526) és Mezőkeresztes (1596) után első ízben 
sikerült vereséget mérni az oszmán hadakra, ami végül is a későbbi teljes 
visszaszorításuk első állomásává vált. 

Az európai seregek élén Raimondo Montecuccoli állt, a hadvezér mellett 
a francia de Coligny és a rajnai főparancsnok, von Hohenlohe szerepe ma-
gaslik ki, de velük egy sorban említhető Johann von Sporck tábornoké, a 
magyar Csányi Bernát várúr, Esterházy Pál, későbbi nádor, Nádasdy Ferenc 
országbíró és V. (Lotharingiai) Károly herceg neve. A keresztény oldalon a 
császári csapatok mellett francia, szász, sváb, bajor, brandenburgi, cseh, 
horvát, piemonti olasz, spanyol, németalföldi, magyar és szlovén tiszteket, 
lovasokat, tüzéreket, gyalogosokat találunk. Velük szemben sorakozott fel 
a Köprülü Ahmed nagyvezír, Izmail budai pasa – a szultán sógora – és má-
sok irányította oszmán had, amelyben a birodalom jellegéből adódóan 
nemcsak törökök, hanem tatárok, szerbek, szkipetárok – vagyis albánok –, 
bosnyákok, bolgárok, románok – közöttük a moldvai / havasalföldi fejele-
delem –, perzsák, sőt renegát magyar hajdúk is szolgáltak. Az ütközet a 
mai magyarországi szlovén lakta települések (Szentgotthárd, Rábatótfalu, 
Felső- és Alsószölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Permise, Kétvölgy), 
valamint az említett Nagyfalva térségében zajlott.

A fentieket azért éreztem fontosnak kiemelni, hogy a csata európai je-
lentőségére hívjam fel a figyelmüket. További hadtörténeti fejtegetések 
helyett már csak annyit, hogy dacára a diadalnak, Bécs – birodalmi meg-
gondolásokból – rövidesen megkötötte a vasvári békét, amely meghagyta 
az addig meghódított török területeket. Cserbenhagyta ezzel a magyar 
királyságát, elmulasztva annak felszabadítását, odadobva ez által a 
Velencei Köztársaságot is. Nemcsak hazánkon söpört végig óriási tiltako-
zási hullám, hanem visszatetszést váltott ki számos német rendben, a 
franciák pedig egyesen szégyenteljesnek minősítették. Mivel előbb az 
eszéki híd, majd Zrínyiújvár is áldozatul esett az osztrák érdekeknek, 
Zrínyi Miklós, Habsburg-ellenes szervezkedésbe fogott. Ezután röviddel 
a Csáktornya melletti kursaneczi erdőben, rejtélyes körülmények között 
halálra sebezte egy vadkan. Nem sokkal később a testvére, Péter és más 
főurak vezette Wesselényi-féle összeesküvést is leleplezte az udvar, hogy 
azután kemény megtorló intézkedéseket foganatosíthasson.
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A történelmi háttér megvilágítása után ugorjunk nagyot az időben. 1875–
1926 között élt egy nagyszerű osztrák költő, Rainer Maria Rilke. Mivel édes-
anyja régi prágai patríciuscsalád, édesapja pedig karintiai osztrák katona-
tiszt volt, eleve a német és a cseh nyelven szocializálódott, ehhez jött még a 
francia, majd az orosz nyelv elsajátítása. Európai látóköre segítette hozzá, 
hogy megújítsa a lírát és a prózát, nagyfokú műveltséget szerezzen az eszté-
tika, a filozófia, a képzőművészet terén, saját művekkel gazdagítva azokat. 
Járt Tolsztojnál Oroszországban, Rodin személyi titkáraként élt Párizsban, 
több ízben, Bécsben, Grácban, azután Svájcban, Bajorországban, az osztrák 
mellett felvette a csehszlovák állampolgárságot is. Bejárva a földrészt, töb-
bek között a budapesti Zene akadémián is tartott sikeres előadást a költé-
szetről.

Nos, ez a nagyszerű ember családi hagyományul kapta, hogy egyik 
ősük, bizonyos Christoph Rilke von Langenau, Montecuccoli ármádiájá-
nak tagjaként mint zsoldoskatona részt vett a szentgotthárdi csatában.  
A fiatal kornétás (a szó eredetileg kürtöst, de később zászlótartót, zász-
lóst jelentett a katonai rangok között) személye a gyermekkorától izgatta 
Rilkét, ezért nem véletlen, hogy idővel megihlette, s talán a legszebb mű-
vét is róla írta. Az „Ének Rilke Kristóf kornét szerelméről és haláláról” című 
alkotás műfaját Hege dűs Géza professzor ritmikus, olykor versbe forduló 
költői elbeszélésnek nevezi. Rilke ezt a líraian dallamos kispróza-román-
cát, amelyet 1896-ban egy éjszaka alatt írt meg, csak hét év múlva tette 
közzé. Akkor viszont valóságos bestseller-sikert aratott vele. Végigolvasva 
a szöveget, jómagam is megerősíthetem, a lelket magával ragadó, nyelvé-
ben, életérzésében ma is korszerű műalkotás!

A verset 1914-ben egy másik kiválóság, bizonyos Casimir von Pászthory, 
megzenésítette. Mivel gyakorlatilag teljesen ismeretlen hazánkban, szük-
ségét érzem néhány mondattal ráirányítani a figyelmüket. A német nyelvű 
Wikipedia magyar zeneszerzőként tartja számon, így e vonatkozást ezen a 
helyen is nyomatékosítanunk kell. 1886-ban Budapesten született, a Királyi 
Kúrián vezető kormánytisztviselő édesapa és a hannoveri német eredetű, 
Liszt-tanítvány, zongoraművész édesanya gyermekeként. Családi okokból 
a középiskoláit Nürnbergben, a jogi, majd zeneakadémiai tanulmányait 
Bécsben végezte. Bejárván Európát, majd Kis-Ázsiát, a bécsi konzervatóri-
um csellótanára lett. 1953-ban egyetemi tanári címet kapott. Operáit, bal-
ettjeit, melodrámáit, zenekari, kamarazenekari, zongora- és dalműveit 
Grácban, Salzburgban, Bázelben, Weimarban, Karlsruhéban és más jeles 
zenei helyszíneken mutatták be, illetve adták ki.

A Pászthory–Rilke-féle partitúra francia nyelven nagyon sok kiadást 
megért. Az internet szerint melodráma, más megközelítésben opera 
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műfajú darab kottája kalandos úton jutott el nemrég Magyarországra. 
Szilasi Alex nagyon átgondolt alkotásnak tartja, amelyben a zene és a 
próza sokszor egymást követően csendül fel. Ahogy Várady Mária fogal-
mazott: „minden érzelmi és értelmi vonulat saját zenei motívummal je-
lenik meg, amelyek vissza-visszatérnek”. A mű tehát recitativóból és kí-
séretből áll.

Mielőtt átadnám a szót Várady Máriának, a ma Tamási Áron Színháznak 
nevezett sepsiszentgyörgyi teátrum korábbi művésznőjének és a világhírű 
zongoraművésznek, zeneakadémiai tanárnak, Szilasi Alexnek, hadd emlé-
kezzem magam is a rendezőre. Hajtsuk meg fejünket a szintén Erdélyből 
hozzánk érkezett Szőke István előtt, akitől néhány hete búcsúztunk az óbu-
dai sírkertben. Ő állította színre Rilke ma hallható, látható remekét, mint 
ahogy számtalan nagyszerű darabot, közöttük a napjainkban is műsoron 
lévő Jézusfaragó ember című Nyirő-drámát vagy Székely János Dózsáját. 
Lelke bizonyosan jó érzésekkel figyeli mindazt, ami ezen az ihletett estén 
történik.

Végül engedjenek meg néhány összefüggő idézetet Nietzsche A tragédia 
születése című könyvecskéjéből: „a zene (…) a dolgok még alakot nem öltött 
sűrűjét, magvát, vagyis a dolgok szívét adja vissza (…) a recitativót úgy kell 
meghatároznunk, hogy az az epikus és a lírai előadásmód egyvelege, mégpedig 
korántsem valamilyen összetartó, szilárd ötvözet, amely ilyen különnemű dol
gokból elő sem állítható, hanem csupán külsőlegesen összeillesztett mozaik
szerű képződmény, amilyenre példát sem a természetben, sem pedig tapaszta
lataink területén nem találunk (…) A recitativóval újra felfedezni vélték az 
eredeti ember beszédmódját; az operával pedig a hazáját ennek az idillien, 
avagy heroikusan jó lénynek, akinek valamennyi tettét egyúttal a természetes 
művészösztön vezérli, aki minden közlendőjéhez énekel is egyet, hogy azután, 
akár a legcsekélyebb érzelmi mozdulata, izgalma, megindultsága alkalmával, 
tüstént teljesen kieressze a hangját.”2

Kezdődjék tehát a játék!

2 Nietzsche, Friedrich: A tragédia születése. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986. 
134., 155–156. pp.
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Bronzba öntött irodalmi híd1

Nem kis fába vágták a fejszéjüket, amikor – Ajka, Iszkáz, Vésztő és a fő-
város után, újabb helyszínen – vállalkoztak Nagy László köztéri szobrá-
nak a felállítására. A választás kiváló volt, hiszen a 20. század eme költő-
óriásánál többet nemigen tett más a bolgár líra hazai megismertetéséért. 
Amikor a mai avatásra készültem, csak megerősödött bennem ez az is-
meret, hiszen Nagy László – ipar- és képzőművészeti, majd bölcsész ta-
nulmányai után – már egy saját verseskötettel a tarisznyájában kereke-
dett föl a negyvenes évtized végén hosszabb időre, hogy a balkáni 
országban tanulmányozhassa a bolgár költészetet. Ő maga így vall erről: 
„Mikor Lengyelországból Różewicz, Bulgáriából Nevena Sztefanova jött 
hozzánk írói ösztöndíjjal, akkor utaztam Szófiába, 49 őszén. Szerencsémre 
háziasszonyom, Zsana Nikolova, az irodalom tanára, először a népkölté
szethez vezetett, mondván, hogy Goethe csak a szerbeket fedezte föl. 
Bolgárul a népköltészetből tanultam, bolgárok mondják, hogy kicsit archa
ikusan beszélek. Fordítani kezdtem a balladákat, s rájöttem, kell ehhez 
megfelelő nyelv is. Átolvastam a magyar népköltészetet. Esztendeig dol
goztam (…) Kisebb megszakításokkal másfél évet töltöttem Bulgáriában.”

Ha ehhez hozzátesszük, hogy később is gyakran visszajárt, és a folklór 
mellett tucatnál jóval több 19. századi, valamint kortárs bolgár költő ver-
seit ültette át magyarra, akkor joggal tekinthetjük a bolgár literatúra 
egyik legfontosabb közvetítőjének e hazában.

Mielőtt a műfordításainak a jelentőségét kissé kibontanám, engedjenek 
meg Nagy László saját lírájáról, erkölcsi tartásáról néhány gondolatot. Az 
elmúlt évszázad egyik legnagyobb hatású költőjének tartották már a saját 
korában, hiszen gyorsan kijózanodva a kor diktálta eszményekből s a világ 
elsilányosodásából, példaszerű biztonsággal vette számba a maradandó 
értékeket, teremtett egyszerre ősi és modern poézist. Sokrétű, gazdag él-
ményvilágot volt képes illúziók nélkül összekapcsolni a látomásos-metafo-
rikus dalaiban a remény, a cselekvés eszményével. Mitikus jelleg, tragikum 
és fenségesség az, amit az életmű méltatói kiemelnek az esztétikai minő-
ségéből, amelyből a groteszk, az irónia, a játékosság sem hiányzott. 

A tisztaság, a szépség, a tehetség az, amit kiszolgáltatottnak látott már 
akkor, amikor erre kevesen figyeltek föl itthon s a földrész, a világ más 
tájain. A kultúra veszélyeztetettsége – különösen a mi kis népeinké – az-
óta csak fokozódott, a művész érzékenysége tehát mérőműszerként 

1 Köszöntő beszéd a kecskeméti bolgár önkormányzat Nagy László szoboravatá-
sán, 2013. szeptember 20-án
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jelzett a 60-as, 70-es években valami nagyon igazat. A hazájáért és az 
emberiségért egyaránt aggódott, ezért kapaszkodott a gyökereinkbe. 
Kortársai is észrevették, hogy az ő organikus felfogása valósította meg a 
magyar költészetben a legteljesebben, a legnagyobb erővel a bartóki mo-
dellt: az ősinek és a korszerűnek az ellentéteket is magasrendű művészi 
harmóniában összefoglaló szintézisét. Az igazságszeretet, az ember és 
természet bensőséges kapcsolata, a keresztény liturgia és a pogány kori 
elemeket is megőrző népi kultúra egyidejűleg hatott a szemléletére.

A költő, akinek legalább kétszer akkora a műfordítói életműve, mint az 
elmondottak szerint kimagasló saját lírája, miként magyarázta ezt? 
„Emlékszem, a kezdet kezdetén kíváncsi voltam, hogy tollam alól az idegen 
vers hogyan szól magyarul. Később a fordítás volt a kenyerem, de nem 
mondhatom, hogy teljes kényszerűségből. Még később (…) iparkodtam, 
hogy egyegy nyelvterület költészetét, amit már megízleltem, erőm szerint 
ciklussá növeljem. (…) Megköszönöm az örömöt és tudást, melyet a világ 
költészetéből szereztem, virrasztva sokszor az éjszakában. Néha adtak in
gert az írásra ezek a más nyelvű versek.” A mindössze ötvenhárom eszten-
dőre szabott életének a fordítói szakasza az ókori kínaitól a kortárs ame-
rikai líráig, a balkáni népekétől a finnugor nyelvrokonokéig széles skálát 
ölel föl. Hitvese és pályatársa, Szécsi Margit szerint Nagy László valóban 
a mindenséget valósította meg magyarul.

Visszatérve a bolgár vonatkozásokra, bevallottan hatott az alkotói te-
vékenységére a bolgár műköltészet, de különösen a folklór: „A fordítás, 
nekem, mint költőnek, arra volt jó, hogy egy népköltészet lényegét jobban 
megismerjem. Noha a bolgárokéról van szó, gyakran gondoltam arra, hogy 
a népköltészet még napjainkban is ösztönözhet, hasznos lehet a legújabb 
lírára (…) soksok arcát ismerni kellene végre. Cifrálkodása mellett észre
venni ékességét, realizmusa mellett absztrakcióit, világossága mellett rej
tett áttételeit.” Így születhettek a költő olyan meghatározó hosszúversei, 
mint a Menyegző, amely egy neszeberi élményből született, és a minden-
kori ifjúság egyetemes érvényű, küzdelmes beszéde a romlás és rombol-
tatás ellen, emberibb ideák mellett, a jövő diadaláért.

Hogy milyen megtermékenyítőleg hatott Nagy László a maga korának 
és az utókornak a fiataljaira, elég, ha csak azt említem, hogy számos nép-
dalfordítását énekelt versként dúdolták, saját verseit pedig bolgár vagy 
délszláv dallammal. Sebő Ferenc pl. Sólyom-ének címmel 1984-ben bol-
gár közreműködéssel adta ki a nagylemezét az ő énekelt verseiből. Maga 
a költő pedig csillogó szemmel volt jelen a táncházmozgalom születésé-
nél. Mi sem bizonyítja jobban Nagy László mesterségbeli tudását, mint a 
következő, példaként kiragadott bolgár népköltészeti fordítása:
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Sajátunknak érezzük, hisz akár magyar népdal is lehetne, olyannyira 
hiteles az átültetés… Ezzel szeretnék köszönetet mondani – az EMMI 
nemzetiségekért felelős államtitkársága és a magam nevében – a kecske-
méti Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatnak. A kulturális 
kapcsolatainkban mától számon fogjuk tartani, hogy e balkáni kőtömb 
alapzatra Valentin Antonov szófiai művész mellszobrát állították fel az 
irodalmaink közötti híd egyik legfőbb pillére, Nagy László emlékére.  
A rokonszenv meg a barátság pedig örökké maradjon meg a magyar s a 
bolgár között!

A lélek madarai

Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsanna több évtizedes grafikusművészi és pe-
dagógusi munkásságát a 2011. évi Magyar Kultúra Napján rangos elisme-
réssel jutalmazták. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának el-
nöke, Nick Ferenc, a budapesti Corinthia Nagyszállóban „A Magyar 
Kultúra Lovagjá”-vá ütötte. Mivel a kitüntetés kezdeményezésében a 
Művészetbarátok Egyesülete központi szerepet játszott, szeretnénk a la-
punk hasábjain közelebb hozni az olvasókhoz a keleti országhatár köze-
lében alkotó művészt.

Fenyvesvölgyiné Tóth Mária Zsuzsanna 1962. március 8-án született a 
bihari Bakonszegen. Az általános iskolát szülőfalujában, a középiskolai 
tanulmányait Püspökladányban folytatta. 1980–83 között a debreceni 

Szól a kakukk, röpdös,
zöldell már a bükkös,
erdő zöldell immár
a Sztáraplanínán.
Hej, zöld erdő sátra,
igazi anyácska!
Legényeket szednek,
katonákat írnak,
írjuk mi magunkat
bükkfa levelére,
erdő, értünk zöldellj,
zöld levéllel födj el,
zölddel és hűvössel,
hej, zöld erdő sátra,

igazi anyácska!
Bolgár legényekre,
gondolj szegényekre
tarka báránykával,
tarka báránykával.
Hej, zöld erdő sátra,
hűsítő forrása!
Erdő, benned járjunk,
légy te a lakásunk,
téged oltalmazzunk,
tisztességgel haljunk,
hej, zöld erdő sátra,
igazi anyácska!   

 (Szól a kakukk, röpdös)
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Tanítóképző Főiskola rajz speciális szakkollégiumán, 1985–86-ban pedig 
a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola rajz kiegészítő sza-
kán szerzett oklevelet. Harmadik felsőfokú végzettségét a budapesti 
Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Főiskola háztartásöko-
nómia–életvitel tanári szakán nyerte el 1997–2000 között. 1986-tól nap-
jainkig Debrecen, Derecske, Bakonszeg és Berettyóújfalu általános és kö-
zépiskoláiban tanított.

A negyedszázados pedagógusi munka mellett az életében meghatá-
rozók a művészetek. Már a püspökladányi Karacs Ferenc Gimná zium-
ban – rajztanára, Répási Róza ösztönzésére –, bekapcsolódott a Vas-
utas Képzőművész Kör munkájába. A műhelyt vezető Topor András 
festőművészt tekinti az első mesterének, akinek a morális kisugárzá-
sa, az alkotás és az alkotó iránti alázata, a nyári táborai elindították a 
pályán. A debreceni képzőben Fekete Borbála művésztanártól sajátí-
totta el, úgy a művészet szakmai oldalának, mint az ismeretátadás 
módszertanának a fogásait. Nagy hatással volt rá Makoldy Sándor fes-
tőművész, tanár egységes világkép szemlélete is, új távlatokat nyitva 
számára a művészi látásmód terén. Cs. Uhrin Tibor festőművész – aki-
től a tűzzománc-technika alapjait sajátította el –, zománcainak a képi 
világa ösztönös azonosulásra késztette, megerősítvén benne a lélek 
mélyebb rétegeiben zajló jelenségek rajzi leképezésének az igényét. 
Zsuzsa a nyíregyházi éveiből Tóth József szigorú szakmai követelmé-
nyei mellett a tanár úrnak a képi kompozícióról átadott tudását idézi 
fel szívesen.

Alkotóként elsősorban tusrajzokat készít, de nem idegen tőle a logó- és 
arculattervezés, a különböző rendezvényhelyszínek ünneplőbe öltözte-
tése, a bábszakkör-vezetés sem, több ízben kiállítások rendezésére és 
megnyitására, valamint zsűrizésre is felkérték.

Könyvillusztrációi mintegy húsz kötetben jelentek meg az elmúlt két 
évtizedben, itthon és a Délvidéken. Mesékhez, tankönyvekhez, minde-
nekelőtt azonban költeményekhez készít rajzokat, utóbbiakat nem egy-
szer be is építve a kompozícióba. Ahogy megfogalmazta: „a líra más vo
natkozásban is szerves része belső életemnek, s szeretném, ha azzá válna 
képeimen is. Mint ahogyan rajzaimon a valószínűtlen képi terek – szándé
kom szerint –, lelki terek; s reményeim szerint szeretném, ha átjárható, ol
vasható lenne korra, nemre, fajra, anyanyelvre való tekintet nélkül: min
denkinek.”

Számos hazai, erdélyi és egy franciaországi kiállításon láthatta műveit a 
közönség. A debreceni költő és lapszerkesztő, Vitéz Ferenc, fontos jellem-
zőket tár fel az irodalom és a képzőművészet egymást megtermékenyítő 
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kölcsönhatásáról F. Tóth Zsuzsanna műveiben: „Mások mellett Pilinszky 
János, Gyurkovics Tibor, Rostás Farkas György versei, vagy éppen Ancsel Éva 
szentenciái (Bekezdések az emberről) adnak inspirációt – nem egyszerűen az 
illusztrációhoz, hanem – a szöveget is a kompozícióba építőgrafikai tovább
gondolásához. F. Tóth Zsuzsa jellemző motívumai között a leggyakrabban 
talán a nőt és a madarat találjuk, de szerkezetépítő szerepe van a növényi or
namentikának is. S mindennek szimbolikus értelme, melyekből az elmúlás és 
a születés fájdalmasan szép, sebzetten is harmonikus párbeszéde vetődik 
elénk (…) az élet és az elmúlás labirintusában keresi maga is az eligazodási 
pontokat.”

A ’90-es évek eleje óta tartó személyes ismeretségünk és közös munká-
ink alapján magam is úgy vélem, hogy a művész-pedagógus ars poeticájá-
nak tengelyében az emberség, az alázat, az elesettek iránti szolidaritás, a 
szeretet és főként a keresztyén hite áll. Visszatérve Vitéz Ferenc műelem-
zéséhez, a grafikus tollvonásaiban „a szakrális felemelkedés szándéka és 
hite szintén meghatározó, a boltíves szerkesztés minden bizonytalanságnak 
értelmet keres, a lélek felfokozott érzékenysége himnuszi magasságokba 
emeli a gyötrődő ösztönit is (…) A képzőművész olvasata itt maga a grafikai 
lap, ha tetszik, egy új vers, és az érzékiség, amit a szavak leginkább csak 
körbejárnak, látható képvalóság lesz. A verseknek és a lírai bölcseletű szö-
vegeknek ezt az új képvalóságát, ízlésbeli (ebben az esetben nemcsak eszté
tikai, hanem szellemi és lelki) átfogalmazását szeretem F. Tóth Zsuzsánál, 
amikor Pilinszkyt, Gyurkovicsot vagy Rostás Farkast rajzol, amikor regei 
(népművészeti és mesemitológiai), illetve archaikus örökségünk szerves vi
lágát álmodja újra.”

Igen, egy ilyen globalizálódó, elidegenedett világban, mint a bennün-
ket körülvevő mostani, különösen fontos a gyökereinkbe megkapaszkod-
nunk. Kós Károly, Makovecz Imre, Csete György organikus építészete, a 
Ghymes és a Csíkzenekar muzsikájának, Berecz András mesemondá-
sának, a jelenkori táncházaink hangulatának a XXI. századi énünkre 
újrafogalmazott, nagyon messziről és mélyről jövő magyarságával, a 
GyőriNagy Sándor kultúrökológus professzor által szorgalmazott szer-
veskultúra-teremtéssel érzem rokonnak Zsuzsa művészetét. Ezt látta 
meg benne Arany Erzsébet főiskolai docens is, amikor organikus művelt-
ségről valló szimbólumaira irányította a figyelmet. A tanárnő bízta meg 
először a cigány irodalomhoz kapcsolódó illusztrációkkal, ami a lehető-
ség mellett azért is vált fontossá, mert közelebb került ez által az ember-
lét lényegének a megértéséhez, egyben alkalmat adott arra is, hogy kife-
jezhesse az együttérzését mindazokkal, akik számára gyakran önmaguk 
jelentik a végzetet…
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Nem csupán a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság kiadványa-
iban – kötetekben és folyóiratában – lelhetők fel Zsuzsa rajzai, hanem 
bekapcsolódott e legnagyobb lélekszámú hazai kisebbség társadalom-
kutatásaiba is. A tanítóképzői szakdolgozata „A hosszúpályi cigány-kí-
sérlet gyermekrajz-anyagának pedagógiai-pszichológiai elemzése” címet 
viselte, a gazdasági főiskolán pedig az előítélettel, az iskola szerepével  
a hazai cigányprobléma megoldása terén foglalkozott a diplomamunká-
jában.

F. Tóth Zsuzsa 2004-ben „az iskola legjobb pedagógusa” címet is el-
nyerte. Bakonszegi lokálpatriótaként – férjével, Fenyvesvölgyi Tamás, 
festőművész-tanárral együtt – a település, a kistérség számos kulturális 
kezdeményezésébe bekapcsolódott, ami az „Isten háta mögötti”, több-
szörösen hátrányos helyzetű falu „lámpásává” teszi őt. A Művészetbarátok 
Egyesülete e közéleti szerepét és grafikai munkásságát egyaránt szem 
előtt tartotta, amikor „A Magyar Kultúra Lovagja” címre javasolta a sze-
mélyét.

Számunkra, az alkotásai üzenetének a befogadói számára, azonban 
legalább ilyen fontossággal bír az azokat létrehozó ember. Bíró Gyula írta 
le róla, hogy „egyéni hangzása nem a formai világában keresendő, hanem 
abban a lelki viszonyrendszerben, ami páratlanul érzékeny. Szenvedélyes. 
Amolyan búvópatakként meghúzódva. Képekben felszínre törve.” Arany 
Erzsébet szerint „egységben látja a világot, annak minden rezdülését, mely 
életre, képre hívta lelkéből azokat a motívumokat, amelyek minden ember 
lelkében azonosak, akármilyen nyelven beszél, akárhol él.” Aki F. Tóth 
Zsuzsa grafikáinak a világát közel engedi magához, annak vállára a lélek-
madarai is leszállnak.

Olvasztó ölelés1

Tisztelettel köszöntöm Önöket, a kiállító és közreműködő művészeket, 
Kozma Simon 55. kiállításának alkalmából.

„…a színes viaszban egy mesevilág kincses képei kelnek életre. A szín és a 
matéria, a tér és a sík minden eleme külön szerepet játszik. Minden kép any
nyi arcát mutatja, ahány pontból nézzük. A domborulatok a rájuk eső fény 

1 Elhangzott 2014. augusztus 28-án Budapesten, a Barrio del Tango Galériában, 
vitéz Kozma Simon „Olvasztó ölelés” című kiállításának megnyitójaként.
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iránya szerint vetnek új és új árnyékot, más a kép reggel, és más este, más 
jobbról, és más középről, megint más, ha közelebbről, vagy ha távolabbról 
szemléljük” – olvashatjuk Kozma Simon egyik méltatója, Révay András 
írásában.

Ki is ez az alkotó, akinek az ötvenötödik kiállításán stílszerűen az öt-
venöt műve előtt állunk? Az akkor már / még Magyarországhoz tartozó 
Kolozsvárt született hetven esztendővel ezelőtt. A művészekben és mű-
vészetekben gazdag kincses város – saját apai nagyapámnak is szülőhe-
lye – nem csupán a tágabb környezetével, hanem a pedagógus és fes-
tőművész édesanya, Pongrátz Anna révén is hatott rá. Tőle örökölte a 
művészet iránti hajlamot és szeretetet, ő irányította első lépéseit a rajzolás, 
a festészet felé. A szülői ház után az Aradi Népfőiskola művészeti szakán 
mélyítette el a mesterségbeli tudását. Sikeres akvarell- és olajfestményei 
után kísérletezett ki egy, csak reá jellemző technikát, amely tudo  másom 
szerint a világon egyedülálló.

Polgári foglalkozása: a fogtechnikusi munka során egy alkalommal 
nem akarta, hogy az olvasztott viasz túlhevüljön, ezért kis vizet öntött 
rá. A látványra máig borzongó örömmel emlékszik: a folyadék szinte „ki-
virágzott”! Attól a perctől fogva ezt a szépséget variálja, ezerféle formá-
ban megosztva velünk, a közönségével. A viaszt – a vízhez, a földhöz és 
az olajhoz hasonlóan – mágikus anyagnak tartja. Tatár Zoltán az Erdélyi 
Napló műelemzője így jellemzi: „Művei formájuk és nyelvezetük szerint  
a viaszfestmény vagy viaszdombormű elnevezést viselhetik. Ez utóbbihoz a 
művész sajátos, egyedi technikát dolgozott ki, hosszú vajúdásokkal teli pe
riódusokon keresztül, de mindenkor a tökéletességet kereső, kutató, a lelki
világát megelevenítő, kifejező módszereket megtalálni vágyó művész amb
íciójával (…) tökélyre fejleszti az ókori görög művészet enkausis (beégetés) 
nevű festészeti eljárását, amellyel építészeti elemeket festettek, vagy az 
egyiptomi múmiák portréinak festészeti módszerét. Kozma Simon megsze
lídítette a forró állapotban rakoncátlanul csordogáló, cseppenő, majd hirte
len szilárduló viaszanyagot. A megolvadt viaszt porfestékkel, gyantával, 
terpentinnel meg ki tudja, csak a művész titkolt segédanyagaival keverve, 
rétegekben, halandó számára idegölő türelemmel hordta a vászonra, amíg 
megszületett az eredeti viaszdombormű.”

Nem szeretném Önöket számadatokkal fárasztani, de sok mindent el-
áruló adat, hogy 23 országban mintegy 800 képét találhatjuk meg. 1972 
óta Románián és Magyarországon kívül többek között Franciaországban, 
Itáliában, Németországban, Szerbiában és az Egyesült Államokban vol-
tak egyéni kiállításai. Műveit pozitív kritikák, egyöntetű közönségsiker 
fogadta. Taranto város díját és Palermoban ASTA-díjat nyert, a Romániai 
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Képzőművészek Versenyén, Aradon pedig első helyezést ért el. Tagja a 
Magyar Képzőművészek Stockholmi Szövetségének. A 90-es évek elejétől 
a Mohács melletti Babarcon él, egy évig Budapesten állandó kiállítása, 
Pécsett pedig galériája volt. 

Aradon tagja volt egy jobbára poétákból álló értelmiségi körnek. 
Ottani méltatói különböző oldalait emelték ki: „A nyugodt, mármár ri
deg felszín alatt Kozma Simon alkotásai  forronganak a mélyben, kezüket 
nyújtják, hogy hozzásegítsenek bepillantani belső világukba, ám senkit 
nem kényszerítenek erre (…) keze között a viasz szépen hallucinál.” 
(Gheorghe Schwartz) „...a formák és a színek szimbiózisa nem zárja ki a 
szimbiózisból a váratlant, a meglepőt. Minden bizonnyal, nagyrészt ebből 
a helyzetből adódik Kozma Simon varázslata.” (Horia Medeleanu)

A technika, a forma mellett azonban az igazi alkotás mélyebb mögöt-
tes világát is fel kell ismernünk. Fellner Zoltán Ákos a művész transzcen-
dens vonzódására figyelt föl: „Kozma Simon szerint nem csupán az embe
ri lélek képes emlékezni, hanem az anyag is. Hamvas Bélával egyetértve 
úgy véli, hogy a teremtett világban minden az isteni szellem leképződése, 
minden testet és lelkeket az isteni világ iránti vágyakozás és az arra való 
titkos emlékezés hat át.” Ahogy egy interjújában ő maga is utalt rá: „A me
taforikusság mindig szerves része volt a művészetemnek. A kis mozdulatok 
tengere tulajdonképpen a spiritualitás tere, ahol a transzcendencia kapcso
latba lép a materiális világgal. Az emberi intimitás voltaképpen közege, 
csatornája ennek a kapcsolatnak. Az ember örökös elrejtettségben él, en
nek következtében mindig felfedezésre vár, egy másik ember által. Ennek 
fájdalmából születik az alkotó és az alkotása. Hasonló ez talán ahhoz a 
fájdalomhoz, amit Krisztus érezhetett, amikor az őt be nem fogadó városo
kat siratta. A művészet számomra örök jelfejtés, mozdulatok felfejtése.” 

A Nobel-díjra jelölt, Herder-díjas román költő, esszéíró, Nichita 
Stănescuhoz Simont barátság és lelki kapcsolat fűzte. A bukaresti alkotó 
több alkalommal ihletett kritikákban méltatta a viaszdomborító barát 
művészetét: „Azon tűnődöm, vajon milyen vérről vall ez a szenvedélyes vö
rös, az északi tájak őszének fehérje vajon milyen hópelyheket rejt, milyen 
régi szomorúság rejtőzik viasz szürkéiben? (…) Miben áll a rajznak és a 
domborításnak ez az ötletes megidézése, a zenei témájú festészetnek, mint 
például a táj, a virágok, amelyek szinte egyegy Bachmotívumot szugge
rálnak? Véleményem szerint mindez együtt a tárgyak költőiségének mág
neses teréből árad, amelyek, ha nem állnak össze szavakká, akkor a jelek és 
a jelképek alárendeltségét érzékeltetik.”

Valószínűleg már túl sokat beszéltem. Hadd búcsúzzam tehát az aradi 
Puskel Péter szavaival: „A tovább gondolható ötletek, a pazar színek, a 
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szuggesztív formák oly gazdagságát tárja elénk, amelyre ritkán nyújt al
kalmat egyéni kiállítás.” Az idézett vélemények hitelét az Önök előtt álló 
ötvenöt alkotás adja, ez az a pillanat tehát, amikor mélyüljünk el vitéz 
Kozma Simon sajátos világában.

Termékeny feszültség1

Közhírré tétetik: Tudja meg mindenki, hogy ez a mellettem álló, havasi 
barnamedve mozgású, erdélyi ember a napokban töltötte be a 67. szüle-
tésnapját, így igencsak jár neki a köszöntés! Tehát: Boldog születésnapot, 
Gyuri!

De nemcsak ezért, hanem mindazért, amit eddig letett az asztalra, s 
amelyből egy kicsiny mustrát itt körülnézve láthatunk. Aranyossy György 
az akkor ismét az anyaországhoz tartozott Nagyváradon látta meg a nap-
világot, de gyökerei a „kincses városhoz” kötötték – kötik ma is –, hisz 
három éves korától ötödfél évtizedet ott élt le. Tanulmányait is a kolozs-
vári unitárius Brassai, majd a Művészeti Líceumban végezte, amelyet 
ugyanitt a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafikai szaka, majd 
a diplomája koronázott meg1970-ben.

Az első hat évet egy reklámstúdió tervezőgrafikusaként töltötte, majd 
következett egy nagyon termékeny másfél évtized, nem akárhol. A mű-
vész ugyanis a kolozsvári Állami Magyar Opera díszlet- és jelmezterve-
zője lett. 65 olyan darabban való közreműködés fűződik a nevéhez, mint 
a Háry János, a Székelyfonó, a Bánk Bán, a Hunyadi László, a János vitéz, 
a Pomádé király új ruhája, a Tosca, a Manon Lescaut, a Lammermoori 
Lucia, a Parasztbecsület vagy a Cigánybáró. De a román Teicu által színre 
vitt Mary Poppinst vagy Koldus és királyfit, vagy Alessandrescu Acteonját 
is említhetném a sorból. 

Rajzkészsége már kora gyermekkorában megmutatkozott. A főiskolán 
Feszt László tanítványa lett, akit máig a mesterének tart. Ő irányította rá 
a figyelmét bizonyos adottságaira, pl. a vonalháló kidolgozásában rejlő 
lehetőségekre. Kántor Lajos eme kolozsvári grafikai iskoláról írta, hogy: 
„nemcsak egyegy sajátos, díszítőjelleggel kimerevített, a kompozíció egé
szében meghatározó szerepet játszó motívum kapcsolja össze őket, hanem 
a rajz biztonsága, a vonalvezetés eleganciája (…) E hatás alól Aranyossy 

1 Elhangzott a Belváros-Lipótvárosi Nemzetiségek Házában, 2011. szeptember 
23-án, Aranyossy György grafikai és fotókiállításának megnyitójaként.
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György sem vonhatta ki magát: olyannyira nem, hogy régebben festett 
temperaönarcképén egy pillangó fedi az arc egy részét, gombostűvel kife
szített tarka lepke. Amikor jó néhány év múltán feketefehérben visszatér a 
témához (…), a rajz (az arc) erőteljes plaszticitása mellett a növekvő életes
ség tűnik szembe, amit a félig nyitott ablaktábla sugall mindenekelőtt.”

Méltatói a művei feszültségét, egyben a nagyfokú bensőségességet 
emelik ki, amely kiváló szakmai felkészültséggel párosul. Ő és a családja 
az 1990. évi áttelepülésükig az átlagosnál több megpróbáltatáson, belső 
és külső küzdelmen esett keresztül, amely negatív élményeket pozitív al-
kotó erővé képes transzformálni. Takács Gábor a Korunk egy huszonkét 
év előtti számában emberközpontú művészetnek nevezi az Aranyossyét: 
„Az érdekli az emberekből, amiről nem beszélnek, de ami mindenkinek fáj. 
Ezek a tényezők befolyásolják az ember magatartását, életét. Foglalkoztatja 
a fiatalság, öregség, a lelki szövődmények, az ember harca a létért. Vallja, 
hogy az emberben lennie kell belső energiának, amely segít bajain, gondjain 
felülemelkedni.” A jó és a rossz harca, a félelmek, a szorongások, a horror-
ba hajló rémségek határhelyzetei is megjelennek a képein.

Tudniuk kell, hogy száznál több csoportos és húsz egyéni kiállításon 
vett részt Erdélyben, Romániában, az anyaországban, Németországban, 
Spanyolországban, Svédországban, Észtországban, Lengyelországban, 
Szlovéniában és a tengeren túl. Alkalmazott grafikái a számítógépes dí-
szoklevelektől a címer-emblémákig, a televíziós produkciók háttereitől a 
kül-és beltéri információs táblák, plakátok, műsorfüzetek tervezéséig, 
kivitelezéséig széles skálát ölelnek föl. Az elmúlt években a fővárosi ro-
mán rendezvények számos művészi meghívóját is ő tervezte.

Mai kiállításán a grafikák és fényképek a mélyen gyökerező keresztény 
hitéről, a szülőföldjéhez és népéhez fűződő, eltéphetetlen kötődéseiről, 
küzdelmekről, a magyar–román–szász együttélés transzilvanista értéke-
iről tudósítanak, amelybe akár a Duna-delta szláv lipovánja vagy a ma-
maiai fürdőzők tematikája is belefér. És mivel pedagógusi és fotográfusi 
diplomával is rendelkezik, nem csoda, hogy e megnyilatkozási formák 
egymást erősítik a művészetében – számos grafikai lapját fényképhez ha-
sonlatos, megtévesztő pontossággal dolgozza ki bravúros rajztudásával. 
Erdélyben és Magyarországon több művészeti szövetség, kamara és egye-
sület tudhatja a tagjai sorában.

A tus, a szépia, a rézkarc meg az aqua forte, valamint a kamera eszkö-
zeivel, többnyire nagyon aktuális dolgokról szól nekünk, legyen akár 
meghökkentő, szürreális vagy filozofikus is a megközelítése. Kompo zí-
ciói nagyfokú fegyelmezettségről, rendezettségről, az ábrázolás plasz-
ticitásáról tesznek tanúbizonyságot. Feledy Balázs úgy véli: „ezekben a 
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munkákban természetesen van nosztalgia, egy sajátos múltat idézés, de 
ugyanakkor nem válnak érzelmessé, hanem művességükkel erősen érték
központúak”.  Ugyanő mutat rá, hogy a szintén erdélyi születésű Barcsai 
Jenő példáját milyen fontosnak tekinti Aranyossy. A sorsvállalást egyér-
telműsítő míves városlátványok – a Panoráma pl. nem kevesebb, mint 
nyolc hónapig készült! –, a Bartók-variációi, a kagylóforma- és csiga-
ház-motívumok egyszerre gondolkodtatnak el, késztetnek meditációra, 
ugyanakkor a szecesszió, a szürrealizmus általa kedvelt jegyeit is felvil-
lantják.

Hisz az igaz művészetben, a professzionalizmusban, a szakmai alázat-
ban, az őszinteségben és az igazság győzelmében. A felszín, a látszat ke-
véssé érdekli, habár számtalanszor csábítóan szép tud lenni. Szeret a dol-
gok mögé nézni, az érdekli, ami a „máz” mögött van, az emberi lélek 
kiismerhetetlen, csodálatosan bonyolult világa.

Indokolt köszönteni benne, ezen a helyen különösen, az erdélyiségét 
soha meg nem tagadó művészt, aki számára máig a legfontosabb az el-
hagyni kényszerült szülőföld. „Mert elfut a víz és csak a kő marad” ol-
vassuk Wass Albert sorait egy fotó-triptichonja címeként e kiállításon 
is. Kedves versét, a Reményik Sándor által a kolozsvári Hója-erdőn pa-
pírra vetett, Halotti beszéd a hulló faleveleknek címűt is, ahol lehet, 
felidézi: „Nem történhetik velünk semmi sem, / Mi megronthatná szép, 
igaz magunk. / Míg fán vagyunk: napban ragyogunk / S ha alászállunk, 
vár a hűvös avar, / Testvérlevél testvér lombot takar, / Ott is otthon va
gyunk. (…) Ha végre földanyánk része leszünk, / Ott is otthon leszünk. / 
És árvaság csak egy van, feleim: / Az erdőn kívül lenni / Otthontalannak, 
hazátlannak lenni / Nagyvárosok hideg utcakövén / A széltől sepertetni, 
/ Sok más szeméttel összekevertetni. / Árvaság csak egy van, feleim. / S 
amíg itthon vagyunk / Bizony bíbor és bronz és arany / És örökkévaló 
szent szépség vagyunk.” 

Erre is gondolva, fogadják szeretettel Aranyossy György grafikáit, fény-
képeit és Török Tilla ugyanazon a tájon gyűjtött, kristálytiszta énekeit, 
muzsikáját.
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Szerves egységben1

„A természeti erők harca, a széthullás drámája, a sziklákat összetartó 
erők, a kövekből alkotott ókori csodák, a középkor katedrálisai, a világ fö
lülről látható rendje, a lent megélt kuszaság, az emberi indulatok összecsa
pása és megbékélése – számomra ez a világ. Ennek megjelenítésére törek
szem. Tisztelem a szellemet, a kéz munkáját és az anyagot, vallom az 
alkotás örömét, hiszek a művészet jobbító erejében. Hiszek egy művészetet 
igénylő és szerető társadalom eljövetelében” – fogalmazta meg mintegy ars 
poeticaként az a nagyszerű művész, aki itt áll Önök előtt, a műveivel kö-
rülvéve. Köszöntöm a nyáron hetvenedik életévét betöltő alkotó embert, 
Kiss Györgyöt és kedves valamennyiüket.

Bár a főváros szülötte, kicsiny gyermekkorától fogva évtizedekig Gyulán 
élt, tehát meghatározó élményei e határ menti, több kultúrájú városhoz, az 
alföldi tájhoz kötik. Nagyapjáék az első világháború után kényszerültek az 
anyaországba menekülni a Krassó-Szörény vármegyei német- és román-
lakta Oravicabányáról. Az első festőművész-rajztanár, aki elkezdte kibon-
tani a későbbi művészt benne, a szintén erdélyi születésű Firtosi József 
Dezső. Az érettségi után nem azonnal vették fel a főiskolára, így, mivel ta-
lálkozott egy olyan anyaggal, ami kemény, embert próbáló, úgy döntött, 
hogy kitanulja a kőfaragó szakmát, amelyet gyakorolt is. 

A Képzőművészeti Főiskolán Kádár György festő osztályában hét évet 
töltött, beleértve a mesteriskolát is. Máig hálával gondol a mesterére és 
szeretettel a Fiatal Képzőművészek Stúdiójában szerzett barátokra. 

Milyen döntő hatások formálták Kiss Györgyöt azzá, ami ma? Első ren-
den a természet, hiszen már gyermekként a gazdász édesapjával rengete-
get járt a határban, aki mellett a kétkerekű kordén – néha megkapva a 
gyeplőt hajthatta a lovat – igen jól érezte magát. Azután felnőtt korában  
a Szabó Iván vezette vásárhelyi művésztelep rendszeres résztvevőjeként, 
ráérzett e világ levegőjére, a napfelkelte, a naplemente, a felhők, a horizont, 
a beláthatatlan távolságok nyugalmára és feszültségére. A Balaton látvá-
nya, később a természetalakító erők, a hegygerincek, szirtek, kavicsok ele-
meiből, formáiból újrateremtvén, felépíti a maga természeti képét. 

A fertőrákosi kőfejtőben azután több mint negyven éve találkozott  
a fenséges renddel, a struktúrával, amely alapjaiban megváltoztatta a 
szemléletét. Az indította arra, hogy a térszerkezetben a belső mozgatókat 

1 Elhangzott Kiss György képzőművész megegyező című kiállításának megnyitó-
jaként, 2013. május 31-én a Belváros–Lipótvárosi Nemzetiségek Házában, Buda-
pesten.
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keresse, legyen bátorsága csodálattal fordulni az anyaghoz, amely – 
ahogy egy interjúban visszaemlékezett – „szakadékok, sziklák, síkok és 
meredélyek vagy a tenger alakjában megmarad, kitölt időt és teret (…) Az 
örök törekedés a rendre, az örök küzdelem önmagaddal, a rendetlen és 
rendre vágyó önmagaddal.” Fertőrákos malomkőbányája számos lito-
gráfia- és éremsorozatának, valamint festményének az elkészültét moti-
válta.

Kiss György sokoldalú művész: az első időszak expresszív, harsogó, vö-
rös-sárga-barna tónusú festészete szinte észrevétlenül tűnt át előbb pár-
huzamosan a grafikába, az érmészetbe már a 70-es évektől. Már soknak 
érezte a színeket a mondanivalója kifejezésére, a gondolatai tömörítésé-
re. A harmadik dimenzió, a térbeli tapinthatóság hiánya szülte a műfaj-
váltást, a plasztika előtérbe kerülését. Az egykori kőfaragó ujjainak a 
használata belső igény volt nála, utóbb már az olajfestményeit is olyan 
vastagon vakolta, hogy szinte kis domborművé váltak...

Az érmekre még visszatérek, előbb azonban az itt is látható, balladai 
tömörségű kőnyomatokról néhány szót. Szakolczay Lajos észlelte, hogy 
azok gyökere ugyancsak a míves kőfaragás, tulajdonképpen a fertőrákosi 
bányamunkája: „Innen rokon témájú litográfiáinak drámai szépsége: a ha
sított tömbök – ám mindőjük mögött ott a másik – fényjátékszerű feszült
sége (…) Kiss György litográfiáinak – több olajképen ugyancsak tapasztal
ható – kőbánya (kő, ékhasítás) élményében a kemény kontúrú, egymással 
szögesen szembenálló (némi konstruktivitásra utaló) ’ foltok’ játszanak 
szerepet.”

Bár kezdettől fogva készít kisméretű portré- és más szobrokat, a köz
téri plasztikák, emlékművek megbízásai a 80-as évektől találták meg. 
Hogy csak néhány, megítélésem szerint jellemzőt és nagyjelentőségűt 
említsek: Körösnagyharsány – Bocskai, Nyírbátor – Bethlen, Országzászló-
domborművek, Gyula – Kossuth, ’56-os emlékmű, Budapest – Erkel-, 
Radnóti-, Dayka Margit-emléktábla, Pege-síremlék, Gyomaendrőd – 
Nepomuki Szent János.

Rideg Gábor mutatott rá, hogy „szüntelenül építi saját, belső katedráli
sát a hit építőköveiből”. Első korpuszát a szülei sírjára készítette, de a 
győri Bencés Gimnáziumban, a csabai Jézus Szíve templomban és másutt 
is állnak feszületei, Krisztus testének szoborszerű ábrázolásai. Kraszna-
horkai Géza észlelte, hogy a Megváltó megformálásai során „kitapintha
tóan a végső formát keresi, azt, amelyik megformálásban a huszadik szá
zad végi embernek is adekvátan közvetítheti a figura történelmi korokon 
átívelő jelentőségét”. Kimagasló szakrális megbízatásai a gyulai régi ba-
rokk kálvária, ahová tizennégy eredeti stációt készített, Gyula váriban 
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további ötöt, a békéscsaba-jaminai új templomba pedig többek között 
keresztelő medencét, Lourdes-i Madonna- és Szent Antal-szobrot, vala-
mint megalkotta az Almásy-kastély kápolnájának plasztikai munkáit.  
A művészt idézem: „Óriási felelősség! Amíg a műterem falai közt készül, 
egy tárgy a sok között. Felszentelés után már nincs közöd hozzá – semmi 
közöd. A híveké. Felnéznek rá, imádkoznak hozzá. Felemelik tekintetüket 
és összekulcsolt kezeiket. Megszemélyesíti hitüket. Te pedig igyekszel adni 
életedet, saját ’keresztutadat’ belemintázni, belefesteni. Csak így lesz, lehet 
hiteles.”

A most kiállított műveinek a gerincét az érmek, plakettek adják. Az alko-
tó jól látja: az éremművészet mindenre alkalmas, a legtektonikusabb, a 
legmonumentálisabb dolgok, a természeti erők megragadására is. A mon-
danivaló, a karakter itt sűrítetten, kalligrafikusan kell hogy megjelenjen, 
igen kicsi felületen. Kiss György a vert érmek mestere – zavarba ejtő téma-
bőség, portrék, kulturális élmények, bel- és külföldi benyomások, a női 
szépség, a belső, nem látható lélek és lényeg, a művész véleménye, sőt a 
humor is megjelenik e kisplasztikákon.

Kiss György művészetét a kritika sokféleképpen jellemzi: ki a reneszánsz 
életörömöt, ki a klasszicizáló jelleget, mások a realizmusát vagy épp a mér-
sékelten újító mivoltát emelik ki. Számomra a nemes eszmények, az értékek 
melletti kiállása tűnik a legfontosabbnak, egyetértve az őt „megölelni való, 
tiszta lelkű művésznek” nevező László Gyulával. Műveit megtaláljuk az or-
szág jelentős gyűjteményeiben a csabai, gyulai, vásárhelyi, kaposvári, pé-
csi, soproni, pataki múzeumtól, a Nemzeti Galérián át a British Museumig, 
Ravennáig, Drezdáig, Gabrovóig. Hazai és külhoni, egyéni és csoportos ki-
állításait is sorolhatnám. Derkovits-ösztöndíjban, Ferenci Béni-nagydíjban 
részesült, a munkásságát Munkácsy Mihály-díjjal, A Világ Legszebb Érme 
elismeréssel jutalmazták.

E körben talán nem kell részleteznem, miért fontos tényező a beveze-
tőben említett gyulai kötődés. Gyula díszpolgáraként kérdezték meg 
egyszer tőle, mit jelent számára a szűkebb pátria, a gyermekkorának 
helyszíne: „a Göndöcskertet, kanyargós, titokzatos ösvényeivel, évszáza
dos tölgyfáival (…) a teniszpályán pattogó labda hangjával, a faszínházat 
titkaival, a kisvonat éles füttyét, a mozdony pöfögését és olajszagát, a va
sárnapi fagylaltozásokat, a késő estébe hajló korcsolyázásokat, a fahíd 
alatti tiltott pecázásokat (…) a konyhákból kiáradó vasárnapi ebédek illatát 
(…) Bár az én Gyulámat elvette az idő, ennek ellenére harminc év eltelte 
után is, amikor felszállok a Keleti pályaudvarról induló Körös expresszre, 
mindig ugyanaz a szó jut eszembe: hazamegyek.”
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A tolerancia, a többnemzetiségű miliő számára nemcsak a tágabb kör-
nyezet légkörében: a városban és Békés megyében volt természetes, hanem 
a román sógornője révén a családjában is magától értetődő az egymás 
megbecsülése. Véletlenek, mint tudjuk, nincsenek: a miniszterelnöki 
Kisebb  ségért, majd Nemzetiségekért Díj elkészítését sem másra, hanem 
Kiss Györgyre bízták. A mostani kiállításának ezért is adtuk közösen a 
„Szerves egységben” címet, hisz, ahogy az életműve különböző szakaszai és 
műfajai, úgy a hazában élő nemzeti, vallási közösségek is tizenegy évszá-
zada csak együtt, egymást kiegészítve, sohasem egymás rovására, hanem 
a másikkal kölcsönhatásban, egymást gazdagítva építhették föl mindazt, 
amit Kárpát-medencei kultúrának nevezünk.

Egy francia jezsuita atya háromnegyed évszázada leírt, mindennapi 
elmélkedéseket tartalmazó könyvecskéjében találtam nemrégiben egy 
ide vágó, épp májusi gondolatot: „Egység a közösségben. Jól meg kell érteni 
és erősen akarni. Megérteni. Nincs itt szó arról, hogy kiki az egységért 
nyomja el a személyes tulajdonságait és jellemét (…) kívánatos, hogy min
denki hordozza jellemző és eredeti jegyét. Egység a gazdag egyéniségek 
csoportosításával (…) Ha az egységet megértettük, akarnunk kell azt. Mi 
valamennyien különböző szellemeket, örökölt hajlamokat, más és más 
mentalitást és kultúrát hozunk a közösségbe. És ez így van jól. Ezáltal nem 
kell félni az egyhangúságtól és a gondolatok sokféleségéből fényesség sugá
rozhatik elő. Azonban a jellemek összekerüléséből viszályok, többékevés
bé titkolt vagy nyílt ellentétek támadhatnak. Vigyem be a hangomat az 
énekkarba, és hangomnak nem kell szükségszerűen megegyezni szomszé
dom énekhangjával, de összhangba kell kerülnie, össze kell olvadnia az 
együttes hangjával.”

Isten éltesse a hetvenéves Kiss Györgyöt – a kivételes életművét pedig 
szeretettel ajánlom a figyelmükbe!
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„A magyarországi nemzetiségek néprajza”  
legújabb köteteiről

2015-ben volt épp négy évtizede, hogy a Magyar Néprajzi Társaság el-
kezdte a hazai nemzetiségek etnográfiai termésének a döntően anya-
nyelven történő, sorozatként való kiadását. A címben jelzett szériára jog-
gal lehet büszke a 127 éves civil tudományos szervezet, hiszen máig közel 
140 kötetet adott közre, ami bizony egy kisebbfajta könyvtárat is kitesz. 
E művek megjelölt célja és feladata Eperjessy Ernő megfogalmazásában: 
„a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek sajátos, tradicionális 
kultúrájának a feltárása, tudományos értékű publikációja, hogy azok a je
lenben és a jövőben is az anyanyelv, a kultúra megmaradásának, egyben 
újraalkotásának a forrásai lehessenek”. 

2016-ban az eddig megjelent kötetek együttes száma immár elérte a 
138-at. (Közülük német: 30, szlovák: 23, román: 16, délszláv 1993-ig: 10, 
horvát: 14, szerb: 7, szlovén: 6, cigány: 16, vegyes – bolgár, görög, lengyel, 
örmény, ruszin: 9, magyar válogatás: 7.) A kötetsorozat főszerkesztője öt 
esztendeje Székely András Bertalan.

A könyvek mindegyike az adott nemzetiség anyanyelvén íródik, kivétel 
a cigány, amely magyarul. Mindegyik írást minden alsorozat esetében 
angol (kivételesen német) nyelvű összefoglaló követ. A néhány ezres lé-
lekszámú bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin közösségek tanulmányai 
együttes kötetben, anyanyelvükön és magyarul jelennek meg. 

A német (Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen) kötetet kez-
detektől fogva napjainkig Karl Manherz / Manherz Károly professzor úr 
szerkeszti. Személye biztosíték arra, hogy a kiadványok mögött a Társaság 
mellett mindig ott legyen az ELTE BTK Germanisztikai Intézet is. 

A legújabb, 274 oldalas könyv, nyitó tanulmánya Diószegi György Antal 
tollából az Adalékok a szepességi szász értelmiség és nemesség európai 
kapcsolatrendszeréhez a 17. században címet viseli. A személyében is cip-
szer felmenőkkel rendelkező kutató az abban a korban elterjedt tézisla-
pok példáján vizsgálja a korszak nemesi és művészi kapcsolatrendszerét. 
Részletesen tárgyalja Koháry István báró tézislapját, amelyet a kassai 
Spillenberg János, bécsi udvari festő és műkincskereskedő készített. A dol-
gozat rávilágít a barokk korszak művészetének összefonódására a hatal-
mi és politikai viszonyokkal, valamint a világkép kialakításában játszott 
szerepére.

Ugyanitt Voigt Vilmos szintén cipszer témát dolgozott fel Historia 
Ecclesia (…) tredecim oppidis Scepusii. Munyai Antal tanulmánya a 
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szepességi lutheránusok történetéről címmel. A folklorista egyetemi ta-
nár egy 1830-ban megjelent mű alapján a protestáns vértanúk történeté-
nek irodalmát taglalja. A katolikus nézetektől eltérő felfogásokról az 
ókortól a reformáció koráig olvashatunk áttekintést. Munyai Szepesolaszi 
lelkipásztoraként, majd eperjesi teológiai professzorként alapos ismerője 
volt a reformáció-ellenreformáció témakörének, a protestánsokat ért at-
rocitásoknak, Pázmány Péter munkásságának. Tényszerűen foglalkozott 
a szepességi városok elzálogosításával, város-, vallás- és iskolatörténeté-
vel, ezért érdemes a figyelmet ismét a művére irányítani.

Szilvia HartmannBede nagy ívű írása a német dekoratív népművészet 
DélkeletDunántúlon témakörében főként a völgységi ruhákkal és textíli-
ákkal foglalkozik. A saját gyűjtései alapján elemzi a kézimunkák, a visele-
tek és hímzések szerepét. A népművészet – a dekoratív, használati funkci-
ók mellett – a kor gazdasági és társadalmi viszonyait is leképezi, nemegyszer 
világnézeti tartalmakat is hordoz. A tanulmány részletesen tárgyalja a ké-
zimunka elsajátításának folyamatát, a felhasznált anyagokat és alkalma-
zott metódusokat, az egyes darabok nyelvjárási elnevezését. A tárgyakról 
készített terjedelmes fotóanyag jól egészíti ki a leírtakat.

Andrea Hetési dolgozata Nagybörzsöny népi táplálkozására irányítja a 
figyelmet. A vizsgálat felölelt időszaka az első háború befejezését követő 
időszaktól az 1960-ban bekövetkezett kollektivizálásig tart. A község 
történeti leírása után, a helyszínen készített interjúi alapján, a szerző az 
önellátó parasztgazdaságot mutatja be a szántóföldek megművelésétől a 
kenyérsütésig, disznóvágásig, zöldségtermesztésig és a szüretig. A hét-
köznapi és ünnepi étkezési szokások számba vétele során kitér a levesek-
re, főételekre – azon belül a hús-, hal- és tésztafélékre –, valamint a süte-
ményekre. Külön értékeként említhetjük az egyes munkafolyamatok és 
étkek nyelvjárási elnevezéseinek a számba vételét.

Maria Theresia LangMagyar a kötet legterjedelmesebb tanulmányá-
ban Brennbergbánya temetőkultúráját dolgozza fel. A bányásztelepülés 
rövid történeti és társadalmi összefoglalóját követően, részletesen taglal-
ja az egyes síremlékek anyagát és formáját, motívumait, feliratait, kateg-
orizálva is azokat. A temető a falut érintő kolerajárvány és bányaszeren-
csétlenség következményeinek is a hű tükre, amelyet az írásban közölt 
több száz sírfelirat és fotó jól illusztrál.

A mecseknádasdi bodnármesterséget egy négytagú szerzőcsoport – 
István Schraub, István Frei, Elisabeth Dékány és Gabriella Sós – a saját 
családi tapasztalatai alapján mutatja be. Az ott évezredes (!) hagyo-
mányú szakma egyes munkafolyamatait, a segédségtől a mesterré válá-
sig vezető utat, a műhelyt, a szerszámokat ugyanúgy megismerhetjük, 



K  163  L

mint a mesterséget művelők szakmaszeretetét és presztízsét a helyi tár-
sadalomban.

A német néprajzi kötetet Márkus Éva könyvismertetése zárja. A könyv 
lektora Voigt Vilmos volt, a műszaki szerkesztési munkálatait Szabó 
János látta el. A nyomdai kivitelezést a Komáromi Nyomda Kft. végezte.

Az Etnografija Hrvata u Mađarskoj 15. kiadványát Horváth Sándor / 
Šandor Horvat, a Magyar Néprajzi Társaság nemzetiségi szakosztályának 
a vezetője szerkesztette, egyben lektorálta. A néprajzos-muzeológus a 
Magyarországi Horvátok Tudományos intézetét nyerte meg társkiadóul, 
amely együttműködés a jövőre nézve is reményt keltő.

A 128 oldalas könyv élén Bárth Dániel antropológiai tanulmányt közöl 
Démonok, betegségek, barátok. Horvát ferences szellemiség és népi vallá
sosság a 18. századi Bácskában címmel. Levéltári kutatásai nyomán olyan 
forráscsoport tárul elénk, amely révén a hajdani gondolkodásmód(ok) 
mélyrétegeibe nyerhetünk bepillantást. A vizsgálat alapját egy helytelen 
ördögűzés miatt lezajlott egyházi eljárás latin nyelvű anyaga képezte. Az 
eset Zombor ferences kolostorában történt, okául az ott szerzeteskedő 
„illír hitszónok”, Rochus Szmendrovich tevékenysége szolgált.

Ruža Begovac a Dráva menti horvátok női haj és fejviseletének alakulá
sáról írt a 20. század első felére összpontosítva. E népcsoport viseletével 
és textilkultúrájával eddig gyakorlatilag csak a szerző foglalkozott. A ha-
gyományos viselet elhagyása, a „kivetkőzés” az 1960-as években történt 
meg. Az addig viszonylagos zárt közösségben élésüknek köszönhetően a 
legtöbb archaikus vonást talán ők őrizték meg a hazai horvát csoportok 
közül, úgy a szellemi, mint a tárgyi kultúra vonatkozásában.

Eva Mirjana Bošnjak tanulmánya a Pécs környéki bosnyákok viseletéről, 
a szabás változásairól szól. A férfi népviselet alakulásának nemcsak a tex-
tiltechnológiai, hanem kultúrtörténeti alakulását is feltárja a 19. század 
utolsó évtizedeitől a múlt század derekáig. Az egyes háztartásokban vég-
zett textilművesség e népcsoport körében magas színvonalon folyt, ame-
lyet utóbb a mesterek, szabók általi készíttetés váltott fel. Ily módon ki-
rajzolódik az öltözködés- és divattörténet regionális alakulása, amely 
egybeesik a megmagyarosodás külső megjelenésével is.

Jakša Ferkov dolgozatában a Mohács környéki halászatra összpontosít, 
amely az elcsatolt dél-baranyai falvakat is érinti. A halfogás részleteit 
horvát és magyar adatközlők elmondásai hitelesítik. A tanulmány a 19–20. 
században tekinti át a mesterség jogi, társadalmi, természeti, sőt – a víz-
szabályozás révén áttételesen – a műszaki vonatkozásait is.

Kristina Glavanić a nyugati, gradistyei horvátok vidékére kalauzol 
bennünket Az identitás őrzői – A szentpéterfai amatőr színjátszó társulat 
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című írásával. A negyedszázada működő öntevékeny művészeti csoport 
anyanyelvápoló, hagyományőrző és önazonosság-erősítő szerepe kima-
gasló értéket képvisel. E szerepük nemcsak regionálisan, hanem az egész 
hazai horvát közösség körében elismert. A színpadra vitt szentpéterfai 
nyelvjárással bebizonyították, hogy a nyelvjárás szóbeli és írásos to-
vábbéltetésének egyaránt van létjogosultsága.

Mišo Mandić a saját népe, a bunyevácság néphagyományának egy sajá-
tos vonatkozását tanulmányozta. A rozmaring jelentőségét világítja meg a 
néphagyományban a bunyevác rozmaringos díszalma középpontba helye-
zésével. A rozmaring a csávolyi porták virágoskertjeinek többségében ott 
illatozik. Az örökzöld dísz- és gyógynövény falujukban betöltött szerepé-
ről, fontosságáról, nemzetiségenkénti jelentőségéről szól a szerző. A bunye-
vácoknál a lakodalmi, névnapi, temetési szokásokban egyaránt szerephez 
jut a rozmaring.

Végh Andor – maga is kiváló dudás – a tömlős hangszerek típusainak 
elterjedését vizsgálja nemcsak a magyarországi, hanem az anyaországban 
és Bácskában élő horvátok körében is. A dudatípusok 20. századi elterje-
désének vizsgálata során tipizálja azokat, a baranyai területeken bekö-
vetkezett változásokat pedig térképek segítségével elemzi. Az egyes 
hangszertípusok területi megjelenése akár társadalmi okokkal is össze-
függhet, derül ki a tanulmányból.

A kötetet színes képmelléklet zárja. A kivitelezés a Croatica Kulturális, 
Információs és Kiadói Nonprofit Kft. budapesti üzemében készült.

Gazdag anyaggal jelentkezett 2016-ban a szerb közösség is. Az 
„E�но�рафиjа cpба y Maђарскоj” 7. kötetét – ahogy valamennyi korábbit 
is az elmúlt 23 évben – Rusz Boriszláv szerkesztette, lektorálta. Ő a buda-
pesti Szerb Intézetet, a fővárosi, a kispesti és a zuglói szerb önkormány-
zatot nyerte meg támogatóul.

224 oldalon tárulnak elénk a hazai szerbség szellemi és anyagi kultú-
rájának mozaikkövei. Elsőként Lazar Terzin tollából a magyarországi 
pravoszláv szerbek népszokásairól olvashatunk. A múlt évszázad 20-as, 
30-as éveiben a szerző a budai szerb püspökség tanfelügyelőjeként a népe 
által lakott települések néphagyományairól is feljegyzéseket készített, 
amelyek most kerülnek közreadásra. A jeles napok népszokásainak, a 
mögöttük lévő hiedelemvilág leírása fontos adalék a közösség önismere-
téhez.

Ðuro Franković három tanulmánnyal is szerepel a könyvben. Varázs
lás, népi gyógyítás a magyarországi szerbeknél és horvátoknál című írása 
a népi gyógyászattal és ráolvasásokkal foglalkozó későbbi gyűjtők mun-
káját kívánja elősegíteni. Ennek során foglalkozik népi imádságokkal, 
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mágikus tevékenységekkel, amelyekben pogány és keresztény elemek 
egyaránt megtalálhatóak. A másik dolgozata a menyasszony a fehér vász
non tematikát, a Balkánon elterjedt népszokást dolgozza fel, miszerint az 
új asszony az esküvő után az eléje terített hosszú vászonszőnyegen léphe-
ti át az otthona küszöbét. Ez a rítus is a kereszténység előtti korban gyö-
kerezik, analógiái más földrészeken is megtalálhatók. A szerző szerint a 
szokás az ég és föld viszonyára utalással függ össze. A könyvben harma-
dik Ðuro Frankovićírás egy Ruzsin Milánnal készült beszélgetés az új
szentiváni szerbek népi hiedelmeiről és mitikus lényeiről. A mitikus alakok 
többnyire negatív, de részben gyógyító szerepet töltenek be. A beszámoló 
naptári ünnepekhez kötődő hiedelmeket, védekező és javasolt eljáráso-
kat is érint.

Dragomir Dujmov a szerb kraljicékkel – a leánykák pünkösdi királyné já
rásával foglalkozik Hercegszántón. E tavaszi népszokás a jó termést, a 
háziállatok szaporodását volt hivatott szolgálni. Gyermekek ünnepi ru-
hában járják az utcákat, hosszú királykisasszony-dalokat énekelnek, há-
zakba is betérve. A szerző a kötetben még egy dolgozatot közöl A „Srpski 
Sion” – Szerb Sion újság, a hercegszántóiak által a szerb pátriárkához írt 
köszönő levele címmel. Egy 19. század végi konfliktust elevenít meg, ami-
kor feszültség keletkezett Szántó katolikus magyar és sokác lakossága 
között a magyar nyelv hivatalossá tétele miatt. A sokácok előbb a karló-
cai szerb püspökhöz folyamodtak védelemért, majd többségük évek múl-
va ünnepélyesen áttért a pravoszláv hitre. Ezzel a lépéssel nemzetiséget 
is váltottak. Az áttérést egyengető főpapnak – hercegszántói nyelvjárás-
ban, latin betűkkel – 1899-ben írott, 157 helyi lakos által szignált köszö-
nőlevelet a korabeli szerb egyházi hivatalos lap közölte.

Borivoj Rusz a szerb családok gyakori védőszentjének, Szent Györgynek 
a kultuszára, a Ðurđevdan szokásaira emlékezik a deszki közösségben.  
A sárkányölő szent május 6-i névnapján a bánáti szerbek kora reggel ki-
vonulnak a mezőkre templomi zászlókkal imádkozni, a pap megáldja a 
mezőket. A jó termés és az egészség érdekében több, minden évben is-
métlődő egyházi és világi mozzanata van a napnak, amelyek egy részé-
nek mágikus eredetet tulajdonítanak. Ugyanezen szerző a deszki szerb 
pravoszláv temetőről is értekezik a kötetben. A történelmi események, 
ahogy az élőket, a holtak nyughelyét is érintették. Rusz bemutatja a het-
venes évek előtti ravatalozás, virrasztás, sírba helyezés, halotti tor (dátya), 
valamint annak többszöri megismétlésének a menetét. A temetőlátoga-
tások szokásrendjét jeles napokon az egyházi rendtartás is előírja.

Sasvári László az egri rác templom kapcsán a város pravoszláv közössé
géről ír, amelybe a szerbeken kívül az egyazon vallású görögök, cincárok 
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(vlahok) és kisebb számban bolgárok és albánok is jártak. A 18. század-
ban hasonló pravoszláv közösség alakult Gyöngyösön, Miskolcon, Tokaj-
ban és Jászberényben.

A szigetvári szerb családokat veszi számba Milan Dujmov. A 17. század 
végétől néhány évtizedig Pécs, Mohács, Dunaszekcső és Szigetvár orto-
doxai külön püspökséget alkottak. A kor szigetvári pravoszláv kereskedő-
inek, iparosainak mintegy fele szerb, a többi görög, cincár volt. Templo-
muk az ötvenes években lebontás, temetőjük pedig szanálás áldozata 
lett. A szerző anyakönyvek, levéltári adatok alapján állította össze az egy-
kori szigetvári pravoszláv családok névsorát, azok születési, házasságkö-
tési és elhalálozási adataival együtt.

Mišo Mandić a kötetben egyfelől a csávolyi gabonacséplésre emlékezik, 
a gőzgép használata idején. A 30-as éveket megidéző tanulmány a gépet, 
a kellékeket, a munkafolyamatot, az embert egyaránt megeleveníti. A mun-
ka megosztásban a bandaši (szerződött emberek) között gépészek, fűtők, 
mázsálók, etetők, kéveadogatók, pelyvások, szalmások, kazalrakók vol-
tak. A kemény munka az aratás idején reggel 5-tól este 10 óráig tartott.  
A helytörténész szerző második írása a bunyevácok slingelt ruházatához 
szolgáltat adatokat. A slingelés többek között a csávolyi női viselet kézzel 
varrott díszítésmódja. A stafírung részét képező felső- és alsóruházatot a 
lányok férjhez menetelük előtt hímezték ki barátnői összejöveteleken. 
Mandić részletesen bemutatja az öltözék egyes darabjait.

A kötetet könyvismertetések zárják. A nyomdai munkálatok a ZiD 
Studio Bt. üzemében készültek.

Öt év után sikerült kilencedik alkalommal az olvasók kezébe adni a 
kisebb lélekszámú hazai nemzetiségek közös néprajzi kötetét 
„Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény és ruszin 
nemzetiségek néprajzából” címmel. Hasonlóképpen a korábbiakhoz a szo-
rosan vett szellemi és tárgyi etnográfiai témák mellett ezúttal a nem ze-
teink közötti kapcsolatok históriája, a tudomány- és sajtótörténet, a mu -
zeológia is megjelenik a közölt dolgozatok szempontjai között. A könyvet 
szerkesztőként is jegyző sorozat-főszerkesztő, Székely András Bertalan 
törekedett ismét a nemzetiségi és magyarnyelvűség egymás mellettisé-
gére. Támogatóként segítette a 160 oldalas kötet megjelenését a Magyar-
országi Görögök Országos Önkormányzata.

A magyar–bolgár kapcsolatok történetének ismert fejezetét jelenti a 
Kossuth-emigráció bulgáriai tartózkodása. A magyar ügyet s a menekül-
teket általános török rokonszenv övezte. Az akkor az oszmán birodalom-
hoz tartozott Sumlában (a mai Sumenben) internált ’osztrák alattvalók’ 
zöme a gyűlölt Habsburg-hatalom közönséges ügynökének tekintette 
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Emanuel von Rössler alkonzult. Az osztrák diplomata gyűjtötte és továb-
bította az emigrációról és a helyi hatóságok magatartásáról szóló értesü-
léseket, s igyekezett viszályt szítani a menekültek között. Mindennek ad-
dig volt valódi jelentősége, amíg Kossuth és a többi vezető további 
internálásának sorsa el nem dőlt. Rössler jelentései ezután megritkulnak 
– voltaképpen nincs miről beszámolnia. Sumlai tartózkodásának ebben 
a szakaszában vetette papírra városleírását. A kultúrdiplomata szerző, 
Arató György – a szófiai Magyar Kulturális Intézet korábbi igazgatója – 
Adalék Sumla / Sumen leírásának történetéhez című írásában vázolja 
Rössler akkori jelentéseit, valamint első ízben adja közre az állomáshe-
lyéről szóló komplex útirajz formájú történelmi, föld- és néprajzi beszá-
molóját a városról.

A 17–18. században a görögök egyre növekvő számban jelentek meg a 
magyar területeken is. Szívós munkával a tisztességes kereskedelem lett 
az a terület, amely közösségi gazdasági sikert jelentett a számukra. A kö-
zösségi élményt alapértéknek tekintették, ezért a vallás és a templom, 
valamint az iskoláztatás és az anyanyelv megőrzése is igen nagy jelentő-
ségű volt az első diaszpóra görögsége számára. Szervesen beilleszkedtek 
a magyarországi társadalomba, amellyel kölcsönös rokonszenve alakult 
ki az egész közösségnek. Mecénásként számos magyar nemzeti fejleszté-
si és identitásügy, továbbá szabadságküzdelem mellé odaállt a jómódú 
magyarországi görögség, a magyarok pedig hasonlóképp támogatták a 
görögök anyaországának a felszabadító, törökellenes törekvéseit. Diószegi 
György Antal tanulmánya – Filhellén magyar és hungarofil görög világ 
Magyarországon a reformkortól napjainkig – számos ténnyel, adattal  
támasztja alá e nemzetbarátság történetét. A művelődéstörténész görög-
ségkutató szerző – maga is az első görög diaszpóra leszármazottja – sok-
oldalúan mutatja be a görögség értékteremtő tevékenységét Magyar-
országon. Tevékenységük párhuzamosan szolgálta a saját nemzeti és 
ortodox hitéleti identitásukat, továbbá a befogadó magyarság sorskérdé-
seivel való nagyfokú azonosulásukat, valamint a két ország kapcsolat-
rendszerének a fejlesztését.

Konrad Sutarski a hazai lengyel közélet és kultúra meghatározó alakja: 
három ciklusban volt az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat el-
nöke, 15 évig a Magyarországi Lengyelség Múzeumának alapító, első veze-
tője, jeles költő, műfordító. A magyarországi lengyelségkutatás (polonisz-
tika) szükségleteinek, illetve lehetőségeinek a körülhatárolását célozva, 
mostani – A magyarországi lengyelség múltja és jelene a tudományos 
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kutatások tükrében című – tanulmányában azt a kérdést járja körbe, hogy 
mi lehet e kutatási terület tárgya, illetve mit szükséges annak tekinteni. 
Számba veszi, a tudomány mely területein, mely intézmények, illetve kuta-
tók foglalkoztak már a szóban forgó tematikával; milyen vonatkozásban 
tették ezt, milyen tudományág felől közelítették meg a kérdést, valamint 
milyen eredményre jutottak az eddig elvégzett és közölt kutatások, illetve 
milyen további kutatómunkára lenne szükség? Örömteli fejlemény, hogy 
megvalósultak a tevékenységi körének kibővítésére vonatkozó elképzelé-
sek, így nemrégiben a Magyarországi Lengyelség Múzeuma a hagyomá-
nyos múzeumi funkciók ellátása mellett egyúttal a tudományos kutató-
központ szerepét is magára vállalhatja.

Az emberélet nagy fordulóihoz – születés, párválasztás és házasságkötés, 
halál –, az emberi lét hármas pilléréhez köthető családi ünnepek túlmu-
tatnak az egyéni, családi jelentőségükön. A keresztelő, esküvő, lakoda-
lom, temetés, halotti tor rítusai általában egy kiterjedtebb közösséghez 
– rokonság, ismerősök, barátok, tágabb lakóközösség, etnikai csoport – 
kapcsolják a társadalom alapsejtjét, a családot. Ilyen módon a családi ün-
nepek a társadalom kisebb közösségeinek az ünnepeit jelentik. Krajcsir 
Piroska armenológus a 17. századi Erdélybe befogadást nyert erdélyi ör-
mények néprajzi hagyományainak azon szeletét vizsgálta meg, amely a 
családi ünnepekhez, szokásokhoz kapcsolódik. Az Adalékok az erdélyi 
örmények szellemi hagyatékából (17–19. sz.) című tanulmány írója az egyes 
szokások bemutatásakor fontos összehasonlításokat tesz az óhazai és er-
délyi hagyományok között. A házassági rítusok ismertetése során kitér a 
jegyesség, a menyasszony- és vőlegénynéző, a siratóest, a kelengye és ho-
zomány, a házasságkötés, esküvő és lakodalom kérdéskörére. 

Az I. Csehszlovák Köztársaság megszűnése, a Magyarországhoz való 
visszacsatolás után jelentős korszak következett be a kárpátaljai ruszin-
ság életében, mind művelődési, mind politikai téren. A vezető szerepet 
az ukrán- és oroszbarát irányzattal szemben a ruszinofil mozgalom sze-
rezte meg. A szarvasi Ruszin Kutatóintézet tudományos titkára, Vorinka 
Irén, a dolgozatában a Kárpátaljai Tudományos Társaság 1941–44 közötti 
folklór kiadványait vette górcső alá. Közülük négy periodika: a Negyilja / 
Hét hetilap, a Zorja / Hajnal című tudományos folyóirat, a kéthetente 
megjelent Literaturna Negyilja című irodalmi lap és a tanulóifjúság szá-
mára havonta kiadott Ruszka Molodezs / Ruszin Ifjúság képezte az elem-
zés tárgyát. Emellett a Társaság kiadásában a Literaturno-Naukova 
Biblioteka / Irodalmi és Tudományos Könyvtár és a Gyitocsa Biblioteka / 
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Gyermekkönyvtár című könyvsorozatok keretében közel száz tudomá-
nyos és szépirodalmi kötet jelent meg. Az összefoglaló külön értéke, hogy 
a Társaság akkori kiadványaiból a szerző egy jellemző népmese ruszin és 
magyar változatát is a mai olvasó elő tárja.

A könyv műszaki szerkesztése a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és 
Földrajztudományi Intézetében készült, Tóth Zoltán révén, a nyomdai ki-
vitelezés pedig a TKK Kereskedelmi Kft. debreceni üzemében. 

A horvát, a szerb és a kisnemzetiségek közös néprajzi kötetének elsőd-
leges támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt. Valamennyi 
ismertetett könyv beszerezhető a Magyar Néprajzi Társaság irodájában, 
a Néprajzi Múzeum épületében.

Meggyőződésünk, hogy a magyarországi nemzetiségek immáron 41 
éve megjelenő néprajzi kiadványsorozata különös értéket képvisel. Szán-
dékunk szerint, aki rászánja az időt a tanulmánykötetek elolvasására, ab-
ban erősödhet a Kárpát-medence – tágabban Közép- és Kelet-Európa – 
népei sorsközösségének, egymásra utaltságának és termékeny egymásra 
hatásának a tudata. 

Egyetérthetünk Eperjessy Ernő néprajzkutató – aki a sorozatot évtizede-
kig főszerkesztőként fémjelezte – gondolatával: „Negyven esztendő több is 
mint egy átlag emberöltő. Súlyát akkor érezzük, mikor az első kötetekbe bele
lapozunk. Több szerkesztő, szerző, adatközlő sajnos már nincs közöttünk. Az 
általuk kutatott anyag sehol sem lelhető fel. Tanulságai arra intenek, hogy a 
jelen számára is vannak feladataink. Bízunk benne, hogy A Magyarországi 
Nemzetiségek Néprajza a jövőben is megkapja a neki járó figyelmet, sorozata
inak folytatása lesz, és a fél évszázados jubileumát is megéri.” 

A megmaradás krónikása

Az „Élet a háború után” kötetének az ismertetése kapcsán utaltam a so-
kak által vallott tényre, miszerint Lábadi Károlynak köszönhető, hogy a 
szűkebb pátriája, a Drávaszög, a magyar régiók között az egyik legfelku-
tatottabbnak mondható a népélet tekintetében. Hadd tegyem ehhez hoz-
zá, hogy az egész horvátországi magyarság kulturális örökségét megis-
mertetendő is, Professzor úr tette le a legtöbbet a népcsoportja s az 
egyetemes magyar közösség szellemi asztalára.

Az eddigi életmű imponáló ebben a tekintetben: a huszonhét önálló 
kötetének, a több tucatnyi tanulmányának, az ezernél több cikkének a 



K  170  L

döntő hányada e tájra összpontosít. Az Új Magyar Képes Újság, a Horvát
országi Magyarság, a Rovátkák, az Acta Hungarica Universitatis Essekien
sis című periodikák meghatározó személyisége. Nevéhez fűződik az 
eszéki Juraj Josip Strossmayer Egyetem Magyar Nyelvi és Irodalmi Tan szé
ké nek a megalakítása, amelynek az első vezetője is volt, s ami által teljes-
sé vált az alsó-baranyai és szlavóniai nemzetrészünk anyanyelvű nevelé-
sének-oktatásának a vertikuma, az óvodától az egyetemig. Alapító elnöke 
a Pragma Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Körnek is.

A nyugat-bácskai Bácsgyulafalván született, Szabadkán érettségizett, 
Újvidéken, Pécsett oklevelet szerzett tudós és tanár az anyaország több 
városának (Pécs, Gödöllő, Vác) a múzeumügyére, felsőoktatására és tu-
dományos életére is pozitív hatással volt. Debrecenben és Zágrábban 
nép rajz tudományi PhD és akadémiai doktori fokozatot szerzett. Munkás-
sá gát mindkét országban szakmai és közéleti díjakkal jutalmazták.

Lábadi Károly munkásságában a számos részterület feldolgozását, im-
már jó néhány éve, a szintetizáló, nagy kötetek követik. Elég, ha csak a 
Kopácsot és Laskót bemutató monográfiákra, a Drávaszög Ábécére és 
Lexikonra gondolunk, vagy a legutóbbi déli szláv háború magyar sorsül-
dözöttségét dokumentáló „Szétszóratásban” című könyvére. Mondhatjuk: 
az „Istennek népei a Drávaszögben” kötetében elkezdett vallás- és egy-
háztörténeti összegzése továbbfejlesztésének tekinthető az elmúlt évben 
megjelent „Egyházak AlsóBaranyában és Szlavóniában” című 710 oldalas 
nagymonográfia. A következőkben ez utóbbi kötet értékeire szeretném a 
figyelmet ráirányítani.

Nem kétséges: a vallás mindenkor a magyarságot, a megmaradást is 
jelentette azon a vidéken. Az auktorok a hitbéli dolgaik mellett a tudomá-
nyokat, a szépirodalmat is művelték, nem is akármilyen fokon! A könyv a 
két nagy – a katolikus és a református – történelmi egyház és a nazarénus 
mozgalom sokoldalú bemutatására, hatásának, megtartó erejének a nyo-
matékosítására törekszik. Kiviláglik az oldalairól, hogy e két tájon az 
egyetemes magyarság szempontjából is jelentékeny kulturális javak szü-
lettek. A vidék tudós lelkészei magyar nyelvű irodalmat teremtettek a 
legkülönbözőbb műfajokban, zsoltárfordításokkal gazdagították az anya-
nyelvű hitbuzgalmi literatúránkat.

A római katolikusságot elénk táró nagy egységből kiderül, hogy már 
Péter és Pál apostolok is a közelben hirdették az evangéliumot. Sok érv 
szól amellett, hogy Szent István királyunk kőtemplomot építtethetett 
Vörösmarton, Hercegszőlősön, Laskón és Kopácson, részben a római erős-
ségek széthordott köveiből. Az oklevelek tanúságai szerint a XV–XVI. 
században az itteni oskolák diákjai Európa híres egyetemeire is 
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eljutottak, hogy azután hazatérve, itthon kamatoztathassák a tudásukat. 
Lám, ők – ellentétben egynémely mai kortársukkal – ezt természetesnek 
gondolták…

A szerző tizenöt településen tekinti át Isten katolikus hajlékait Alsó-
Baranyában, majd négy kiemelkedő lelkipásztor (Laskai Demeter, Laskai 
Osvát, Vörösmarti Mihály és Újlaki Kornél Dezső) munkásságába nyújt be-
pillantást. Ezt követi az egyház helyi szerkezetének a vázlata, majd a hívőse-
reget bemutató vallásdemográfia a XVIII–XX. század között, települések 
szerinti bontásban. Rámutat, hogy az utolsó évtizedekben a magyar papok 
hiánya az anyanyelvű vallásgyakorlat visszaszorulását eredményezi.

A négyszázhetven esztendeje jelenlévő reformátusság az itt élő em-
berek gondolkodását mindig befolyásolta. A délvidéki reformáció kálvi-
nista bölcsője a Drávaszögben és Szlavóniában ringott a XVI. századi 
magvetést követően. Ahogy Lábadi utal rá: „három századon keresztül 
nevezetes és jeles prédikátorok fejtették ki tevékenységüket ezen a vidéken. 
Újlakon Bibliát fordított Tamás és Bálint, e táj a szülőföldje Veresmarti 
Mihály hitszónoknak, vagy erre hirdette az evangéliumot Kákonyi Péter, a 
hercegszőlősi jeles énekszerző. Laskó egész seregnyi nevezetes férfiút adott 
a magyarságnak. Befogadta Sztárai Mihály neves református prédikátort, 
szülővárosa Laskai Csókás Péternek, reneszánsz tudósnak, a tíznyelvű 
Calepinus szótár magyar része szerkesztőjének, valamint Laskai Jánosnak, 
az Ezópusmesék fordítójának és másoknak. Az 1848–49es forradalom és 
szabadságharc bukását követő tizenkét éves száműzetését követően ide 
tért haza Ács Gedeon, Kossuth papja, a neves naplóírókrónikás, ide adta 
vissza lelkét teremtőjének a Shakespearefordító Ács Zsigmond tiszteletes.” 
Megállapítása szerint az ott élő magyarság „minden krízishelyzetben őr
ködött a hit ősi erkölcsi értékei felett, és munkálkodott az identitás, a ma
gyarságtudat megőrzésén.”

Sztárai Mihály 1544-ben már anyanyelven szólt a török és a magyar 
urak által egyaránt megnyomorított néphez. Kivételes képességeiről kis-
sé később szólnék. Teológiailag a meglévő huszita alapokra, társadalmi-
lag pedig arra a parasztpolgár rétegre támaszkodhatott, amely a szőlé-
szetből, dunai halászatból teremtett jólétet, tartott fenn iskolákat. 
Páratlan az egyháztörténetben, ahogy hét év alatt százhúsz – akkor még 
lutheránus – gyülekezetet alapított a térségben. Mivel ő és munkatársai 
jól beszéltek horvátul, a horvát ajkúak egy részét is sikerült megnyerniük 
az új tanoknak. A török a katolicizmust tekintette fő ellenségének, a pro-
testantizmus irányában nagyobb toleranciát tanúsított. Sztáraiék szen-
vedélyes hitvitákat folytattak a ferencesekkel, akikkel sokszor kölcsönös 
fizikai atrocitásokra is sor került.
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Kevesen tudják, hogy Veresmarti Gáspár erdélyi püspököt is a Dráva-
szög adta. A két táj élő kapcsolatát példázza, hogy az idősebb Rákóczi 
György fejedelem harangot küldött Vörösmartra, erdélyi iskolamesterek, 
valamint Misztótfalusi kolozsvári könyvei is eljutottak a Duna–Dráva 
mellékére. Az 1577. évi hercegszőlősi zsinat idején már akkora volt az 
egykori pécsi katolikus püspökség protestánssá vált gyülekezeteit magá-
ba foglaló szuperintendencia, hogy a pozsegai, a valkói, a felső-baranyai 
vagy ormánysági, a mohácsi és a vörösmarti kerület is hozzá tartozott.

A XVII. században, a török kiűzése után egyes mezővárosok elráco-
sodtak. Az ellenreformáció gépezete részben eredményes volt, ám a re-
formátusság egyre inkább a magyarság szinonimájává lett azon a tájon. 
A magyar és a német gyülekezetek reformátussá váltak, a horvátok jó ré-
sze viszont rekatolizált. Tordafalva / Tordinci a legutóbbi évekig horvát 
református gyülekezetként működött, az utolsó háború kitörése után – 
amikor sajnos az ottani magyar egyház is két részre szakadt – ők is saját 
egyházat alapítottak.

A szlavóniai szórványmagyarság – Kórógy, Haraszti, Szentlászló és 
Rétfalu népe – a török kiűzése után a szűkebben vett Magyarország terü-
letén kívülre került. Ennek ellenére megőrizte az archaikus nyelvét és 
néprajzi jellegzetességeit. Trianon és a délszláv háború tovább apasztotta 
a számukat, a meggyengült öntudat folyományaként, növelvén egyben a 
többség felé fordulást a körükben.

A monográfia szerzője a táj egyháztörténeti jelentőségéről szólva 
hangsúlyozza, hogy a Duna-menti Egyházkerület őse: a Baranyai Refor-
má  tus Egyházkerület, 1544-ben született, Sztárai jóvoltából. Halála ide-
jén, az 1570-es években, a reformátusság a területen élők háromnegyedét 
tette ki. A XIX. században az Alsó-Baranyai Egyházkerület Bács-Bodrog 
vármegye kilenc gyülekezetét is magába foglalta. Trianon a területi szét-
szabdalás mellett az anyanyelv üldözését (a magyar településnevek, egy-
házi énekek stb. betiltását), lelkészek kiutasítását is magával hozta. Az új 
jugoszláviai református egyház első püspökéül Ágoston Sándor, korábbi 
kórógyi lelkészt, majd esperest választották meg.

Az ő 1930. évi esperesi vizitációja jól jellemzi a táj kivételes szerepének a 
hangsúlyozása mellett, a korabeli viszonyokat is: „Egyházmegyénknek bár
melyik vidékén járunk, a reformátusság sehol sem számottevő tényező, egye
dül Baranyában. Baranya jellege: a reformátusság (…) Bármennyire megfo
gyatkozott is számbelileg a baranyai reformátusság, a múlt még most is 
fenntartja tekintélyét. Azonban kiapadhatatlan kincstárak nincsenek. Baranya 
múltja sem kiapadhatatlan kincstár, sőt már nagyon is fogytán van. ’Csak az 
úrnak nagy kegyelme, hogy még nincs végünk.’ (…) A templomok azért 
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konganak az ürességtől, mert ötször akkora gyülekezetre vannak szabva (…) 
Baranyában két sötét folt van. Egyik az egyke bűne, mely ott sem csupán refor
mátus, hanem közös minden felekezettel és nemzetiséggel. Másik az alkohol.”

1941-től néhány évig ismét az anyaországhoz tartozhatott a terület, 
majd a partizánok bevonulása után újólag Jugoszláviához. A szenvedések 
sora az 1991-ben kitört háborúval folytatódott: hét bibliai éve telt e nép-
nek halálfélelemben a szerb megszállás alatt, ezreknek pedig a mene-
kültlét keserű kenyere jutott. Válsághelyzetben nem ritka tünetként a 
református egyházban is meghasonlás következett be: két egyház műkö-
dött egyidejűleg, az egyik püspökkel, a másik szuperintendenssel az 
élén, Tordafalva horvát hívei pedig leváltak. A folyamatosságot természe-
tesen biztosítani kellett, úgy a megszállt területen, mint az emigráció-
ban, továbbá Horvátország szabad területein. 2011 márciusában a Horvát
országi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspökévé Csáti Szabó 
Lajos laskói lelkészt választották, főgondnokává pedig Kel József kórógyi 
polgármestert. Az októberi beiktatásukat Bölcskei Gusztáv, a Magyar or-
szági Református Egyház zsinatának püspök-elnöke végezte más elszakí-
tott területek magyar püspökeinek a jelenlétében. 

Külön fejezetből tudhatjuk meg, hogy a XVI. század legnevezetesebb 
zsinatára a hercegszőlősi templomban került sor, Veresmarti Illés püs-
pöksége idején, 1576. augusztus 16–17-én. A jelenlévő negyven prédikátor 
szerkesztette meg a Hercegszőlősi Kánonokat, amelyek nemcsak akkor és 
az egyházkerületben, hanem később és az egész ország reformátussága 
körében hatottak. A törvénykönyv előkészítésében Szegedi Kis István, 
majd a halála után Skaricza Máté játszott kulcsszerepet. A Kánonok 
egyetlen megmaradt, kinyomtatott példányát a Ráday Könyvtár őrzi.

Isten alsó-baranyai és szlavóniai hajlékainak az általános építészettör-
téneti, a templombelsőket, harangokat, egyházművészeti emlékeket 
is magában foglaló leírását egyenként olvashatjuk a kötetben. Lábadi 
Károly szeretetteli lokálpatriotizmusa, de szépirodalmi igényű íráskész-
sége is jól nyomon követhető a legnagyobb lélekszámú gyülekezet bemu-
tatása során: „A Drávaszög népe a gyermekbeszéd kedvességével a dombot 
dörömbnek nevezi. Laskó falu közepén is magaslik egy ilyen. Rajta épült fel 
a templom, s körülötte sorakoztak a legrégibb házak. Nemcsak a település 
magja sarjadt ki ezen a helyen, hanem itt ringott azoknak a Laskaiaknak is 
a bölcsője, akiknek híreneve külhonig eljutott, s akiket máig számon tart 
az irodalom vagy a művelődés története. A tájban minden sorsfordító válto
zás ezen a dörömbön kezdődött. A ferencesek kolostorából erről a pontról 
indultak el az első tanult Laskaiak, hogy a nekik adott biztos szellemi alap
jukra a tudományokból építsenek tágas házakat. Az itt álló templomból 
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űzte el megérkezésekor a barátokat Sztárai Mihály, a reformátor. A dö röm
bön prédikált legelőször, s rajta toborzott magának híveket. Zsoltár ének lő 
hangja és állítólagos szép hegedűjátéka is errefelé hallatszott, akárcsak az 
általa szerkesztett iskoladrámák bátortalan magyar nyelvű pár beszédei, és 
a hallgatóság lelkesedése valahol ugyancsak e környéken visszhangzott. Ez 
a dörömb olyan, akár fákban az évgyűrűk: egy régóta tar tó emberéletben 
sem mérhető idő nyomot gyűjtögető kulisszája.”

Ahogy a katolikus részben, a reformátusoknak is végigkövethetjük a 
településekre bontott vallásdemográfiáját 1782-től, az első népesség-ösz-
szeírás évétől, egészen 2001-ig. Ezt követi ötvenhat olyan írástudó prédi-
kátor tevékenységének a felmutatása, akik a születésük vagy szolgálatuk 
alapján beírták magukat az egyház, az iskolák és az irodalom históriájá-
ba. Az üldözés, üldöztetés, ökumenizmus témakörét is külön fejezet tag-
lalja. Érzékletesen megelevenedik a XVI. századi vallási disputák világa, 
amelyekben a katolikusok és reformátusok mellett az antitrinitáriusok is 
részt vettek, a beglerbégek pedig egymás ellen igyekeztek kijátszani a fe-
leket. Néprajzilag érdekesek az itt közölt valláscsúfolók. 

Az ökumenét a 90-es évek megszállása szükségszerűen hozta magával: 
az egyetlen helyben maradt keresztyén lelkész, a laskói református pap, fe-
lekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül fogadta templomaiba a hí-
veket, szolgáltatta ki a sákramentumokat. A zömében szándékolt háborús 
pusztítások egyaránt érintették a katolikus és a református templomokat. 
Nehéz megrendülés nélkül olvasni az ezekről szóló tudósításokat, nézni a 
fotódokumentumokat, de ugyanakkor a remény tölthet el bennünket az 
anyaországi és horvát forrásokból újjáépült isteni hajlékok láttán.

Sokak számára teljesen ismeretlen a nazarénus közösség belső élete, 
amely szintén visszaköszön a könyv lapjairól. Az ApCsel. 24,5 alapján a 
zsidók a Pál apostolt követőket nevezték így. A XIX. század elején Svájc-
ban alapított irányzat nyomán, a szabadságharc leverése után, főleg a Dél-
vidéken – Pacséron, Ómoravicán, a Drávaszögben és Szlavóniában – jöttek 
létre ezek a bibliás csoportok. Jellemzői a felnőttkeresztelés / le  me rítés, a 
„Ne ölj!” parancsa jegyében a fegyveres szolgálat és eskütétel meg  ta ga-
dása, a nagyfokú összetartás, a vagyonközösség, a terhesség- meg szakítás 
elvetése. Ez utóbbi gyakorlat pozitívumát az egykéző református vidéken 
még a másvallásúak is el kellett ismerjék.

Mivel mind a katolikusok, mind a reformátusok konkurenciát láttak a 
megjelenésükben, a hatalom pedig a szolgálatmegtagadást ítélte káros-
nak, egyaránt üldözték a mozgalmat. Már az 1880-as években testileg fe-
nyítették, kiutasították őket, a gyermekeiket kényszer-keresztelésnek ve-
tették alá rendőri segédlettel, hatósági eljárást is foganatosítottak ellenük. 
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Ennek ellenére főként a szegényparasztok, az idősek, az elesettek, a nők 
körében terjedtek a puritán hitelveik. Számuk sohasem haladta meg az 
ezret. Maroknyian ma is gyakorolják a vallásukat, főként a magyarorszá-
gi hittestvéreik segítségével.

A kötet Téka címszó alatt szöveggyűjteményt közöl a táj sokoldalú lite-
ratúrájából. A teljes terjedelem egyharmadát meghaladó egységben hit-
buzgalmi irodalom, verses históriák, bibliai feldolgozások, iskoladráma, 
levelek, naplórészlet, néprajzi leírások, A velencei kalmár fordítása, Arany 
János erről szóló műbírálata, novella, keresztyén etikai mű, igemagyará-
zat és egyháztörténeti írás egyaránt található. Fontos eligazító az egész 
monográfia irodalomjegyzéke, valamint a német, angol és horvát nyelvű 
rezümé. A szövegközi fekete-fehér fényképek mellett növeli a könyv érté-
két a 42 színes képmelléklet.

Sajnos, az anyaországiaknak csak a kisebb hányadában tudatosult, hogy 
a horvátországi magyarság a legveszélyeztetettebb határon túli magyar 
nemzetrész! A Trianon előtt ezen a területen élt 124 ezer magyarból mára 
mindössze 14,5 ezren maradtak… A mostani munka, valamint Lábadi 
Károly – e vonatkozásban egyedülálló – egész munkássága e néptöredék 
múltbeli értékeinek és mai sorskérdéseinek a tudatosítását szolgálja.

A professzor egyháztörténeti kötetének a jelentőségét Bölcskei Gusztáv 
püspök az Ajánlásában nem véletlenül méltatja így: „Ajánlom ezt a művet 
magunknak. Nekünk van szükségünk rá, akikben többékevésbé már elhalvá
nyodott az a tudat, hogy amikor a Dráva mentén élt és élő egyházakról van 
szó, akkor saját nemzetünk történetéről és jelenéről van szó. (…) Fontos külde
tést teljesít ez a könyv is, amikor emléket állít annak a küzdelmes helytállás
nak, amellyel a Drávaszögben élt és élő nemzettársaink segítenek bennünket 
abban, hogy tudjunk megálljt parancsolni a szétforgácsoló és szétziláló erők
nek.” Dr. Ladányi Sándor egyháztörténész, egyetemi tanár pedig az Utó-
szavában mutat rá, hogy Lábadi Károly „a tőle megszokott magas tudomá
nyos színvonalon, de ugyanakkor közérthető nyelven ír–tanít– példát mutat.”

Személyesen is hadd kívánjak neki lankadatlan kitartást, erőt, egészsé-
get, hitet. Bár lassan kialakul az ezt szolgáló intézményrendszer, talán 
nem túlzás őt a magyarságtudomány pótolhatatlan, egyszemélyes horvát-
országi intézményének neveznem. Közös magyar érdekünk, hogy még so-
káig folytathassa a művelődéstörténet, a néprajztudomány, a hely-, vallás 
és intézménytörténet terén, valamint a kisebbségben nem ritka „mindene-
si” minőségében, más humán szakterületeken is az áldásos munkáját.

(Lábadi Károly: Egyházak AlsóBaranyában és Szlavóniában.  
HunCro Médiaközpont, Eszék, 2012. 710 p.)
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Virt László, a népi gondolat mai elkötelezettje1

Egy olyan szociológus, szociálpolitikus, katolikus hittanár könyvének ki-
adására vállalkozott a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, aki 
nem a ma divatos korszellem hullámaival sodródik, hanem tartós, mara-
dandó értékek cövekelik ki a vonatkoztatási rendszerét. 

Az 1954-ben született szerző lakatosként kezdett el dolgozni, ami sokat 
lendített azon, hogy plebejus gondolkodásúvá váljon. Ezt követően teológi-
át és szociológiát végzett. Amíg Budapesten élt, Albertfalván hittanár, köz-
ben szociális munkás volt Kőbányán. 2001 óta egy Bakony-alji kistelepülé-
sen lakik családjával, s Győrben dolgozik mentálhigiénés munkakörben. 
Három gyermekük született, az egyik könyvét leányairól írta.

A 70-es évek közepétől húsz éven keresztül kb. százszor járt Erdélyben, 
ami meghatározta gondolkodását. Ugyanekkor a Felvidékre is rendszere-
sen utazott, ahová családi kapcsolatok fűzik – szülei, mindegyik nagy-
szülője és nagybátyja, nagynénje, 1946/47-ben menekült Magyarországra 
a Csehországba irányuló deportálások elől. 

Tucatnyi kötetének jó része nem véletlenül szól tehát az erdélyi katoli-
kus kisebbségről s főleg a boldoggá avatás útján járó Márton Áron püspök-
ről. 1988 óta négy Márton Áronról írott és összeállított könyvét vehettük 
kézbe. A legutolsót tavaly Itáliában adták ki magyarul, olaszul és angolul, 
a román változat is elkészült s kiadóra vár. Írt továbbá szociálteológiai, vá-
rosszociológiai, esszé-, eszme- és egyháztörténeti, valamint a személyes 
életéről szóló művet. Egy humánökológiai kötete is kéziratban áll.

A 80-as évek elejétől mintegy száz tanulmánya, esszéje, cikke jelent meg.
A Bulányi György által alapított és vezetett Bokor Közösséggel 1984-

ben került kapcsolatba. Ez a közösség az erőszakmentesség és az önként 
vállalt szegénység alapján áll. 

Még a 70-es évek közepétől közel került hozzá a két háború közötti 
időszak népi irodalma, ami nem árvalányhajas „műmagyarkodás”, ha-
nem a magyar polgárosodás egy lehetséges törekvése. Az erőszakmen-
tességről már Németh Lászlónál olvasott, Márton Áron is az erőszak-
mentesség apostola. Az önként vállalt evangéliumi szegénység pedig 
szükségszerűen kapcsolódik a népi gondolathoz, ami a kettészakadt ma-
gyar társadalom integrációját szorgalmazta. 

A most megjelent könyv, melynek négy fő tartóoszlopa van – Karácsony 
Sándor, Kodály Zoltán, Márton Áron és Németh László –, a magyar 

1 Virt László Magyar nevelés, népi gondolat (Muravidék Baráti Kör Kulturális Egye-
sület, Pilisvörösvár, 2017. 208 p.) című könyvéről a Magyar Írószövetség Könyv-
tárában, 2017. június 22-én tartott könyvbemutató szerkesztett szövege
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pedagógiatörténet és a népi gondolat metszéspontját vizsgálja, és benne 
a négy személy szellemtörténeti összefüggésekbe kerül egymással.

A kötet a bevezető után négy fő szerkezeti egységből épül fel. Először 
a kor magyar társadalmi adottságait vázolja a két totális rendszer – a 
nemzeti- és nemzetközi szocializmus – között. Ezt követi a népi gondo-
latban megjelenő emberkép és társadalometika áttekintése. A „Magyar 
gondolat, népi gondolat” című fejezet a hazai társadalmi rétegek között 
megszakadt sorsközösség kérdését taglalja a hiány, az igény és a feladat 
oldaláról. A záró egység az iskolai és iskolán kívüli nevelés, művelődés 
legfontosabb sorskérdéseivel foglalkozik.

A következőkben Virt Lászlóval a „Magyar nevelés, népi gondolat” című 
könyvének néhány súlyponti gondolatáról beszélgetünk.

  A népi gondolat hazánkban alapvetően a kiszolgáltatott, lehetőségeitől 
megfosztott ember iránti szolidaritásban fogalmazódott meg. Erről tanús
kodnak a 30as, 40es évek magyar népi irodalma klasszikusainak a művei: 
Féja Géza, Illyés Gyula, Kodolányi János, Kovács Imre, Németh László, 
Sinka István, Szabó Zoltán, Tamási Áron, Veres Péter és mások. Egy részük 
valóban a népből jött – mondhatnánk: első generációs értelmiségi –, mások 
közülük erkölcsi vagy szociális érzékenységük, társadalomtudományi meg
alapozottságuk alapján jutottak el a néppel, a parasztság gondjaival való 
azonosulásig. Mitől vált az említett írástudók munkássága hitelessé?

  A XIX. századnak és a XX. század elejének individualizmusa követ-
keztében atomizálódott a társadalom. Még előbb a XVII. század közepé-
től-végétől megkezdődött, és a XVIII. században teljessé vált a magyar 
társadalom kettészakadása, melynek során a túlnyomó többség teljes ki-
szolgáltatottságba került. A könyv fő szellemi tartóoszlopai egyaránt re-
flektálnak a magyar kettős társadalomszerkezetre, közülük a három 
magyarországi, Karácsony Sándor, Kodály Zoltán és Németh László a 
Habsburg-uralom jelentkezéséhez köti a társadalmi hasadást. Márton 
Áron náluk is szigorúbban ítél, ő – a nevelést az egész életre kiható növe-
lésnek tartva – azt vallja, hogy „népünk művelése és nevelése az Árpádok 
korával lezáródott” (lásd Ugartörés előtt című tanulmányát).

Az első világháború elvesztését követően megjelent egy értelmiségi 
törekvés, mely az értelmiségi létet nem okoskodó individualizmusként, 
nem is karrierépítésként fogta fel, hanem szolgálatként. A népszolgálat 
eszméje etikai tartalmat hordozott, ez az új értelmiségi nem volt tech-
nokrata, ellenben tudta, hogy mit jelent a nép iránt való elkötelezettség. 
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Márton Áron az értelmiségi létet Széchenyi fogalmához, a közértelmes
séghez kötötte, ugyanezt a gondolkodást ismerjük fel Karácsonynál, 
Kodálynál és Németh Lászlónál. Ez az értelmiségfogalom a közösségért 
való értelmességként, és a néppel közös értelmességként fogható fel. Ez 
a két háború között jelentkezett új értelmiségi tudta, hogy a népről 
gondolkodni csak vele együtt lehet. E gondolatban még az iskolai vég-
zettség sem mérvadó, mert a sorsközösség és a szolgálatkészség tesz ér-
telmiségivé.

A könyv hősei közül a hajdú Karácsony Sándor és a székely Márton 
Áron népük sűrűjéből jöttek, tudásukat a célba irányítottan használva 
váltak a népszolgálat elkötelezettjeivé. Karácsony Sándor, a pedagógia 
elméletét filozófiai, ismeretelméleti mélységben és magasságban művel-
ve, olyan pedagógiai nyelvezet kialakítását szolgálta, ami – leszámolva a 
germán gondolati sémákkal – megfelel a nép észjárásának. Márton Áron 
pedig egyetemi lelkészként, folyóirat-alapítóként és közíróként arra töre-
kedett, hogy akiket ő felnövel, azok világi hívőként, családos emberként 
is váljanak apostollá. Az Erdélyi Iskola című folyóirat szerkesztői szelleme 
és Márton Áron tanulmányaiban megmutatkozó gondolkodásmódja egy-
aránt mutatja, hogy a belső, saját szellemi energiák felszabadítása, a saját 
kulturális tőke, alkotó módon való mozgósítása volt a cél, ami a legszegé-
nyebb nép előtt is hitelessé tette az egyházi kezdeményezést. Márton 
Áron tudta, hogy Romániában a magyar népközösség nem számíthat ál-
lami támogatásra, az egyház lehetőségei viszont felhasználhatók az in-
tézményi megoldásokra.

Kodály és Németh László polgári-értelmiségi családba születtek, 
ugyanakkor mindkettőjük felmenői között ott volt a kisemberek világá-
hoz való kötődés. Szellemi tőkéjüket ebből a miliőből hozták. Arra a kér-
désre, hogy ők, akiknek sorsa bizonyos értelemben predesztinálva volt az 
értelmiségi életpályára, hogyan jutottak el a népszolgálat eszméjéhez – 
jóllehet „értelmiségiek” ezreihez hasonlóan ők is választhattak volna in-
dividualista karrierépítő utat –, én azt a választ találom, hogy nagy nyelv-
tudásukkal ráláttak más nemzetek életére is, és gondolkodó emberként, 
ilyen összehasonlításban, látták az „elurasodott” magyar társadalom 
visszásságait. Kodály leírja, hogy népdalgyűjtés közben akár román orto-
dox pópától, akár szlovák katolikus paptól segítséget kaptak, magyar 
paptól ritkán. Németh László pedig az 1935-ös romániai útja után, ami-
kor a Tanu önálló számaként megírja úti élményeit, akkor azt is leírja, 
hogy a román értelmiség sokkal közelebb van a néphez, mint a magyar. 
Kérdésed a hitelességről szólt: azt látjuk, hogy a hitelesség lehet tárgyila
gosság is.
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  „A népi gondolat nem pénz, nem technika kérdése, hanem belső tűz, el
kötelezettség kérdése” – foglalta össze Virt László Németh László gondol
kodásának egyik alapkövét. Néhány mondatban, kérlek, foglald össze a kö
tetben elemzett négy magyar géniusz erről tanúskodó javaslatait!

  A könyv négy fő szellemi tartóoszlopa keresztény ember volt. Közülük 
Németh László volt erősen szekularizált református, de ismerjük üdvta-
nát, amivel az ember felemelését szolgálta; Karácsony Sándor evangéliu-
mi gondolkodású református keresztyén ember volt; Kodály elkötelezett 
katolikus keresztény ember. Márton Áron pedig fiatal papságától, majd 
fiatalon történt püspöki kinevezésétől, 42 nagyon nehéz esztendőn át 
tartó püspöki szolgálatában megingás nélkül evangéliumi keresztény-
ként szolgált. Hangsúlyozom az „evangéliumi” jelzőt: Márton Áron nem 
a történelmi kereszténység sémáit, nem az egyházhoz évszázadok alatt 
tapadt közjogi, politikai, hatalmi formákat követte, hanem Jézus 
Krisztust. A szolgálat pedig evangéliumi fogalom! Négy hősünk egyke sem 
volt valamiféle üres, merev tradíció istenítője, ellenkezőleg: szolgálat-
készségükkel, elkötelezettségükkel reformerek voltak, így a maguk he-
lyén valamennyien az evangéliumhoz kötődtek. Az erősen szekularizált 
református Németh László üdvtanához pedig hozzáteszem még, hogy az 
bibliai alapon állt, a bibliai emberkép pedig dichotóm, azaz egyaránt ott 
van benne az egyéniség és a közösségiség. (Négyük közül ezt még Márton 
Áron látta ennyire világosan.) Németh üdvtanában dichotómiaként 
szerepel a magyarság és európaiság kijelentése, valamint a tömeg vagy 
minőség kérdése. Egyértelművé tette, hogy közösséget csak minőséggel 
szolgálhatunk.

Németh László vallotta: „Magyarországon mindenki az anyagiakkal 
védekezik. Nincs pénz, nincs műszer, nincs könyv, nincs épület, nincs 
személyzet. Nem igaz: lelkesedés nincs.” (A nép Eötvös-kollégiuma című 
írása.) Én azt teszem hozzá mai tanulságként, hogy ahol anyagiakkal vé-
dekeznek, ott gyakran nagyon sok pénzen ülnek. Nyilván nem mellékes 
a pénz, de elveszett az a világ, ahol a pénz mozgatja az embert. Az ember 
legyen a döntő: ahol emberek összeállnak, ott az anyagiak (lehetnek 
ugyan, de) járulékos dologgá lesznek – lásd ennek a könyvnek a megjele-
nését, nem pénz, hanem összefogás és akarat van mögötte. Van egy ma-
gyar közmondás: „Nem akarásnak nyögés a vége.” Az akarati nevelés igé-
nye ott van a magyar nevelésben.

Karácsony Sándor a magyar növelés „épületén” dolgozott. Nem volt 
materialista, nem volt pozitivista, szellemi emberként, szellemi építő-
ként dolgozott. Tanáremberként mindig szegény volt – ezt tanítványától 
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és munkatársától, Lükő Gábortól tudom, sőt azt is, hogy 1952-ben 
Karácsonnyal már a halálos ágyán közölték, hogy elvették a nyugdíját –, 
de nagyon nagy tőkéje volt neki. Ezt nem bankban tartotta, hanem a fe-
jében, szellemi nagybirtokos volt ő, nem holmi pénzforgató technokrata. 
Egy nyelvezet kidolgozását tartotta fontosnak, hogy a tudás legyen közös 
kinccsé. Jellemző rá, hogy a közös tudás, a közös szellemi vagyon érdeké-
ben a tanár–diák viszonyt is mellérendelő, demokratikus társas kapcso-
latként fogta fel. Egy meghökkentő gondolat tőle valahonnan: Nem értet-
te, hogy az iskolában a tanár miért feleltet. Karácsony Sándor azt vallotta, 
hogy a tanár az iskolában ne feleltessen, hanem a tanár feleljen! Ehhez 
pedig a gyermek merjen kérdezni! Karácsony Sándor nem helyezkedett az 
uralkodó autokratikus pedagógia sodrásába, vállalta a szellemi „devian-
ciát”, hogy a gyermek jól érezze magát az iskolában – a tanár pedig izzad-
jon. Ez nem pénzkérdés, ez szemlélet kérdése.

Kodály tudta, hogy a legszebb és leggazdagabb népzenei anyagot és 
népdalkincset a legszegényebb emberek őrizték meg. Ezt egyébként 
Lükő Gábortól is többször hallottam: ő is vallotta, hogy akár moldvai, 
vagy alföldi magyaroknál, akár románoknál, de szegény emberektől 
gyűjtötte a leggazdagabb folklórkincset. A Visszatekintés című tanul-
mánygyűjteményében írja valahol Kodály: „A pénz nem termel eszmé-
ket. … Nem az erszény, a lélek üressége a nagyobb baj.” Arról beszél itt 
Kodály, hogy az új pedagógiának személyiségfejlesztő tényezővé kell vál-
nia, ami nem pénzkérdés, hanem tanár-kérdés: a tanár is váljon harmo-
nikus, tehát szerves személyiséggé. Ahogy nem a gyermek van az iskolá-
ért, hanem fordítva, úgy a pénz se legyen programok, vagy azok 
elmaradásának az alibije. Ezt az egész magyarságra is vonatkoztatta, 
amikor 1939-ben Szekfű Gyula kérdésére, hogy: „Mi a magyar?”, ezt vála-
szolta: „Születése még senkit sem tesz magyarrá. Azért meg is kell dolgoz
ni.” Hogy értsük Kodályt: szépen néznénk ki, ha a magyarság pénzkérdés 
lenne – bár ő itt pénzről egy szót sem szól –, a magyarság, és bármi más, 
munka és odaadottság kérdése. Még ha ostobának néznek is ezért – te-
szem hozzá én –, mert sokszor kereszténynek mondott helyeken értet-
lenkednek, ha én azon értetlenkedem, hogy ők miért pénzről beszélnek. 
Az együttlét, az együttélés a néppel, melyet szolgálunk, nem pénzkérdés.

Márton Áron pedig a romániai kisebbségben a sorsközösség lehetősé
gét látta meg a közös szegénységben. „Anyagi különbségek alig vannak 
közöttünk. S ami még van, azt az állam gyarmatpolitikája el fogja tüntet-
ni. Erdélyben egyformán rongyosak leszünk mind, akik magyarok va
gyunk.” (Lásd A kiszélesített iskola című tanulmányát.) E könyv mind a 
négy hőse arra törekedett, hogy a művelt réteg a népből nőjön ki. Négyük 
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közül Márton Áron jött a legnagyobb kiszolgáltatottságból és anyagilag 
is valóságos szegénységből, ő – a sopánkodó-magyarkodó urakkal szem-
ben – ezt teszi a szegénység és műveltség szoros összefüggéséhez: „Ha 
csak sopánkodunk, ravatalra kerülünk, s a nemzeti gyásznak annyi fö-
lösleges érzésével és magunk sajnálásával szövögetett fátylát ráteríthet-
jük a magunk s népünk koporsójára, ha életünk mélyeiből a megújító for-
rások erőit föl nem fakasztjuk.” (Ugartörés előtt című tanulmánya) Ilyen 
körülmények között és ezért várt el mindenkitől apostoli küldetést, aki 
kereszténynek vallotta magát. Mert, ahogy a magyarság sem, úgy a ke-
reszténység sem száj – és nem is pénz – kérdése. Sokkal inkább olyan 
igény, ami a közösséghez való odatartozásra irányul.

  Németh László, Márton Áron, Kodály Zoltán és Karácsony Sándor is or
ganikus pedagógiában gondolkodott úgy a közoktatásban, mint az iskolán 
kívüli népnevelésben. A nevelés célja számukra a növelés volt. Mivel a szer
ves pedagógia fogalmát manapság kevesen ismerik, kérlek, foglald össze, 
mit kell ezen értenünk.

  A fogalom, hogy „szerves”, annyit jelent, hogy összetartozó, összefüg-
gő, rendezett, vagy akár rendszerezett. Nagyon fontos, hogy ahol szerves 
összefüggést látunk a dolgok között, ott az nem esetleges, hanem feltéte-
lezi valami felettük álló szellemi rendező erő létét, hiszen a dolgok azért 
összefüggőek, mert az szükségszerű. Ahol meglátjuk a dolgok szerves, 
szükségszerű összefüggését, ott a tényeket esetlegesen kezelő pozitiviz-
musnak – a materializmus „előszobájának” – nem marad tér. Használ-
hatjuk a dolgok szerves összefüggésének megjelölésére az „organikus” 
szót is. A görög organon egyik szótári jelentése: szerv. De jelenti azt is, 
hogy: kötél. A kötél pedig összetart, az ókori hajósok ezt már nagyon jól 
tudták. Talán különösnek tűnik, de Arisztotelész logikai írásainak gyűj-
teménye az Organon címet kapta. Arisztotelész logikája pedig nem az 
esetlegesre, hanem a szükségszerűen, szervesen összetartozó fogalmak-
ra irányul.

Karácsony Sándornál a szerves pedagógia (az összetartozásban létező 
pedagógia) nem más, mint mellérendelő társas kapcsolat, szoros össze-
függés a nővelő, tehát a növekedésben segítő fél, és a növendék, mint fel-
növekedő fél között. Egyik fél és másik fél. A két fél adja az egészet.  
A gyönyörű magyar nyelv ezt szépen kifejezi. Valahonnan az ezredévek 
ősidejéből hozta ezt a szót a magyar nyelv társaslogikája, ha már a Halotti 
beszéd is így kezdi majd’ 1000 éve: „Látjátok feleim…” A sziporkázó és lo-
gikus, élő székely nyelv is őrzi még az összetartozás eredendő voltát, ha 
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nem falubeliekről, hanem falusfelekről beszél, annyit jelent e székely-ma-
gyar szó, hogy akik egy faluban laknak, azok összetartoznak, felei egy-
másnak, kiegészítik egymást. Karácsony Sándornál ennek a társas kap-
csolatnak a tanára nem „leadja” az órát – lefelé tehát, ami alárendelő, 
autokratikus kapcsolat –, hanem éveken keresztül fölfelé növeli a gyer-
meket, serdülőt, ifjút, mégpedig nem úgy, hogy mini-felnőttként kezeli, 
hanem a saját életkora szerint. Az ilyen, a dolgok mélyére látó tanár – ép-
pen azért, mert nem autokratikus, tehát nem nyom le a tekintélyével – 
együtt halad a növendékkel, ő mint tanár nyilván egy lépéssel előrébb 
van. Németh László is hasonlóképpen gondolkodott. E pedagógiai társas 
kapcsolatban a tanár nem erőlteti a saját egyéniségét, hanem személyisé-
gével lesz vonzó és követésre méltó. Így érvényesül a dolgok evidenciája 
– például a gyermek nem felejt el kérdezni az iskolai évek alatt. Gondoljunk 
bele: milyen sok olyan tanár kérdez, sőt kikérdez az iskolában, akik már 
gyermekkorukban elfelejtettek kérdezni! Szép, nem?! Karácsony Sándor 
a mellérendelő társas kapcsolat által demokráciát vitt a növelésbe, mert 
a demokrácia egyaránt ellenmérge az autokráciának is, és az anarchiá-
nak is. Ez a társas kapcsolat ellenmérge volt a két háború közötti időszak 
tekintélyelvű autokráciájának, szellemi anarchiájának és a pozitivista 
szellem rendezetlenségének egyaránt. Ami szerves, az rendezett, össze-
tartozó, és a Karácsony-féle pedagógia a tanárt és a diákot hozta szerves 
összefüggésbe. A bolsevik ideológia a magyar demokrácia megtorpedó-
zásával Karácsony Sándort is félretette. Idegenkedett tőle a germán szel-
lem és a marxizmus is.

Márton Áron a felszínes kereszténységgel szemben a jellemnevelést 
szorgalmazta: ez akaratedzés, a tettrekészség kialakítása, felelősségéb-
resztés – tehát személyiségfejlesztés. A korábbi pozitivista ismerethalmo-
zással szemben, az öncélú tudás-„gyártás” ellenében, az élet normális 
áramlásába illesztett iskolát szorgalmazta. A pozitivista iskola: „két kéz-
zel tömte a gyermek fejébe a felaprított tudományt, de ugyanakkor érzel-
mi, akarati világával, a jellem és kedély nevelésével nem törődött.” (A hit-
vallásos iskola feladata című tanulmány) A felaprított tudomány mögött 
nincs rendező elv, nincs szerves összefüggés a különböző tudáselemek 
között, ahol pozitivista szellemben folyik az oktatás, ott szakbarbárokat 
képeznek, akik nem látják még a saját szakmájuk összefüggését se más 
szakmákkal, se pedig általános emberi kérdésekkel, ott nincs például eti-
kai összefüggés. Márton Áron a szaktudományok fölött álló közös alap, 
értékrend megvilágítását és tudatosítását várta el a reformpedagógiától. 
Kisebbségben élő emberként pedig tudta – és ezt a növendékek felé is 
ösztönző erőként mutatta –, hogy kisebbségi ember számára létkérdés a 
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versenyképesség. Egyéni tudás, és ugyanakkor a közösség iránti önzetlen 
szolgálat ébresztése is célja volt. Ebben látni az egyéniség és közösségi lét 
szerves összefüggését: a kisebbségben élő ember legyen egyéni életében 
kiváló, és ugyanakkor saját népének szolgálatkész tagja. A kisebbségben 
élő nép ilyen összefüggés mellett lesz életképes.

Kodály Zoltán egybeénekeltette a nemzetet. A világ őt zeneszerzőként 
és zenepedagógusként tartja nyilván. Mi tudjuk, hogy a pedagógiába, a 
nemzetnevelésbe olyan szellemi és fizikai energiát fektetett, a nemzet 
szerves egysége érdekében olyan sok erőt vont el önzetlenül a zeneszer-
zéstől, amivel egyéni zeneszerzői karrierjét is korlátozta. Akár úgy is 
mondhatjuk: sok pénzről, szerzői jogdíjakról mondott le ez által. Kodály 
tudta, hogy akik együtt énekelnek, azok egymásra figyelnek, megtanul
nak alkalmazkodni, és nem utolsósorban az együtt éneklés örömforrás is. 
A könyv mind a négy forrása számára cél volt az, hogy a tanulás legyen 
élménnyé, ez pedig csak valamilyen szerves egységben megvalósuló és 
szerves egységbe illesztő pedagógia által valósulhat meg.

Németh László 1945-ben belső száműzetésbe kényszerült. Azonban 
szelleme állandóan működő tűzhányóként még ezt a kényszerhelyzetet 
is át tudta formálni életpályája egyik csúcsává. Némethnek a Tanu
korszak mellett éppen a hódmezővásárhelyi évei voltak legterméke-
nyebb, a nemzetet életre, gondolkodásra leginkább beoltó évei. Keresztury 
Dezső, akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter, barátja volt Németh 
Lászlónak. Amikor Németh 1935-ben Romániában járt, akkor Keresztury 
is vele volt, és Márton Áronnal is találkoztak ekkor, aki elkísérte őket ka-
lotaszegi kirándulásukra. (Keresztury írt nekem egyszer egy levelet, 
melyben megemlíti, hogy később is többször járt nála, és 1979-ben egy 
előadásában Márton Áront nevezte legszebb erdélyi élményének.) 
Keresztury mint miniszter engedélyt adott Németh Lászlónak, hogy kí-
sérletképpen valamennyi gimnáziumi tantárgyat taníthassa, a tantervet 
maga határozza meg. Tudta Keresztury, hogy Németh zsenije milyen 
szerves összefüggéseket állít majd a legkülönbözőbb tantárgyak között: 
például, amikor történelemből az ókori görögök kerülnek elő, akkor 
Németh elkezdi tanítani az ógörög nyelvet, a filozófiában Szókratészt, 
Platónt, Arisztotelészt, és a klasszikus görög korszak irodalmát, művé-
szettörténetét, matematikáját és fizikáját is. Vagy amikor a reneszánsz 
kor kerül elő, akkor hasonlóképpen ott a latin nyelv, és még egy élő nyelv 
is. Gondoljon bele minden pedagógus: talán csak tornát és éneket nem 
tanított, az összes többi egy szerves egységbe került. Németh László 
hódmezővásárhelyi gimnáziumi tanítványai közül orvosok, mérnökök, 
matematikusok, nyelvészek, irodalmárok kerültek ki. És mindez még 
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csak az egyik oldala Németh szerves pedagógiájának. Tanult szakmája sze-
rint orvos volt, ám orvosként többet tudott a merő fiziológiánál, jól ismerte 
a fejlődéslélektant is, évekig iskolaorvos volt a Medve utcai polgáriban, 
klasszikus társadalomrajza, mely épp 80 éve jelent meg, az ottani tapasz-
talatait írja le. Jól ismerte a fejlődő életszakaszokat, tudta, hogy a személyi-
ségfejlődés nem lineáris, hanem vannak hirtelen kiugró pontjai, a tantár-
gyak említett didaktikai csoportosítását összhangba hozta a gyermek, 
majd ifjú személyiségfejlődésének állomásaival. A racionalista-pozitivista 
ismeretközlés technikája helyett arra figyelt, hogy a tanulási folyamat szel-
lemtörténeti vázát hozza szerves egységbe a fejlődő gyermek, majd ifjú 
alakuló-fejlődő befogadóképességével, a személyiségfejlődés kiugró határ-
pontjaival, és az ezekben módosuló érdeklődésével. A szellemtörténet és a 
fejlődéslélektan egymásnak való megfeleltetésével Németh sarokba vágta 
azt, amit Márton Áron ugyanilyen célú bírálata a „felaprított tudomány” 
terméketlen erőltetésének nevezett. Németh szintézisbe hozta a fejlődő 
szervezet életlökéseit és az abban alakuló érdeklődést, amivel a racionalis-
ta-pozitivista iskola ismerethalmozása által fölöslegesen lekötött szellemi 
energiákat felszabadította egy minőségi ugrás számára. Németh László a 
minőség forradalmáraként szembe ment a tömegszellemmel, a tucat-egye-
deket kitermelő szellemtelen pedagógiával.

Karácsony Sándor, Kodály Zoltán, Márton Áron és Németh László kö-
zös nevezője a szerves pedagógia tükrében: a tanulás váljon élménnyé! 

  Mindketten – ahogy sokan mások is e körben – elkötelezettjei vagyunk a 
határok által szétszaggatott nemzetrészeink közösségi gondjainak és kö
zépeurópai népek sorsközösségének. A 70es évek végén, 80as évek elején 
jómagamnak, a Műegyetem „R” Klubja vezetőjeként, alkalmam nyílott e 
sorskérdésekről irodalmi esteket, vitaköröket szervezni, amelyeknek Te 
magad is a látogatója voltál. Németh László tejtestvériséggondolatának, 
magyarságtudományi felfogásának, a térségbeli falukutatásoknak az is
merőjeként hogy látod az egymásra utaltságunk mai helyzetét?

  Ahogy a két háború között, úgy ma is sokan beszélnek nemzeti ön-
célúságról. Ugyanakkor, ahogy akkor is létezett a néptől-nemzettől való 
elidegenedés – Kodály kikel ellene! –, úgy ma is tapasztaljuk ezt. Végletek 
között élünk, nem szédülhetünk egyik véglet szakadékába se!

Erre a kérdésre elsősorban Németh Lászlóval és Márton Áronnal vála-
szolok. A tejtestvériség-gondolatot Németh László fogalmazta meg, de ne 
feledjük, hogy Kodály is milyen nagy értéket látott a magyarokkal együtt 
élő népek kultúrájában. Karácsony Sándor pedig az első világháború után 
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hadirokkantként talán már ki sem mozdult Magyarországról, de tanítvá-
nyától és munkatársától, Lükő Gábortól tudom, hogy Németh Lászlóhoz 
hasonlóan értékelte a román kultúrát. Márton Áront azért emelem ki 
Németh mellett, mert kisebbségi emberként más látószöget ad a magyar-
ság kérdéséhez, mint a budapesti szájhősök.

Németh László 1935 augusztusában néhány írótársával – köztük 
Keresztury Dezsővel – Romániában járt. Bukarestben is voltak, és felkeres-
ték Dimitrie Gusti világhírű (csak éppen Magyarországon alig ismert) szo-
ciológiai tanszékét. Németh itt fogalmazta meg azt, amit hazatérve leírt: a 
román középosztály, a román értelmiség közelebb van a román néphez, 
mint a magyar. Lükő Gáborra többször hivatkoztam már: Buda pesten, a 
Tavaszmező utcai gimnáziumban Karácsony Sándornak, a budapesti böl-
csészkaron Györffy Istvánnak és Kodálynak, a bukaresti egyetemen pedig 
Dimitrie Gustinak volt a tanítványa. Sőt, azt is hozzátehetjük, hogy a bu-
karesti egyetemre egyenesen Győrffy István „parancsolta” ki Lükőt. Lükő 
Gábor nekem több alkalommal megismételte: igaz az, amit Németh a ro-
mán társadalomról leír, ostobaság a románellenesség, a sérelmek hangoz-
tatása helyett inkább meg kell nézni, hogy mit tanulhatunk tőlük. Németh 
László a trianoni traumára nem irredentizmussal válaszolt, hanem azzal, 
hogy kapcsolatot keresett a környező népekkel, a nyelvüket is megtanulta, 
esszéiben ismertette, majd a hódmezővásárhelyi évektől fordította is az 
irodalmukat. Amikor „románbérencséggel” vádolták, akkor – 1940-ben – 
azzal válaszolt, hogy nem a szomszéd államokat, hanem a szomszédos né-
peket keresi, és ő nem tehet róla, hogy a hídon az állam tart fináncot. Azt 
vallotta, hogy ha nekünk kisebbségeink vannak a környező államokban, 
akkor a környező népekkel nem lehetünk ellenségek. Ez nem állami politi-
ka, hanem népek közötti kultúrkapcsolat, és ez ma is korparancs, legalább 
addig korparancs, amíg ott kisebbségeink vannak. 1943-ban pedig elment 
a második bécsi döntéssel Magyarországhoz visszacsatolt Nagyváradra, és 
ott közölte a váradi magyarokkal, hogy kisebbségből kisebbségbe jöttek – 
mert az akkor uralkodó, tucat-embereknek kedvező korszellemben ki-
sebbségi kellett hogy legyen még az anyanyelvi többségben élő ember is, 
ha valóban minőséget képviselt. 

Márton Áronnak a harmincas években született szövegeiben többször 
szerepel az a kifejezés, hogy „magyarkodó, magyarkodás”. Semmire nem 
becsülte a szájhősöket. Arról is beszélt, hogy Erdélyt Románia számára 
nem a román hadsereg, nem is az antant, hanem a román anyák nyerték 
meg, és a magyar anyák veszítették el. Már a harmincas években világos 
sorrendet állított fel két érték között: a nemzet, a magyarság nem lehet 
az első, nem előzheti meg Istent. Istent nem utalhatjuk valami nemzeti 
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öncélúság eszköztárába. Idézek tőle egy gondolatot, amit már 1945-ben a 
második világháború őrültsége után mondott: „Az elfajulás azzal kezdő-
dött, hogy egyoldalú túlzással a nemzetnek középponti jelentőséget tu-
lajdonítottak, és ebből kiindulva megengedhetőnek tartották, hogy a 
nemzeti érdeknek minden más érdeket alárendeljenek. A legveszedel-
mesebb túlzását ez a felfogás abban a mozgalomban érte el, mely az em-
beriség családját alsóbbrendű és felsőbbrendű fajokra osztotta… Ugyanez 
a beteg, ferde gondolkozás elvetette – mert gyengeségnek minősítette – a 
felebaráti szeretet tanát, s helyébe a gyűlölet tanát állította azzal az in-
doklással, hogy a nemzet tagjai csak a gyűlöletből meríthetik a nemzeti 
érdekek erélyes és eredményes szolgálatához szükséges lelkület erejét.” 
(Húsvéti szózat, 1945.) Márton Áron tehát beteg, ferde gondolkodásnak 
tekintette azt ma is dívó pogányságot, amikor a nemzet elébe kerül a 
Jóistennek. Amikor pedig az 1948-as román kultusztörvény a román nép 
vallási egységesítése céljából betiltotta az erdélyi románok görögkatoli-
kus egyházát (románüldözés Romániában!), akkor Márton Áron rövid 
idő alatt három körlevélben kelt a görögkatolikus románok védelmére. 
Arra bíztatta az erdélyi római katolikus magyarokat, hogy a Romániában 
üldözött, templomaiktól megfosztott románokat – a görögkatolikusokat 
– római katolikus templomaikba fogadják be.

  Tudjuk, hogy – ahogy a könyved forrásait képező alkotók korát – napja
inkat is gazdasági, szociális és erkölcsi válság sújtja. Mi a népiség eszméjé
nek mai időszerűsége itthon s a tágabb térségünkben?

  A népiség eszméjének mai időszerűségére vonatkozó kérdésedre a 
könyv legutolsó bekezdésével válaszolok: 

„Az eszme, amit forrásaink képviseltek, ma is aktuális. Aktuális, mert lé-
tezik egy bizonyos új autokrácia és buta uraskodás, ami ma is kaszthatárokat 
vonna a nemzet testén belül. Aktuális, mert az élvezetekre és fogyasztásra 
beállított világban egyre idegenebb az áldozatvállalás, ami pedig igényként 
van jelen a hivatkozott életművekben. Aktuális azért is, mert e könyv négy 
fő tartóoszlopa külön-külön is, és életművük közös nevezőjével is az európai 
kultúrkörhöz tartozik, miközben létezik egy eurokrata gyarmatosító törek-
vés – akár hazai előkelő idegenekkel, az ő fordításnyelvükkel! –, és e törekvés 
nem tűri a helyi, főként a kisnépi sajátosságokat. Ahogy ők egységes nemze-
tet akartak, egymásba illeszkedő társadalmi csoportokkal és rétegekkel, úgy 
kell beilleszteni, visszailleszteni négy hősünk eszméit a magyar közgondol-
kodásba.”

Székely András Bertalan – Virt László
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Népből és nemzetből fakadó művészet

Kevesen gondolnák, hogy egy Távol-Keletről származó iparművészeti 
technika és a magyar népélet párosítható. Márpedig a Makón élő 
Jámborné Balog Tünde ezt sikerrel valósítja meg évtizedek óta.

Az erdélyi, délvidéki és Szudéta-vidéki ősök utóda a táji gyökereiből, 
hitéből és életsorsából táplálkozva jutott el a művészi kiteljesedésig. 
Ahogy önéletrajzában írja: „az anyanyelv éltet. Mindegy, festeke, vagy 
írok – az lesz az ihletőm utolsó leheletemig (…) Voltam összeíró és nép
számláló, orvosírnok, felcser, dekorációs és címfestőinas. A címfestő mű
helyben kezdtem festeni, nem tudtam ellenállni a festéknek és a lenolaj sza
gának. Aztán bejutottam a szegedi főiskolára, rajz–földrajz szakra (…) 
Tanítás közben találtam rá a hatvanas években reneszánszát élő magyar 
népi kultúrára és az ősi textilfestő eljárásra, ebből születtek meg batiksoro
zataim”.

Indulásánál Bálint Sándor és Solymár István bábáskodott, akikhez ha-
sonlóan ő is a pártállam szellemi életének a perifériájára kényszerült, ám 
ellenállt a megalkuvás kísértésének. A kezdeti portré- és tájképfestési idő-
szakát követően kezébe került Kriza- és Erdélyi János-kötetek, honismere-
ti kirándulásai és a népzene a tiszta forrás felé terelték. A gyerekekkel ki-
próbált batiktechnikát először selymen, majd rusztikus kendervásznakon 
tökéletesítette, tematikusan is egyre inkább a folklór felé fordult. Népdalok, 
népballadák, középkori históriánk és helytörténeti események öltöttek 
keze alatt képi formát. Lator László szerint „képein érezzük a közös tudás, 
a közös parasztiemberi emlékezet állandó jelenlétét”.

Saját családi legendáriuma is megihlette: vásznain megelevenedik a 
két dédapa: a kászonjakabfai kántortanító és a harisnyás székely parasz-
tember, a pópával kártyázó nagyapa, a különböző nemzetiségű iparosok, 
kertészek, földművelők, az elődök babonáktól sem mentes hitvilága. Az 
Erdélyi Zsuzsanna gyűjtötte archaikus népi imádságok és az „imaasz-
szonnyal” való személyes találkozások erősen hatottak rá. A tanítvány és 
munkatárs Gilinger Katalin az albumban így fogalmaz: „megfogta a po
gány kori töredékek és a régi szakrális szövegek továbbélése a népnyelvben, 
és az a személyesség, hogy úgy beszélnek Máriáról, a szentekről, angyalok
ról, úgy siratják a szegény Jézust, mintha közülük valók lennének.”

Nemzeti sorskérdéseink – például az erdélyi falurombolás vagy a csán-
gómagyarok megmaradása – a konkrét időszerűségen túl egyetemes 
mondanivalóvá nemesednek. Az ősi, messze az államalapítás előtti 
időkben gyökerező hit-hiedelemvilágunk, a természet s a humor egya-
ránt fellelhető az alkotásaiban. Egyházművészeti megbízatásai Makón, 
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Pannonhalmán őrzik a keze nyomát. A textilművészet mellett kirándult 
a kerámia, az agyagformázás területére is.

Jámborné Balog Tünde azonban több mint pedagógus és alkotómű-
vész – közösségépítő is. Városa értékeit az általa szerkesztett folyóirat ha-
sábjain és televíziós sorozatban örökítette meg, emlékművet tervezett, és 
főképp megszervezte, másfél évtizeden át pedig vezette a Makói 
Művésztelepet 1991-től. Ragaszkodott hozzá, hogy az alkotó- és kiállító-
hely egyetemes magyar találkozások színterévé váljon: Erdély, Délvidék, 
Kárpátalja, Felvidék művészei ugyanúgy részt vehessenek rajta, mint az 
anyaországiak. Merthogy meggyőződése, miszerint: „a határon túli ma
gyar képzőművészet még emberarcú, még nem szakadt le éltető gyökereiről, 
egyformán táplálkozik a Kárpátmedencei és európai hagyományokból”.  
A művésztelep félezer művet tartalmazó Kárpát-medencei gyűjteményt 
hagyott a dél-alföldi városra, ami párját ritkítja az országban.

A sokoldalú művész ötvenöt évesen írni kezdett, jelenleg a hetedik kötetét 
rendezi sajtó alá. „Lírai helytörténetet” művel Halász Péter szerint, aki még 
az önkéntes gyűjtőmozgalomból ismeri, s több alkalommal is megnyitotta a 
makói művésztelepet. 1972 óta nem egyszer írt a szellemi rokonként és har-
costársként számon tartott alkotóról. Ugyanő az, aki a művésznő organikus-
ságát a kolozsvári Szervátiusz Jenő ballada-faragásaihoz hasonlította. Halász 
arra is rámutatott, hogy: „Balog Tünde batikjai, amelyek komor, nemegyszer 
rideg színeikkel, megrázó alakjaikkal és tökéletes átélésről tanúskodó kompo
zíciójukkal éppolyan nagyszerűen kifejezik a valóságot a misztikummal oly 
csodálatosan összefogó balladai hangulatot, mint maga a szó (…) A batiktech
nikájú viaszos textilfestésből azonban Balog Tünde teremtett képzőművésze
tet, mégpedig elsősorban azzal, hogy megsejtette, felismerte és kidolgozta a 
kétféle, ősi és népi eredetű művészet egységbe hozását”.

Köszönjük Jámborné Balog Tündének és Gilinger Katalinnak, valamint a 
kiadónak, hogy megajándékoztak bennünket az életművet bemutató repre-
zentatív albummal. A kötetet Gilinger Katalin az életutat elénk táró sokol-
dalú elemzése indítja, amelyet az alkotó önéletrajza követ. Ezután számba 
veszi az önálló és csoportos kiállításait, a díjait és elismeréseit. A magas 
nyomdai színvonalon kivitelezett album négyötödét döntően színes fényké-
pek teszi ki, amelyek Banyó István, Gál Csaba, Fekete Judit, Nagy Bertalan, 
Oláh Mátyás László és Reicher Péter reprodukciói. A borítót Kiss Adél ter-
vezte Jámborné Balog Tünde batikfestményének a felhasználásával. A kötet 
megjelenését az NKA és Makó Város Önkormányzata támogatta.

(Jámborné Balog Tünde szerk.: Jámborné Balog Tünde vásznai. Negyven év  
batikképei. Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2016. 112 p.)
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A muravidéki lámpás

ZágorecCsuka Juditról, három tételben
1.

Néhány éve a szlovéniai magyar kortárs értelmiség nagy tudású, sajátosan 
eredeti látásmóddal, tálentummal és elhivatottsággal rendelkező alkotójá-
nak az értekező prózai kötetét vehettük kézbe.1 Második évtizede folyama-
tos szakmai kapcsolatunk, több közös munkánk alapján joggal vélhetem 
úgy, hogy a Lendva-vidéki Zágorec-Csuka Judit a délkeletre szakadt nem-
zetrészünk megkerülhetetlen alakja. Könyvtártudományból az ELTE BTK 
szaktanszékén tizenkét évvel ezelőtt szerezte meg a doktori fokozatot, az-
óta tagja az MTA külső köztestületének, 2007-től pedig a Muravidéki 
Magyar Tudományos Társaság tudományos titkári tisztét is betölti. 

Szépirodalmi és kutatói munkássága a korábbi köteteiből és az ebben a 
könyvben is megtalálható rövid életrajzából kiderül, azok részletezése he-
lyett inkább hadd emeljem ki a szerző közösségi elkötelezettségét. A róla 
szóló kritikák sem mulasztják el megemlíteni, hogy több értelmiségi funkci-
ót tölt be. Nem ritka ez az embertípus a kisebbségi léthelyzetben, ahol az 
írás t udó többnyire egyben mindenes is: Zágorec-Csuka Judit például ma-
gyar tanár, költő, műfordító, irodalomtörténész, művészeti szakíró, újságíró, 
szerkesztő és könyvtáros egy személyben. A „lámpás” mindeme szere pét vi-
szont magas fokon valósítja meg, ami csak kivételes esetben szokott sikerülni.

Missziós tudattal igyekszik nem csupán otthon a magyar és nem ma-
gyar körökben, hanem az anyaországban, valamint Nyugat-Európában is 
bemutatni a szülőföldje és az egyetemes magyarság kultúráját. Ezt teszi 
mostani könyvében is, időben a ’80-as évektől napjainkig, vízszintes és 
füg gőleges metszetekben. Tanulmányokból, esszékből, cikkekből, recenzi-
ókból, jegyzetekből és interjúkból állította össze a kötetet a megcélzott kö-
zönségének: a pedagógus és könyvtáros kollégáknak, az irodalmároknak 
és az érdeklődő laikus olvasóknak.

„Olyan időket élünk megint, amikor elvekben és intézményekben tartjuk a 
magyar közösséget a szlovéniai Muravidéken, de a valóságban az íróink műve
it igazán kevesen olvassák. A magyar és a muravidéki magyar irodalom olva
sása, illetve a magyar szellem folytonosságának az ápolása fáradt és néha fá
rasztó tanárok és könyvtárosok szürke rutinmunkája lett. Pedig az olvasással 
a határokon túlra szakadt magyarok a kulturális lojalitásukat és az identitá
suk megmaradásának a kérdését erősíthetik. Ezzel is tanúsíthatják, hogy hűek 

1 A muravidéki magyar könyvek világa. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület 
– Muravidéki Magyar Tudományos Társaság, Pilisvörösvár–Lendva, 2010.
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maradtak a magyar szellemhez (…) magyarnak lenni ma nem állami hovátar
tozást, hanem az érzésnek és a feladatnak egy specifikus módját, amely ezer év 
értékeiből szűrődött le, a kultúrát jelenti” – áll a muravidéki magyarok olva-
sási szokásainak helyzetképét taglaló írásban.

Természetes, ha egy írástudó keresi a maga hivatásának a táji gyökereit. 
Zágorec-Csuka Judit számára meghatározó, hogy szülőföldjén a Bánffyak 
várában már a 12. századtól könyvgyűjtemény létezett, amelytől a Mura-
vidék könyvtárügyét eredeztetheti. Ugyanígy nem véletlenül tekinti a 
szlovéniai magyar irodalom elődjének Kultsár György 1573-ban Alsó-
lendván nyomtatott prédikációs könyvét (A halálra való keszöletről rövid 
tanulság). A régiók Európájának víziójával azonosulva fontosnak érzi a 
szomszédos Muraköz kimagasló főúri dinasztiájával, a Zrínyiekkel is be-
hatóan foglalkozni: Miklós, Péter és Ilona életútján keresztül a magyar és 
horvát nép történelmi összekötő szálaira világít rá, a többes kötődés egy 
családon belüli jótékony megvalósulását feltárva.

Az immár néhány ezer főnyire zsugorodott szlovéniai magyar közösség 
nagyon kevés stratégiai gondolkodású kulturális szakemberrel rendelke-
zik, közülük egy Zágorec-Csuka Judit. A több kutatási ösztöndíja során és 
az e kötetben is formálódó programot kiemelkedő jelentőségűnek tartom, 
hisz mindmáig nagyon laza a koordináció a magyarlakta Muravidék ma-
gyar nyelvű dokumentumokat is gyűjtő települési, regionális és iskolai 
könyvtárai között. A kutató által készülő stratégia és menedzsment lehető-
vé teszi a tevékenység, a gyűjtőkör összehangolását, egy a 21. századi kihí-
vásoknak megfelelő, a kisebbségi, az egyetemes nemzeti, a határokkal 
szétszabdalt nemzetrészek közötti és az interetnikus könyvtári tevékeny-
ség hatékonyabbá tételét. Kutatása elősegíti egyfelől az összehasonlítást 
más határon túli magyar könyvtárak stratégiai terveivel, másrészt a hatá-
rokon átnyúló csapatmunka kialakítását, az átfogó cél- és küldetésnyilat-
kozat megfogalmazását, végső soron egy kisebbségi értelmiségi jövőkép 
megalkotását, amelyet a megmaradás zálogának is tekinthetünk.

A könyv és a könyvtárügy önmagán túlmutató jelentőségéről így fo-
galmaz: „Mivel egyre nagyobb azoknak az aránya, akik kettős identitá-
súnak vallják magukat a magyar nemzetiség köreiből, ez kihat a nemzeti
ség olvasási kultúrájára is, vagyis a magyar nyelvű könyvek mellett 
arányosan megnő a szlovén nyelvű könyvek olvasása is. A kisebbségi létben 
lévő magyarok túlélési stratégiájának különböző szintjei léteznek: az első 
szint a család, majd erre épül az iskolarendszer, azt követi az egyház és a 
kultúra. Fontossági sorrendben az ötödik szinten helyezkedik el a magyar 
sajtó és könyvkiadás, könyvkultúra. Majd ezt követik a gazdasági lehetősé
gek és a politikai felelősség megszilárdításának a tényezői.”
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Az egyetemes magyar irodalomból megtalálja és felmutatja Márai ét-
hoszát. Az Idegen emberek recenzálásának indítéka részéről az, hogy a 
regény hetven év távlatából nézve is időszerűségeket hordoz. Felveti 
ugyanis, hogy mennyire tudunk polgárként európaiak lenni, mennyire 
van magyar önazonosságunk szinkronicitásban a kialakulóban lévő eu-
rópai identitással, továbbá hogyan egyeztethető össze e két identitás a 
mai kor kihívásai közepette. Új multikulturális könyvtár megépítését ja-
vasolja Alsólendván, amely biztosítaná az információk és tudások áram-
lását, alapul szolgálhatna a magyarság identitásépítéséhez, egyben a 
szlovén–magyar–horvát közös háttér megteremtéséhez. Az EU forrásait 
megcélzó intézmény integrálhatná a magyar nemzetiséget a tágabb régi-
óba, digitális, online utak segítségével pedig egész Európához csatlakoz-
hatna az értékes gyűjteményével.

„…a magyar nemzetiséghez kellhet pénz, pártfogás, erkölcsi támasz, de 
igazán csak az egész magyar nemzet / nép visszatért életbizalma 
tarthatja fenn létezésünk súlyát. Hogy miért teszem ezt a merész kije
lentést? Mert a magyar nemzetiség helyzetéből a Muravidéken csak 
akkor nem szöknek meg – kihalásba, árulásba, idegenségbe – a ma-
gyarok, ha ebből a helyzetből sorsot tudnak csinálni, a tengésből 
küldetést, ki-ki a maga lelkiismerete és lehetőségei szerint (…) a 
muravidéki magyarságnak bíztatásra, nagyobb motiváltságra lenne szük
sége a kultúra területén is, főleg a hétköznapokban (…) ebből a léthelyzet
ből is lehet kitörni és fejlődni, sőt minőségileg kimagaslani is (…) A nemze
tiségi új könyvtárat pedig úgy kellene építeni Lendván, mint egy templomot 
– hittel, erővel és meggyőződéssel a közjó beteljesedésében!” – szögezi le a 
kisebbségi kulturális stratéga. Akiben ilyen küldetéstudat munkál, és aki 
rendelkezik a fent vázolt távlatos gondolkozással, az felismeri a gyakorla-
ti kivitelezéshez vezető utat is. Adjon a Teremtő neki további alkotó ener-
giákat, jó egészséget és állhatatosságot, társakon és eszközökön túl igazi 
anyaországi melléállást is, hogy a nagy ívű elképzelését megvalósíthassa 
a népe magasabb szinten való megmaradása érdekében! 

2.
„Merjünk nagyok lenni, s valóban nem oly nehéz, de legyünk egyszersmind böl
csek is!” – ez a gróf Széchenyi Istvánnak tulajdonított gondolat jutott eszem-
be Zágorec-Csuka Judit újabb könyve2 kéziratának az átlapozása közben.

2 A szlovéniai magyar nemzetiségi könyvtárak stratégiája és menedzsmentje. 
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2012.
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A legkisebb elszakított magyar nemzetrész jeles értelmiségijének a tu-
datalattijában talán ez is munkálhatott, amikor évek óta a megmaradás 
út ját tervezgeti a maga közössége számára. Szűkebb szakmája: a könyv-
tárügy képezi e stratégiaalkotásban a kiindulópontot, felvonultatván hoz-
zá a szaktudomány és a gyakorlat széles arzenálját. 21. századi szakember-
ként elemzi a külső és belső környezetet, a tudományága korszerű 
eredményeit és módszereit pedig alkotó módon alkalmazza.

Jól ismeri a szűkebb haza, a Muravidék, könyvtárügyét az iskolai gyűj-
teményektől, a községi, városi könyvtárakon át a régió területi könyvtá-
ráig. Otthonosan mozog ugyanakkor az anyaország és az egyetemes ma-
gyarság bibliotékáiban is, szakmai tanácskozások és a szakirodalom 
alapján összehasonlít, következtetéseket von le, a jó gyakorlatokat hasz-
nosítani szeretné a szülőföldjén. És mivel Szlovéniában él kisebbségi lét-
helyzetben, természetes számára az egyetemi oktatói ténykedésének a 
színhelye, Maribor, a főváros, Ljubljana és a tengermelléki olasz nemze-
tiség könyvtárügyi tanulságainak a levonása is. Vonatkoztatási kerete 
ugyanakkor az Európai Unió is.

Mer nagyot álmodni, víziókat vázol fel úgy a szlovéniai magyarság köz-
pontja: Alsólendva könyvtárának a kívánatos jövője, mint a kétnyelvű isko-
lai közgyűjtemények vonatkozásában. Az összehangolás megfogalmazott 
igényét kiemelkedő fontosságúnak tartom, hisz mindmáig nagyon laza a 
koordináció a magyarlakta Muravidék magyar nyelvű dokumentumokat is 
gyűjtő települési, regionális és iskolai könyvtárai között. 

Három eddigi művelődéstörténeti és könyvtártudományi munkája 
után dr. Zágorec-Csuka Judit mostani kötete hasonlóképpen megkerül-
hetetlen mindazok számára, akiket érdekel a délnyugati nemzetrészünk 
kultúrájának a múltja, jelene és jövője. Mivel az ott élő magyar közösség 
legmagasabban képzett, tudományos fokozattal rendelkező könyvtári 
szakembere, reméljük, hogy ez a könyv végleg elhozza számára a felké-
szültségéhez méltó munkakör betöltésének a lehetőségét is, hogy végre 
átültesse a gyakorlatba a kidolgozott merész jövőképét is!

3.
Zágorec-Csuka Judit biblioterápiás könyvét3, az olvasást mint személyi-
séggyógyító és -fejlesztő módszert, jobban ismerő szakemberek már re-
cenzálták. Jómagam, aki a szerző eddigi munkásságát és szülő-nevelő 

3 A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje. Muravidék Baráti Kör Kulturális 
Egyesület, Pilisvörösvár, 2017.
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közösségét talán az átlagosnál mélyebben megismerhettem, Zágorec-
Csuka Judit néhány emberi vonását szeretném felvillantani.

A lakóhelyéért, a muravidéki és az összmagyarságért az eszmélése óta 
tudatosan cselekvő ember áll előttünk. Településvezetőként s azóta is ott 
élő polgárként sok jót tett Kapca faluban, szeretettel említi munkatársa-
it, akikkel sikerült mozgásba lendíteni a települést. Kellett ehhez az az 
attitűd, amelynek segítségével – annak ellenére, hogy a legkevésbé sem 
akart elnök lenni – úgy állt hozzá, hogy „akikkel közösséget vállalsz, 
azokkal együtt kell szívnod a levegőt, és nem vonulhatsz el”. Szívvel-
lélekkel dolgozott a szűkebb pátriájáért, amikor erre megválasztották.

A tágabb szülőföld az a harminchárom, zömében kis települést magába 
foglaló zsebkendőnyi terület, amelyen a Trianon óta egynegyedére apadt 
népe, a muravidéki magyarság él a gúnyhatár mentén. Nos, Judit a maga 
szakterületén, a könyvtártudományban a legmagasabb szakmai szintet érte 
el tudományosan, a politikai akarat mégis megakadályozta, hogy az őt meg-
illető helyet elfoglalhassa. Kisebbségi létviszonyok között nem egyedülálló a 
példa, miszerint senki sem lehet próféta a maga hazájában. Ennek ellenére 
kidolgozta a nemzetiségi könyvtárak stratégiáját, amely nemcsak a szűkeb-
ben vett könyvtárügy, hanem a tudásátadás 21. századi informatika szintjén 
való koordinációját, a globalizáció viszonyai között a magyarként megmara-
dást is szolgálja. Távlatos gondolkodása és víziója a többi Kárpát-medencei 
elszakított nemzetrészünk számára is tanulságokkal szolgálhat.

A meg nem értés kudarcát – a kétségtelenül jogos fájdalmon és elkese-
redésen túllépve – utóbb nyereségként tudta megélni. Már nem egyéni 
karriercélokat követ, hanem le tud ereszkedni a gyermekek szintjére, és 
nagy szeretettel viszonyul a korosztályi és egyéni sorsbeli problémáik-
hoz. Elsajátítva a más művészetterápiai (képzőművészeti, zenei, drámai 
stb.) területek mellett kifejlesztett biblioterápiai szakismereteket, maga 
is alkotó módon továbbfejleszti azokat, hozzájárulva ezzel a megcélzott 
fiatalok és bármely olvasó egyéni személyiségfejlesztéséhez, a szociális 
érzékenységük növeléséhez.

Ehhez azonban szilárd alapokon nyugvó életfilozófia kell. Judit ezek-
nek a birtokában van, hisz a jóhoz, a széphez, a keresztény hitéhez, a 
nemzetéhez, a többnyelvű együttéléshez megkérdőjelezhetetlenül ra-
gaszkodik. Pontokba szedett életstratégiájában annak ellenére a közjó 
szolgálata áll a középpontban, hogy a közéletből ki kíván vonulni, mert-
hogy csalódott benne. Élete következő szakaszát a közvetlen környezete: 
a családja, a gyermekei körében intenzívebben szeretné tölteni, szeretve 
és szeretve lenni. Ami sorsa által megadatott, annak lenne jó örülni – ezt 
tekinti a boldogság legnagyobb kihívásának.
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Bár leszögezi, hogy ambíciói ne legyenek politikai- vagy sikerorientál-
tak, tudja, hogy felelősséggel tartozik elsősorban a fiainak és férjének. 
„De talán másoknak is, akikkel munkám és életem során kapcsolatban va
gyok, akik hozzájárulnak közvetve és közvetlenül a boldogságomhoz.”

Gyökerei erősek: a reformáció idején, Alsólendván működött prédiká-
tor, Kultsár György, s a műveit helyben kinyomtató Hoffhalter Rudolf 
munkássága számára példaértékű. A kötetben közölt, egyik interjújában 
nem véletlenül szögezi le: „Előttem is voltak itt nyomdászok, könyvet író, 
kiadó emberek. Ők a könyvkiadással a tiltás ellenére álltak ki munkájuk és 
hitük mellett. Kultsár valami újat hirdetett, ezért üldözték, és menekülnie 
kellett. Örök érvényű, ahogy harcolt a magyar könyvért és a magyar nyel
vért. Ennek a harcnak van mai utóhangja is. Ugyan nem üldöznek el, nem 
kell hogy elmenjél. Mégis ki kell hogy álljál magadért és a nyelvedért. Ha fel 
mered magad vállalni, és ha teremtesz valami újat, szokatlant, konfliktusok 
kereszttüzébe kerülhetsz. Ez ma is aktuális a művészvilágban és a közélet
ben.” A könyvnyomtatás mesterét versben is megszólítja: „… amikor már / 
a kimondott szónak / sincsen ereje, az írott meg / magányosan várja a 
megváltást, / a prédikátorok szentbeszédei / helyett politikusok beszédeitől 
/ lett hangos a világ. / Alsólendva végvárának / vándornyomdásza, / iroda
lomteremtője, / mitévő legyek, kinek írjam / magyarul a könyveimet?”

Földije, Cár Jenő, a színművész és tollforgató írja Zágorec-Csuka Judit ról: 
„erősen érezhető a verseiben a megmaradást ösztönző tartalom, versei tele 
vannak szeretettel a természet, a környezet iránt… Sok benne az erő és a hit.” 

Bár öntudatában megerősítette őt és családját a magyar állampolgár-
ság, a szent föld számára a megtartó Muravidék, amely „teremhet / neked 
gyümölcsöt, / apró diót, / édes szőlőt, / cseresznyét, / e föld felemelhet, / de 
el is temethet.”

Istenét pedig ott látja a külső és belső tájban, a társában, valamennyi 
emberben, akihez szeretettel fordul. Az emberben, aki – csakúgy, mint ő 
– a fény felé szeretne haladni, megélni, megérteni ezt a világot. A megha-
tározó momentum számára, hogy mennyi szeretetet tud adni és mennyi 
szeretetet tud befogadni – ez a létezésének alfája és ómegája. Az élettel 
szeret foglalkozni, és saját életének értelmében, boldogságában erősen 
hinni akar. Észreveszi a természet adta szépségeket, munkája apróságait, 
amit szívből tett, s amihez őszinte ihlete és kedve volt / van.

Zágorec-Csuka Judit úgy véli, a nemzetiségnek is meg kell becsülnie a 
szakembereit és minden magyar embert, aki akar tenni valamit. Új ta-
nulmánykötete újabb bizonyságtétel amellett, hogy méltó a kibocsátó 
közössége, a régiója, az egész nemzet és a szomszédos nemzet – amely 
kultúrájának a közvetítése terén igen sokat tett – megbecsülésére.
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A kereszt alatt
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Népben-nemzetben gondolkodó,  
rendíthetetlen őrálló

Emlékezéstöredékek Hegedűs püspök úrról
1.

1991 nyarát írtuk. Abszurd drámába illő helyzet: déli határaink mentén, két 
haderő soraiban, idegen egyenruhába bújtatott magyarok álltak szemben 
egymással talpig felfegyverkezve. A Jugoszláv Néphadsereg és a Horvát 
Gárda soraiban – gyaníthatóan nem önként –, többek között bácskai, bánsá-
gi magyar fiatalok szegezték a puskát a függetlenségükért harcoló horvátok-
kal együtt angyalbőrbe öltözött alsó-baranyai nemzettársaikra. Ezzel vette 
kezdetét a polgárháborúnak álcázott déli szláv etnikai viaskodás, amelynek 
során százezrek kényszerültek évekre vagy végleg elhagyni az otthonaikat, 
semmisültek meg emberek, házak, települések, a pokol bugyraiból előtört 
embertelen indulatok nyomán történtek a népirtás fogalmát messze megha-
ladó gyilkosságok, tört darabokra egy mesterséges államalakulat.

A tudományt nemcsak öncélnak tekintő kutatóként, nemzeti lelkiisme-
rettől vezérelve heteket töltöttem azon a nyáron egy civil szervezet életre 
hívásával, alapdokumentumainak a megalkotásával. Július idusán küldtem 
el több tucat, a Délvidékhez kötődő, hazai és határon túli barátomhoz az 
első felhívást a vajdasági, a horvátországi és szlovéniai magyarság háttér-
szervezetének a létrehozására. A hívó szóra számosan jelentkeztek, megszü-
letett a kezdeményező bizottság, amely 1991. augusztus 23-án kimondta a 
Hunyadi Szövetség megalakulását. Közel félszáz magyar és nem magyar 
nemzetiségű értelmiségi – akadémikus, egyetemi tanár, katolikus és protes-
táns főpap, kormánypárti és ellenzéki országgyűlési képviselő, művész és 
műszaki egyaránt volt közöttük – nyilatkozatot tett közzé a magyar sajtó-
ban. Ebben vázoltuk alapelveinket, főbb célkitűzéseinket, és a magyarorszá-
gi közélet szereplői közül elsőként mutattunk rá arra, hogy a déli határaink 
mentén dúló háborúban, etnikai köntösbe bújtatva, végső soron a demokrá-
cia és a diktatúra küzdelme zajlik, amely a bomlófélben lévő Jugoszlávia 
minden népét és nemzetiségét sújtja. A fegyveres megoldást elítélve már ak-
kori dokumentumunk a nemzetközi rendezést sürgette, s azt, hogy déli 
szomszédaink, a népek önrendelkezési jogát tiszteletben tartva, demokrati-
kus úton, maguk döntsenek a további nemzeti, állami létükről. Az augusz-
tusi nyilatkozatban természetesnek és jogosnak neveztük, hogy a délvidéki 
magyarság más népek érdekeiért nem kívánja a vérét áldozni.

A megalakult Hunyadi Szövetség első közgyűlését szeptember 21-én 
mintegy százötven ember tisztelte meg a jelenlétével. Magas rangú 
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politikusok személyesen vagy levélben, vajdasági, horvátországi, szlové-
niai, felvidéki, erdélyi, svájci, németországi, ausztriai magyar vezetők, ki-
emelkedő személyiségek, hazai kisebbségvédelmi – közöttük horvát – 
szervezetek képviselői érezték szükségesnek a részvételt. A legszélesebb 
társadalmi alapokon nyugvó közmegegyezést akkor s ott sikerült biztosí-
tanunk, hisz máig vallott meggyőződésünk, hogy a kisebbségi kérdések-
hez csak pluralista alapon, pártok, felekezetek, klikkharcok fölé emelked-
ve, az egészét a részérdekek elé helyezve közelíthetünk.1

Nos, ismerve dr. Hegedűs Loránt püspök úr lelkipásztori és közéleti elkö-
telezettségét, elsőként őt kerestem fel a szervezet megalapításának szándé-
kával. Szinte azonnal fogadott a Szabadság téri lelkészi hivatalban. Hosszasan 
cserélhettünk eszmét, nem csupán a szűkebben vett helyzet időszerűsége 
okán, hanem megtisztelt élete olyan meghatározó szakaszainak a részlete-
zésével, mint az 1956-os forradalmunk során és után betöltött szerepe, a 
mellőzöttség stációi vagy a bukovinai székely közösségben végzett két évti-
zedes szolgálata Hidason. Alkalmat adott arra is, hogy jómagam bemutatko-
zásként szót ejthessek a szétszakított nemzetrészeinkhez fűződő családi kö-
tődéseimről, az egyházkerületi főgondnoka, Czine Mihály professzor úr 
tanítványaként négy féléven át hallgatott határon túli magyar irodalmi sze-
mináriumokról, a kisebbségekért tett kutatói, művelődésszervezői és kor-
mányzati munkámról, az erdélyi menekültekkel való találkozásaimról.

Püspök úr mindezek alapján elsőként adta a nevét a délvidéki magyar-
ság védelméért alakult szervezet kezdeményező bizottságának a létreho-
zásához, amely gesztusát máig nem felejthetjük el. Mint ahogy személy 
szerint életem nagy ajándékaként őrzöm a nekem dedikált, Nyitás a 
végtelenre2 című könyvét. Ahogy a kötet ajánlásában olvashatjuk: „Három 
csillagemberen át tárul itt fel előttünk a végtelen távlat: Ady Endre, József 
Attila és Németh László legmélyebb árnyaiból is felvillanó fényei vezetnek 
a legegyetemesebb és legszemélyesebb Végtelen felé.”  Az Istenkeresés és 
Istentalálás élményét Püspök úr az általa legmeghatározóbbnak ítélt há-
rom huszadik századi magyar szellem életművének a vizsgálata során 
fejtette ki teológiai-esztétikai szempontból. A magyar irodalomban való 
kivételes jártasságát a későbbiekben több alkalommal élőszóban, na-
gyobb hívősereg előtt is alkalmunk nyílott megtapasztalni.

1 Székely András Bertalan: A Hunyadi Szövetség. Világszövetség I., no. 1–2. (1992. 
augusztus 15.), 31. p.

2 Hegedűs Loránt: Nyitás a végtelenre. Szabadság téri Református Egyházközség, 
Budapest 1991.
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2.
A Budapest-Fasori Református Egyházközség tagjaként megadatott, hogy 
az Úr hívó szavára tíz Kárpát-medencei Református Honismereti 
Gyermektábort szervezhessek, kezdetben közvetlenül, később pedig a 
koordináció, a „forráskutatás” világi munkáját magamra vállalva. Amikor 
1999-ben az előkészítő munkálatokat megkezdtük, még korántsem volt 
olyan magától értetődő és általános a határok fölötti nemzetegyesítés 
eszméje. Előttünk lebeghetett azonban Hegedűs püspök úr nagyszerű 
úttörő munkája a világ magyar reformátusságának összefogására: az 
1991–1996 között lebonyolított világtalálkozókra és a Magyar Református 
Egyházak Tanácskozó Zsinatának a kezdeményezésére, vezetésére gon-
dolok.

Kicsiben, egyházközségi szinten próbáltuk tenni lelkiismeretünk sze-
rint, amit lehetett. Hét ország magyar lelkipásztorait, presbitereit és is-
ko láik tanárait sikerült megnyernünk együttműködő partnerül. A hatá-
rokat átlépve változó helyszíneken, az anyaország mellett Erdély, a 
Dél vidék, a Drávaszög, a Muravidék, az Őrvidék és Bécs, valamint a Fel-
vidék bevonásával rendeztük meg az egyhetes alkalmakat. A célunk ket-
tős volt: a reggeli és esti áhítatok és bibliaismereti vetélkedők révén az 
egyes gyülekezetek életének, örömeinek és gondjainak a helyszíni meg-
tapasztalásával hitükben erősödhettek a fiatalok és kísérőik; a Kárpát-
medence tájait, műemlékeit, történelmét, népéletét és népi kultúráját 
megismerve pedig a különböző régiókból érkezettekben kézzel fogható-
an erősödött az összetartozás, a szolidaritás tudata.3 Az első, 2000. évi 
honismereti tábort Tahitótfaluban, Isten Táborában rendeztük, s a prog-
ram részét képezte a Hegedűs püspök úr által pásztorolt Kálvin-téri 
templom s az akkoriban avatott Kálvin-szobor felkeresése Budapesten.

3.
Isaszeg városában több mint száz éves múltra tekint vissza a református-
ság. A – döntően római katolikus – Pest megyei, akkor még falu kálvinistái 
kezdetben Pécelről kijáró lelkész pásztorolásával gyakorolták a hitéletü-
ket. 1906-tól leányegyházat alapítottak, ám még évtizedekig házaknál, 

3 Székely András Bertalan: Kárpát-medencei református honismereti tábor – ti-
zedszer. In: Székely András Bertalan: Közép-európai szőttes. Pilisvörösvár, 2010. 
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. 157–159. pp. és Végh Tamás: Újjáépí-
tés. In: Millisits Máté (szerk.): „…a templomnál is nagyobb van itt.” (Mt 12,6). 
Szemelvények a Budapest-Fasori Református Egyházközség és a 100 éves Fasori 
Református Templom történetéből 1913–2013. Budapest, 2013. Budapest-Fasori 
Református Egyházközség. 185. p.
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legfeljebb e célra használt imaházban zajlottak az istentiszteletek s a többi 
gyülekezeti alkalom. A templomépítésre csak dr. Tildy Zoltán református 
lelkész köztársasági elnöksége alatt, 1948–49-ben teremtődött meg a lehe-
tőség, ezután válhattak önálló, missziós egyházközséggé. Az 1849. évi győ-
zedelmes csatára emlékezve Szabadságtörekvések Emlék temp  lomá-
nak keresztelt isteni hajlék ötven éves ünnepi megemlékezésére dr. Hegedűs 
Loránt püspök úr igehirdetésével kerülhetett sor.

A fenti és a hatvan éves évforduló része volt a két évtizede itt szolgáló 
Bajusz Árpád nagytiszteletű úr Isten áldotta ténykedésének. Tiszteletes 
urunk szoros kapcsolatban állt dr. Hegedűs Loránt püspök úrral, aminek 
következtében számos más esetben is részesülhettünk a személyes láto-
gatásának kivételes élményében. Nem csupán igét hirdetett több alka-
lommal, hanem előadásokat tartott, kulturális eseményeken is tevéke-
nyen részt vett. Így 1996-ban Tóth Árpád költő és műfordító isaszegi 
gyógyulásainak a 75. évfordulóján az önkormányzat szervezésében tör-
tént emléktábla-avató ünnepség keretében a költő munkásságát tudomá-
nyos igényességgel bemutató Czine Mihály irodalomtörténésszel együtt 
a verseit nagy tetszés mellett idézte fel dr. Hegedűs Lóránt püspök úr.

E sorok szerzője egyháztagként, majd immár második időszakban 
presbiterként tapasztalhatta meg Hegedűs püspök úr rendkívüli szug-
gesztivitásának hatását az isaszegi híveinkre, lett légyen szó akár a szó-
szék mögött máig látható, méteres faragott-égetett nemzeti címerünk 
avatásáról, akár a magyar literatúra nagyjai szellemének a felidézéséről. 
Így Bajusz tiszteletes úr meghívására hallgathattuk Püspök úr reformá-
tus templomunkban tartott, a településen nagy érdeklődést és tetszést 
kiváltott előadásait is Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila és Tóth 
Árpád munkásságáról. Minden esetben lenyűgözte a hallgatóságot a hi-
hetetlen memóriája, ahogy versek tucatjait emlékezetből idézte a rendkí-
vüli igényességgel, szabadon előadott expozéi során.

Egy ilyen alkalommal, korábbi kapcsolatunkra emlékezve, ajándéko-
zott meg az Apokalipszisből megmentő emlékezés című tanulmány-
kötetével. Nyolc év előtti megállapításai szomorúan időszerűek napjaink-
ban is, az Ámen-kultúrát Mammon-civilizációvá züllesztett globalizációtól 
a negyedszázada kezdett hazai rendszerváltozás kritikájáig. Az ótesta-
mentumi Zaka riás próféta könyve tartalmazza a legtöbb Krisztus-
jövendölést. A vallásfilozófia professzorának megfogalmazásában a za-
kariási próféciák: „hatalmak, látomások, parancsok, ígéretek! Megrendítő 
mai érvényességgel megszólaló, az Újszövetség hátborzongatóan mai 
Apokalipszisét meggyökereztető és előkészítő ószövetségi Apokalipszis ez. 
Radikalizálja a nélküle gyökérteleneket, de nem szélsőségesíti a mindenkor 
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közömböseket, csak felrázza és élteti őket. Ezek igei hatásának eszközei, 
előre sohasem sejthetően, megragadóak!”4

4.
Végezetül engedjen meg az olvasó Tóth Árpád kapcsán egy kis kitérőt, 
amely csak látszólag az. Tóth Árpád, a XX. századi magyar irodalom 
egyik csillaga, 2011-ben lett volna 125 éves. Amint az év áprilisában lezaj-
lott évforduló eseményein hangsúlyosan rámutattunk, a tevékenysége 
több éven át Isaszeghez is kötődött. Miután, a halálát követően, a 30-as 
években figyelemre méltó eredményeket felmutató irodalmi társaság is 
őrizte városunkban a nevét, mi, nemzeti érzelmű mai isaszegiek, úgy 
éreztük, fel kell vennünk ezt a régen megszakadt szálat. Tizennégyen, 
2011 nyarának végén, közös elhatározással civil társaságként megalakí-
tottuk a Tóth Árpád Nemzeti Társaskört, amely a költő keresztyén és 
nemzeti felfogásának megfelelően, a magyar hagyományok éltetését, 
megismertetését tűzte ki célul, elsősorban Isaszeg városában.

A sikeres nemzetek felismerték, hogy mindenekelőtt a hit és a kultúra 
biztosítja hosszútávon a fennmaradásukat. A nemes hagyományaink – 
úgy a népi, mint a vallási, közösségi és a művészeink által létrehozottak 
– a globalizálódó, egyre a pénzvilág által diktált világunkban, és a koz-
mopolita liberalizmus által fellazított, szétzilált értékrend zűrzavarában, 
világos iránymutatóul kell hogy szolgáljanak. Az alapítók, a Történelmi 
Vitézi Rend isaszegi és gödöllői tagjai és rokonszenvezőik – közöttük hu-
mán és állatorvos, pedagógus, közgazdász, társadalomkutató, mérnök, 
hivatalnok, háztartásbeli, iparos ember – célkitűzése nem csupán a név-
adó emlékének az ápolása, hanem aktív részvétel a város közéletében és 
felnőttoktatás elsősorban a nemzeti tudat fejlesztése érdekében a legkü-
lönbözőbb szakterületek jeles szakembereinek (művészek, tudósok, írók, 
egyetemi professzorok stb.) az előadásaival és a velük folytatott beszélge-
tésekkel. 

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör magyarságismereti szabadegyeteme 
egy a város közművelődésében hat szemeszteren át bizonyított és törzs-
közönséget kialakított felnőttoktatási forma Isaszegen. A magyar történel-
mi múlt, a más népekkel való kapcsolataink, a jelenünket befolyásoló tár-
sadalmi folyamatok tematikus áttekintése, a különböző tudomány- és 
művészeti ágak sokszínű megközelítése komoly érdeklődést váltott ki 

4 Előszó a halálos felejtést elhárító életmentő emlékezésről. In: Hegedűs Loránt: 
Apokalipszisből megmentő emlékezés. Budapest, 2006. [Kálvin-téri igehirdeté-
sek] 7. p.
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a város és környékének nem csupán az értelmiségében. Ennek következté-
ben ismertté, népszerűvé váltak, és méltán vívtak ki megbecsülést a ren-
dezvényeink, a folytatásra megalapozott igény mutatkozik.

Három sikeresen lezajlott szabadegyetemi tanév végén – kibővítve a 
tevékenységünket – alapító tagokként elhatároztuk, hogy civil elismerést 
alapítunk, amelyet évente egy alkalommal olyan jeles személyiségnek 
adományozunk, aki hosszabb időtartamon keresztül kifejtett tevékeny-
ségével szolgálta városunkat, éspedig a Társaskörünk alapelveinek meg-
felelő szellemiséggel. Az első ízben átadásra került Tóth Árpád emlék-
érmet 2014-ben Bajusz Árpád nagytiszteletű úrnak, Isaszeg református 
lelkészének ítéltük. Az elismerést a város alpolgármestere, dr. Kardos 
Gábor és a család képviseletében Tóth Árpád ny. főiskolai tanár nyújtotta 
át, a laudációt dr. Székely András Bertalan mondta.5

Nos, a Társaskör megalapításához a döntő lökést dr. Hegedűs Loránt 
püspök úrnak a 2011 áprilisában, a Tóth Árpád Irodalmi Napok keretében, 
a református templomunkban tartott előadása adta számomra. A köztu-
datban szemérmes, lírai költőként élő Tóth Árpád ugyanis Aradon látta 
meg a napvilágot, így természetszerűleg személyében is megrázta a triano-
ni békediktátum. Püspök úr nem egy olyan versét meg publicisztikai írását 
véste az emlékezetünkbe, amelyek egyértelműsítették a számunkra, hogy 
kiváló magyar lelkű református embert tisztelhetünk a személyében. Épp 
ezért minden alapunk megvan arra, hogy Isaszeg városában Tóth Árpád 
nevét viselje egy civil szervezet. Hálával tartozunk ezen inspirációért is dr. 
Hegedűs Loránt református püspöknek.

5 Adorjánné Fehér Éva: Tóth Árpád Emlékéremmel tüntették ki Bajusz Árpádot = 
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XIII., no. 6. (2014. június), 16. p.
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„Az ige kőszálként megáll…”1

„Erős vár a mi Istenünk, / Jó fegyverünk és pajzsunk. 
Ha ő velünk, ki ellenünk? / Az Úr a mi oltalmunk. 
Az ős ellenség / Most is üldöz még, 
Nagy a serege, / Csalárdság fegyvere,  
Nincs ilyen több a földön. 
 
Erőnk magában mit sem ér, / Mi csakhamar elesnénk; 
De küzd értünk a hős vezér, / Kit Isten rendelt mellénk. 
Kérdezed: ki az? / Jézus Krisztus az, 
Isten szent Fia, / Az ég és föld Ura, 
Ő a mi diadalmunk. 
 
E világ minden ördöge / Ha elnyelni akarna, 
Minket meg nem rémítene, / Mirajtunk nincs hatalma. 
E világ ura / Gyúljon bosszúra: 
Nincs ereje már, / Reá ítélet vár, 
Az ige porba dönti. 
 
Az ige kőszálként megáll, / Megszégyenül, ki bántja. 
Velünk az Úr táborba száll, / Szentlelkét ránk bocsátja. 
Kincset, életet, / Hitvest, gyermeket: 
Mind elvihetik, / Mit ér az őnekik! 
Mienk a menny örökre!”

Luther Márton szerezte az evangélikusok fenti legismertebb énekének a 
dallamát és szövegét egyaránt. A szöveg alapjául a 46. zsoltár szolgált, 
amelyben egyebek között ezt olvassuk: „Isten a mi oltalmunk és erőssé
günk, mindig biztos segítség a nyomorúságban” (46,2); „A Seregek Ura ve
lünk van, Jákób Istene a mi várunk” (46,12). Luther valóságos indulót szer-
zett a zsoltár nyomán, így az Evangélikus énekeskönyv 254. énekét a 
lutheránusok himnuszának is tekinthetjük. A kálvinisták hasonlóképp 
előszeretettel éneklik, a Református énekeskönyvben is megtaláljuk a 
390. sorszám alatt ezt a dicséretet. Nem közismert, hogy a XX. század-
ban József Attila is lefordította Luther szerzeményét. A világ számos 

1 Elhangzott a lendvai Galéria és Múzeum „Erős vár a mi Istenünk…” című kiállí-
tá s  ának megnyitóján, 2016. november 18-án.
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országában, így Magyarországon és Szlovéniában is, az „Erős vár a mi 
Istenünk!” formulával köszöntik egymást az evangélikusok.2

Telitalálatnak érzem, hogy a Lendvai Galéria és Múzeum – illesse kö-
szönet a megálmodó és megvalósító dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzku-
tatót, a kiállítás rendezőjét – Luther énekének a kezdősorát választotta a 
Muravidék szakrális életét bemutató történeti, néprajzi és képzőművé-
szeti kiállításának a címéül. Hiszen túlmutat egy vallás hagyományvilá-
gán, szimbolikusan összeköti a keresztény / keresztyén hívőket, sőt bizo-
nyos fokig valamennyi egyistenhívőt, beleértve az ószövetségi népet is. 
Tekinthetjük ökumenikus gondolatnak tehát a benne foglaltakat, hisz, 
ahogy az unitáriusok vallják: „egy az Isten”.

A jelenlévők számára bizonyosan ismert, hogy a Mura mentén több-
ségben vannak a római katolikusok. A kiállításból az is kiderül, hogy a 
lutheri, majd a kálvini reformáció számottevő nyomot hagyott a vidék 
hitéletén: a Bánffy-család maga is protestánssá vált, így a XVI. században 
örömmel fogadta az igehirdetőket a birtokán. Az ellenreformáció azután 
a XVIII. században – a földbirtokos család rekatolizációja után – ellenke-
ző irányú folyamatot eredményezett. A kiállítás a zsidóság szerepét is 
megvilágítja a környék polgárosodásában.

Engedjék meg, hogy a reformáció 500. évében kissé részletesebben 
foglalkozzam e megújulásnak messze a szűkebben vett vallási életen túl-
mutató jelentőségével. Nemcsak az évforduló kapcsán, hanem azért is, 
mert a mai Szlovénia területén gyakorlatilag csak a Muravidéken hódí-
tott teret a reformáció.

Luther Márton Ágoston-rendi római katolikus szerzetes, teológiai pro-
fesszor 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom ka-
pujára a 95 tételét, amely gesztus később e világjelentőségű mozgalom 
kezdetévé vált. Központi gondolata, miszerint egyedül hit által üdvözül 
az ember. Tanításának jelmondata: „Sola Scriptura”, azaz egyedül a 
Szentírás, azaz a Bibliában foglaltak minden emberi magyarázatnál 
előbbre valók. Tanai szerint a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg – in-
gyen, kegyelemből –, a szentségek közül csak a keresztség és az úrvacso-
ra fogadható el, a papi nőtlenség eltöröltetik, és a szentek képeinek nincs 
helye a templomokban, hisz szükségtelen közbenjárókat iktatni Isten és 
ember közé.

Lefordította németre a Bibliát, anyanyelvű kátét adott az emberek ke-
zébe. Tevékenysége nyomán a nemzeti nyelvek léptek az addigi latin he-
lyére az egyházi szertartásokon. Ösztönözte a műveltség fejlesztését, 

2 http://www.onlinehittan.hu/h-1-24.htm
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iskolák, nyomdák, könyvtárak alapítását. Sajátos protestáns hivatáseti-
kát alapozott meg. A lutheri reformáció a német nyelvterületen kívül 
döntően Skandináviában terjedt el.

Nem sokkal később Svájcban először Ulrich Zwingli zürichi prédikátor 
kezdte áttenni a protestáns elveket a gyakorlatba, azután a Francia-
országból a hitelvei miatt oda menekült Kálvin János foglalta rendszerbe 
a reformáció alapelveit. Az istentiszteleti rendbe ezután az igehirdetésen 
kívül csak az imádság és a zsoltáréneklés fért bele. Közösségi alapon mű-
ködő egyházszervezetében a döntéshozatal részévé váltak a presbitérium 
világi tagjai.

„A kálvini reformáció tartósan és eredményesen törekedett a társadalom 
átformálására és megváltoztatására. A kálvinista tanok nemcsak a hitéle
tet, de annak a mindennapi élet területére való kiterjesztésével a nyilvános 
és magánélet szinte minden egészét áthatották.

Kálvin tanításának fontos része az eleve elrendelés (predestináció) tana. 
Ennek értelmében a születés pillanatában meghatározott az ember sorsa. 
Isten korlátlan ura a világmindenségnek: eleve elrendelte, hogy kire vár túl
világi boldogság (örök élet), és kire vár örök kárhozat (…)

Kálvin etikája – Lutheréhoz hasonlóan – megkövetelte a munka tisztele
tét, és vallási erénnyé emelte annak eredményességét. Ennek komoly hatá
sa lett nem csak a teológiai/lelki életre, de a gazdaságra is. A lutheri hiva
tásfelfogás és a kálvini puritanizmus – az Istent a munkában is dicsőíteni 
akaró igyekezettel – komoly hajtóerejévé vált az európai gazdaság fejlődé
sének (lásd Max Weber és mások munkáit).”3

Svájc után Németalföldön, Hollandiában, Skóciában lett nemzeti val-
lássá a kálvinizmus, Angliában pedig a reformáció az anglikán egyház 
létrejöttét eredményezte. 

Magyarországon és Erdélyben is különös táptalajra találtak az új ta-
nok. Amíg a szászok, kisebb részben a szlovákok és a szlovének, a lutheri 
irányzathoz csatlakoztak, addig a német és németalföldi egyetemekről 
hazatérő teológusok és diákok tevékenysége nyomán a 16. század végére 
az ország lakosságának mintegy fele reformátussá, egynegyede evangéli-
kussá vált, csupán a maradék egynegyed maradt meg katolikusnak. 
Erdélyben a kálvinizmus aránya még nagyobb volt, emellett az egyetlen 
magyar alapítású vallás és egyház: a Dávid Ferenc alapította unitarizmus 
is teret hódított. A Felvidék és a Dunántúl inkább a reformáció lutheri 

3 Birkás Szilárd: A reformáció és annak hatása Európára. In: (Dr. Birkás Antal, PhD 
szerk.:) Luther, Kálvin – politika, jog, világi felsőbbség. [A Kereszténydemokrata 
Néppárt Protestáns Műhelyének füzetei IV.] KDNP Protestáns Műhely, Buda-
pest, 2015. 31–32. pp.
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ágát követte, az alföldi mezővárosok és Északkelet-Magyarország pedig a 
kálvinit, így vált Debrecen máig a „kálvinista Rómává”.

S mindez történt közvetlenül Mohácsot követően, a nagy nemzeti tra-
gédia idején, a három részre szabdalt országban! A török által megszállt 
középső s a Habsburg uralta nyugati, északi területek földi nyomorúsága, 
próbatétele következtében kialakult lelki állapot a magyarázat arra, hogy 
az emberek minden korábbinál intenzívebben fordultak Isten megtartó 
kegyelme felé. Ahogy a kedves irodalomtörténész professzorom, Czine 
Mihály, fogalmazott: „A csüggedő szívnek a Biblia és a zsoltár lett a rejtje
les ’virágbeszéde’, s Mohács után a templom lett a politikai fórum (…) 1534
ben jelent meg a teljes Biblia első német fordítása, 1535ben az angol, 1541ben 
a svéd, 1584ben a szlovén biblia és 1590ben a magyar ó és új testamentum 
(…) Nem volt könyv, nem volt író Petőfiig és Aranyig, amely a magyar stí
lust, a magyar beszédet annyira színezte, sőt meghatározta volna, mint 
Károlyi Gáspárnak, az ’istenes vénembernek’ – a bibliafordítása”4

A reformáció terjesztői – a legkülönbözőbb műfajokban – írásban is 
közvetítették a reformáció tételeit. Övék az érdem, hogy a beszélt nyelv 
írott, nyomtatott nyelvvé vált, amely nálunk az irodalmi nyelvet is meg-
teremtette. Tanítottak a népünk nyelvén, iskolákat, kollégiumokat alapí-
tottak Patakon, Debrecenben, Pápán, Mezőtúron, Békésen, Sopronban, 
Eperjesen, utóbb Gyulafehérváron, Nagyenyeden, Kolozsvárt, Maros-
vásár helyt, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön s mindenütt, ahol 
erre mód nyílt. Négy évszázadon keresztül e skólák hitvalló papok s taní-
tók ezreit, a magyar literatúra és közélet kimagasló jeleseit nevelték, 
akik, ha kellett, a kardot is megmarkolták. Kultsár György működésének 
fontos színhelyén, Alsólendván, talán nem is kell külön hangsúlyoznom, 
hogy az új hitre áttért protestáns főurak a tankönyvek s a hitbuzgalmi 
irodalom sokszorosítására számos nyomdát létesítettek.

János Zsigmond erdélyi fejedelem uralkodása alatt, 1568-ban a tordai or-
szággyűlés mondta ki a világon elsőként, hogy a hit pedig kinek-kinek a 
maga dolga. Az egyedülálló vallási türelmet megfogalmazó törvény az 
Erdélyben bevett mind a négy vallásra – a római katolikusra, az evangélikus-
ra, a reformátusra és az unitáriusra – nézvést szabad gyakorlást hirdetett.

Megnyitó beszédem végéhez közeledvén három magyar főpap szavait 
szeretném a figyelmükbe ajánlani. 

A vallásközi párbeszéd úttörője, Prohászka Ottokár székesfehérvári 
katolikus püspök mondta a múlt évszázad húszas éveiben: „…a múlt 

4 Czine Mihály: Protestantizmus és irodalom. In: Uő: Németh László eklézsiájá-
ban. Püski, Budapest, 1997. 7–8. pp. 
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századok vallásos és profán emlékei egy közös nagy történelmi valóságba 
állítanak bele,  s megérintik s megéreztetik velünk, hogy a kettő egy, s hogy 
nincs magyar kultúra, mely nem keresztény. E kultúra gyökere a hit, ágai
nak erdeje pedig a keresztény eszményiség, élet és művészet, tökéletesség 
és szeretet. Ez utóbbinak hevében fogjunk baráti kezet, s dolgozzunk a 
megértésen, mely építi s íveli az aranyhidakat Pannonhalma és Debrecen, 
Esztergom és Eperjes közt, keresztényt keresztényhez a közös nagy ellen
ség, kereszténységünk megmételyezői (…), sírásói ellen.”5

Raffay Sándor evangélikus püspök szintén ugyanabban az időszakban 
írta le: „Amint a katolicizmus a kereszténység konzervativizmusát, úgy a 
protestantizmus a kereszténység progresszivitását képviseli. A kettőnek 
testvéries egyesülése adhatja meg a keresztény kurzusnak azt az egészsé
ges irányát, amely befelé új életet teremt, kifelé pedig elismerést és tekin
télyt szerez az újjáépítésre vágyakozó magyarság számára.”6

A boldoggá avatás útján haladó Márton Áron erdélyi püspök – akinek 
a születése 120. évfordulóját ünnepeljük – a fentiekkel egybecsengően 
mutatott rá: „Az ellentéteket a kereszténység tudja szintézisbe fogni: egy
formán kötelez arra is, hogy a másét tiszteljem, hogy megmaradjak annak, 
aminek születtem, de ezt a jogot ne tagadjam meg másoktól sem.”7

Nos, e vallási és nemzetiségi türelem jogos elvárásából az is követke-
zik, hogy erősen hinnünk kell benne, miszerint a Teremtő egyszer meg-
adja a szlovéniai magyarságnak azt a lehetőséget, hogy ne csak virtuáli-
san a világhálón, hanem tárgyi valóságában is megteremtődjenek a saját 
nemzetiségi múzeumának a feltételei. Ahogy ez már réges-régen a saját-
ja a szlovéniai olaszoknak, a stájerországi, karintiai és Trieszt környéki 
szlovénoknak, a szászországi szorboknak, a dél-tiroli németeknek, a 
finnországi svédeknek, a magyarországi szlovénoknak, horvátoknak, né-
meteknek, szlovákoknak, románoknak és más nemzetiségűeknek.

Minden valamire való nemzet számon tartja a külhoni nemzetrészeit 
és saját kulturális örökségeként (is) kezeli a bárhol a világon született az 
adott kultúrkörhöz tartozó szellemi és tárgyi értékeket. Az elmúlt több 
mint három évtizedben, amióta kutatom a két nép együttélésének ténye-
it, mindig pozitív példaként említem a szlovénség odafigyelését a hatá-
ron túli közösségeire. Nos, a mi magyar nemzetünk vonatkozásában is – 
amelyet békediktátumokkal szétszabdaltak, és más okokból is a világba 

5 Mózessy Gergely: Prohászka Ottokár és a protestantizmus. Szent István Társu-
lat, Budapest, 2016. 29–30. pp.

6 Mózessy, i. m., 33–34. pp. 
7 Mons. Dr. Marton József: Márton Áron az eszmék harcának kereszttüzében = 

Székelyföld (Csíkszereda), XX. no. 10. (2016. okt.), 127. p. 
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szétszóródtak egyénei – ugyanúgy igaz ez. A kulturális örökségünk 
egy és oszthatatlan, független attól, hogy az anyaországon belül, a határon 
túl vagy éppen a diaszpórában jött létre. A magyar szellemi és tárgyi  kultu-
rális örökség országhatárokon átívelő fogalom, akárhol is található, az a 
magyar nemzet értéke és öröksége. Következésképp gondoskodni róla 
(összegyűjteni, dokumentálni, védeni, tanulmányozni és népszerűsíteni) 
nemzeti feladat. Örvendjünk, hogy ma már nemcsak a magyarországi 
Alaptörvény, hanem a nemzetpolitikai gyakorlat is ezt a szellemet tükrözi.

Soli Deo gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

Istenes versek – délvidéki gyökerekből1

Napjaink elvilágiasodó, viszonylagossá váló világában nem divat hinni. 
Gőzerővel működnek azok az erők, amelyek mindent megtesznek azért, 
hogy az emberek százmilliói az Egyetlen helyett a pillanat örömét, igaz-
gyöngy helyett az üveggyöngyöket, maradandó értékek helyett a múlan-
dót válasszák. Láthatólag a Sátán tobzódik körülöttünk, sokasodnak az 
utolsó idők jelei.

Pedig akinek van szeme a látásra, megtapasztalhatja az egyének és kö-
zösségek életében rendre bekövetkező csodákat, a Teremtő jótékony 
munkájának a kézzelfogható nyomait. Hogy az egyes ember életében mi-
ként következhet be döntő fordulat, ha a szíve nyitottá válik Isten feltétel 
nélküli befogadására, arra bizonyság az előttünk álló kötet.

Banka Gabriella a ma Szerbiához tartozó Törökkanizsán látta meg 
a napvilágot 1961-ben, és a Bánság egyik legmagyarabb nagyközségében, 
Csókán nevelkedett. Már tizenhét évesen felvették az újvidéki Művészeti 
Akadémia színművészeti szakára. Hallgató kora óta részt vett a tartományi 
székváros magyar színházának a munkájában, szerepelt a rádió és a televí-
zió anyanyelvű kulturális műsoraiban. Tanárai közül meghatározó hatás-
sal volt rá Bánki Zsuzsa, a „Valahol Európában” című film női főszereplője, 
akitől beszédművészetet tanult. Egy évtizeden át  jelentős epizód- és fősze-
repeket játszott, tehetségét díjakkal ismerték el. Kritikusai többek között a 

1 Banka Gabriella: Délvidéki imádságok. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egye-
sület – Protestáns Művelődési Társaság, Pilisvörösvár–Csúza (HR), 2010. 182 p. 
(Szerkesztés, utószó.) Második, bővített kiadás, változatlan címmel: Logos-print 
Kft, Tóthfalu (SRB), 2011, 223 p.
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kiegyensúlyozottságát, a biztonságát és a mozgáskultúráját emelték ki. Ha 
kellett, pályatársaival ekhós szekereken járta a falvakat, tanyákat, hogy 
oda is elvigye az anyanyelvű szép szót, ahová az másképp nem jutott vol-
na el. Így írt erről Csipak Angéla, a Tanyaszínház akkori dramaturgja: 
„Öt év után is szívesen emlegetik Vajdaságszerte Weöres Sándor: Holdbéli 
csónakos című mesejátékát és egyik főhősét, Pávaszem királykisasszonyt, 
akit Banka Gabi keltett életre. Az égi vándor iránti szerelem kalandok soka
ságába sodorja a törékeny teremtést, hogy végül mégis a földön, itt leljen rá 
a boldogságra. Talán Gabi esetében is így történik. Itt, nekünk fog számta
lan megismételhetetlen percet nyújtani, hiszen egyre nagyobb szükségünk 
van a szépre, jóra, igazra… Ezt várjuk tőle – biztos, hogy nem hiába.”

Nem sokkal a kisfia születése után – a 90-es évek elején – a család áttele-
pült Magyarországra. Az életük úgy alakult, hogy a férjével közösen olyan 
gazdasági tevékenységbe kezdtek, ami nem tette lehetővé, hogy Gabriella az 
eredeti hivatását gyakorolhassa. Mindennapjait teljesen kitöltötte a munka 
és a családjáról való gondoskodás. Ugyanakkor változatlanul foglalkoztatta 
az élet valódi értelmének és igazságának a kérdése. A rendszerváltozást kö-
vetően az országba betóduló sokféle szellemi tanítás közül számosat igyeke-
zett megismerni, hogy választ kapjon az őt foglalkoztató kérdésekre, de a 
végső válasz egy váratlanul fellépő betegség következtében talált rá, amikor 
kezébe akadt egy könyv, amely Jézus csodálatos gyógyításairól szólt.

A testi-lelki sorvadást érzékelvén lépett be az életébe az Úr, és egy esz-
méletvesztés után, a fulladás sokkos állapotában kiáltott segítségért 
Jézushoz, Aki szó szerint kimenekítette a halál torkából.

Válságok sorozata következett ezután – a gyógyulás folyamatában már 
Isten fogta a kezét. Újra kellett építenie önmagát, ami párhuzamosan tör-
ténhetett csak a hitbéli megerősödésével. Számtalan munkát elvállalt, hogy 
immár egyedülállóként folytassa életét, és nevelhesse a gyermekét. A buda-
pesti evangélikus kollégiumban – saját megfogalmazásában – „Jézussal ta-
karított”, közben bentlakó diákokat készített fel szavalóversenyre. 

Ennek a helynek köszönhetően ismerte meg Szeverényi János lelki-
pásztort, az Evangélikus Missziói Központ vezetőjét, akit természetes 
módon a kezdettől fogva a testvérének tekint. Többször elkísérte misszi-
ói útjaira, amelyeken Babits Jónás könyvét és Jónás Imáját adta elő, a szí-
nészetet immár nem célnak, hanem szolgálatnak tekintve. A szóban for-
gó nagyverseket közel száz alkalommal adta elő azóta, művelődési 
házakban, klubokban, iskolákban, nyári táborokban, templomokban és 
börtönben egyaránt. A művésznő, Isten bujkáló prófétájának tekinti 
Jónást, akinek az életútja arra figyelmeztet, hogy mindannyian Jónások 
vagyunk, fel kell adnunk az Istennel szembeni ellenkezésünket. Cseri 
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Kálmán, a pasaréti református gyülekezet lelkipásztora, ahol Gabriella 
Isten igéjét hallgathatta, így ír az előadásról: „Banka Gabriella minden póz 
nélküli, de a mondanivalót értő, mély átéléssel elmondott előadása segített 
megérteni a költemény egészét és részleteit, gondolati és formai egészét is.” 
Fokozatosan visszatért a gyermekkorától kezdve gyakorolt versíráshoz, 
festészethez, grafikához, szobrászathoz.

A természet iránti olthatatlan vágya a fővárosból az Őrségbe vezette – 
akár élethosszig tartó ottléttel is számolt. Mégis az általa gondnokolt ven-
dégházban a munkalehetősége megszűnt, így az egyetemi tanulmányait 
megkezdett fiával együtt Pécsre költözött. Ott a megyei kórház sürgősségi 
sebészetének a műtőjében vállalt sterilizáló-takarítói állást. „A műtétre 
váró lemeztelenített emberek lepedő alatt reszkető teste, szemükben félelem, 
lemondás, remény vagy gyötrelem. A műtő előterében a néhány perces vára
kozásuk alatt beszélgethettem velük, sokszor ők maguk említették Istent. Ha 
szavakra nem jutott idő, jó volt csak egyetlen rájuk pillantással vagy mosoly
lyal is a maszk alól erősítést és bátorítást küldeni feléjük” – emlékezett visz-
sza erre az időszakra.

A szolgálat jegyében azután elvégezte a szociális gondozó és ápoló is-
kolát, és most mint segítő dolgozik az értelmi fogyatékkal élő fiatal fel-
nőttek lakóotthonában. E megtalált új hivatása során, tudatosan tesz bi-
zonyságot minden adódó alkalommal Jézusról. Valamennyi olyan 
közösségben otthon érzi magát, ahol Krisztussal élő, személyes kapcso-
latban vannak. Ha úgy adatik, hajléktalanok, szenvedélybetegek, és elí-
téltek között terjeszti Isten igéjét.

Egyenes következménye így a vázolt fejlődési ívének, hogy az Úr más 
módon is elkezdte egyszer csak fogni Banka Gabriella kezét, ő pedig a tol-
lat, ami által keresztény szellemiségű versek tucatjai kezdtek megszületni. 
E költeményeknek – eddig a töredékük jelent meg a protestáns sajtóban –  
a foglalata ez a könyv. Nyomon követhetők benne a hit épülésének stációi, 
a bennünket körülvevő világról alkotott benyomások, a zsákutcákban té-
velygőknek szóló jó néhány buzdítás az övéhez hasonló újjászületésre, az 
„új ember” naponkénti harcára az „ó emberrel”, az élet dolgait mégis derű-
vel szemlélő, nyugalmát megnyert asszony mások bajait mélyen átérző, 
szeretettől sugárzó megnyilvánulásai.

Nem mint irodalmár, de a déli nemzetrészünk kulturális folyamatait 
nyomon követő verskedvelőként csak annyit mondhatok: igazi, eredeti 
alkotásoknak érzem e költeményeket. Közülük számosat az olvasót ma-
gával ragadó „nagy” versnek, amelyeknek szárnya van, bennük a Lélek 
munkál. A nyelvvel – az otthonról hozott színes, gazdag anyanyelvével – 
biztos kézzel bánik, miközben új szavakat, kifejezéseket is alkot.
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Hiszem, hogy a dogmatikus szemlélettől immár szabaduló délvidéki 
irodalomtörténet-írásban e kötettel elnyeri méltó helyét ismét a keresz-
tyén literatúra, annak markáns képviselőjeként pedig Banka Gabriella.  
A szerkesztő azonosul a költő ama meggyőződésével is, miszerint: „a 
Délvidéki imádságok nem egy szép könyv lesz a többi szép könyv között, 
hanem Isten eszköze.” Mindkét félnek örömére szolgál: az egyetemes ma-
gyarságban gondolkozó kiadónak és jómagamnak is, hogy bábáskodhat-
tunk eme – úgy tartalmában, mint külső megjelenésében – vonzó kötet 
életre hívásánál, amelyet a szerző képzőművészeti alkotásai illusztrál-
nak. Köszönet ezért a szerzőnek és a támogatóknak! Kívánjuk, hogy 
Banka Gabriella fohászai az olvasót ne csupán gyönyörködtessék, hanem 
népünk lelki épüléséhez is járuljanak hozzá. 

s

Az evangélium a keresztyén gyülekezetek számára erőt adó örömhír.  
A Szent írás újszövetségi részében a Máté, Márk, majd Lukács írása sze-
rint való evangéliumot követően Jánosé, a tizenkettedik apostolé is ol-
vasható. Ez a huszonegy részes könyv volt az e kötetben elénk kerülő al-
kotások talán legfőbb ciklusának az ihletője.

János az egyházi hagyomány szerint nagy valószínűséggel Zebedeus 
egyik fia, aki Krisztus után az I. században élt, és a kisázsiai Patmosz szi-
getén vetette papírra nemcsak az evangéliumát, hanem a Bibliába beke-
rült három levelét és a mennyei jelenésekről való könyvet is. Alexandriai 
Kelemen János evangéliumát a „szellemi” jelzővel látta el, ahol a leírt ese-
mények magasabb jelentést hordozó jelképek is egyúttal. A Magyar 
Katolikus Lexikon erről szóló címszavának a megfogalmazásában János 
„Jézus egész életét, tanítását, csodáit szemléli, s hangsúlyozza, hogy benne 
az Atya terve időben, következetesen valósult meg. Ezért beszél Jézus ’órá
járól’. Jézus életében kinyilvánul Isten dicsősége, különösen Jézus szenve
désében és föltámadásában. A világ azonban nem ismerte fel őt. Akik vi
szont hisznek benne, azok újjászületnek az örök életre. A világ és Jézus 
szembenállása vezetett a szenvedés napjaihoz, s ez a szembenállás és ket
tősség kísérni fogja a tanítványok életét is.”

Banka Gabriella a két kiadást megért első kötete (Délvidéki imádsá-
gok) után újabb markáns, hitvalló versekkel jelentkezett a kiadójánál2. Jó 
ráhangolódni az írásaira, a mondanivalót erősítő rajzaira, öröm szerkesz-

2 Csak, ami örök. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2014. 
128 p.
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teni őket. A szerző – Isten ujjától megérintve – belső indíttatást érez, 
hogy továbbadja, saját szavaival magyarázza az Igét. A missziós parancs-
nak engedelmeskedve, mindig, minden élethelyzetben evangelizál, vál-
lalva akár a didaktikusnak tűnő meggyőzni akarást is.

Sokszor oly érzékletesen idézi fel a Bibliát, hogy ott érezzük magunkat 
a szentföldi helyszíneken. Hite rendíthetetlen és meggyőző erejű:

 
„Meg van írva, Jézus nevére
minden térd meghajol,
mint hogy nem maradhat
állva semmi fű, gazdagon
hulló égi harmaton.
Mert szélsodrásban
elhajol a búza, s ki az,
ki fájva egyenes marad?
Melyik szög erősebb a
kalapácsnál, ha hozzáértőn,
pontosan lecsap?
Milyen érv vagy melyik
bizonyosság, mi embertől van,
nem rendül soha? 
 
Az életnek rettentő nagy fáján,
bizony mindez, csak múló moha.
 
A valósággal szemben, mint tócsán a fény,
olyan mi minden okosságunk.
Mint gyenge fűszál a felkelő napban,
valahogy így van, ha Isten előtt állunk.”
 

(János evangéliuma – részlet)

A hét tematikus egységbe rendezett költeményekből kiviláglik, hogy 
Banka Gabriella szinte férfiasan elszánt, makacs és konok az evangeli-
zációban, példa erre a „Ne hívj, ne várj, ne csillapíts!” műve. Ugyanakkor 
a „lángpallos” tud elcsendesedni, ahogy az egész „Hű csendességben” 
ciklusában megmutatkozik. Verselése nemegyszer népdalszerű, ami a 
tartalommal egységet alkot. A költőóriást vállaltan parafrazáló 
„Születésnapomra”, „Tedd a jót” és „Tudod, hogy van bocsánat” mellett, 
József Attila hatása a műveiben másutt is felismerhető.
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Az örömhír célja a közösségi és személyes megtérés. A magyar néphit 
János evangéliumát különös erővel és oltalommal ruházta fel. Az eredeti 
kezdő szakaszát, a Logosz-himnuszt, a nyári pusztító viharok ellen imád-
kozták. A jámbor öregek ezzel azt akarták elérni, hogy az „élet”, vagyis a 
búzatermés, ne menjen tönkre, az emberi munka ne legyen hiábavaló. 
Aki Banka Gabriella bizonyságtevő versei nyomán, a szándékával azono-
sulva, a maga hitét megleli, vagy abban megerősödik, a Szentháromság 
Isten népének tagjává válhat. 

Látható gondolat1

„Az ember tökéletlen, de nagy misztériumot hordoz magában: a lét teljes
ségének az átélését. Ha felfedezi önmagában a végtelent, hatalmas stabili
tásra lel (…)

Krisztus arra ösztönözte követőit, osszák fel vagyonukat.
Élni a létezést önmagunk szabadságától aláaknázottan, úgy érzem, kin

cseinket így oszthatjuk szét legteljesebben. A létezésnek ez a formája, nem 
hogy individuális, hanem a közösség szempontjából a leghasznosabb, mit 
egy ember magáévá tehet.

Belső lényünk a mindenség lehetősége. Mindenné tud válni, amit megkí
ván. Végzetesen azzá. De pont ezért tudnia kell, hogy nem az, amivel azo
nosult. Az csak konkrét formája. A lehetőségek egyike. A végtelennel nem 
tud azonosulni, mert az önmaga. Ha egy felmutatott világban át tudja élni 
a teljességet, minél inkább teszi ezt, annál inkább megszüli önmagát.”

Kedves Testvéreim!
Az imént Csáji Attila festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia al-

elnökének az Üzenetéből idéztem. Úgy gondolom, összhangban van 
mindazzal, ami az Úr eme számunkra kedves hajlékában most körülvesz 
bennünket. Incze Mózes is ilyen alkotó, efféle ember. 

Önnön eredetiségének a dogmatikus és stiláris keresése, majd megfogal-
mazása helyett a festészet folyamatosságát éli. Minden módszernél fontosabb 
az a szellem, ami belülről világítja át a munkáit – mutattak rá már többen, s 
meggyőz erről a ma kiállított válogatása is. „Látható gondolat”, buggyant 
ki belőle önkéntelenül, amikor rákérdeztem, milyen címet adjunk az expo-
zí  ció nak. Igen, gondolati művészet az övé, „amely a leghagyományosabb 

1 Incze Mózes azonos című kiállításának megnyitója az isaszegi református 
templomban, 2013. október 20-án
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táblaképfestészeti tanulságokból teremt lélegzetelállító modernitást, a filozofi
kus alkatú ember teljességigényében gyökerezik” – olvasom a reprezentatív 
képzőművészeti albumának őt bemutató esszéjében. A méltató Antall Istvánt 
Incze Mózes vásznai tehát az érett középkor grafikai nyelvére emlékeztetik, 
és az erkölcsiséget is kiemeli vele kapcsolatban.

Ki is ez a derűt sugárzó fiatalember, akinek az angyalszárnyai itt suhog-
nak körülöttünk? Harmincnyolc éve Baróton látta meg a napvilágot. Az 
erdővidéki táj a vágyott székely autonómia Bardócz–Miklósvárszékének a 
központja, a magyar kultúra olyan nagyságainak a szülőhelye, mint Baróti 
Szabó Dávid, a mesemondó Benedek Elek apó vagy Szabolcska Mihály 
atyánkfia. Incze Mózes Marosvásárhelyen a Művészeti Líceumban érettsé-
gizett 1994-ben, majd felvételt nyert a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
festő szakára. Nagy Gábor tanítványaként 2000-ben vette át az oklevelét, a 
következő évtől már a szülőföldjére emlékeztető Isaszegen él feleségével, 
Varga Melinda szobrászművésszel. Városunk nemcsak a lakóhelye, hanem 
a műtermének, sok alkotása megszületésének is a színhelye.

Bár több művészcsoportnak a tagja, a leginkább magáénak a határ köze-
li Élesd Művésztelepét érzi, amelyet többekkel alapított is. Ahogy a városi 
televíziónkban tavaly megfogalmazta: „az értékteremtésnek egy sokszínű 
műhelye ez, ahol nem ideológiai, hanem bajtársi alapon fejlődött ki egy mű
vészközösség. Itt megvan az átjárás a párhuzamos világok közt, van egy bi
zalmi tőke, ami szükséges az őszinte megnyilvánulások létrejöttéhez. Habár 
nagyok a stílusbeli különbségek, lehetőség nyílik a másikon át önmagunkhoz 
közelebb vezető ’utazásra’ (…) Az erdélyi gondolkodás (akkor és most is) sar
kítottabb, tehát kontrasztdúsabban látom és gondolom a világot. Ez egy koc
kázatvállalóbb és egyben sebezhetőbb létezést eredményez.”

Ha valaki a valóság primer leképezését kérné számon Incze Mózestől, 
a lehetetlenre vállalkozna. Ismét Antall István elemzésével szeretném 
ezt megerősíteni: „Hihetünk a szemünknek, ez itt a látvány. Táj és termé
szet, emberek és az őket körülvevő lények, tárgyaik, eszközeik, mozdulata
ik, gesztusaikból sejthető kapcsolataik, viszonyuk – ha úgy tetszik, elme
sélhető történetük jelenik meg a képeken. A meghökkentő csak az lehet, 
hogy Incze Mózes festészetének mégsincs semmi köze az ábrázoláshoz. 
Élményei oly mértékben lényegülnek át, hordoznak a közvetlenül rögzített 
tényektől eltérő tartalmakat, hogy már a megfogalmazás is kétséges: figu
rális vagy nonfiguratív, absztrakt vagy a tárgyi elemeiben minden esetben 
dekódolható világ részeseivé tesze minket az alkotó.”

A hagyományos, történeti festészetből kétségtelenül merít, de ízig-vé-
rig 21. századi ember, akinek a környezetére már hat a tömegmanipulá-
ció, a bennünket kívülről befolyásolni igyekvő eszközök széles skálája: a 
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média, a számítógép, a mobiltelefon s mindazok a zsákutcás boldogság-
pótlékok, amelyekkel a sátán elvonni igyekszik bennünket a jótól, a szép-
től. Ebben az elektronikus szennyezésben megőrizni a valódi érzelme-
ket, a könnyedséget, a gondolatot – nos, ehhez kell a Teremtőtől kapott 
talentum, az a szakrális értékrend, amelyet Incze Mózes a magáénak 
vall, s ami miatt most itt lehetünk vele meg a műveivel.

Már a korábbi képein is megjelennek a Szentírásra utaló témák, jelké-
pek, motívumok: Jézus születésétől, Isten ujján keresztül, az ószövetségi 
nép viseletére emlékeztető szövésmintákig, sőt a ma sem hiányzó an-
gyalszárnyakig, glóriáig. Viszonyítási pontként él benne a bibliai morali-
tásnak a tudata, akár akkor is, ha ezzel ellentétes tartalmú képpé áll ösz-
sze egy gondolat a vásznon. F. Orosz Sára szavaival élve: „briliáns rajzi 
tudása és ecsetkezelése mellett a témaválasztásaiban is követi az elődök 
szellemét, figurális festményeiben ősi, tiszta erényeket tár elénk.” Az sem 
véletlen, hogy jelenleg több művésztársával egy zempléni sváb falu, 
Hercegkút műemlék-templomának a restaurálásán dolgozik.

Köszönjük Incze Mózesnek, hogy több évig elvállalta az Isaszeg Mű vé-
szeti Alapítvány elnöki tisztét, s jóleső érzés tudni, hogy a református gyü-
lekezetünknek ilyen európai rangú alkotóművésze van. A reformáció hó-
napjának kiemelkedő helyi eseményén hadd ajánljam a figyelmükbe a 
valóban templomi atmoszférát kívánó vásznait, újólag Csáji Attila gondo-
lataival: „Egyetlen feladatom van: folytatni az isteni munkát, a teremtést… 
Éreztem, hogy ez a választás az életet jelenti. Nem kilépni a játékból, a rész
vételt. S a játékhoz akkor marad hű az ember, ha komolyan veszi. Hamvas 
írja: ’Az élet annyi, mint helyet foglalni, tért hódítani, kitágulni, nőni. Az élet 
szüntelen terjeszkedés. Különösen, ha az ember az anyagban már nem nő
het, nő a szellemben és lélekben. A láthatatlanban, mint tűz, míg elég.’”

A Kárpát-medencei Református Honismereti 
Gyermektáborokról1 

Egy olyan országban, amelyet a huszadik században kétszer is megcson-
kítottak – elszakítván a történelmi területe mintegy kétharmadát, a ma-
gyar ajkú lakosságnak pedig az egyharmadát –, ahol a pártállam több 
mint négy évtizedig a proletár internacionalizmust előbbre helyezte a 

1 Előadásként elhangzott Pomázon, 2012. november 23-án, a „Nemzetek, nemzeti-
ségek, vallások 2012” című XI. Kárpát-medencei Keresztkötődések konferencián.
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nemzet érdekénél, ahol az ún. rendszerváltás után balliberális oldalról 
itthon és külföldön – visszaélvén a szólásszabadsággal – büntetlenül gya-
lázhatják a hazát, csúfoskodhatnak mindazzal, ami magyar, ahol a ka-
tedráról és a médiából öntudatra nevelés helyett a gyökereink elfűrésze-
lése, a népbutítás zajlott csak a közelmúltig – kivételt ez alól, szigetként, 
csak néhány helyszín képezett –, ahol „az idegen szép”, sőt sokkal inkább 
az, mint a magunk gyönyörűségei, ahol arra biztattak nemrégiben még, 
hogy „el lehet menni”, ahol honáruló demagógiával a határon túlra sza-
kadt testvéreink magyar állampolgársága ellen sikeres kampányt lehe-
tett folytatni a XXI. században, különös jelentősége van a Kárpát-me den-
cei Keresztkötődések Konferenciáknak. Telitalálatnak érzem Turcsány 
Péter barátom, Elnök Úr témaválasztását, hisz a megmaradásunk, hit 
és erős civil szféra nélkül nemigen lehetséges, azon kívül egy közös-
ség nem egyszer jelentős átfedést mutat egy vagy több vallással, ezért is 
beszélhetünk sok esetben nemzeti egyházakról.

Számunkra a hon nem csupán a mai földrajzi határokkal körülvett or-
szág, hanem mindazon területek összessége, ahol a velünk egy nyelven 
beszélők, a velünk egy kultúrába belenőttek élnek. A huszadik század 
tragédiái következtében a magyar állam az egyetlen, amely minden égtáj 
felé önmagával határos: nincs olyan utódállam szomszédunk, amely ki-
sebb-nagyobb darabot ne kanyarított volna belőle. 

Bár sajnos, sokak mai erkölcsével és felfogásával nem egyezik, mégis 
egységes, határokon átnyúló nemzetben kell gondolkoznunk, amelynek 
egyes részei is felelősek egymásért s az egészért, a zöm – az anyaország-
beli maradék – pedig különösen a szívén kell hogy viselje az elszakított 
nemzetrészek sorsát. Az elmúlt több mint két évtizedben voltak olyan 
periódusok, amikor ez a gondolat zöld utat kapott a magas politika szint-
jén, ezen időszakokban az emelkedő nemzet érzése ölelhetett körül ben-
nünket. A protestáns történelmi egyházak – különösen mi, reformátusok 
– nem csupán az említett ciklusokban, hanem korábban is, azóta is test-
véreiknek tekintik a határainkon túlra szakadt hitsorsosaikat, sikeres 
erőfeszítéseket tettek a szervezeti egységesülés felé is.

Ha ez így van, akkor az egy hiten lévők gyülekezeti szinten hasonló-
képpen kiépíthetik a határokon átnyúló kapcsolataikat. A Budapest-
Fasori Református Egyház – jómagam és feleségem kezdeményezésére, a 
folyamatos szellemi és több ízben a gyakorlati vezetésemmel – egy évti-
zedig megszakítás nélkül, minden esztendőben megrendezte a Kárpát-
medencei Református Honismereti Gyermektáborát. 2000–2009 
között a csallóközi Alistál, a kárpátaljai Bene, az erdélyi Válaszút, Újvidék 
és a szerémségi Maradék, a drávaszögi Csúza és Vörösmart, a muravidéki 
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Szécsiszentlászló és Bécs magyar gyülekezeteinek, egyházi iskoláinak a 
gyermekeivel együtt erősíthettük a hit- és nemzetbéli összetartozás tu-
datát. A táborok szinte valamennyi elcsatolt területen megrendezésre ke-
rültek, így az ottani természeti szépségek, műemlékek, história, népi 
kultúra egyaránt nyomot hagyhatott a résztvevő fiatalokban és kísérőik-
ben. Az első tábort Tahitótfaluban, a másodikat Szovátán, a harmadikat 
Bácsfeketehegyen, a negyediket a felvidéki Élesmarton, az ötödiket Makón, 
a hatodikat Eszéken, a hetediket a kárpátaljai Balazséron, a nyolcadikat 
Nagyenyeden, a kilencediket pedig Kőszegen szerveztük, két ausztriai ki-
rándulással.

Az eredeti elképzelés szerint valamennyi tábort hasonló szerkezetben 
bonyolítottunk le, szem előtt tartva a hitéleti, honismereti, néprajzi, 
kézműves és sport programok igényét, döntően mindig a vendéglátók 
elképzeléseit megvalósítva. A tizedik, jubileumi alkalom a fasori gyüleke-
zet tahitótfalusi Isten tábora konferenciatelepén zajlott. A reggeli áhitato-
kat Szénási Tamás helyi lelkipásztor tartotta az Úr ünnepeiről a 3Mózes 23 
alapján. Esténként pedig az egyes régiókból érkezett lelkészek vagy hitok-
tatók, ifik Jézus találkozásait elevenítették fel Péterrel, Barti meussal, 
Zákeussal, a samáriai asszonnyal, a gazdag ifjúval, Saullal. A tábort kirán-
dulások tették emlékezetessé Szentendrére (skanzenlátogatással, városné-
zéssel, a szerb egyházművészeti gyűjtemény megtekintésével), Leányfalura 
(a helytörténeti múzeumban Móricz Zsigmond unokája, Kolos Virág kala-
uzolt bennünket, dr. Szász István Tas orvos-író pedig a kolozsvári Hitel 
című folyóirat és mozgalom saját házában berendezett emlékmúzeumá-
ban tartott magával ragadó vezetést), Visegrádra (a Salamon-toronyból 
gyönyörködhettünk a dunakanyari táj szépségében, Mátyás király palotá-
jában pedig az európai reneszánsz születésének világába csöppenhettünk 
bele) és Budapestre (az Országház a Szent Koroná val, a Néprajzi Múzeum, 
a budai Vár és a Hősök tere látványát vihették magukkal a gyermekek). 

Az egyes helyszíneken kiváló, a csoport összetételére szabott ismerteté-
sekben volt részünk, szakavatott vezetők segítségével. A hét folyamán hal-
lottakról a gyermekek bibliaismereti és honismereti vetélkedőkön adtak 
számot – az utóbbit hagyományosan jómagam állítottam össze, döntően a 
hét folyamán elhangzottakról, látottakról. Segédanyagul írásos felkészítő 
anyagot is kézbe kaphattak a táborozók. Természetesen a kézművesség, a 
Mokányos zenekar csángó táncháza, a foci, a méta és a fürdő zés sem hiá-
nyozhatott a programból. Jóleső érzéssel tapasztalhattuk, hogy a néhány 
éve még kicsi táborlakókból szívvel-lélekkel szolgáló ifik cseperedtek, 
akikre komoly feladatokat, akár a későbbi szervezés oroszlánrészét is rá le-
het immár bízni. Áldásként éltük meg, hogy – többszöri sikertelen 
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kísérletünk után – immár az Őrség Szlovéniához került részéről is bekap-
csolódhattak a Kárpát-medencei vérkeringésünkbe, a „kiöregedett” bécsi-
ek helyébe viszont ezúttal nem tudtak fiatalabbakat küldeni.

A tábor kezdetén szomorúan emlékeztünk meg az akkor nemrég el-
hunyt, lugosi születésű Mezey Tibor lelkipásztorról, aki a korábbi alkal-
mak lelki vezetője volt. A hét eseményeiről Dénes Tamásné Szöllősy Emőke 
táborvezető és dr. Székely András Bertalan a fasori gyülekezet színe előtt 
számolt be. Kértük az Urat, tegye lehetővé – az egyre nehezedő forráshoz 
jutás ellenére –, hogy a következő évben is dicsérhessük Őt együtt, a mes-
terségesen emelt határok fölött összefogódzkodva, talán a Délvidéken.

Úgy tűnik, a tízedik táborral egy – kis túlzással történelminek is nevez-
hető – korszak lezárult. A válság és más körülmények következtében a for-
rások drámaian megcsappantak, a valóban isteni csodának tekinthető, év-
tizedes sorozat megszakadt. Testvérgyülekezeti kapcsolatok és személyes 
keresztkötődések azonban alakultak, élnek, működnek, több irányban is. 
Az Úr csodás működése jóvoltából a bábáskodásunkkal felnőhetett egy 
nemzedék, amelybe már akkor elültethettük a hit és a határok fölötti nem-
zeti összetartozás magvait, amikor ez még messze sem volt olyan általános 
és elfogadott, mint manapság. E magvak – nem egy konkrét, kézzel fogha-
tó példát tudnék említeni – leveles, virágos bokrokká, fákká cseperedtek, 
bő termést hoztak, amiért összekulcsolt kézzel mondok e helyütt is hálát a 
Teremtőnknek. Soli Deo gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

Az én katedrám

Németh László adta a fenti címet egy tanulmánykötetének, amelyben a 
magyar szellemi élet jeleseiről, az irodalmi múltunk leglényegesebb vál-
lalkozásairól és sorskérdéseiről szóló tanulmányait gyűjtötte csokorba. 
Nos, ha végiggondolom az eddigi életem – bár módomban állt előadni 
több felsőoktatási intézményben is –, az én igazi katedrám az elmúlt év-
tizedekben a felnőttoktatás volt.

E közművelődési, egyben pedagógiai formát először a 70-es évek vé-
gén, a 80-as évek elején nyílt alkalmam gyakorolni. Alig fél év mérnöki 
praxis után főállású népművelő lettem: kibocsátó tanintézetem, a Mű
egyetem, bízta rám az „R Klub” vezetését. Az univerzitás Duna-parti „R” 
épületében, művelődési központként működő intézményben egyfelől 
irodalmi, népzenei, képzőművészeti programok szervezésére nyílott le-
hetőségem. Így a kortárs hazai szépirodalom – főként népi-nemzeti 
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kötődésű – jeleseinek (Csoóri Sándor, Czine Mihály, Görömbei András, 
Nagy László, Szécsi Margit, Tamás Menyhért, Pomogáts Béla, Kiss Ferenc, 
Nagy Gáspár, Lezsák Sándor, Bari Károly és mások), orgánumainak 
(Forrás, Tiszatáj, Alföld, Mozgó Világ stb.) író–olvasó találkozóit éreztem 
fontosnak megrendezni. Irodalmi alkotókört is működtettünk, amelynek 
élén és tagjai sorában költők, novellisták bontogatták a szárnyaikat, akik 
később önálló kötettel is jelentkeztek, együtt pedig megszerkesztettük s 
kiadtuk a Kód című, grafikákkal illusztrált antológiát.1

A Népzene Körben az akkor bontakozó táncház-mozgalom vezető 
együttesei (Sebő, Muzsikás, Téka, Vujucsics, Vízöntő együttesek és má-
sok) húzták a talpalávalót, népdal- és néptánc-tanítás folyt, autentikus 
népmeséket hallgattunk, tárgyalkotó népművészek vezettek kézműves 
foglalkozásokat. Befutott s pályakezdő festők, grafikusok, fotóművészek 
tárlatainak is helyet adtak az „R” Klub” helyiségei.

Sajátos kezdeményezésként fakultatív humán tárgyak fél-kétéves so-
rozatát is beindítottuk. Tantárgyfelelősként nem akármilyen szaktekin-
télyeket sikerült felkérnem: a Magyar néprajz tantárgyra Kósa Lászlót, a 
Művelődéstörténetre Kosáry Domokost. Az Olvasásszociológia stúdium 
előadásával Kamarás Istvánt, a Gondolkodástörténettel Gazda Istvánt 
bíztuk meg. A beszédtechnikai órákra Ajtony Pétert, a vallástörténetiekre 
Biegelbauer Pált nyertük meg. A leckekönyvbe vehető stúdiumok nagy 
népszerűségnek örvendtek.2 

A műegyetemi felnőttoktatási programjaim kicsúcsosodásaként 1979-
ben az ötletgazdaságommal és szervezésemmel beindítottuk a Közép
Keleteurópai Klubot. A KKK néven ismertté vált komplex önművelési és 
vitakör a legkülönbözőbb társadalomtudományi és művészeti ágak kivá-
lóságait hívta meg előadóul a Kárpát-medencéből. A csaknem négy esz-
tendeig működött közösség összejövetelei négy nagyobb tárgykörre 
terjedtek ki: a kelet-közép-európaiság fogalma és eszmetörténete; a 
Duna-menti népek egymásra hatása, kapcsolatainak története; a ma-
gyarság nemzeti léte s annak tudata; végül a kelet-közép-európai nemze-
tiségi kérdés. Előadóink az egyes szakterületek kiválóságai voltak (Béládi 
Miklós, Benda Kálmán, László Gyula, Kiss Dénes, Berend T. Iván, Csepeli 
György, Hanák Péter, Kósa László, Tordai Zádor, Tamás Gáspár Miklós és 
mások). Határon túlról eleget tett a meghívásomnak Püspöki Nagy Péter, 

1 (Szerkesztették az alkotókör tagjai): Kód. Az „R” Klub irodalmi alkotókörének 
antológiája 1980. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest, 1980.

2 Trencsényi Imre: A „másik kultúráról” = Népművelés XXIX., no. 3. (1982. márc.), 
26. p.
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Csáki Károly a Felvidékről, Gáll Ernő és Balogh Edgár Erdélyből, Szeli 
István, Tripolsky Géza és Rehák László a Délvidékről.3 

A megvalósult 51 rendezvényt alkalmanként 40-250 érdeklődő látogatta 
itthonról és a tágabb hazából – kisugárzása az adott korban rendkívüli 
volt. Emlékszem a Csallóközből és más elérhető távolságú külhoni magyar 
területekről érkezett barátainkra, akik csak azért kerekedtek fel havi rend-
szerességgel, mert ott különleges szellemi légkörbe csöppenhettek… Mivel 
tabuk nélküli értelmiségi központként a „szabadság kis körei”egyikeként 
működtünk, ahol pro és kontra minden vélemény megnyilvánulhatott, egy 
idő múlva a megtűrtből a tiltott kategóriába kerültünk. A rendszerváltás 
korai előfutárának tekinthető közösséget a kerületi pártbizottság 1982-ben 
betiltotta, a klubvezetőt pedig elbocsátotta állásából, kollégiumi igazgató-
helyettesi szolgálati lakóhelyét, ahol feleségével és kisgyermekével élt, szá-
mukra szintén megszüntette… A szellem azonban kiszabadult a palackból, 
a KKK hatására több felsőoktatási intézményben (pl. az akkor még Marx 
Károly nevét viselő Közgazdaság tudományi Egyetemen Németh Zsolt ké-
sőbbi külügyi államtitkár vezetésével, az ELTE Budaörsi úti kollégiumában 
Makkai Béla kezdeményezésére s az egri tanárképző főiskolán) és vállala-
toknál alakultak hasonló szellemiségű körök.

Közel másfél évtized múltán a Magyarok Világszövetsége Szent László 
Akadémiáján vettem fel ismét a korábban nem önszántamból letett szá-
lat. 1996-ban – időlegesen távozva az államigazgatásból – az a megtisz-
teltetés ért, hogy Pozsgay Imre rektor megbízott a Kárpátmedencei Régió 
Tanszék vezetésével. E minőségemben több évig – előbb főállásban, azu-
tán más kenyérkereső munka mellett – olyan szabadegyetemi sorozatok 
szervezésére nyílott lehetőségem, mint a Politikai földrajz, a Kárpát-
medencei és világmagyarság legfontosabb néptöredékeinek, csoportjai-
nak bemutatását célul kitűző Helyünk Európában, egy anyanyelvvédelmi 
sorozat, valamint a Beszélgetések Istenről című ökumenikus témakör.4

A Teleki Pál szellemiségét vállaló politikai földrajzi stúdium olyan 
előadóknak biztosított megszólalási lehetőséget, mint Rétvári László 
geográfus professzor, Kőrösi Mária egyetemi docens, HajdúMoharos 
József főiskolai tanár és Kocsis Károly, az MTA Földrajztudományi 

3 Székely András Bertalan: Közép-Kelet-európai Klub = Népművelés XXIX., no. 3. 
(1982. okt.), 14–15. pp.

4 Székely András Bertalan: Interkulturális, interetnikus előadások a Szent László 
Akadémián. In (Székely András Bertalan szerk.:) Kárpát-medencei keresztkötő-
dések – egy konferenciasorozat tükrében. Kráter Műhely, Pomáz, 2004., 446–
449. pp.
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Intézetének akkor még tudományos főmunkatársa. A szabadegyetem 
helyszíne is az utóbb említett tudományos intézmény volt.

A következő két félévben a „csakazértis” jegyében a Budapesti Műszaki 
Egyetem „R” Klubjába helyeztük ki az akadémiánkat. A Helyünk Európában 
gondolat jegyében egy félévet a Baltikum – Adriaticum – Fekete tenger há-
romszögében élő népek történeti, néprajzi, politikai megjelenítésének 
szenteltünk. A német és az orosz közé szorult kis népeket kutató, részben 
maguk is nemzetiségi szakemberek sokoldalú körképet festettek erről a 
térségről. A folytatást pedig az elszakított részek, valamint az emigráció 
magyarsága jelentette, kiegészítve a magyarrá vált keleti népek jellemzői-
nek a dióhéjban való felvillantásával. Az előadók között olyan nagy neve-
ket tisztelhettünk, mint a müncheni Borbándi Gyula történész, lapszer-
kesztő, az alsólendvai Göncz László történész, tanár (ma országgyűlési 
képviselő Ljubljanában), Lábadi Károly későbbi néprajzos professzor Alsó-
Baranyából, az Ung-vidéki születésű Balla Gyula irodalomtörténész vagy a 
felsőőri tanár és népzenész Somogyi Attila. 

1999 tavaszán a „Küzdelem a magyar nyelvért a három régióban” soro-
zatot az Anyanyelvápolók Szövetségével közösen valósítottuk meg, im-
már a Magyarok Házában. Felismerve, hogy a nyelvvédelem egyúttal kö-
zösségvédelem, a helyzetértékelést és a feladatmeghatározást végeztük 
el a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, a Csángóföldön, a Délvidéken, a 
Drávaszögben, a Muravidéken, Ausztriában és a nyugati magyarság kö-
rében. Vendégeink, előadóink voltak Sidó Zoltán, a révkomáromi Városi 
Egyetem igazgatója, Péntek János, Ágoston Mihály és Csernicskó István 
nyelvészprofesszorok Kolozsvárról, Újvidékről és Beregszászból, Faragó 
Ferenc tanfelügyelő Hercegszőlősről, Bence Lajos költő, lapszerkesztő 
Alsólendváról, Szépfalusi István evangélikus lelkész, szociográfus Bécsből 
és Kovács Andor közgazdász Bázelből. A csángóság sorsát Duma István 
András ottani nemzetiségi vezető, Halász Péter néprajzkutató, Fodor 
Katalin nyelvész és Petrás Mária iparművész, népdalénekes kerekasz-
tal-beszélgetésen tekintette át. Szintén kerekasztalt rendeztünk a hazai 
nyelvvédelem teendőiről Balázs Géza, Grétsy László, Kolczonay Katalin, 
Pozsgay Imre és Kurucz Gyula részvételével. A dokumentumértékű, 
hang szalagon rögzített előadássorozatot könyv alakban is közzétettük.5

„Vándor egyetemként”működve félévenként más és más helyszíneken: az 
MVSZ székházban, majd különböző felsőoktatási intézményekben (Károli 

5 (Maróti István és Székely András Bertalan szerk.:) „…a nyelv ma néktek végső 
menedéktek…”. Küzdelem a magyar nyelvért a három régióban. Anyanyelvápolók 
Szövetsége, Budapest, 2002. 207 p.
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Gáspár Református Egyetem BTK, Államigazgatási Főiskola) és a Puskin utcai 
közszolgálati szakszervezeti székházban tartottuk a rendkívüli sikerű 
„Beszélgetések Istenről” című sorozatunkat. A célzatosan ökumenikus rendez-
vényfolyamban olyan jeles magyar értelmiségieket – művészeket, tudósokat, 
közéleti embereket, sportolókat – szólaltattunk meg, akik nyíltan vállalják a 
valamely keresztény/keresztyén felekezethez való kötődésüket, sőt ez a megy-
győződésük a munkásságukat is átjárja. A teljesség igénye nélkül felsorolva, 
megosztotta velünk hitének mozgatórugóit, jellemzőit Macskássy Izolda, 
Faragó Laura és Szakolczay Lajos, Raffay Ernő, Czakó Gábor, az Erdélyből 
Ausztriába szakadt Antal Imre és Ágnes népzenészek, Kálmán Attila, a pozso-
nyi Püspöki Nagy Péter, Eperjes Károly, Balczó András, Fekete György, Nagy 
Gáspár, a G. Nagyné Maczó Ágnes – G. Nagy Ilián házaspár, Budai Ilona, 
Makovecz Imre, Csete György és Csete Ildikó, Melis György, Vass Csaba, Sebeők 
János, a székelyföldi Sándor János fafaragó, Szalay Károly vagy Pap Gábor.

A fővárosból való elköltözésem miatt a 2000-es évek első felétől már nem 
tudtam a Szent László Akadémián folytatni a felnőttoktatás szervezését, ám 
a benne mocorgó hajlam meg képesség az embert többnyire nem hagyja 
nyugodni…

Isaszegre költözvén, feleségemmel azonnal bekapcsolódtunk a helyi 
közéletbe. Kiépítettük a város (kezdetben még nagyközség) négy testvér
települési kapcsolatát az alsó-baranyai Csúzával, a bácskai Kishegyessel, 
a felvidéki Kenyheccel és a délkelet-lengyelországi Bojanów-val. Sikeres 
strasbourgi pályázat után megszerveztük a Testvértelepülések I. Feszti-
vál ját 2009-ben, amely egy hónapon át tartó népművészeti, irodalmi, 
képzőművészeti, oktatási, hitéleti, gazdasági programokban csúcsoso-
dott ki.6 Mint presbiter sikerrel egyengettem Isaszeg és a horvátországi 
Csúza református egyházközségének testvérgyülekezetté válását. Ez 
utóbbi kapcsolat többszöri kölcsönös látogatásban, egymás templomai-
ban való igehirdetésekben, közös pályázatokban öltött testet.

2011 tavaszán lett volna Tóth Árpád költő 125 éves. Mivel több nyáron át 
is városunkban gyógyult, emléktáblája, róla elnevezett közterület is van 
Isaszegen, feleségemmel egyfelől versmondó versenyt, az életét, munkás-
ságát bemutató kiállítást rendeztünk ez alkalomból. Hogy az évforduló ne 
múljon el nyomtalanul – a 30-as években irodalmi társaság is őrizte a nevét 
Isaszegen –, a kezdeményezésemre még abban az évben ősszel a kertünk-
ben megalakítottuk a Tóth Árpád Nemzeti Társaskört. A civil társaság 

6 Székely András Bertalan: Eredményes népi diplomácia Isaszegen. In: Uő: Kö-
zép-európai szőttes. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 
2010, 214–220. pp.
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alapítói tizennégyen a Történelmi Vitézi Rend isaszegi és gödöllői tagjai, 
valamint a feleségeik voltak, név szerint Dr. Bucsy László, Dr. Kardos 
Gábor, Kaló Gulmira, Bodrogi Imre, Bodroginé Kunkli Katalin, Csekeő Ervin, 
Kovács Gábor, Nagy Emma, Szőke András, Szőke Judit, Hanák Ede, Szmolicza 
József, dr. Székelyné Opre Mária és jómagam. 

Ahogy az alapító okiratban leszögeztük, a szervezet „a költő keresztyén és 
nemzeti felfogásának megfelelően, a magyar hagyományok éltetését, megis
mertetését, a sorskérdéseink tudatosítását, a közösségi tennivalóinkból való 
tevékeny részvételt tűzte ki célul, elsősorban Isaszeg városában. A sikeres 
nemzetek felismerték, hogy mindenekelőtt a hit és a kultúra biztosítja hosszú
távon a fennmaradásukat. A nemes hagyományaink – úgy a népi, mint a vallá
si, közösségi és a művészeink által létrehozottak – a globalizálódó, egyre in
kább a pénzvilág által diktált világunkban, és a kozmopolita liberalizmus által 
fellazított, szétzilált értékrend zűrzavarában világos iránymutatóul kell hogy 
szolgáljanak. Mi, a Történelmi Vitézi Rend tagjai és rokonszenvezői, a nemzeti 
önazonosságunk megőrzése érdekében, szeretnénk a tervezett programjaink
kal, kezdeményezéseinkkel hozzájárulni Isaszeg polgársága keresztény / ke
resztyén hitének és magyarságtudatának a megerősítéséhez.” 

A függetlenségünk megőrzése érdekében bíróságilag nem jegyeztettük 
be magunkat, ezért közpénz igénylésére nem vagyunk jogosultak, de tár-
sasági szerződéssel rendelkezőként legitim civil szervezetnek számítunk. 
Mint szervezet nem pályázhatunk, de egy ízben magánszemélyként egy 
magánalapítványhoz sikeresen fordulhattam félévi támogatásért.

Fő működési formánk a magyarságismereti szabadegyetem volt. Mivel 
a rendezvényeinket szabadon látogathatónak terveztük, így bevétellel 
nem rendelkeztünk. Tehát együttműködésben a Jókai Mór Városi Könyv-
tárral és a Dózsa György Művelődési Otthonnal és Múzeumi Kiál lító-
hellyel bérleti díj nélkül használhattuk havonta a helyiségeiket. Az eset-
le ges útiköltségeket és a kizárólagosan tiszteletdíj nélkül szereplést 
vál laló vendégek jelképes megajándékozását az alapítók áldozatkészségé-
ből meg a látogatók önkéntes „perselypénzéből” fedeztük. 

A felvidéki Csúz kastélyában az alapítási év nyarán volt szerencsém hall-
gatni Kubínyi Tamás művelődéstörténész előadását, aki a végén felajánlotta, 
hogy bárhová szívesen elmegy térítésmentesen, ahová hívják. Így alakult ki 
az első, 2011/12-es tanév programja, a jeles tévés személyiség, művelődéstör-
ténész előadó Álmos Király Akadémiájának kihelyezett tagozataként. Ahogy 
az 1. sz. mellékletből kiderül, őstörténeti, régészeti, néprajzi, zenei és politika-
történeti témákat tekintettünk át, az esetek többségében komplex módon. 
Kialakult a törzsközönségünk is helyi, környékbeli és fővárosi érdeklődők-
ből. Minden alkalomra szórólapot, plakátot készítettünk és elektro nikusan 
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is értesítettük a potenciális látogatóinkat. A címlistánk folyamatosan egé-
szült ki mindazok adataival, akik igényelték a meghívókat.

Minden nyáron az alapítók hangulatos kerti összejövetelen értékelték az 
előző tanévet, és ötletbörzén, közösen tervezték meg a következő akadémiai 
év programját. (Egyes esetekben nem alapító, ám rendszeres látogató téma-
ajánlatát is köszönettel megvalósítottuk.) Ez alkalmakkor tekintettük át a 
Társaskör pénzügyi helyzetét is. A következő tanévekben újabb s újabb kivá-
ló szakemberek mondtak igent az invitáló szavunkra. Volt közöttük törté-
nész, néprajzos, földrajztudós, politikus, politológus, diplomata, katonatiszt, 
társadalomkutató, nyelvész, íráskutató, irodalmár, filmrendező, mérnök, 
lelkipásztor, középiskolai és egyetemi tanár, újságíró, filozófus, geofizikus, 
zene- és képzőművész. Csak néhány kimagasló név az előadók közül: Prof. 
Emeritus Frisnyák Sándor, Boldizsár Gábor, Jókai Anna, Lábadi Károly, Ékes 
Ilona, Bakos István, Csoma Mózes, Margittai Gábor, Bank Barbara, Raffay 
Ernő, Molnár Imre, Surján László, Makkai Béla, Obrusánszky Borbála, Boros 
Bánk Levente és Józsa Judit. A felölelt tárgykörök rendkívül változatosak vol-
tak, az érdeklődők száma esetenként a százat is meghaladta. Nem egyszer 
helyi zeneművészeket, versmondókat – hivatásosokat és műkedvelőket, 
gyermekeket és felnőtteket – is felléptettünk kísérő program keretében, erő-
sítve ez által is a közösségformáló célkitűzéseinket. 

Visszatérő programjaink is kialakultak: így a Kommunizmus Áldozatai-
nak Emléknapjáról minden februárban más-más előadással és a Hősök és 
Áldozatok Emlékparkjában koszorúzás és gyertyagyújtás mellett emlékez-
tünk meg. Advent idején pedig ökumenikus elcsendesedés formájában 
összpontosítottunk az ünnep lényegére. A nemzeti és helyi ünnepek kap-
csán, a település alkalmain és emlékhelyein – természetesen beleértve a 
költészet napján Tóth Árpád emléktábláját is – a Társaskörünk nevében 
koszorút helyeztünk el. Helyi elismerést is alapítottunk: a Tóth Árpád em
lékérmet. Minden év áprilisában a névadónk születésnapja tájékán olyan 
személyeknek nyújtjuk át, akik az alapítók véleménye alapján több évtize-
den át kifejtett tevékenységgel szolgálták városunkat, éspedig a Társaskör 
alapelveinek megfelelő szellemiséggel. Az eddigi kitüntetettek: Bajusz 
Árpád református lelkész, Surmann Mária karnagy, Szendrő Dénes geofizi-
kus és Boldizsár Gábor ezredes.

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör – tapasztalatunk szerint – messzeme-
nően betöltötte hivatását: magas szintű ismereteket nyújtott, formálta a 
keresztény és nemzeti tudatot, és a rendszerességével, vitakör-jellegével – 
hisz minden előadást kérdésfelvetés, párbeszéd követett – valódi közössé
get formált. Sokan e hat év alkalmain váltak nyitottá a felvetett sorskérdé-
seink irányában, mások, a már meg lévő alapjukra építve, bővíthették a 
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tudásukat, elkötelezettségüket. A visszatérő látogatók egymással is kom-
munikáltak, ismeretségek, barátságok születtek. Számos esetben a megye 
távolabbi településeiről is érkeztek érdeklődők, akik nem egyszer a Magyar 
Nemzet programajánlójából értesültek a rendezvényeinkről. A helyi sajtó 
többnyire beharangozta az előadásainkat, a könyvtárról szóló összefogla-
lók pedig utólag be is számoltak az előző havi eseményről.

A 2016/17-es tanévben – városi kereszténydemokrata elnökként – pár-
huzamos felnőttoktatási formát is létrehoztam. A Keresztény / Keresztyén 
Akadémia nevet kapott képzés a 2. sz. melléklet szerinti programot való-
sította meg két tanulmányi félév alatt 2016/17-ben.

Az ökumenikus szellemiségű előadássorozat célja a történelmi keresz-
tény / keresztyén egyházak Kárpát-medencei jelentőségének megvilágí-
tása, a különbségek helyett a közös jegyek, az összekötő kapcsok hang-
súlyozása volt egy olyan korban, amikor az elvilágiasodás, a vallás- és 
különösen a keresztényellenesség láthatóan előtérbe került Európában 
és a világban.

Az Akadémia elősegítette egyfelől a történelmi egyházaink és híveik 
közötti kölcsönös megismerést, azt követően a párbeszédet, az egymás 
iránti szeretet kialakulását anélkül, hogy bárkit is a hite, meggyőződése 
feladására biztattunk volna. Másfelől lehetőséget nyújtott arra, hogy a 
hit iránt eddig közömbös vagy épp azzal szembenálló emberek figyelmét 
is a kereszténység / keresztyénség értékei felé fordíthassa.

Az adott egyházhoz kötődő előadók szeretetből vállalták a szereplést, 
az előadások látogatását – kortól, nemtől, vallástól függetlenül – minden-
ki számára térítésmentesen lehetővé tettük. A rendezvények helyszíne a 
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely 
Falumúzeuma lett, havonta egy péntek délután.

Egy ilyen célkitűzés és tematika kapcsán kötelességünknek éreztük az 
isaszegi keresztény egyházakkal való együttműködést. Épp ezért személyes 
megbeszéléseket folytattunk a római katolikus atyákkal és az egyházta-
nács elnökével, a református, az evangélikus és az adventista lelkipász-
torokkal, továbbá a református presbitérium világi vezetőjével. A kap-
csolatfelvétel a pünkösdi egyház lelkészével is megtörtént. Valamennyien 
pozitívan viszonyultak a megkereséshez, hisz az nem politikai, hanem ke-
resztényi alapon történt, nyomatékosítva, hogy Krisztusban mindannyian 
egyek vagyunk. Közülük többen személyesen vagy hozzánk írott üzenetek 
formájában megjelentek vagy megjelenni szándékoztak, többen szerepet 
is vállaltak a programjainkon, azokat híveik körében hirdették. Ezt erköl-
csi támogatásként fogjuk fel a részükről, egyben átütő sikerként kell érté-
kelnünk a keresztény vallásközi párbeszéd útján. 
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Az előadássorozat mellé odaállt támogatólag a KDNP Pest Megyei 
Szervezete. A rendezvényeinken 10-50 ember jelent meg, a kezdeményezés a 
látogatók körében pozitív visszhangot váltott ki. Mindamellett érzékeltük, 
hogy döntően mégis csak a napi téma szerinti egyház hívei voltak kíváncsiak 
a hallottakra, amellett a protestánsok aktivitása, fogékonysága érzékelhe-
tőbb volt. Nemcsak az 1-2 közös rendezésű program miatt, de a meghirdetett 
alapértékek okán is, a közönségszervezés során bátran építhettünk a Tóth 
Árpád Nemzeti Társaskör törzsközönségére. A Keresztény / Keresztyén 
Akadémia leghűségesebb látogatóinak emléklapot nyújtottunk át, éspedig a 
záró alkalmon, a múzeumkerti kereszténydemokrata piknik keretében.  
A kötetlen hangulatot klarinétzenekar is elősegítette…

Minden kulturális programsorozatnak van egy kifutási ideje. Megál mo-
 dóként és megvalósítóként úgy érzem, a Társaskörünk magyarságismereti 
szabadegyetemének az elmúlt hat év volt az időszaka, amíg jelentős érdek-
lődőt tudott vonzani, évről-évre megújuló programkínálattal. Képesnek 
bizonyult szembe menni a korszellemmel, nem talmi, pillanatnyi kultúra-
fogyasztási cikkekkel, a divatok kiszolgálásával, hanem maradandóbb, 
kikristályosodottabb értékekkel vonzotta oda a megcélzott embereket, 
csoportokat. A maga nemében – meggyőződésünk és a visszajelzések sze-
rint is – követendő példát, viszonyulásokat, magatartásformákat is fel-
mutatott keresztény és nemzeti ügyekben. Ugyanez elmondható – még 
hitközpontúbb célzattal, irányultsággal – a Keresztény / Keresztyén Aka-
démiáról is.

Hogy az elhangzott előadások ne csak elszálljanak, egy helyi doku-
mentumfilmes barátunk DVD-felvételen megörökítette azokat, amelyek 
nemcsak hozzánk, révünkön az előadókhoz, hanem közgyűjteménybe: 
az isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtárba is bekerültek, így, akik nem tud-
tak ott lenni, vagy akik újra fel szeretnék idézni, azoknak módjukban áll 
kikölcsönözni azokat. Egyes előadások a youtube-ra is felkerültek.

Mondják: a csúcson kell tudni abbahagyni. Nem szeretnénk, ha leszálló 
ág, majd az elsorvadás legyen a vége mindkét kezdeményezésnek. A ma-
gam részéről, úgy érzem, megtettem, amit megkövetelt a haza, az Úr által 
rendelt hátralévő időmben a családomra és a tudományra szeretnék össz-
pontosítani. A közéletben hasonlóképpen megfelelő időben illő hátrább 
lépni, hatvanhatodik életévemben, számomra talán ez a megfelelő pilla-
nat. (Mindamellett jóleső érzés, hogy 2017 novemberében dr. Boldizsár 
Gábor barátom átvette a stafétabotot, és egy tanéven keresztül vállalta a 
szabadegyetem folytatását.)

Remélem, életem különböző időszakaiban sikerült hályogkovács módjára 
kikísérletezni olyan felnőttoktatási módszereket és formákat, amelyekre 
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talán korábban nem volt példa, úttörőként ösvényt vágni, amelyen azután a 
később jövőknek könnyebb volt és lesz az előre haladás. Nincs bennem nai-
vitás, tudom sokakkal együtt „utolsó mohikánok” vagyunk a magunk rend-
szerváltó életútjával, magunkban hordva mindkét – a pártállami és a több-
pártrendszeri – szocializáció tapasztalatait. Mi még képesek voltunk 
nemcsak mentálisan átállni az elsőről a másodikra, hanem őszinte lelkese-
déssel, tevőlegesen, alakítólag részt is venni a változtatásban. Bizonyosan 
többet tudunk ez által azoknál, akik – a változásra már nem képesen vagy 
megátalkodott maradiként –, mint élő kövületek, lehorgonyoztak a korábbi-
nál, vagy fiatalon beleszülettek az új, mifelénk sajnos rablóbb kapitalizmus-
ba. Zsigereinkben, emlékeinkben ott vannak az „átkosnak” nemcsak a való-
ban joggal kidobásra ítélt, ideologikus hordalékai, hanem azok a közösségi 
értékek is, amelyeket a fürdővízzel együtt a rendszerváltó hevületben figyel-
metlenségből vagy szándékosan kiöntöttek. És ugyanúgy tudjuk kritikával 
szemlélni az új világ vadhajtásait, a Nyugat vélemény- és magatartásformáló 
diktátumát, a ránk zúduló „kultúrmocskot”. Nos, ilyen tajtékzó tengeren 
kellett a létrehozott akadémiai hajóinkat kormányozni, hitünk szerint talán 
Istennek tetsző, egyben színvonalas módon.

1. sz. melléklet

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör magyarságismereti  
szabadegyetemének előadásai, 2011–2017

2011–2012. tanév 

(Álmos király Akadémia – előadó: Kubínyi Tamás művelődéstörténész, az 
Echo TV műsorvezetője)

2011. nov.:  Álmos és Bartók
 Közreműködött az isaszegi vitézi dalárda
2011. dec.: Jézusi kereszténység
2012. jan.: Szkíta ősbölcsesség
2012. febr.:  Ávósok I. (a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkal-

mából)
2012. márc.:  Megmaradásunk titka – Nagy-Szentmiklós kincse I.
2012. ápr.: Nagy-Szentmiklós kincse II.
2014. máj.: Táltosdob zeng – Bartók III. könyve
2012. jún.: Hajnal, hajnal, piros hajnal
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2012–2013. tanév

2012. okt.:  Dr. Csáji László Koppány jogász, néprajzkutató, kulturális ant-
ropológus: 

  Magyarok keleten és nyugaton
2012. nov.:  Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának dékánja: 
  Az Attila-vonal Budapest 1944–45-ös védelmében 
2012. dec.:  Dorogi László villamosmérnök, csillagász:
  A magyarok csillagos ege – őseink csillagképei és csillaglegendái
2013. jan.:  Kovács J. Béla irodalomtörténész, műfordító:
  Magyar vagyok, de jász – a közöttünk élő keleti rokon
2013. febr.:  Petényi Katalin rendező „Szigorúan ellenőrzött életek” című 

Márton Áron és Tőkés László püspökökről készített dokumen-
tumfilmjének vetítése, majd beszélgetés Tőkés István mérnök-
kel (a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából)

2013. márc.:  Töll László alezredes, a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús 
Kegyeleti Főosztályának vezetője: 

  A magyar katona vitézségének tisztelete
2013. ápr.:  Szakács Gábor rovásírás-kutató / -oktató, a Forrai Sándor 

Rovásíró Kör vezetője:
  A magyar rovásírás – Forrai Sándor nyomában
2013. máj.:   Prof. Dr. Frisnyák Sándor földrajzkutató, ny. tanszékvezető 

egyetemi tanár:
  Isaszeg természeti környezete és történeti földrajza
  Közreműködött Bozsik Fruzsina Kincső tanár, népdalénekes

2013–2014. tanév

2013. okt.:  Jókai Anna Kossuth-díjas író: 
  Felelősségünk a magyar jövőért
  A beszélgetést vezette dr. Kardos Gábor alpolgármester
2013. nov.:  Dr. Lábadi Károly ny. tanszékvezető egyetemi tanár (Eszék):
  A horvátországi magyarság esélyei
2013. dec.:  Gulyka József római katolikus esperes, címzetes prépost és 

Bajusz Árpád református lelkész:
  Az Advent üzenete
2014. jan.:  Dr. Bakos István művelődéskutató, a Bethlen Gábor Alapítvány 

kurátora:
  Teleki Pál élete és utóélete
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2014. febr.:  Skrabski Fruzsina rendező „Elhallgatott gyalázat” című doku-
mentumfilmjének megtekintése, majd beszélgetés Ékes Ilona 
(FIDESZ–KDNP) országgyűlési képviselővel (a Kom mu nizmus 
Áldozatainak Emléknapja alkalmából)

2014. márc.: „Görög örökség” címmel kiállítás-megnyitó, filmvetítés, majd 
beszélgetés Dr. Diószegi György Antal görögségkutatóval és 
Angelidisz Vaszilisz zeneművésszel, a Görög Kultúráért 
Alapítvány elnökével

2014. ápr.:  Csobán Pál történelemtanár:
  „Sine ira et studio” – Horthy Miklósról, méltányosan
2014. máj.:  A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör által alapított Tóth Árpád 

Emlékérem átadása Bajusz Árpád református lelkipásztornak, 
majd

  Szalay Szabolcs külügyi szakértő:
  Török-magyar kapcsolatok, korokon és államokon átívelően

2014–2015. tanév

2014. okt.:  Dr. Csoma Mózes, az ELTE Koreai Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi docense:

  Magyarország és Korea – történelmi párhuzamok és kölcsönös 
szimpátia egymás iránt

  Közreműködött saját koreai versfordításaival Dézsi Ibolya
2014. nov.:  Dr. Boldizsár Gábor ezredes, dékán megnyitotta a Zrínyi-

emlék kiállítást, majd
  Dr. Padányi József dandártábornok, egyetemi tanár, az NKE 

rektorhelyettese:
  A költő és hadvezér Zrínyi Miklós és vára, Zrínyi-újvár
  Közreműködött zongorán és énekkel az isaszegi Klapka György 

Általános Iskola és AMI tanára és diákja
2014. dec.:  Gulyka József római katolikus esperes, címzetes prépost és 

Végh Tamás ny. református vezetőlelkész:
  Adventi ökumenikus elcsendesedés
  Közreműködött Bozsik Fruzsina Kincső népi énekes
2015. jan.:  Dr. Margittai Gábor, a Magyar Nemzet társszerkesztője:
  Szamár-sziget szellemkatonái – a nagy háború eltitkolt balkáni 

halálmarsa
  Közreműködött az isaszegi vitézi dalárda
2015. febr.:  Dr. Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsá gá-

nak tagja:
  Előadás a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából
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2015. márc.: Dr. Raffay Ernő történész, a Károli Gáspár Református Egyetem 
professzora:

  Kik a barátaink, kik az ellenségeink?
2015. ápr.:  A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör által alapított Tóth Árpád 

Emlékérem átadása másodízben Surmann Mária énekművész-
nek, az isaszegi Gaudium Carminis Kamarakórus vezetőjének, 
majd

  Dr. Molnár Imre történész, diplomata:
  Esterházy János, a felvidéki magyarság mártír politikusa
  Közreműködtek az isaszegi Gaudium Carminis Kamarakórus tagjai
2015. máj.:  Dr. Diószegi György Antal görögségkutató:
  Előadás Hunyadi Mátyás királyunk halálának 525. évfordulója 

alkalmából
  Bevezette Agárdi Bendegúz Szpírosz, a Magyarországi Görögök 

Önkormányzatának általános elnökhelyettese

2015–2016. tanév

2015. okt.: Dr. Surján László korábbi népjóléti miniszter, az EP volt alelnöke:
 Megmaradásunk záloga
2015. nov.: Dr. Makkai Béla történész, a Károli Gáspár Református Egyetem tan-

székvezető egyetemi docense:
 Peremmagyarság és nemzetpolitika
2015. dec.:  Dr. Kőrösi Mária filozófus, az Óbudai Egyetem és a Partiumi 

Keresztény Egyetem docense:
 A szeretet kultúrája – (nem csak) Advent idején
 Közreműködtek az isaszegi Gaudium Carminis Kamarakórus tagjai
2016. jan.: Dr. Obrusánszky Borbála történész, keletkutató:
 A magyar történeti hagyomány hun története
2016. febr.: Dr. Kaló József hadtörténész:
 Vitéz Szombathelyi Ferenc, a kommunizmus tábornok áldozata
 (a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából)
2016. márc.: Vukics Ferenc alezredes, az NKE adjunktusa:
 Magyarország jövője
2016. ápr.: Tóth Árpád születésének 130. évfordulója alkalmából dr. Tóth 

Árpád ny. főiskolai tanár emlékkiállítást nyitott meg. Verset mon-
dott Pálinkás Pálné Anna és Tóth Sára.

 Harmad ízben került átadásra a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör 
által alapított Tóth Árpád Emlékérem, ezúttal Szendrő Dénes 
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geofizikusnak, helytörténésznek, az Isaszegi Református Egyház 
gondnokának. 

 A díjazott előadást is tartott „Tóth Árpád és Isaszeg” címmel.
2016. máj.: Karacs Zsigmond történelemtanár, helytörténész:
 Magyarrá vált keleti rokonnépünk, a kunok
 Közreműködött multimédián: Dr. v. kisrábéi Karacs Imre

2016–2017. tanév

2016. okt.: Dr. v. lg. Zoltai László vadgazdálkodási szakmérnök, az Ungvári 
Nemzeti Egyetem díszdoktora:

 Miért vagyunk mi bűnös nemzet?
 Felkért hozzászóló: Magyaródy Szabolcs, a Hunyadi Mátyás 

Öregcserkész Munkaközösség vezetője (Hamilton, Kanada)
2016. nov.: Páskándiné Sebők Anna rendező „Erdély 1956” című dokumen-

tumfilmjének vetítése
2016. dec.: Ökumenikus adventi elcsendesedés
 Dr. Csiba Tibor római katolikus plébános nevében Molnár Mihály, 

a helyi Karitász tagja és Albert Gábor evangélikus lelkész részvé-
telével

2017. jan.: v. Boros Bánk Levente politológus, a Nézőpont Csoport Média-
néző Kft. ügyvezetője:

 Magyarország a változó Európában és világban
2017. febr.: Bácsfainé dr. Hévizi Józsa történész, az Erdélyi Szövetség elnöke:
 Egyházi és nemzetiségi autonómiák a történelmi Magyar-

országon
2017. márc.: Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész:
 Magyar nagyasszonyok
2017. ápr.: Negyed ízben került átadásra a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör 

által alapított Tóth Árpád Emlékérem, ezúttal dr. Boldizsár Gábor 
ezredesnek, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának 
docense, prodékán számára.

 Utána a kitüntetett előadást tartott „A Magyar Honvédség múlt-
ja, jelene és jövője” címmel

2017. máj.: A Ludovika Akadémia épületének meglátogatása, majd az egye-
tem Szent László kápolnájában

 Dr. v. Szitányi György szociológus, esztéta, ny. egyetemi docens:
 A leventemozgalom hagyatékáról.
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2. sz. melléklet

A Keresztény / Keresztyén Akadémia előadásai  
2016–2017

2016. szept.: A pálos szerzetesrend Magyarországon (PhS Bakk István ma-
gyarságkutató)

2016. okt.:  A reformáció jelentőségéről az 500. évforduló küszöbén (Dr. 
Birkás Antal, a Reformáció500 Miniszteri Biztosság munkatársa, 
a KDNP Protestáns Műhelyének vezetője)

2016. nov.:  A görögkatolikusság szerepe a mindenkori Magyarországon (Dr. 
Sivadó János gödöllői gk. parókus). Előtte a Márton Áron gyulafe-
hérvári rk. püspök születésének 120. évfordulójára készült kiállí-
tást megnyitotta Gaal Gergely, a Márton Áron Emlékév Program-
bizottságának vezetője

2016. dec.:  Ökumenikus adventi elcsendesedés (Dr. Csiba Tibor római kato-
likus plébános, Albert Gábor evangélikus lelkész) a Tóth Árpád 
Nemzeti Társaskor magyarságismereti szabadegyetemével közösen 

2017. jan.:  Az örmény katolikusság Erdélyben és Magyarországon (Dr. 
Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület elnöke)

2017. febr.:  Egyházi és nemzetiségi autonómiák a történelmi Magyar orszá-
gon (Bácsfainé dr. Hévizi Józsa történész, az Erdélyi Szövetség el-
nöke) – a Tóth Árpád Nemzeti Társaskor magyarságismereti sza-
badegyetemével közösen;

2017. márc.: A reformátusság nemzetmegtartó szerepe (Gergely Szabolcs re-
formátus lelkész);

2017. ápr.:  A bizánci-ortodox kultúrkör jellegzetes vonásai, különös tekin-
tettel a románságra (Takács Ferenc történész);

2017. máj.:  Az unitárius egyház jelentősége Erdélyben és Magyarországon 
(Elekes Botond, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egy-
ház kerületének főgondnoka). 

2017. jún.:  Miért apostoli királyság Magyarország? (PhS Bakk István és PhS 
Bakk Erzsébet magyarságkutatók). 
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Szubjektív  
– test és lélek

xyx
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Asszociációk az ereinkben lüktető véráramról  
s az éltető fényről 

A véráram – maga az élet. Ha megszűnik, megszakad, akkor maga a szer-
vezet is belátható időn belül elhal. A vér egyik irányból hozza a friss oxi-
gént a központból, s a felhasználás – a tagjaink, testrészeink működtetése, 
az erőkifejtésünk – után az elhasznált vért szállítja vissza felfrissülésre 
ugyanoda.

A központ pedig nem egyéb, mint maga a szív. A szív, amely nem csu-
pán afiziológai, hanem szimbolikusan is a centruma az emberi szerve-
zetnek. Lelki örömeink, fájdalmaink, megpróbáltatásaink egyben a szív 
próbái is, valóságos alapja van tehát a magyar nyelv számos, szívvel kap-
csolatos kifejezésének: szívére vesz, meghasad a szíve, szíven üt, kihűl / 
megfagy / felmelegedik a szíve, szívfájdalom, szívvel-lélekkel stb.

Ha megbántunk valakit, a másiknak valóságos szívfájdalmat okozha-
tunk, különösen, ha az illető érzelmileg nem közömbös a számunkra. Az 
érzelem lehet negatív vagy pozitív – a közömbösség nemigen érint meg. 
A bántás a megbántottat, de a bántót egyaránt megviselheti, lett légyen 
az akár szándék nélküli, akár szándékos. Az ezt követő fájdalom, harag, 
sértettség egyértelműen megnyilvánulhat fizikai és lelki szívfájdalom-
ban is. Különösen attól fáj a bántás, akit szeretünk.

Ha örömet okozunk jó szóval, szimbolikus vagy tárgyi ajándékkal, 
kedvességgel, figyelemmel, odafigyeléssel, az bizony szívet melengető, 
bizsergető érzés, kihat egyfelől a figyelem tárgyára, másfelől, a többi em-
bertársunkkal való viszonyunkra, interakcióinkra, tágabban a szociális 
kör nyezetünkre is.

Igen, az éltető vér áramlása az ereinkben – maga az élet áramlása, re-
ményt és pozitív tartalmakat hordozhat, amennyiben nem a rontó, gyil-
kos szándékkal párosul. Utóbbi esetben akár a másik ember, vélt vagy 
valós ellenség meggyengítésére, netán megsemmisítésére irányul. A vér 
valós elfolyása, kiontása a pusztítással, pusztulással is összefüggésbe 
hozható – akár legyünk mi az agresszió áldozatai, akár az elkövetői. 
Egyének, seregek, de egész társadalmi csoportok, nemzetek is lehetnek a 
célpontjai a vérontásnak, de akár mint támadók, magunk is vetemedhe-
tünk erre. Nemzetünk, a Kárpát-medence, a földrész, de a világtörténe-
lem sem szűkölködik sajnos ide vágó példákkal.

A fény szinte minden kultúrában még a véráramnál is tágabb értelem-
ben a hit, a jóság, a remény, a tisztaság/megtisztulás megtestesítője. 
Ahogy a sötétség pontosan ennek az ellentéte: a pokoli erők, a rossz, a 
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kilátástalanság, a gonosz, a tisztátalanság képét idézi fel. Korábbi kultu-
szok meg újabb ezoterikus tanok is a fény, a Nap imádatával, középpont-
ba helyezésével párosultak / párosulnak. Az egyes ember a konkrét meg 
átvitt fényre, világosságra, melegségre vágyakozásával, ezzel összefüggő 
körben mozog: jó érzéssel tölti el, ha a testi, lelki, szellemi hidegből, a sö-
tétségből kilép a fényre, beleértve az egyre rövidebb nappalok, hosszabb 
éjszakák világából a tavasz ellentétes időszakába való kilépést is. A ter-
mészet évről-évre megismétlődő, örök megújulása maga a csoda, amikor 
minden növény, állat, ember felpezsdül, megújul, átadhatja magát a sok-
kal jobb közérzetet biztosító, előtte álló félévnek, az éjszakába nyúló vi-
lágosságnak.

Ami a hűvös fejről eszembe jut

„Fejet tartsuk hidegen,
lábat tartsuk melegen,
a belek legyenek nyitva,
ez a hosszú élet titka.”

– tanultam gyermekkoromban öreg krakkói barátunktól, Kázmér bácsi-
tól, aki második világháborús menekültként még a balatonboglári len-
gyel iskolába járt – a világ akkori egyetlen ilyen tanintézetébe –, és reme-
kül megtanulta a nyelvünket. 

E „bölcsességet” sokszor felemlegetem azóta – hol tréfás hangsúllyal, 
hol elismerően –, hisz a régiek leegyszerűsítve, könnyen megjegyezhető 
módon, de azért alapvető élettapasztalatokat, életvezetési tanácsokat is 
tudtak megfogalmazni.

Bagdy Emőke professzor asszony egy interjújában olvastam nemrégi-
ben: „Ha megvágod az ujjad, a szervezeted tudja, hogy mit kell tennie.  
A mélytudásod sokkal okosabb, mint a tudatos tudatod, csak erre ráteszed 
az aggodalmakat, és akkor elgennyesedik a sebed. Van öngyógyítás, de 
pszichológiai tudás kell hozzá. Önismeret és azoknak az eszközöknek a tu
datos felhasználása, amiről a tudomány bizonyította, hogy gyógyítanak. 
Az, hogy van valakink, aki számára fontosak vagyunk, óriási érték. Van ki
értmiért élnünk. Azt viszont nem tudjuk, hogyan kell segíteni. Ha segíteni 
akarsz valakin, egyet kell tenned: kérdezz, aztán valóban hallgasd meg! 
Hallgass, hogy kinyithassa a lelkét. Hét százalékot értünk meg szavak-
ból, harmincnyolc százalékot az érzelmi agy olvas le a hangszínből, 
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dallamból, intonációból, ötvenöt százalékot a jelentésben, az üze-
net megértésében pedig a nem verbális kommunikáció adja. Ehhez 
képest mi állandóan a szavakon lovagolunk, és azt hisszük, hogy ezzel üze
nünk, miközben 93 százalékban az érzelmi agyunk olvassa le a jelentést. 
Nagyon sokat kellene tanulnunk kommunikációból…”

Nos, ha a kommunikáció eddig egyáltalán nem tudatosított jellemző-
jét jól az eszünkbe véssük, akkor talán hűvös fejjel több figyelmet fordít-
hatunk az üzeneteink továbbításának „csomagolására”, arra, hogy ne 
csak a mondanivaló értelmére, hanem a lehetséges pozitív érzelmi hatá-
sára, a metakommunikációnkra is összpontosítsunk. 

A marketing kimunkált manipulatív technikáival nap, mint nap talál-
kozunk, amikor árut vagy szolgáltatást sikerül valakiknek ránk sózniuk. 
Hogy ne lehetne akkor – jól átgondolva, hűvös fejjel – az emberi kapcso-
lataink jobbítása érdekében úgy beszélnünk ahhoz, akit szeretünk, ma-
gunk mellé kívánunk egy adott ügyben vagy általában állítani, hogy az 
számára a hangvételében és a kísérő gesztusainkban, mimikánkban is 
nyomatékosítsa a jó szándékunkat, hogy a befogadó számára hitelesítsen 
bennünket vagy a képviselni kívánt ügyet.

„Nincs vitakultúra, nem a gondolatok másságát kritizáljuk, hanem ma
gát a másként gondolkodó embert utasítjuk el, sokszor gyűlölettel. Pszicho
lógiailag kiműveletlen, egymást nem tisztelő, éretlen személyiségű, primi
tív, együttműködés helyett vetélkedő lények lettünk” – ezt szintén Bagdy 
Emőke állapította meg. Kimondhatatlanul nehéz tehát a személyközi 
kommunikációban úgy magunkat, mint a másik felet meggyőzni, amikor 
a személyes sérüléseink, a kibeszéletlen közösségi traumáink miatt is a 
beidegzett félelmek, a tanult tehetetlenség, átöröklött kudarcélmények 
is bennünk lappanganak. A professzor asszony szerint: „olyan módon va
gyunk egymással kíméletlenek, nyersek és agresszívek, hogy az etikett alap
szabályait is felrúgjuk.”

Történelmileg traumatizált nemzet vagyunk – ezt úton-útfélen, itthon 
és a megcsonkolt ország határain túl is nap mint nap tapasztalhatjuk. Ha 
ezt tudatosítjuk, akkor nem megfutamodnunk, hanem helytállnunk, tu-
datosan gyógyulnunk, s egyidejűleg gyógyítanunk kell.

Bagdy Emőke szerint: „a hit alkotja a lélekben a csontvázat, az erőt, ez 
az alapépítmény. Mindaz, amit gondolunk erről a világról, a meggyőződé
seink, hiteink, értékeink olyan szilárd vázat alkotnak, mint a csontvázunk, 
ami megtartja a testünket. A reménység az a fürge izomzat, ami ráépül a 
hitünkre, hogy a terheinket tudjuk vinni, a feladatainkat el tudjuk vállalni 
és meg tudjuk valósítani. És van még egy, ami ezt az egészet dinamizálja, 
mozgatja: ez a szeretet. A szeretet működteti a csontvázat és azt az 
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izomzatot, ami igazán élővé teszi ezt az emberi ’lelki lényt’. Ez az, ami a 
legpozitívabb, mert ameddig van szeretet, addig valójában minden van.”

Nos, a soha el nem múló szeretet jegyében, higgadtan, türelemmel 
tudjunk embertársaink – közeliek és távoliak – felé fordulni. Akkor van 
erre különös szükség, amikor a másik nem hűvös fejjel és nem a szeretet 
megnyilvánulásaival közeledik. Balga ember persze az, aki „a lőport nem 
tartja szárazon”, de ha lehet, ne használjuk, csak végső esetben, valós ve-
szély esetén…

Belső szerveink ellazítása kapcsán

„Óh, hát miféle anyag vagyok én, 
hogy pillantásod metsz és alakít? 
Miféle lélek és miféle fény 
s ámulatra méltó tünemény, 
hogy bejárhatom a semmiség ködén 
termékeny tested lankás tájait?

S mint megnyílt értelembe az ige, 
alászállhatok rejtelmeibe!...

Vérköreid, miként a rózsabokrok, 
reszketnek szüntelen. 
Viszik az örök áramot, hogy 
orcádon nyíljon ki a szerelem 
s méhednek áldott gyümölcse legyen. 
Gyomrod érzékeny talaját 
a sok gyökerecske át meg át 
hímezi, finom fonalát 
csomóba szőve, bontva bogját – 
hogy nedűid sejtje gyűjtse sok raját 
s lombos tüdőd szép cserjéi saját 
dicsőségüket susogják!

Az örök anyag boldogan halad 
benned a belek alagútjain 
és gazdag életet nyer a salak 
a buzgó vesék forró kútjain!”
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Költőóriásunk, József Attila, gyönyörű szerelmes verse, az Óda sorai to-
lultak elém, amikor a relaxáció vérereket, szívdobogást, légzést tudato-
san végiggondoló gyakorlatai után immár a belső szerveim működését 
vehettem számba.

Bizony hajlamosak vagyunk csupán a szellemmel, az érzelmeinkkel, a 
külső világ történéseivel foglalkozni, miközben a testünk csupán akkor 
kerül – többnyire rövid ideig előtérbe –, amikor egyik vagy másik szer-
vünk megsérül, megbetegedik. Ilyenkor kénytelenek vagyunk ráfigyelni, 
s már alig várjuk, hogy meggyógyuljon, hogy azután ismét elfordíthas-
suk a figyelmünket róla. (A tartósan beteg ember persze akarva-akarat-
lan átrendezi a fontossági sorrendet: rákényszerül a bajával foglalkozni, 
sőt egy idő múlva szinte csak arról tud, akar beszélni, ami fáj neki.)

A test s annak részei pedig nem öncélúak, hanem az isteni teremtés 
csodája. Ember által minden bizonnyal olyan tökéletességgel meg nem 
alkotható, hisz minden része az egész hibátlan működését szolgálja. 
Megvan a maga szerepe, funkciója, a többi belső szervvel összehangol-
tan, egymást feltételezve, egymásra épülve biztosítják a szervezet fenn-
maradását, a mozgást, a gondolkodást, a cselekvést –, tehát mindent, ami 
az emberi létünknek értelmet ad.

Az egyes testrészek tartós megbetegedése, sérülése után a többi test-
rész, a szervezet egésze – a maga adta korlátokon belül – megpróbál át-
rendeződni, „erőket összpontosítani” a baj helyére, egyfajta önszabályozó 
rendszerként gyógyítani. Nem lévén szakember, nem tudom megbecsül-
ni, az esetek milyen hányadában sikerül ez, de hogy létezik ilyen mecha-
nizmus, azt megtapasztaltam s másoktól is hallottam. Az ősi gyógyító 
tapasztalat és az orvostudomány erre a belső erőre a maga eszközeivel 
rásegít, hogy együttesen helyreállítsák az egészséget.

A gyakorlatok rádöbbentettek arra, hogy nemcsak a külsőnk, a látható 
„porhüvely” érdemes a karbantartásra, az odafigyelésre, hanem a nem 
szem előtt lévő belső szerveink ugyanúgy. Méltóak a törődésre, a jelképe-
sen való megsimogatásra, a fontosságuk rendszeres átgondolására. Végső 
soron e karbantartás hozzásegíthet az egész lényünk megismeréséhez, 
szeretetéhez, amely nélkül embertársainkhoz sem tudhatunk szeretettel 
viszonyulni.

Adjunk hálát Istennek, hogy a régóta meglévő terve szerint világra se-
gített, s nap, mint nap gondoskodik rólunk, testünk, lelkünk, szellemünk 
alakításáról.

A költő is a szerelme révén a mindenséghez tud e magas fokú érzés ré-
vén kapcsolódni:
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„Hullámzó dombok emelkednek, 
csillagképek rezegnek benned, 
tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, 
sürög millió élő állat, 
bogár, 
hinár, 
a kegyetlenség és a jóság; 
nap süt, homályló északi fény borong  
tartalmaidban ott bolyong 
az öntudatlan örökkévalóság.

Mint alvadt vérdarabok, 
úgy hullnak eléd 
ezek a szavak. 
A lét dadog, 
csak a törvény a tiszta beszéd. 
De szorgos szerveim, kik újjászülnek 
napról napra, már fölkészülnek, 
hogy elnémuljanak.

De addig mind kiált –  
Kit két ezer millió embernek 
sokaságából kiszemelnek, 
te egyetlen, te lágy 
bölcső, erős sír, eleven ágy, 
fogadj magadba!...

(Milyen magas e hajnali ég! 
Seregek csillognak érceiben. 
Bántja szemem a nagy fényesség. 
El vagyok veszve, azt hiszem. 
Hallom, amint fölöttem csattog, 
ver a szivem.)”
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Szívügyeink továbbgondolása

A szív átmelegedésekor a melegszívűség, a szívjóság, az Úristentől eredő 
emberszeretet kerül a középpontba – elutasítva egyben a keményszívű-
séget, a ridegséget, a másik ember iránti szeretetlenséget.

Ilyenkor testemet valóban átjárja a melegség, érzem a vérem áramlását, 
a szívem dobogását, átmelegedését. Ugyanakkor örömmel és hálaadással 
gondolok mindarra a jóra, ami a gyermekeim, az unokáim és feleségem ré-
vén körülvesz, és elfogadom az elém állított próbák magasabb értelmét.

Kérem Istent, adjon több türelmet, a konfliktusok kezelésének képes-
ségét, mert továbbra is képtelen vagyok bizonyos élethelyzetekben harag 
és indulat nélkül viselni a valós és vélt sérelmeket. Érzem, hogy hiába 
van bennem valóságos szeretet, nem tudom azt úgy kisugározni, hogy 
azok is úgy érezzék, akik felé irányul. Bár vallom, hogy ne szóval, hanem 
tettekkel, cselekedetekkel szeressünk – igyekszem így élni évtizedek óta 
–, mégsem tudom kellőképp „eladni” magam, eléggé éreztetni a csalá-
dommal, hogy mennyire szeretem őket.

Túl sok sérelem, bántás, csapás ért, megkeményedett a szívem. S bár 
vannak nagyon meghitt, szeretetteljes időszakok az életemben, sajnos a 
negatív impulzusok rendre, újra meg újra megismétlődnek. Össze nem 
roppanhatok a lelki terhek súlya alatt, de az elkomorodás nem ritka tár-
sam – ilyenkor a szívemben nyomást, nyilallást érzek.

Csak abban reménykedhetek – s ez előbb-utóbb valóban elérkezik –, 
hogy majd csak kiderül az ég, újra kisüt a nap. Csak közben elillan az 
élet, sok-sok helyzet, lehetőség a szeretet kimutatására vissza nem hoz-
ható. Nem olyan nyomokat, emlékeket hagyok magam után, amelyeket 
olyannyira szerettem volna. Nem szorítottam az enyéimet eléggé ma-
gamhoz… Annyi mindent – nemcsak az irántuk bennem élő érzéseket, 
hanem a megismert, kikristályosított értékeket, a magamba szívott tu-
dást – szerettem volna továbbadni a gyermekeimnek, a családtagjaim-
nak, s mindez csak töredékesen sikerült.

Ha a mai tapasztalataimmal újra kezdhetném, sok mindent másképp 
csináltam volna. Ahogy egy keresztény gondolkodó megfogalmazta:

„Ha valami égi csoda folytán 
újrakezdhetném életem, 
kopott gúnyaként levetni múltam, 
nem lenne bennem félelem, 
mint aki elrontotta leckéjét, 
úgy indulnék tiszta lappal 
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– ha újrakezdhetném életem – 
holnap a felkelő nappal. 
Szívem kitárnám minden csodára, 
nem futnék, rohannék vakon, 
hagynám, hogy áldott májusi eső 
permetezze a homlokom, 
selyemfűderékaljon pihenve 
beszívnám illatát a nyárnak, 
figyelném pillangók könnyű táncát, 
ahogy virágról virágra szállnak, 
s ha meleg ölén a nyári rétnek 
elszenderednék talán, 
rám borítaná féltőn palástját 
a csillagos éji magány... 
És lennék én megértő, féltő, 
odafigyelnék minden szóra, 
tüzet vinnék a didergőnek, 
terelnék hittel a jóra, 
kitárnék minden ablakot, 
hadd érjen hozzám a fény, 
s árassza el lelkem örök erejével 
a szeretet, a remény.

(Kiss Judit: Ha újrakezdhetném)

Merthogy talán – ha voltam is életem egy szakaszában – ma már nem va-
gyok „zengő érc vagy pengő cimbalom…” (1Kor 13,1)
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Közös dolgainkról  
– egy korábbi kötet1 méltatása,  

háromféle megközelítésben

1.
Különleges könyvbemutatóra gyűltünk ma egybe. Ahhoz, hogy ennek a 
jelentőségét felmérjük, egy gondolat erejéig nyúljunk vissza néhány évre. 
A kezemben Székely András Bertalan 2010-ben közzétett, közel 300 olda-
las kötete. A címe: „Közép-európai szőttes”, az alcíme pedig hasonló-
képp beszédes: Kisebbség és kultúra – határon innen és túl. A cím-
lapján gyönyörű színes fotó: egy szlovák, egy szlovén és egy román 
szőttes-motívummal, amelyeket középen egy a szerző által a torockó-
szentgyörgyi unitárius templomban lencsevégre kapott párna fog össze, 
rajta pedig egy hímzett újszövetségi idézet Márk evangéliumának 12. ré-
széből: „A mi Urunk, Istenünk egy Úr. Szeressed azért a te Uradat, Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Szeressed 
a te felebarátodat, mint magadat.”

Ha valaki saját könyvének élére ilyen szimbolikus képeket és igét vá-
laszt, az nem lehetséges másként, minthogy azonosul mindazzal, amit 
azok kifejeznek: a hitet, a Kárpát-medence népeinek sorsközösségét, a 
trianoni gúnyhatárok mindkét oldalán élő kisebbségiek és többségiek 
egyidejű és egyféle mérce szerinti ismeretét és tiszteletét. Nem kisebb 
szakember, mint dr. Csáji László Koppány, a kiváló kulturális antropo-
lógus írta nemrégiben a szerzőnek: „Kedves András! Most jutottam oda, 
hogy a kitűnő, és általam szívvellélekkel, minden ízében támogatandó 
’szőttes’ könyvet2 elolvassam a nyáron. Nagyon szép, igazán értékes mun
ka, a megbékélés, az igazságkeresés és az erkölcsi normák maximális be
tartása mellett. Én szívem szerint kötelező olvasmánnyá tenném a gimna
zisták számára, hadd olvassanak a ’ fanyalgók’ és a ’hőbörgők’ mellett ilyen 
higgadt, szép, alapos és igaz munkákat is! Szívből gratulálok!”

Jómagam nem csak a Magyar Országgyűlés több cikluson át dolgozó 
képviselőjeként, az egyházi, nemzetiségi és civil ügyekkel, valamint a 
nemzeti összetartozással foglalkozó bizottságainak tagjaként álltam 
munkakapcsolatban Székely András Bertalannal. Több mint harminc éve 

1 Dunának, Oltnak… Dunărea, Oltul… Román–magyar kulturális találkozások 
Budapesten.  Întâlniri culturale româno–maghiare la Budapesta. Euro-Etnikum 
Alapítvány / Fundaţia Euro-Etnikum, Budapest / Budapesta, 2014. 232 p.

2 Székely András Bertalan: Közép-európai szőttes. Muravidék Baráti Kör Kulturá-
lis Egyesület. Pilisvörösvár, 2010
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közös volt a baráti körünk, amely hasonló keresztény és nemzeti értékek 
mentén szerveződött, így alkalmam nyílott megismerni emberi mivoltá-
ban is. Kiszámítható, a környezetére kisugárzó, mindazokért a közössége-
kért tenni akaró s tudó embernek ismertem meg, ahová a Teremtő őt a kü-
lönböző életszakaszaiban odaállította. Ezeken az őrhelyeken sohasem a 
maga, hanem azok érdekét nézte, akikért éppen cselekedett.

Most is egy olyan ügyben folytatott ténykedésének a foglalatát tarthat-
juk a kezünkben, amely bizony „darázsfészek”: a magyar–román viszony, 
valamint annak megjelenési formái a magyar főváros román nemzetiségi 
közösségében. Borsi-Kálmán Béla történész, kultúrdiplomata szerint: 
„az oly kívánatos közép és keleteurópai (keletközépeurópai) nemzeti 
megbékélések minden valószínűség szerint legsúlyosabb tehertétele éppen a 
’magyar kérdés’, amelyet a térség népei, magukat a magyarokat is beleértve 
(noha természetesen más-más hőfokon, valamint a román–magyar, szlo-
vák–magyar, illetve szerb–magyar viszonylatban ellenkező előjellel) 
’Trianonszindrómaként’ tartanak számon, és valamennyien (kivétel nélkül) 
valamiféle ’gordiuszi csomónak’ tekintenek, olyan sokrétű problémahalmaz
nak, amelyre mind ez ideig nincs (és a belátható jövőben nem is ígérkezik) 
minden felet (népet, nemzetet, politikai elitet) kielégítő megoldás.”

Székely ezt pontosan tudja, hisz Gyulay Pál-díjjal jutalmazták 2006-ban a 
kérdést feldolgozó nagy ívű esszéjét. Helyén van az identitása, rámutat e kö-
tetében is a közös múlt kényes kérdéseire, mégsem az ellentétek kiélezé-
sére törekszik, hanem azt keresi, ami közös, ami összeköt. És bőven 
van ilyen a históriánkban, a népi kultúránkban, az irodalmainkban, a kép-
zőművészetünkben. Dicséretére szóljon a budapesti és környéki román 
egyesületeknek és nemzetiségi önkormányzatoknak, hogy számtalan szim-
pozionnal, ünnepi alkalommal, író-olvasó találkozóval, kiállítással, rendez-
vénnyel megtalálták a módját, hogy bemutathassák annak a rendkívül gaz-
dag közös kincsnek a gyümölcseit, amelyeknek a foglalata ez a könyv.

A szerző sok éve rendszeresen meghívott szereplője az említett alkal-
maknak, sőt már tíz éve szerepet vállalt a néhai Roxin László hazai ro-
mán író, műfordító, újságíró akkori kétnyelvű könyvének a megismer-
tetésében. Így gyakorlatilag egy évtized különböző műfajú szövegeit 
olvashatjuk most csokorba gyűjtve magyarul és románul, a kiadó, 
Roxin Anna elnök asszony jóvoltából. A kötet élén a Budapesti Román 
Egyesület harmincnégy éves történetét feldolgozó nagyinterjúban ő vá-
laszol Székely András Bertalannak a közösség múltját, jelenét és jövőjét 
firtató kérdéseire. 

Köszönjük mindkettőjüknek, hogy egy olyan, számunkra, többségiek-
nek szinte ismeretlen világba engednek ez által s az egész kötet révén 
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betekintést, amely bizony figyelemre méltó értékeket hordoz, és húzzuk 
alá: nem gondolkozik nemzeti kizárólagosságokban.

A kötet utolsó, ma már dokumentumértékű fényképe akarva-akarat-
lan ismét szimbolikus jelentést hordoz: József Attila Duna parti szobrá-
nál koszorúz Roxin László és egy kerületi képviselő. A költő, aki így ír  
A Dunánál című versében: 

„Anyám kún volt, az apám félig székely, 
félig román, vagy tán egészen az. 
Anyám szájából édes volt az étel, 
apám szájából szép volt az igaz. 
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.”,

összekötő kapcsot képez a népeink között. Nyolc évtized után is figyel-
mezzünk a szavára:

„A Dunának, mely mult, jelen s jövendő, 
egymást ölelik lágy hullámai. 
A harcot, amelyet őseink vivtak, 
békévé oldja az emlékezés 
s rendezni végre közös dolgainkat, 
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”

A figyelmükbe ajánlva a könyvet, köszönöm a figyelmüket.
Ékes Ilona

2.
Ha kimondjuk ennek a könyvnek a címét: Dunának, Oltnak…, legalább 
magunkban azonnal hozzátesszük: egy a hangja. Ezáltal bennünk szüle-
tik meg, pontosabban erősödik meg a Pannónia és Olténia, pars pro toto, 
Magyarország és Románia összetartozásának érzése. Olyan érzés ez, 
amelyre felettébb nagy szükség van, miközben a körülmények nem ked-
vezők. Az erdélyi magyarság porlad, mint a szikla, és bár vannak kedvező 
jelek, az oly igen kívánatos kiengesztelődés, Tamási Áron szép szavával a 
szívbéli barátság, még csak pislákoló, távoli remény.

Ha a szerző nemcsak ezt a két szót írja a könyvének elejére, hanem az 
egész verssort: „Dunának, Oltnak egy a hangja”, az automatikus kiegészí-
tés a következő sorral történnék: „Morajos, halk, halotti hang.” Az össze-
tartozás öröme helyett baljós, komor szavak redőznék homlokunk.
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A rövid cím tehát jobban kifejezi a könyv üzenetét, az egy hangon be-
szélést, de haloványan, háttérbe szorítva ott a jelzés: ebbe az egyszólamú 
éneklésbe belezavarnak még disszonáns hangok is. Ezért gondoltam, 
hogy ne kerülgessük a forró kását, nézzünk szembe Ady erőteljes jelzői-
vel: morajos, halk, halotti. Persze nem verselemzés következik és nem is 
napi politikai értékelés. Csupán Székely András Bertalan szép gyűjtemé-
nyes kötetéről akarok beszélni.

Morajos volna? A moraj szónak van némi figyelmeztető, fenyegető jel-
lege. Nem annyira a kötetbe foglalt írásokból, hanem a mottóul szolgáló 
Németh László idézetből fejthetjük meg, hogy miről van szó. „…mi Duna
népek ott tartunk, ahol a háború előtt, itt élünk egy sorsközösségben, egy
másról mit sem tudva. Igazán itt az ideje, hogy megismerjük tejtestvérein
ket, akikkel egy sors száraz emlőjét szoptuk.” (Németh László, 1932)

A tejtestvérek szó hordozza az összetartozást, a száraz emlő emlegeté-
se pedig a kínokat, amelyek miatt jogos a moraj. Ez az idézet nagyon alá-
támasztja a Charta XXI törekvéseit, rámutat, hogy nem ismerjük a szom-
széd népeket, s akit nem ismerünk, nem is szerethetünk. Ebben az 
összefüggésben nem fenyegetésként kell Németh Lászlót értelmezni, ha-
nem figyelmeztetésnek, amit több mint nyolc évtized alatt sem fogad-
tunk meg.

A morajhoz sorolhatjuk még azokat a részleteket, olykor csak egy-egy 
jelzőt, vagy közbevetőleg beszúrt gondolatot, amelyek a két nemzet kö-
zötti feszültségeket, gondokat tárják fel. Ebben a gyűjteményes kötetben 
olyan írások találhatók, amelyek nem az ütközést keresik, hanem értéke-
ket felmutatva a közeledést szolgálják. Ám minden mosoly-diplomácia 
vigyorrá torzul, ha a tényekre nincs tekintettel. Nem a nézeteltérések he-
lyett, hanem azok tudatában lehet és kell egymásra mosolyogni. Ezt a 
tényszerű háttérmorajlást olykor a szerző saját szavai fejezik ki, olykor 
pedig idézetek az általa bemutatandó szerzőktől. Ilyen moraj, amikor 
megtudjuk, hogy egy határ menti település polgármestere „a mostoha 
körülmények dacára is eltökélt a természetes szálak újrakötésében”. 
Székely András Bertalan, csak úgy, mint a kötetben sokszor előkerülő 
Roxin László, nem kerüli meg a kényes kérdéseket sem. Ha nem így ten-
ne, ha hiányozna a kellő moraj, akkor hiteltelen lenne az egész kiadvány. 
Más kérdés, és ebben szerzőnk sokaknak példa lehet, hogy a legkénye-
sebbekről is úgy tud beszélni, hogy nem sért. Nehéz műfaj ez, de mind-
annyiunknak, akik feszültségekkel terhelt kapcsolatok javulásán aka-
runk dolgozni, el kell sajátítanunk. Tanuljuk meg és gyakoroljuk a békés 
egyet nem értést. Miért kellene ellenségeknek lennünk azért, mert bizo-
nyos dolgokat másképp látunk? Aki leckét akar venni ebből, olvassa el  
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„A román-magyar együttélés évszázadairól – dióhéjban” című kis tanul-
mányt. Székely tanít, de nem kitanít. Tényeket sorol, véleményeket érté-
kel. Morajlik, mint egy hegyi patak vize, de nem rombol, mint a pusztító 
áradat.

Persze nemcsak kényes témák, megoldatlan szakmai viták kerülnek 
elénk. A román népi kultúra, irodalom, képzőművészet hatalmas, ám 
halk seregszemléje ez a kötet, s a benne lévő írások legtöbbje a Belváros-
Lipótvárosi Nemzetiségek Házában hangzott el eredetileg. Lehetetlen fel 
nem tenni a kérdést, hogy miért itt találkozom velük először. Hihetetlen 
értékekről van szó ezekben az írásokban, amelyek közül sok egy-egy iro-
dalmi est bevezetője vagy éppenséggel egy kiállítás megnyitó beszéde 
volt. Kultúra illegalitásban – provokálok, noha tudom, nincs szó semmi-
féle illegalitásról, hanem arról, hogy a mai túlkínálatos világban szeren-
cse kell ahhoz, hogy valaki eljusson oda, ahová valójában vágyódik. 

Nem tudom, hányan tudják, hogy van Nemzetiségek Háza a Bel város-
ban, hányan tudják, hogy hol van, és hányan jártak már a rendezvényein. 
Nem akarom sem azokat kritizálni, akik nem jártak még ebben az intéz-
ményben, amúgy önkritika volna, sem az intézményt, hogy nem verte 
hangosabban a dobot. Ám, hogy mennyire halk ez a hang, mi sem jellem-
zi jobban, mint az alábbi 2010-ből származó idézet: „Nemzetiségek Háza 
megalapítását javasolja a kisebbségek asszimilációjának megállítása, kul-
turális értékeik megóvása érdekében Kállai Ernő magyar ombudsman.” 
Úgy ír az egyik internetes portál erről, mintha Budapesten nem lenne 
több kerületben is Nemzetiségek Háza, mintha az ország számos más te-
lepülésén is ismeretlen volna ez az intézmény. Pedig itt vannak, bizonyá-
ra változó színvonalon, de működnek, és ha a Belváros-Lipótvárosi 
Nemzetiségek Házának az elmúlt tíz évben csak azok a rendezvényei let-
tek volna, amelyekről ebben a kötetben szó van, már volt értelme a fenn-
tartásának. Az interneten megtaláljuk a nyomát a kötetben nem szereplő 
rendezvényeknek is, de egészében igaz, ha a halk hang kifejezéssel jelle-
mezzük mindazt, ami ott elhangzott. Ez a gyűjteményes kötet talán hoz-
zájárul ahhoz, hogy ez a hang erősödjék, amit szívből kívánok.

Végül tegyük fel a kérdést: Dunának, Oltnak halotti-e a hangja? 
Halknak ugyan halk, de halkul vagy erősödik? Egy kisebbségi kultúra 
számára két dolog nagyon fontos: részese-e az illető nemzet egységes 
kultúrájának, és részese-e a többségi nemzet kulturális életének? A ma-
gyarországi románok már 1915-ben megfogalmazták, hogy az egységes 
román nemzet részének tekintik magukat, ahogy mi is, államhatároktól 
független, egységes magyar nemzetről beszélünk. A nemzetrészek kö-
zötti viszonyt döntően változtatta meg Trianon, „amely nemcsak az új 
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határon kívül rekedt magyarságra, hanem többek között a magyarországi 
románságra is súlyos, kiheverhetetlen csapást mért nemzeti szempontból” 
– idézi Székely András Bertalan Petrusán György írását. Halkuló moraj-
lás és a szórványban élő kisebbségek beolvadása, azaz halála következik, 
vagy viruló nemzetiségi kultúra a rohamosan légiesedő határ mindkét 
oldalán? 

Erre a kérdésre nincs felelet ebben a kötetben, de olvasóiban okvetle-
nül megszületik a szándék, hogy segítse élni, segítse megmenteni régi-
ónk minden országában a kisebbségi kultúrát, nem mint valamiféle ide-
genforgalmi kuriózumot, hanem mint nemzetmegtartó erőt és egyben a 
többségi nemzet kultúráját is gazdagító elemet. Érezzük át a felelősséget: 
rajtunk is múlik, hogy a Dunának, Oltnak halotti lesz-e a hangja, vagy 
éppen éltető csobogás.

Dr. Surján László

3.
Egy könyv recenzálása során csábító gondolat lehet az, hogy miért ne ol-
vassuk el a művet, mert talán kritikusnak könnyebb lenni, mint ajánló-
nak. A recenzió ilyen hétköznapi megközelítése azonban megtévesztő, 
mert annak ki kell térnie nemcsak a tartalmi, szemléletbeli, esetleg for-
mai hiányosságokra, de magában kell foglalnia a szerző által vállalt és 
kifejezni kívánt szándékot is. Székely András Bertalan kétnyelvű köteté-
vel kapcsolatban a gyanútlan és jó szándékú olvasónak ezzel a kettősség-
gel kell szembenéznie, amikor a „Román–magyar kulturális találkozások 
Budapesten” alcímet viselő gyűjteményes kötetét olvassa. Különösen ne-
héz dolga lehet(ne) egy nacionalista érzelmű olvasónak, akár magyar, 
akár román, ugyanis olyan események megnyitó beszédeit tartalmazza, 
ahol a román és a magyar kultúra találkozik, mindez egy budapesti hely-
színen, a Belváros-Lipótváros Nemzetiségek Házában. A kiállítások, iro-
dalmi estek, illetve beszélgetések főszereplői egytől egyig valamifélekép-
pen a románsághoz kötődő, ám Magyarországon élő és alkotó emberek, 
akik kiemelkedő, sokszor meghatározó szerepet töltenek be azon a szűk 
mezsgyén, ami a magyarság és a románság közötti közös, egymás kultú-
rájára épülő és építő, különösen fontos viszony minőségét tükrözi.

A kötet előszavát jegyző Kósa Istvánnak, a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományi Kara 
dékánjának cseppet sem költői kérdése adja meg a könyv alaphangját: „…
milyen mértékben vagyunk képesek elkerülni az öntudatlan torzításain-
kat? Hogyan találja meg valaki az egészséges egyensúlyt egy olyan 
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kultúrában, ahol kisebbségek is élnek?” A kérdések a kisebbségek nagyon 
fontos szerepére világítanak rá: egyszerűen fogalmazva, kultúraközvetí-
tő szerepet töltenek be, azonban a helyzetük ennél sokkal bonyolultabb, 
mert gyakran – különösen román–magyar viszonylatban – kultúrájuk 
felmutatása, transzparenssé és nyilvánossá tétele által nyitnak a gyakran 
egyeduralkodó, kizárólagos, ennél fogva ellenséges, esetleg elnyomó kul-
túra felé kaput. Ez a megközelítés egy világvárosi pozícióra törő metro-
poliszban – Budapesten – talán kevésbé szembetűnő vagy idegen, mint 
Magyarország más tájain. Székely András Bertalan talán ezért fogalmaz-
za meg az önkritika békítő jellegét Lakatos Mihály Ioan Groşan könyvé-
nek fordításáról3 szóló méltatásában: „A románokról, magyarokról, szá-
szokról, oroszokról, azok vélt vagy valós tulajdonságairól, egymáshoz 
való viszonyáról vérbő iróniával szól, soraiból az ellentétek szítása he-
lyett inkább a szeretet köszön vissza.”

A kötet szerkesztése során a szerkesztő a magyarországi román kisebb-
ség kulturális szerveződésének történetét választotta keretnek, bemu-
tatva azt a küzdelmet és elszántságot, hogy egy, a történelmi Magyar-
orszá gon élő őshonos kisebbség hogyan próbálja meg identitását fel- és 
kihasználni az 1920 óta (?) ősellenséges viszonyt tápláló két nép között. 
Ebben a tevékenységében a toleráns erdélyi hagyományokra támaszko-
dik, a politikai, vallási és kulturális magatartásokra, a szükségszerű egy-
más mellett élés mindennapi gyakorlatára, a többnyelvűségre, a másik 
életének, életvitelének ismeretére, a hivatalos történelemírás kevés kö-
zös egyetértő elemére. Kiemelkedő és szembetűnő az a perspektíva, ahogy 
közös dolgainkra koncentrálva a közös nevezőt keresi és találja meg a 
szerző a „A magyar-román együttélés évszázadairól – dióhéjban” című 
előadásában, kritikusan számba véve az Osztrák–Magyar Monar chián 
belüli román nemzetiségűek önállóságra való törekvésének politikai vo-
natkozásait a Habsburgok ármánykodásainak árnyékában és az ezt fel-
ismerő, szabadságharcot vívó Magyarország nemzetiségi politikájában. 
A felületes, kevésbé tájékozott – és nacionalista diskurzusok által kon-
dicionált – olvasóban ez a fejezet nagyon kellemetlen érzéseket ébreszt-
het, mert bármily tragikus is Avram Iancu (Jankó Ábrahám) sorsának 
végkifejlete és az azt magyarázó történelmi események, mégiscsak a ne-
véhez fűződő vérengzések váltak a 20. század Romániájában az önállósá-
gért (értsd a magyarság ellen) vívott küzdelmek szimbolikus és felmuta-
tandó eseményévé. Székely András Bertalan értékelése a román nemzeti 
ébredés ezen és későbbi időszakáról nagyban árnyalják ezt a képet a fent 

3  Vaslui megye a NATO-ra gyúr (Mérték Kiadó, Budapest, 2009.)
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nevezett „szabadságharcosról”, bár ez az árnyaltság aktuálisan nem befolyá-
solja a Románián belül élő nagyszámú magyarság mindennapjait. De a 
Budapesti Román Egyesületnek, illetve a magyarországi román önkormány-
zatoknak ez nem is lehet rövidtávú célja: a Habsburgok által a magyarság 
ellen kijátszott „román kártya” végső soron a románság átveréséről szólt, és 
ez a történelmi perspektíva sem korábban, sem napjainkban nem képezi, 
nem képezheti a versengő nemzetépítő Románia politikai törekvéseit. A mű 
nem az egyrészt/másrészt típusú mérlegelés, hanem a tényekre alapozott, 
az emberségre, egymás tiszteletére épülő, a történtek hátterének megisme-
rése szándékával fellépő, a megbékélésre törekvő írások gyűjteménye. Azt 
mutatja meg, ami összeköt és nem azt, ami elválaszt.

A 2000-es évek első tizenkét évének beszédeit felölelő gyűjteményes 
kötet olyan eseményeken elhangzott szövegek összessége, amelyek a 
képzőművészeti kiállítások, irodalmi alkotások megjelenése alkalmával 
születtek, kétnyelvűek és minden esetben erdélyi kötődésűek. A kétnyel-
vűség a könyvben is teret nyer azáltal, hogy magyarul és románul is ol-
vashatóak a szövegek. Azt nem könnyű eldönteni, hogy románul vagy 
magyarul születtek-e, és aztán nyerték el másik nyelvbeli alakjukat, de 
találni néhány nyomot, hogy hol így, hol úgy íródtak. Kósa Istvánnal, a 
kötet előszavának szerzőjével folytatott beszélgetés során derült fény 
arra, hogy az előszó magyar nyelven született, és szakértő fordító ültette 
át románra, ugyanakkor a szövegekben fordítási (esetleg gépelési?) hi-
bákkal is találkozhatunk. 

Mindez azonban mit sem von le annak a tevékenységnek az értékéből, 
amelyet a Budapesti Román Egyesület évtizedek óta végez. A kulturális 
sokszínűség, a kapcsolódási pontok számtalansága, a köteten végigvonu-
ló szerteágazó gazdasági, kulturális és diplomáciai kapcsolatrendszer 
hangsúlyozza az értelmiség és az írástudók felelősségét a kulturális öna-
zonosság megőrzésének fontosságában, a magyar–román párhuzamok 
megmutatásában. Ugyanis egy ilyen egyesület, illetve a nemzetiségi ön-
kormányzati testületek rendszere és annak tevékenysége minden oldal-
ról gyanús, minden oldalról támadható ezért vagy azért, de egyet egé-
szen biztosan nem lehet elvitatni tőlük: a magyar-román kapcsolatokat 
uraló előítéleteket és sztereotípiákat tevékenységükön kívül hagyják, 
mert már nem az a fontos, hogy román, vagy magyar, vagy szász, hanem 
az, hogy alkotó ember és alkotásain keresztül mutatja meg milyennek 
látja az őt körülvevő világot. Egy régi székely közmondást idézve: „ha 
nincs gyökér, nincs fa” hangsúlyozza az írástudók és az értelmiség fele-
lősségét. Ezért érdemes elolvasni a könyvet.

András Hanga
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 A szerzőről

Dr. Székely András Bertalan okleveles építőmérnök és okleveles művelő-
désszociológus. Mérnöki diplomáját 1977-ben a BME-n, a szociológusit 
pedig 1981-ben szerezte az ELTE BTK-n. Egyetemi doktori disszertációját 
szintén az ELTE Szociológiai Intézetében védte meg 1982-ben.

A Kárpát-medence magyar és nem magyar nemzetiségeivel, a közössé-
gi identitás kérdéseivel, a közép- és kelet-európai népek kapcsolattörté-
netével, a kisebbség és a kultúra összefüggéseivel közel négy évtizede 
foglalkozik kutatóként, oktatóként és konferenciák, programok, nagy-
rendezvények szervezőjeként.

Tanított a Soproni Egyetem Közgazdasági Karán, a Károli Gáspár 
Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán és a Közlekedési és 
Távközlési Műszaki Főiskolán. A felnőttoktatásban 1978 óta folyamato-
san vesz részt, a 80-as években a Szent László Akadémia Kárpát-medencei 
Régió Tanszékét is vezette. Számos tudományos igényű és közéleti előa-
dást tartott itthon, a Kárpát-medencében és Nyugat-Európában.

Több száz tanulmány és cikk szerzője, önálló köteteinek száma 12, 
több tucat tudományos, ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvet szer-
kesztett. A Magyar Néprajzi Társaság „A Magyarországi Nemzetiségek 
Néprajza” című többnyelvű kiadványsorozatát hat éve főszerkesztőként 
jegyzi – eddig tizennyolc kötet őrzi e minőségben a keze nyomát –, emel-
lett közvetlenül szerkeszti a széria két alsorozatának a köteteit. A Hon-
ismeret folyóirat szerkesztőbizottságának negyedszázada a tagja.

Dolgozott mérnökként, művelődésszervezőként, társadalomkutató 
tudományos munkatársként, muzeológusként. 1989-től a nemzetiségpo-
litikai rendszerváltozás első kormánytisztviselője. 2015. évi nyugdíjba 
vonulásáig a Miniszterelnökségen és a nemzetiségekért felelős minden-
kori minisztériumokban töltött be tisztségeket, végigjárva a közigazga-
tás lépcsőfokait a tanácsosi fokozattól a főosztályvezetői, főtanácsadói 
címig. A magyar–szlovén, a magyar–horvát kormányközi kisebbségi ve-
gyes bizottságnak és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának is éve-
kig a tagja volt. 

Közéleti megszólalásokat, társadalmi megbízatásokat évtizedek óta vál-
lal. A határon túli magyarok szociális, egészségügyi és mentálhigiénés 
megsegítéséért alakult Mocsáry Lajos Alapítványnak kezdettől a meg-
szüntetéséig (1993–2004 között) a Délvidékért felelős kurátora. 1991–92-
ben – a délszláv háború kitörése után – a délvidéki magyarok hazai hát-
térszervezetének, a Hunyadi Szövetségnek a kezdeményezője, ügyvezető 
elnöke, majd főtitkára. 1998–2002 között a Budapest-Józsefvárosi 
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Önkormányzat szociális bizottságába is delegálták tagként. Feleségével 
Isaszeg város négy testvértelepülési kapcsolatát építette ki a Felvidék, a 
Délvidék, a Drávaszög és Délkelet-Lengyelország felé. A Magyar–Szlovén 
Baráti Társaságban alapító tagságot és elnökhelyettesi megbízatást vállalt 
2002-től. A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesületnek másfél évtizede 
a tagja, két éve tudományos alelnöknek választották. A Kereszténydemokrata 
Néppárt Isaszeg városi elnöke.

Munkásságát több civil elismeréssel jutalmazták: többek között a 
Magyar Kultúra Lovagja, Gyulay Pál-díjas esszéíró, a Vitézi Rend tagja, 
bronz érdemkeresztjének és bronz nemzetvédelmi keresztje vitézi ékít-
ménnyel kitüntetésének a tulajdonosa. 2008-ban a nemzetiségekért vég-
zett szakmai munkáját a Magyar Néprajzi Társaság Pro Ethnographia 
Minoritatum Emlékéremmel ismerte el. A MASZRE 2009-ben mint szak-
írót alkotói díjjal jutalmazta.

Dr. Székely András Bertalan bibliográfiája
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98. Magyar–szlovén kapcsolatok a rendszerváltozás óta, különös tekintettel 
a nemzetiségekre. In: (Tilcsik György fel. kiadó:) 20 éves a szlovén–ma-
gyar nemzetközi levéltári kutatótábor. Nemzetközi konferencia. 20 let 
delovanja slovensko–madžarskega mednarodnega arhivskega razisko-
valnega tabora. Mednarodna konferenca. Vas Megyei Levéltár, Szom-
bathely, 2010. 21–33. pp. és = Honismeret, XXXIX., no. 1. (2011. febr.), 
47–54. pp. Ugyanerről: Magyar–szlovén több és kétoldalú kapcsolatok 
az elmúlt két évtizedben, különös tekintettel a nemzetiségekre. (Nyitó 
előadás a szlovéniai Koperben a „Nemzetiségi iskolák Magyarországon, 
Szlovákiában és Szlovéniában” című konferenciasorozat záró rendezvé
nyén, 2011. március 18án.) In: (Ruda Gábor szerk.): Nemzetiségi iskolák 
Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában. Le scuole delle comu-
nità nazionali in Ungheria, Slovacchia e Slovenia. Národnostné školy v 
Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku. Narodnostne šole na Madžars-
kem, na Slovaškem in v Sloveniji. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egye-
sület, Pilisvörösvár, 2011. 233–237. pp. Részlet: A magyar–szlovén kisebb
ségi kapcsolatok fejlődése az elmúlt két évtizedben. In (Frisnyák Sándor 
– Gál András szerk.): Kárpát-medence: Tájak, népek, tevékenységek. 
Földrajzi tanulmányok. Nyíregyháza–Szerencs, 2011. 357–367. pp.

99. A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kisebbségikonferenciasoro
zatának margójára. Nyitó előadás a budapesti Szlovák Intézetben, 2010. 
szeptember 13án. Considerazioni a margine della conferenza sulle mino
ranze a cura dell’Associazione Culturale degli Amici dell’Oltremura 
(Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, MBKKE). Discorso di apertu
ra tenuto nell’Instituto Slovaccoa Budapest il 13 settembre 2010. Na margo 
série konferencií o menšinách organizovaných Kultúrnym spolkom kruhu 
priateľov Pomuria (MBKKE). Odznelo v Slovenskom Inštitute v Budapešti 
13. septembra 2010 ako úvodné vystupenie na otvorení série konferencií s 
názvom Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéni
ában (Národnostné školy v Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku. Ciklu
su manjšinskih konference KDPKPa na rob. Uvodno predavanje v Slovaš
kem inštitutu, 13. septembra 2010. [Magyar, olasz, szlovák és szlovén 
nyelven.] In: (Ruda Gábor szerk.): Nemzetiségi iskolák Magyarországon, 
Szlovákiában és Szlovéniában. Le scuole delle comunità nazionali in 
Ungheria, Slovacchia e Slovenia. Národnostné školy v Maďarsku, na Slo-
vensku a v Slovinsku. Narodnostne šole na Madžarskem, na Slovaškem 
in v Sloveniji. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 
2011. 7–15. pp. 

100. Magyar sorskérdések. (Az I. szekció előadásainak összefoglalója). In: 
(Turcsány Péter főszerk.): Együtt jobb tervezni a jövőt! X. Kárpát-me-
dencei Keresztkötődések konferencia. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 
2011. 33–34. pp. és = PoLíSz, 139. megjelenés (2011. nov.), 29–30. pp.
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101. Az isaszegi Adyszobor avatásának margójára. In: (Végh József szerk. 
biz. vez.): A Kultúra Lovagrendje évkönyve 2012. Adianus Kiadó, Bp., 
2012. 2320–2322. pp.

102. A Kárpátmedencei Református Honismereti Gyermektáborokról. In: 
(Turcsány Péter szerk.): Nemzetek, nemzetiségek, vallások. XI. Kárpát- 
medencei Keresztkötődések Konferencia. Kráter Műhely, Pomáz, 2012. 
25–27. pp. és = PoLíSz 150. megjelenés (2013. január–február), 29–31. pp.

103. Magyar–szlovén két és többoldalú kapcsolatok az elmúlt két évtizedben, 
különös tekintettel a nemzetiségekre. In: (Gasparics Judit és Ruda Gábor 
szerk.): Muravidék. Adalékok a szlovéniai magyarok nyelvéhez és kultú-
rájához. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2013. 
129–134. pp.

104. Többségi etnocentrizmus a kisebbségi történelemkönyvekben, a pártál
lam idején, KözépEurópában. In: (Ruda Gábor – Szabómihály Gizella 
szerk.): Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben. 
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület – GRAMMA Egyesület – 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok 
Kara – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar – Selye János 
Egyetem, Pilisvörösvár–Dunaszerdahely–Nyitra–Esztergom–Komá-
rom, 2013. 159–172. pp.

105. Gondolatok a nemzet és nemzetiségpolitika lehetséhes összefüggéseiről 
Magyarországon, különös tekintettel a nyelvhasználati jogokra. In: (Kol-
láth Anna és N. Császi Ildikó szerk.): …tenyeredben a végtelen… Köszön-
tő könyv Bokor józsef tiszteletére. Magyar Nemzetiségi Művelődési In-
tézet és Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszék, Lendva – Lendava és Maribor, 2014. 249–259. pp. 
[Muratáj 2014. no. 1–2.]

106. A megmaradás krónikása. In: (Gasparics Judit és Ruda Gábor szerk.): 
Drávaszög és Szlavónia. Adalékok a horvátországi magyarok nyelvéhez 
s kultúrájához. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörös-
vár, 2014. 22–29. pp.

107. A nemzet és nemzetiségpolitika lehetséges összefüggéseiről, a nyelv
használati jogok figyelembevételével. In: (Gasparics Judit és Ruda Gábor 
szerk.): Adalékok a délvidéki magyarok nyelvéhez és kultúrájához. 
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2015. 81–96. 
pp. és In: (Dr. Kókai Sándor – Dr. Boros László szerk.): Tiszteletkötet Dr. 
Gál András geográfus 60. születésnapjára. Nyíregyházi Főiskola Turiz-
mus- és Földrajztudományi Intézete – Bocskai István Katolikus Gimná-
zium, Nyíregyháza–Szerencs, 2015. 553–562. pp.

108. Venczel József erdélyi társadalomkutató munkássága. In: (Poprády Géza 
szerk.): Magyar örökség. Laudációk könyve IV. 2011–2015. Magyar Örök-
ség és Európa Egyesület, Budapest, 2016. 171–172. pp. 
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109. A hazai román nemzetiség jellemzőiről – dióhéjban. Pe scurt despre ca
racteristicile etnicilor români din Ungaria. In: Dr. Székely András Berta-
lan (szerk.): A főnix jegyében. A Budapesti Román Egyesület jubileumi 
kiadványa. În spiritul phoenix. Publicaţia jubiliară Asoţiaţiei Române din 
Budapesta. Euro–Etnikum Alapítvány / Fundaţia Euro-Etnikum, Buda-
pest / Budapesta, 2016. 61–80. pp.

110. A vallás és a hazafiság folyamatosságáról az erdélyi magyarörmények ön
azonosságában. In: Frisnyák Sándor – Gál András – Kókai Sándor 
(szerk.): A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza. Második kötet. 
Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézete és Bocs-
kai István Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza – Szerencs, 2017. 299–
308. pp. és Erdélyi Szövetség 2017. no. 1. http://erdelyiszovetseg.hu/ima-
ges/rovatok/valosag-merleg/rmnyekSzkely.pdf 

111. Szeretettel olvasni. In: Dr. Zágorec-Csuka Judit: A szépirodalom önisme-
reti és gyógyító ereje. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilis-
vörösvár, 2017. 158–160. p.

112. A muravidéki lámpás. In: Surján László (szerk.): A megbékélés ösvényein. 
Magyarok és közép-európaiak. Charta XXI Egyesület, Bp., 2017. 80–84. pp.

113. A magyarörmények ismertebbé tételéért. In: Surján László (szerk.): A meg-
békélés ösvényein. Magyarok és közép-európaiak. Charta XXI Egyesület, 
Bp., 2017. 85–90. pp.

D) Tanulmányok, dolgozatok, esszék,  
konferencia-előadások, adott és készített nagyinterjúk  
folyóiratokban, lapokban, elektronikus médiumokban

1976

114. Mozaikok a közelmúlt évtizedek geodéziájának a történetéből = Geodin-
form, VII., no. 2. (1976. ápr.), 24–60. pp.

115. (Füry Klárával közösen:) Újabb adalékok a XX. század geodéziájának a 
történetéhez (I. rész. Beszélgetés dr. Regőczi Emillel) = Geodézia és  
Kartográfia, XXVIII., no 2. (1976), 101–117. pp.

116. (Füry Klárával közösen:) Újabb adalékok a XX. század geodéziájának a 
történetéhez (II. rész. Beszélgetés dr. Hazay Istvánnal) = Geodézia és 
Kartográfia, XXVIII., no 3. (1976), 179–190. pp.

117. (Füry Klárával közösen:) Újabb adalékok a XX. század geodéziájának a 
történetéhez (II. rész. Beszélgetés dr. Fialovszky Lajossal) = Geodézia és 
Kartográfia, XXVIII., no 4. (1976), 268–273. pp.

118. (Füry Klárával közösen:) Újabb adalékok a XX. század geodéziájának a 
történetéhez = Geodinform, VII., no. 3. (1976. jún.), 32–8. pp.
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1978

119. Földmérőmérnökhallgatók általános műveltségének vizsgálata = Geodézia 
és Kartográfia, XXX., no 4. (1978), 269–278. pp.

1983

120. A magyar nyelvű oktatás és közművelődés a jugoszláviai Muravidéken = 
Nyelvünk és Kultúránk, 53. (1983. dec.), 54–59. pp.

1984

121. Nemzetiségi jogok és megvalósulásuk Szlovéniában = Világosság, XXV., 
no. 3. (1984. márc.), 163–169. pp.

122. Dunai patriotizmus és közgondolkodás. Egy eszme útja a 20. században 
= Prókátor (ELTE ÁJTK), 1–2. (1984 ősz), 24–50. pp.

123. CentralEast Europeanism in hungarian scholarship. Common Mentality 
and Public Culture = Information Bulletin on Adult Education (Buda-
pest), Dec. 1984. 14–17. pp.

1985

124. Nemzetiségi jelenkutatás = Napjaink, XXIV., no. 1. (1985. január), 34–36. p.
125. Egy szlovén–magyar közös nemzetiségkutatásról = Olvasó Nép 25., VII., 

no. 3. (1985. jún.), 114–118. pp.
126. Common HungarianSlovene nationality research = Information Bulletin 

on Adult Education (Budapest), no. 2., June 1985. 28–30. pp.
127. (Arday Lajos és Joó Rudolf társszerzőkkel:) Nemzetiségi kultúra és nem

zetiségi politika Magyarországon = Magyar Tudomány, új folyam XXX., 
no. 11. (1985. nov.), 817–827. pp. Utánközlés = Látóhatár, 1986. no. 4. 
(1986. ápr.), 148–165. pp. és In: (Koncz János szerk.): Művelődéspolitika. 
Tanulmányok, beszédek, cikkek. Akadémiai Kiadó, Bp., 1987. 65–70. pp.

128. Dunai patriotizmus és közgondolkodás (Egy eszme útja a 20. században). 
= Vasi Szemle, XXXIX., no. 4. (1985), 481–498. pp.

1986

129. Nemzetiségi múzeumügy Magyarországon = Múzeumi Közlemények, 
1985–86. 137–150. pp.

130. A honismereti mozgalom nemzetiségeink körében = Békési Élet, XXI., no. 
1. (1986), 85–93. pp.

131. Pável Ágoston és a magyarországi honismeret = Vasi Honismereti Közle-
mények, XIII., no. 1–2. (1986), 6–11. pp.
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132. Hitélet a szlovéniai magyar szórvány körében = Diakónia, VIII. (1986), 
no. 2., 83–87. pp. és Naptár ’87. A szlovéniai magyarok szemléje. Pomur-
ska založba, Muraszombat, 1986. 102–107. pp.

133. A CentralEastern European Multicultural Society: the Hungarian Examp
le =Adult Education for a Multi-ethnic Society. Newsletter. European 
Bureau of Adult Education, Amersfoort (NL), no. 1. (1986), 35–37. pp. 

134. Magyar reformátusok a jugoszláviai Muravidéken = Confessio, 1986. no. 
3., 84–85. pp.

135. Kultúra és nemzetiség I. rész. Oktatás, kultúra, közművelődés és tömeg
kommunikáció a magyarországi szlovének körében = Vasi Szemle, XL., 
no. 3. (1986), 340–353. pp.

136. Kultúra és nemzetiség II. rész. Oktatás, kultúra, közművelődés és tömeg
kommunikáció a magyarországi szlovének körében = Vasi Szemle, XL., 
no. 4. (1986), 512–525. pp. 

137. (Mukics Ferenc társszerzővel:) Két nép hű fia. Beszélgetések Pável Ágos
tonról [Interjú Weöres Sándorral és Gazdag Erzsivel.] = Életünk XXIII., 
no. 9–10. (1986. szeptember–október), 862–874. pp. [Az azonos című 
könyv részlete.]

138. A nemzeti önismeret szolgálatában. Tűnődések egy kongresszus kapcsán 
= Napjaink XXV., no. 12. (1986. dec.), 5–7. pp.

139. Pável Ágoston, a „hídépítő” = Üzenet [Szabadka], XVI., no. 12. (1986. 
dec.), 744–750. pp. és Vasi Szemle, XLI., no. 1. (1987), 72–79. pp.

140. (Francek Mukič társszerzővel:) Zvest sin dveh narodov. Odlomki iz pogo
vora Sándorjem Weöresem o Avgustu Pavlu = Naši Razgledi [Ljubljana], 
XXXV., no. 23. (838.) (12. decembra 1986.), 694. p. Magyarul: Két nép hű 
fia. Székely András Bertalan és Mukics Ferenc beszélgetése Pável Ágos
tonról Weöres Sándorral. In: (Domokos Mátyás összeáll., szerk., sajtó alá 
rend.:) Egyedül mindenkivel. Weöres Sándor beszélgetései, nyilatkoza-
tai, vallomásai. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1993. 466–476. pp. 
[A Két nép hű fia című könyv részlete.]

1987

141. Hungarológiai világkongresszus Bécsben = Honismeret, XV., no. 1. (1987. 
febr.), 3–5. pp.

142. Tükörcserepek = Palócföld, XXI., no. 2. (1987), 10–23. pp.
143. A társadalomkutató felelőssége. Gáll Ernő hetvenéves = Élet és Tudomány 

XLII., no. 14. (1987. ápr. 3.), 438–439. pp. Románul: Responsabilitatea so
ciologului = Timpuri (Gyula), 1988. 83–90. pp.

144. Vallás és identitás a magyarországi szlovének körében = Vigilia LII., no. 7. 
(1987. július), 550–551. pp.
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145. A műfordítás gyönyörűsége és gyötrelmei. Szilágyi Károly válaszol  
Székely András Bertalan kérdéseire = Muratáj [Alsólendva], II., no. 4., 
2–6. pp. Szlovénül: Radosti in muke prevajanja =Narodne Novine LXII., 
no. 40. (1. listopada – oktobra 1987.), 16. p.

146. Az irodalom hídjain. Beszélgetés Szilágyi Károly műfordítóval = Napja-
ink, XXVI. (1987. okt.), no. 10., 27–29. pp.

147. Magyarok Szlovéniában = Élet és Tudomány XLII., no. 35. (1987. aug. 
28.), 1108–1110. pp.

148. Access to culture for national minorities = The New Hungarian Quar-
terly, XXVIII., no. 107. (Autumn 1987), 106–115. pp. 

149. Az „Erdély története” romániai visszhangja = ef-lapok, no. 8–9., 1987. 77– 
79. pp.

150. Nemzetiségkutatás és nemzetiségpolitika = Új Látóhatár (München), 
XXXVIII., no. 4. (1987. dec. 1.), 474–479. pp.

1988

151. Közös dolgaink. Magyarok és szomszédaik közgondolkodásunk tükrében 
= Szivárvány (Chicago), VIII., no. 24. (1988. febr.), 113–121. pp.

152. Venczel József emlékezete = Honismeret XVI., no. 6. (1988. dec.), 37–42. pp.

1989

153. (Éger György és Joó Rudolf társszerzőkkel:) Egy magyar–horvát közös 
nemzetiségkutatás néhány településszociológiai tapasztalata = Magyar 
Tudomány XCVI. (új folyam XXXIV.), no. 1. (1989. jan.), 22–26. pp.

154. „Csehszlovákiában élő magyar történész vagyok”. Püspöki Nagy Péterrel 
beszélget Székely András Bertalan = Honismeret, XVII., no. 3. (1989. 
jún.), 35–43. pp.

155. „…csak a teljes igazság kimondása segít. Beszélgetés Csorba Bélával, Teme
rin helytörténészével = Honismeret, XVII., no. 5. (1989. okt.), 35–43. pp. 

1990 

156. A jugoszláviai magyarok vallásos életének tanulságai. Egyház – állam – 
társadalom = Confessio, XIV., no. 2. (1990), 71–77. pp. 

157. Nemzetek és nemzeti kisebbségek. Beszélgetés Székely András Bertalan
nal. Az interjút Morvay Péter készítette = Irodalmi Szemle (Pozsony), 
XXXIII., no. 4. (1990. ápr.), 389–393. pp. és = Fordulat II. Az Erdélyi  
Világszövetség Németországi Szervezetének időszakos tájékoztatója 
(Stuttgart), 1991. ápr. Cseh nyelvű változat: Péter Morvay: Maďarská ná
rodnostní politika. Rozhovor s Andrásem Bertalanem Székelyem = Res-
pekt (Praha), no. 7. (25. 4. – 1. 5. 1990.), 9. p.
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158. Többnyelvűség a magyarországi iskolákban, különös tekintettel a nemzeti 
kisebbségek oktatásügyére. (Diagnózis és terápia) = Társadalomkutatás, 
1990. no. 3–4., 64–80. pp. és In: (Hargitai József fel. szerk.): Pedagógiai írások 
20. (1990), Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szombathely, 1991. 28–46. pp.

1991

159. (Dezső János interjúja:) „A rossz lelkiismeret lázadása” – győztesek és le
győzöttek. Beszélgetés dr. Székely András Bertalannal 1–2. = Képes Ifjúság 
(Újvidék), XLVI., no. 1983. (1991. ápr. 3.), 8–9. pp. és no. 1984. (1991. ápr. 
10.) Kivonatosan: Nyelvi és kulturális egybetartozás. Beszélgetés dr. Szé
kely András Bertalan nemzetiségkutatóval = Magyar Szó (Újvidék), XL-
VIII., no. 97. (1991. ápr. 9.), 9. p.

160. Magyar helytörténészként – Szlovéniában. Varga Sándorral beszélget Székely 
András Bertalan = Honismeret, XIX., no. 1. (1991. febr.), 47–49. pp.

161. A magyarországi kisebbségpolitika új fejleményei. Kormányzati erőfeszí
tések a Kárpátmedencei kisebbségek azonosságtudatának erősítéséért = 
Szivárvány (Chicago), XI., no 33. (1991. márc.), 145–151. pp. és In (Ujváry 
Zoltán – Eperjessy Ernő – Krupa András szerk.): Nemzetiség – identitás. 
A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. 
Ethnica, Békéscsaba–Debrecen, 1991, 419–423. pp.

162. Kisebbségi többnyelvűség Magyarországon I–II. = Magyar Fórum, III., 
no. 12. (1991. márc. 21.), 7. p. és no. 13. (1991. márc. 28.), 7. p.

163. Az új magyar kisebbségpolitika – különös tekintettel a szlovéniai magyar
ságra = Muratáj (Alsólendva), 1991, no. 1., 29–36. pp.

164. Az anyanyelvű hitélet mint megtartó erő. A jugoszláviai magyarok vallási 
életének néhány jellemzője a két világháború között = Honismeret, XIX., 
no. 4. (1991. aug.), 76–79. pp. és VMDK Hírmondó (Ada), II., no. 24. 
(1991. aug. 16.), 4–5. pp.

165. Válságmodellezés – illúziók nélkül. Jugoszlávia jelene és jövője = Ring, III., 
no. 25. (1991. júl. 21.) benne: Vasárnapi Újság 194. adás, V., no. 29., 29–31. 
pp. Részletek = Népújság (Muraszombat), XXXV., no. 31. (1991. aug. 16.), 
4. p. és no. 32. (1991. aug. 23.), 4. p. Újraközlés: Napló (Újvidék), II., no. 
72. (1991. szept. 18.), 27. p. 

1992

166. A volt Jugoszlávia mint biztonságpolitikai feszültségforrás = Ring, IV., 
no. 6. (1992. febr. 11.), 7–9. pp. Utánközlés: Magyar Szó (Újvidék), XLIX., 
no. 65. (1992. márc. 7.), 2. p. és no. 67. (1992. márc. 9.), 2. p.

167. Magyarként Délnyugaton. Kisebbségi irodalmunk és művészetünk Szlové
niában. (Összeállította: Székely András Bertalan) = Szivárvány (Chicago) 
XIII., no. 37. (1992/2), 65–117. pp.
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1993

168. Etnikai folyamatok déli határaink mentén = Magyar Szemle, Új folyam, 
II., no. 3. (1993. márc.), 308–312. pp. Angolul: Fronts and Frontiers. Eth
nic processes along hungary’s southern borders = The Hungarian Obser-
ver, VI., no. 5. (May 1993), 11–13. pp.

169. Magyar kisebbség Szlovéniában és Horvátországban = Művelődés (Ko-
lozsvár), XLII., no. 6–7. (1993. jún–júl.) 36–37. pp. és Erdélyi Magyarság, 
IV., no. 15. (1993. aug.), 18–21. pp. Angolul: Hungarian Minority in Croatia 
and Slovenia = The Hungarian Observer, VI., no. 9. (Sept. 1993.), 22–24. 
pp. és In: (Ludanyi, Andrew szerk.): Hungary and the Hungarian Mino-
rities. Nationalities Papers (Special Topic Issue) [Oxfordshire, UK – 
Cambridge, USA – Commeray, AUS], XXIV., no. 3. (September 1996), 
483–489. pp.

170. A magyar művelődés kisebbségi színterei KeletKözépEurópában = Magyar 
Szemle, Új folyam, II., no. 7. (1993. júl.), 740–752. pp.

171. Nyolcvan éve született a falukutató Venczel József = Honismeret, XXI., 
no. 5. (1993. okt.), 17–24. pp.

172. Határon túli magyar sorskérdéseink = Új Horizont, XXI., no. 5–6. (1993. 
okt–nov–dec.), 24–28. pp.

1994

173. A határon túli magyar művelődés sarkalatos gondjai =Dimenziók. Fel-
ső-magyarországi szemle II., no. 1. (1994), 55–60. pp. és In: (Krupa And-
rás – Eperjessy Ernő – Barna Gábor szerk.): Kultúrák találkozása – kul-
túrák konfliktusai. Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba–Budapest, 
1995, 535–539. pp.

174. Szétszóratásban. Horvátországi magyar sors a 90es években = Magyar-
ság és Európa, II., no. 2. (1994), 47–64. pp. és négy részletben = Horvát-
országi Magyarság, I., no 8. (1994. aug.), 1., 3–6. pp., no. 9. (1994. szept.), 
10–13. pp., no. 10. (1994. okt.), 6–7. pp. és no. 11. (1994. nov.), 3–6. pp.

1995

175. A szlovéniai magyarság oktatásügyének változásairól = Muratáj, 1995., 
no. 2., 37–58. pp. és In: (Ruda Gábor szerk.): Az iskola mint asszimilációs 
gépezet. Muravidéki kétnyelvű oktatás, rábavidéki nemzetiségi iskolák. 
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2002. 41–62. 
pp. Részletek = Magyar Napló, VIII., no. 4. (1996. ápr.), 36. p.
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1996

176. Magyar–szlovén szellemi és kisebbségi kapcsolatok = Társadalmi Szemle, 
LI, no. 5. (1996. máj.), 62–68. pp. Utánközlés = Barátság, IV., no. 3. (1997. 
jún. 15.), 1786–1790. pp.

177. Magyar nemzetiségi oktatás Szlovéniában = Nyelvünk és Kultúránk, no. 
96. (1996. nov–dec.), 74–78. pp. és Üzenet (Szabadka), XXVI., no. 1–2. 
(1997. jan–febr.), 55–59. pp., valamint In: (Gábrityné dr. Molnár Irén és 
Mirnics Zsuzsa szerk.): Anyanyelvű oktatásunk [MTT Könyvtár 1.].  
Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 1997. 127–134. pp.

1997

178. Nemzetiség és kereszténydemokrácia = Társadalmi Szemle, LII., no. 8–9. 
(1997. aug–szept.), 121–127. pp. Rövidítve: Nemzetiség és keresztényde
mokrácia, avagy a nemzet újjászületésének folyamata = Közös Út – Ket-
hano Drom, VI., no. 4. (1998), 10–14. pp.

179. A venczeli örökség időszerűsége = Korunk (Kolozsvár), Harmadik folyam 
VIII., no. 11. (1997. nov.), 3–13. pp. és = Életünk, XXXVI., no. 4. (1998. 
ápr.), 349–359. pp.

1998

180. Ahol az érték a mérték. Beszélgetés Skultéty Csabával = Magyar Szemle, 
Új folyam VII., no. 9–10. (1998. okt.), 82–98. pp.

181. A főváros és a nemzet múltja iránti elkötelezettséggel. Skultéty Csabával 
beszélget Székely András Bertalan = Honismeret XXVI., no. 6. (1998. 
dec.), 66–70. pp.

1999

182. Honismereti mozgalom – határok nélkül = Honismeret, XXVII., no. 1. 
(1999. febr.), 3–5. pp. Kötetben: Civil lehetőség Trianon meghaladására: a 
honismereti mozgalom. Civilna možnost za preseganje Trianona: domoz
nansko gibanje In: (Göncz László szerk.): A Mura mente és a trianoni 
békeszerződés. Pokrajina ob Muri in trianonska mirovna pogodba. 
[Lendavski zvezki – Lendvai Füzetek 17.] Magyar Nemzetiségi Művelő-
dési Intézet, Lendva / Lendava, 2000. 200–207. pp.

183. Az olvasási szokások változásai. Nagy Attila olvasáskutatóval beszélget Szé
kely András Bertalan = Honismeret, XXVII., no. 2. (1999. ápr.), 86–89. pp.

184. A nemzeti érdekérvényesítésért és összefogásért. Beszélgetés Pozsgay 
Imre professzorral = Harmadik Évezred, próbaszám (1999), 3–5. pp.

185. Veszélyeztetett nyáj pásztora = Harmadik Évezred, próbaszám (1999), 
11–13. pp.
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2000

186. Identitás és nemzet = PoLíSz, no. 51. (2000. jan–febr.), 16–20. pp. és In 
(Székely András Bertalan szerk.): Kárpátmedencei keresztkötődések – 
egy konferenciasorozat tükrében. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 
2004. 64–71. pp. 

187. Kisebbségek a nagyvárosban. Magyarok Ljubljanában, szlovének Buda
pesten = Barátság, VII., no. 6. ( 2000. dec. 15.), 3048–3050. pp. és In: (Ruda 
Gábor szerk.): Nemzetiségi iskolák – kétnyelvű oktatás. Szentgotthárdi 
konferencia, 2000. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület – Arti-
kel-VII-Kulturverein für Steiermark, Pilisvörösvár–Graz, 2002, 180–193. 
pp. Németül: Minderheiten in der Großstadt: Ungarn in Ljubljana, Slowe
nen in Budapest. In: (Ruda Gábor Hrsg.:) Minderheitenschulen – zweisp-
rachiger Unterricht. Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2003. 88–94. pp.

2001

188. Interkulturális, interetnikus előadások a Szent László Akadémián. Beszá
moló a Szent László Akadémia Kárpátmedencei Régió Tanszékének mun
kájáról = PoLíSz, no. 57. (2001. febr–márc.), 24–26. pp. és In: (Székely 
András Bertalan szerk.): Kárpátmedencei keresztkötődések – egy konfe
renciasorozat tükrében. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004. 446–
449. pp. Ugyanerről: Hazánk, KeletKözépEurópa. A Szent László Aka
démia Kárpátmedencei Régió Tanszékének munkájáról In: (Maróti Ist-
ván és Székely András Bertalan szerk.): „…a nyelv ma néktek végső mene
déktek…” Küzdelem a magyar nyelvért a három régióban. Anyanyelvápo-
lók Szövetsége, Budapest, 2002. 8–11. pp. 

2002

189. Pável Ágoston, a „hídépítő” = Muravidék 3. (2002), 38–44. pp. Szlovénül: 
Avgust Pavel, der „Brückenbauer”. In: Signal (Graz), Winter/zima 
2002/2003. 20–26. pp. Magyarul, szlovénül és németül: Pável Ágoston, a 
„hídépítő”. Avgust Pavelm „graditelj mostu”. Avgust Pavel, der „Brücken
bauer”. In: (Ruda Gábor szerk.): Kisebbségi oktatás és gyermekirodalom. 
Manjšinsko šolstvo in otroška literatura. Minderheitenschulen und 
Kinderliteratur. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörös-
vár, 2003. 87–114. pp.

2003

190. Elismerés a szórvány szolgálatáért = PoLíSz, 71. megjelenés (2003. jún–
júl.), 10–12. pp.
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2004

191. Kisebbség és kultúra. Székely András Bertalan művelődésszociológussal, 
a Magyar Kultúra Lovagjával beszélget Frigyesy Ágnes = Honismeret, 
XXII., no. 2. (2004. ápr.), 68–73. pp.

192. A „Szlovénia, szlovénok” című tematikus szám társszerkesztése = Napút, 
VI., no. 9. (2004. nov.), 3–82. pp.

193. Egy elfeledett középeurópai költőnő = Napút, VI., no. 9. (2004. nov.), 
45–47. pp.

2005

194. (Dr. Kőrösi Mária társszerzővel:) Interjú Székely András Bertalannal = 
Muravidék, no. 9. (2005. dec.), 23–29. pp.

2006

195. KözépEurópa ketyegő bombája: Trianon. Töprengések Horváth Jenő tanul
mánykötetének olvasása közben = PoLíSz, 97. megjelenés, 2006. szeptem-
ber, 5–17. pp. és Aracs (Szabadka), VI., no. 4. (2006. okt. 23.), 92–101. pp.

196. Hiányzik az utánpótlás. Beszélgetés Oldřich Kníchal író, műfordítóval = 
Barátság, XIII., no. 5. (2006. nov. 15.), 5114–5115. pp.

2007

197. Nyújtsd a kezed! [Portréműsor Székely András Bertalanról] = Magyar 
Katolikus Rádió, 2007. febr. 11.

198. Magyarország – „Európa kitsinyben” = Szín – Közösségi Művelődés, XII., 
no. 1. (2007. febr.), 20–28. pp. és Aracs (Szabadka), VII., no. 2. (2007. jún. 
4.), 37–50. pp. Kötetben: In: (Jung Horti Judit szerk.): Válogatás a ma-
gyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből. Magyar Néprajzi Társa-
ság, Bp., 2007. 6–24. pp.

199. Egy európai gondolkodású magyar. Skultéty Csaba könyvének margójára 
= Szín – Közösségi Művelődés, XII., no. 2–3. (2007. jún.), 98–99. pp. és 
Aracs (Szabadka), VII., no. 3. (2007. aug. 20.), 28–30. pp.

200. Kisebbségek és kisebbségügy Magyarországon a kiegyezéstől napjainkig 
= Muravidék, no. 11. (2007), 64–71. pp. és In: (Ruda Gábor szerk.): Ki-
sebbségek és népcsoportok Európája. Muravidék Baráti kör Kulturális 
Egyesület, Pilisvörösvár, 2007. 44–62. pp.
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2008

201. Dr. Kőrösi Mária beszélgetett dr. Székely András Bertalannal = Zenit TV 
„Hír – érték” című műsora, 2008. febr. 4.

202. „…összefogva erősebbek lehetnénk” Határon túli és határon belüli nemze
ti kisebbségek. Együttélés, kulturális kölcsönhatások. Beszélgetés Dr. 
Székely András Bertalan kisebbségkutatóval, a Szent László akadémia 
Kárpátmedencei Régió Tanszékének vezetőjével = Ruszin Világ, VI., no. 
55. (2008. jún.), 1–3. pp.

2009

203. Polgárháború után megbékélés: magyar–román kézszorítás 160 esztendő
vel ezelőtt = Barátság, XVI., no. 6. (2009. dec. 15.), 6275–6276. pp.

2010

204. Civil kisebbségkutató műhely a Pilisben = www.krater.hu/PoLíSz Kávé-
ház, 2010-02-17. Ugyanerről: Középeurópai kisebbségkutató műhely – 
civilszervezeti keretek között. In: (Kolláth Anna – Gróf Annamária 
szerk.): Szépbe szőtt hit… Köszöntő könyv Varga József tiszteletére. Ma-
ribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszék – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Maribor–Lendva, 
2011. 234–244. pp.

205. Akikért nem szól a harang. Vészjelzések egy süllyedő hajóról = Honisme-
ret, XXXVIII., no. 2. (2010. ápr.), 40–46. pp. és Horvátországi Magyar-
ság, 2010, no. 6., 21–32. pp.

206. Lobogó őrlángjaink a nyugati végeken = Honismeret, XXXVIII., no. 3. 
(2010. jún.), 39–46. pp.

2012

207. Konzervatív gondolatok egy tabutémáról. Rasszizmus Magyarországon? 
= Rovátkák (Eszék), 2012. no. 1., 20–28. pp.

208. Hornyik Miklós (1944–2012) emlékére = Honismeret, XL., no. 3. (2012. 
jún.), 74–76. pp.

209. Venczel József és munkássága = Limes (Tatabánya), XXV., no. 4. (2012), 
II. kötet, 11–15. pp.

2013

210. „Polak, węgier, dwa bratanki”. A Magyarországi Lengyelség Múzeuma és 
Levéltára helye és pozíciója a magyarországi nemzetiségi kulturális intéz
mények között, valamint a gyűjtemény szerepe a történelmi lengyel–ma
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gyar kapcsolatok elmélyítésében és a magyarországi lengyelek kulturális 
örökségének megőrzésében = Honismeret, XLI., no. 5. (2013. okt.), 57–60. 
pp. és In: (Dr. Székely András Bertalan szerk.): Válogatás a magyaror-
szági nemzetiségek néprajzi köteteiből 7., Magyar Néprajzi Társaság, 
Budapest, 2014. 255–260. pp.

211. Száz éve született Venczel József, az erdélyi szociológia úttörője = Hargita 
Népe (Csíkszereda) XXV., no. 208. (2013. okt. 31.), 7–8. pp. (Szekeres 
Adorján interjúja dr. Székely András Bertalan művelődésszociológus-
sal.) Ugyanerről ld. még: A hídszereptől a venczeli alapelvekig = Krónika 
(Kolozsvár) XV. no. 212. (2013. nov. 1–3.), 14–15. pp. (Szekeres Adorján 
beszélgetése Székely András Bertalan budapesti művelődésszociológussal.)

2014

212. Venczel József centenáriumára = Honismeret XLII., no. 1. (2014. febr.), 
6–10. pp.

213. Nemzetiségekért Díj 2013 = Barátság XXI., no. 1. (2014. febr. 15.), 7744–
7748. pp.

214. Venczel József máig ható munkásságáról és középeurópai közös dolga
inkról. Szekeres Adorján beszélgetése dr. Székely András Bertalan műve
lődésszociológussal = Székelyföld (Csíkszereda) XVIII., no. 4. (2014. áp-
rilis), 96–106. pp.

215. Népben, nemzetben gondolkodó, rendíthetetlen őrálló. Emlékezéstöredé
kek Hegedűs püspök úrról = Muravidék 23–24 (2014), 20–23. pp.

216. Kezdeményezés a magyarörmények ismertebbéé tételéért = Muravidék 
25. (2015), 56–61. pp. és Esztergom és Vidéke, Új sorozat IV., no. 2. 
(2016/2), 44–47. pp.

2016

217. Ördögvisszaváltozás Csíkban – a magyarörmény patriotizmus fölöttébb 
tiszteletre méltó voltáról a Kárpátmedencében = Székelyföld (Csíkszere-
da), XX., no. 2. (2016. február), 111–135. pp.

218. „A magyarországi nemzetiségek néprajza” legújabb köteteiről = Barátság 
XXIII., no. 4. (2016. szept. 15.), 8669–8662. pp.

2017

219. Pável Ágoston, a „hídépítő” = Barátság XXIV., no. 1. (2017. febr. 15.), 8861–
8865. pp.

220. Vallás és hazafiság az erdélyi magyarörmények önazonosságában = 
Zempléni Múzsa XVII. no. 4. (2017. tél), 24–31. pp.



K  276  L

E) Szakcikkek, publicisztikai írások, alkalmi beszédek, 
versek, recenziók, nyilatkozatok

1978

221. Műveltségi őrjárat a Műegyetemen I. = A Jövő Mérnöke, XXV., no. 5. 
(1978. febr. 18.), 4. p.

222. Általános műveltség és mérnökképzés. Egy felmérés tanulságai = Magyar 
Nemzet, XXXIV., no. 51., (1978. márc. 1.), 8. p.

223. Műveltségi őrjárat a Műegyetemen II. = A Jövő Mérnöke, XXV., no. 8. 
(1978. márc. 11.), 4. p.

224. Műveltségi őrjárat a Műegyetemen III. = A Jövő Mérnöke, XXV., no. 13. 
(1978. ápr. 15.), 4. p.

225. Műveltségi őrjárat a Műegyetemen IV. = A Jövő Mérnöke, XXV., no. 14. 
(1978. ápr. 22.), 5. p.

1979

226. If = A Jövő Mérnöke, XXV., no. 20. (1978. jún. 3.), 4. p.
227. Láttuk Malbork várát = A Jövő Mérnöke, XXVI., no. 23. (1979. szept. 1.), 

5. p.
228. Gazdasági elmaradottság és kiút KeletEurópában = A Jövő Mérnöke, 

XXVI., no. 34. (1979. nov. 17.), 3. p.
229. Árva Bethlen Kata = A Jövő Mérnöke, XXVI., no. 35. (1979. nov. 24.), 2. p.

1980

230. Amikor = A Jövő Mérnöke, XXVII., no. 26. (1980. szept. 16.), 4. p.
231. A sirály = A Jövő Mérnöke, XXVII., no. 26. (1980. szept. 16.), 4. p.
232. Bethlen Gábor és az európai történelem =BME Karima, VIII., no. 12. 

(1980. nov. 5.), 8. p.

1981

233. Fafaragó Hevesen. Az R klub szociológiai táborának szép programja volt 
= A Jövő Mérnöke, XXVIII., no. 3. (1981. jan. 31.), 4. p.

234. XXX = A Jövő Mérnöke, XXVIII., no. 21. (1981. aug. 15.), 6. p.
235. Újjáéledő tudományág = Magyar Nemzet, XXXVII., no. 197. (1981. aug. 

24.), 7. p.
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1982

236. Trencsényi Imre: A „másik” kultúráról = Népművelés, XXIX., no. 3. (1982. 
március), 26. p.

237. Középkeleteurópai Klub = Népművelés, XXIX., no. 10. (1982. október), 
14–15. pp.

238. Kulcsár Kálmán: A mai magyar társadalom = Hungarológiai Értesítő, IV., 
no. 1–4. (1982), 328–329. pp.

1983

239. Kalendáriumok Szlovákiából = Honismeret, XI., no. 2. (1983. ápr.), 55–57. pp.
240. Erzsébet = Fórum 20 (A Vásárhelyi Pál Kollégium jubileumi kiadványa), 

1983. ápr., 49–50. pp.
241. Új utakon a múzeumi közművelődés = Népművelés, XXX., no. 9. (1983. 

szeptember), 14–16. pp.
242. TKM Vándorkönyv. Első tapasztalataink a „Tájak–Korok–Múzeumok” új 

játékformájáról = Múzeumi Hírlevél, IV., no. 15. (1983), 1–3. pp.
243. Új mozgalom kezdetei = Honismeret, XI., no. 6. (1983. dec.), 39–40. pp.

1984

244. A hazai szlovénség első monográfiája. Mukicsné Kozár Mária kötete = 
Magyar Nemzet, XLVII., no. 109. (1984. máj. 11.), 8. p.

245. Tanácskozás az északkeletmagyarországi népi kölcsönhatásokról = 
Hungarológiai Értesítő, VI. (1984), no. 1–2., 295–296. pp.

246. Szlovéniai magyarok = Magyar Nemzet, XLVII., no. 163. (1984. júl. 13.), 9. p.
247. O ljudski kulturi Madžarov v Prekmurju = Narodne Novine, XXIX., no. 

30. (26. srpnja – jula 1984.), 8. p.
248. Bemutatjuk Ács Zoltánt = Könyvvilág, XXIX., no. 8. (1984. aug.), 9. p.
249. A falu a mai magyar társadalomban = Hungarológiai Értesítő VI. (1984), 

no. 3–4., 228–230. pp.
250. Varga Sándor – Pozsonec Mária – Pivar Ella: Hosszúfalu, Hodos és Lend

vahegy múltja és jelene = Hungarológiai Értesítő VI. (1984), no. 3–4., 
275–276. pp.

251. About the folk culture of Hetés and Őrség = Karikázó (Hungarian Folklo-
re Newsletter – Bogota, N. J., USA), X., no. 2. (October, 1984), 13–15. pp.

252. Narodnosti v zgodovini Madžarske. O knjigi Zoltána Ácsa = Narodne No-
vine, XXIX., no. 43. (25. listopada – oktobra 1984.), 8. p.
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253. Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Ács Zoltán kötete = Magyar 
Nemzet, XLVII., no. 252. (1984. okt. 26.), 8. p.

254. Népi kölcsönhatások = Nő (Pozsony), XXXIV., no. 47. (1984. nov. 20.), 18. p.
255. (Dr. Bedécs Gyulával:) Helytörténeti kiadványok a Muravidékről = Hon-

ismeret, XII., no. 6. (1984. dec.), melléklet 6–8. pp.

1985

256. Prva monografija Slovencev na Madžarskem = Narodni Kalendar 1985. 
148–150. pp.

257. A sorsközösség tudatosítása = Napjaink, XXIV., no. 1. (1985. január), 34. p.
258. O Illyésu v Sloveniji = Narodne Novine, XL., no. 12. (21. ožujka – marta 

1985.), 8. p.
259. Două opere postume de Gábor G. Kemény = Foaia Noastră, XXXV., no. 21. 

(24. mai 1985.), 6. p. Magyarul: A dunai mikrokozmosz. Kemény G. Gábor 
kiadatlan írásai = Magyar Nemzet, XLVIII., no. 193. (1985. augusztus 17.), 
6. p.

260. Nemzetiségi múzeumok és honismereti munka hazánkban = Magyar 
Nemzet, XLVIII., no. 142. (1985. június 19.), 6. p.

261. Nemzetiségi múzeumügy és honismereti munka Magyarországon = ÁGK 
Híradó, 1985/1, 11–13. p.

262. Muzeele de naţionalitate şi activitatea cercetărilor locale în Ungaria = Fo-
aia Noastră, XXXV., no. 25. (21. iunie 1985.), 3. p.

263. NationalitätenMuseumwesen und Heimatkundetätigkeiten in Ungarn = 
Neue Zeitung, XXIX., no. 27. (6. Juli 1985.), 1–2. pp.

264. Előkészületek a Pável Ágostoncentenáriumra = Magyar Nemzet, XLVI-
II., no. 172. (1985. július 24.), 6. p.

265. Národnostné múzejnictvo a vlastivedná činnosť v MĽR = Ľudové Noviny, 
XXIX., no. 30. (25. júla 1985.), 3. p.

266. Priprave na stoltetnico rojstva Avgusta Pavla = Narodne Novine, XL., no. 
31. (21. kolovoza – avgusta 1985.), 8. p.

267. Einführung des zweisprachigen Unterrichts beschleunigen. Sitzung des 
Nationalitätenausschusses der Baranya = Neue Zeitung, XXIX., no. 39. 
(28. Sept. 1985), 1–2. pp. Magyarul: Nemzetiségi bizottsági ülés Baranyá
ban = Magyar Nemzet, XLVIII., no. 229. (1985. szeptember 30.), 6. p.

268. Der DonauPatriotismus im ungarischen öffentlichen Denken = Panno-
nia (Wien), XIII., no. 3–4. (1985), 37–38. pp. Rövidítve: DonauPatriotis
mus im öffentlichen Denken = Budapester Rundschau, XIX., no. 43. (28. 
Okt. 1985) [Gekürzt aus Pannonia 3–4/1985.]

269. Nemzetiségek a történelmi Magyarországon = Tudomány, I., no. 3. (1985), 
54–56. pp.
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270. Záhony Éva: A romániai magyar szépirodalom a két világháború között, 
1919–1944 = Könyvvilág, XXX., no. 12. (1985. dec.), 43. p.

271. O skupni slovenskomadžarski raziskavi narodnosti = Slovenski Koledar 
1986. Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 
1985. 69–71. pp.

272. Muravidék. Történelminéprajzi vázlat egy magyar szórvány életéről = 
Naptár 1986. Pomurska založba, Murska Sobota, 1985. 61–68. pp.

1986

273. Újabb adalék önismeretünkhöz = Napjaink, XXV., no. 1. (1986. jan.), 30. p.
274. Magyar könyvtárosok a nagyvilágban = Honismeret, XIV., no. 1. (1986. 

febr.), 58–59. pp.
275. Varga Sándor: Vlaj Lajos életútja = Életünk, XXIII., no. 3. (1986. márc.), 

284–285. pp.
276. Két nemzetiségi bibliográfiáról = Honismeret, XIV., no. 2. (1986. ápr.), 

61–62. pp.
277. A magyarországi szlovének naptára = Magyar Nemzet, XLIX., no. 84. 

(1986. ápr. 10.), 6. p.
278. Záhony Éva: A romániai magyar szépirodalom a két világháború között, 

1919–1944 = Nyelvünk és Kultúránk 63. (1986. jún.), 89–90. pp.
279. Életmű a „hídverés” jegyében. Pável Ágoston emlékére = Magyar Nemzet, 

XLIX., no. 202. (1986. aug. 28.), 4. p.
280. Kemény G. Gábor posztumusz művei = Honismeret, XIV., no. 5. (1986. 

okt.), 71–72. pp.
281. Pável Ágoston, a „hídépítő” = Újvidéki Rádió „Elmélet és gyakorlat” c. 

műsora, 1986. nov. 6.
282. Tízezer lélek üzenete. A szlovéniai magyar kultúra napjai Szombathelyen 

= Magyar Nemzet, XLIX., no. 271. (1986. nov. 18.), 6. p.
283. Pável Ágoston születésének 100. évfordulója = Könyvtáros, XXXVI., no. 

12., (1986), 750. p.

1987

284. A lokálpatriotizmus dícsérete = Magyar Nemzet, L., no. 9. (1987. jan. 12.), 8. p.
285. Pável Ágoston válogatott műfordításai és versei = Könyvvilág, XXXII., 

no. 1. (1987. jan.), 29. p.
286. A Pável Ágostoncentenárium eseményei = Honismeret, XV., no. 1. (1987. 

febr.), 59–60. pp.
287. Nemzetiségtörténeti freskó dióhéjban = Újvidéki Rádió „Új könyv – új 

írás” című műsora, 1987. febr. 9.
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288. Naptár – Letopis madžarov v Sloveniji = Narodne Novine, XLII., no. 8. 
(19. veljače – februara 1987.), 8. p. Magyarul: A szlovéniai magyarok 
szemléje = Magyar Nemzet, L., no. 72. (1987. márc. 26.), 6. p.

289. Egy lengyel származású tipográfus család a középkori Magyarországon = 
Honismeret, XV., no. 2. (1987. ápr.), 16–17. pp.

290. A „homo moralis” köszöntése. Gáll Ernő születésnapjára = Újvidéki Rádió 
„Könyvek, írók, emberek” című műsora, 1987. máj. 15.

291. A magyarországi szlovének kulturális életéről = Képes Ifjúság [Újvidék], 
XLII., no. 1846. (1987. okt. 7.), 16–17. pp.

292. Öt nemzetiség találkozója. Bolzano 1987 = Magyar Nemzet, L., no. 293. 
(1987. dec. 12.), 9. p. Németül: Nationalitätentreffen in Südtirol = Neue 
Zeitung, XXXI., no. 50. (12. Dezember 1987), 7. p.

293. Széchenyi Társaság és Alapítvány Budapesten = Naptár 1988. Pomurska 
Založba, Muraszombat, 1987. 87–89. pp.

1988

294. A megmaradás esélyei. Nemzetiségi lét és társadalom = Magyar Nemzet, 
LI., no. 19., 9. p. [Dénes D. Istvánnak adott interjú]

295. Srečanje narodnosti v Južnem Tirolu = Narodne Novine, XLIII., no. 7. (18. 
veljače – februara 1988.), 16. p.

296. A magyar–szlovén közös nemzetiségkutatásról = Magyar Televízió „A hét” 
című műsora, 1988. ápr. 10.

297. A jugoszláv nemzetiségpolitikáról = Magyar Televízió „A nyelv világa” 
című műsora, 1988. máj. 29. (interjú)

298. Duhovno ozadje madžarsko–slovenskih odnosov = Narodne Novine, XLI-
II., no. 14. (7. travnja – aprila 1988.), 16. p. Magyarul: Magyar–szlovén 
szellemi kapcsolatok = Napjaink, XXVII., no. 6. (1988. jún.), 6. p.

299. Múzeumi töprengések Lendván = Népújság (Muraszombat), XXII., no. 
35., (1988.) 5. p.

300. A híd a gyakorlatban = Népszabadság, XLVI., no. 143. (1988. jún. 16.), 7. p. 
301. A horvátországi magyarok művelődési életéről = Zágrábi Rádió magyar 

adása (Eszék), 1988. szept. 29. (interjú)
302. Etnički procesi, autonomija, politika prema nacionalnim manjinama = 

Narodne Novine, XLIII., no. 39. (29. rujna – septembra 1988.), 3. p. Ma-
gyarul: Etnikai folyamatok, nemzetiségpolitika = Üzenet (Szabadka), 
XVIII., no. 10. (1988. okt.), 753–755. pp. és Újvidéki Rádió „Új könyv, új 
írás” c. műsora, 1988. nov. 21.

303. Venczel József társadalomtudományi munkásságáról = Magyar Rádió 
„Mindennapi irodalmunk”, 1988. okt. 29.
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304. Cselekvésre sarkalló megismerés. A Széchenyi Társaság hungarológiai 
munkacsoportjának terve = ef-lapok, no. 4–5., 1988. 30–31. pp.

305. Az együttélés kultúrája. Nemzetiségi Találkozó Svájcban = Magyar Nemzet, 
LI., no. 274. (1988. nov. 17.), 9. p. Szlovákul: Za kultúru spolunažívania. Ná
rodnostné stretnutie vo Švajčiarsku = Ľudové Noviny, XXXII., no. 48. (1. de-
cembra 1988.), 3. p. Németül: Für die Kultur des Zusammenlebens. Nationa
litätentreffen in der Schweiz = Neue Zeitung, XXXII., no. 49. ( 3. Dezember 
1988), 7. p. Horvátul: Narodnostni susrec u Švicarskoj. Za kulturu koegzis
tencije = Narodne Novine, XLIV., no. 2. (12. siječnja – januara 1989.), 6. p.

1989

306. Egy kalendárium évfordulójára. Harmincéves a szlovéniai magyarok 
szemléje = Újvidéki Rádió „Könyvek, írók emberek” című műsora és 
Üzenet (Szabadka), XIX., no. 3. (1989. márc.), 235–237. pp.

307. Hidak a Murán. Szlovéniai magyar és szlovén napok Zalaegerszegen = 
Magyar Nemzet, LII., no. 80. (1989. ápr. 7.), 4. p. Szlovénül: Mostovi na 
Muri. Dnevi Madžarov in Slovencev iz Slovenije = Narodne Novine, XLIV., 
no. 18. (4. svibnja – maja 1989.), 15–16. pp.

308. A Muratáj köszöntése = Magyar Nemzet, LII., no. 120. (1989. máj. 25.), 6. p. 
Szlovénül: Pozdrav reviji Muratáj – novi reviji za leposlovje in kulturo 
Madžarov iz Prekmurja = Narodne Novine, XLIV., no. 22. (1. lipnja – juna 
1989.), 16. p.

309. Nemzetiségi önszervezés. Korai még törvényt alkotni = Magyar Nemzet, 
LII., no. 156. (1989. júl. 6.), 6. p.

310. A Széchenyi Társaság = Honismeret, XVII., no. 4. (1989. aug.), 29. p.
311. A hazai nemzetiségek főbb gondjai és a velük kapcsolatos teendők = Dá-

tum (Szekszárd), I., no. 150. (1989. okt. 26.), 5. p.
312. A Szomszédos Országok Nemzetiségeinek XIV. Találkozója, Sopron, 1989 

= Magyar Televízió „TV Magiszter” c. műsora, 1989. nov. 5. (szaktanács-
adó és riporter)

313. Sistergő irodalom = Könyvvilág, XXXIV., no. 11. (1989. nov.), 8. p.
314. Néprajzi bemutatóhelyek Bácstopolyán = Honismeret, XVII., no. 6. (1989. 

dec.), 79–80. pp.
315. Národnostnỳ tanečnỳ súbor Fakľa 30ročnỳ = Ľudové Noviny, XXXIII., 

no. 52. (28. decembra 1989.), 3. p. Horvátul: Obljetnica = Narodne Novi-
ne, XLV., no. 1. (4. siječnja – januarja 1990.), 2. p.

1990

316. (sz. b. monogrammal:) Patriotizmus – fundamentalista módra = Magyar 
Fórum II., no. 1. (1990. január 6.), 5. p.
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317. Irány: Európa. A szlovén átalakulás = Magyar Fórum II., no. 4. (1990. ja-
nuár 27.), 2. p.

318. Nemzetiségi jogok Szlovéniában. Előremutató életprogram kell a nemzeti 
tudatban = Magyar Fórum II., no. 5. (1990. február 3.), 11. p.

319. Gondolatok a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Közösség jubileumáról = 
Népújság (Muraszombat), XXIV., no. 12. (1990. márc. 30.), 4. p.

320. Madžarsko odlikovanje slovenski politični delavki = Narodne Novine. 
XLV., no. 15. (12. travnja – aprila 1990.), 11. p.

321. A szlovákiai magyar és a magyarországi szlovák történelemtankönyvek 
szemléletéről = Magyar Televízió „Tiszta szóval” című műsora, 1990. 
máj. 18.

322. Közös gondjaink kimondása. A magyar kisebbségpolitika új fejleményei
ről és a magyarországi délszlávok helyzetéről, pespektíváiról 1–2. = Kilátó 
[A Magyar Szó szombati magazinja] (Újvidék), XXIX., no. 29. (1990. júl. 
7.), 11. p. és no. 30. (1990. júl. 14.), 11., 14. p.

323. (Magyar Csanád írói néven:) Metamorphosis Voivodinae ’90 = Vajdaság. 
A Magyar Nemzet melléklete, LII., no. 165. (1990. júl. 16.), 1. p.

324. Interjú Varga Sándor szlovéniai nemzetiségpolitikussal = Magyar Televí-
zió „Tiszta szóval” című műsora, 1990. dec. 14.

325. Szlovén miniszter Budapesten = Naptár 1991. A szlovéniai magyarok szem-
léje. Pomurska založba, Murska Sobota, 1990. 65–71. pp. Szlovénül: Obisk 
slovenskega ministra v Budimpešti = Slovenski koledar 1991. Demokratič-
na zveza južnih Slovanov na Madžarskem, Budapest, 1990. 76–80. pp.

326. Karácsony, család, szeretetóhajtás = Hét (Pozsony), XXXV., no. 51. (1990. 
dec. 21.), 14–15. pp.

1991

327. Beköszöntő szavak = A Széchenyi Társaság Füzetei, I., no. 1. (1991.), 3–5. pp.
328. A szót értés és a megmaradás követelménye. Egyetemes magyar kötődé

sek, anyanemzeti kapcsolatok – Vallás és egyház a jugoszláviai magyar
ság életében = Kilátó [A Magyar Szó szombati magazinja] (Újvidék), 
XXX., no. 7. (1991. febr. 2.), 1. p.

329. Mindig is középeurópaiak voltunk = Népszava, CXIX., no. 46. (1991. febr. 
23.), 6. p.

330. Magyar honismeret határainkon túl = Magyar Fórum III., no. 13. (1991. 
márc. 28.), 7. p.

331. (Novak Császár Jolán interjúja:) Egy kezdet, amelyet folytatni kell = 
Népújság (Muraszombat), XXXV., no. 14. (1991. ápr. 12.), 5. p.

332. A Széchenyi Társaság múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Rubovszky András 
főtitkárral beszélget Székely András Bertalan = A Széchenyi Társaság Fü-
zetei, I., no. 2. (1991), 3–8. pp.
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333. Hont lelni a hazában. Elhangzott a révkomáromi (Szlovákia) ünnepi megem
lékezésen 1991. március 15én = A Széchenyi Társaság Füzetei, I., no. 2. (1991), 
44–47. pp. Részletek: Rákóczi-Hírvivő, II., no. 2–3. (1991. júl.), 28–29. pp.

334. Évfordulós számunk elé = A Széchenyi Társaság Füzetei, I., no. 3. (1991), 
3–4. pp.

335. (Garzó Ferenc interjúja:) Vállalkozás tolmács nélkül. A magyarság össze
fogása a piacgazdaságban = Népszava, CXIX, no. 101. (máj. 2.), 2–3. pp.

336. Mécsvilág = Magyar Nemzet, LIV., no. 110. (1991. máj. 13.), 5. p. Más címen: 
Egy új dimenzió: Kisebbség és gazdaság = Szabad Földműves Újság (Pozsony), 
I., no. 71. (1991. máj. 14.), 5. p. Németül: Eine neue Dimension. Minderheit und 
Wirtschaft = Stadium (Budapest), IV., no. 3. (1991. Herbst), 18–20. pp.

337. Lappsors – testvérsors = Szabad Földműves Újság (Pozsony), I., no. 97. 
(1991. jún. 13.), 5. p. és más címen: Mécsvilág = Magyar Nemzet, LIV., no. 
138., (1991. jún. 14.), 5. p.

338. A jugoszláviai válság történelmi gyökereiről = Nap TV, 1991. július 2.
339. Cselekvő tudományt! = Magyar Nemzet, LIV., no. 168. (1991. júl. 19.), 12. p.
340. A szerb nyelvhasználati törvényről = Magyar Televízió „Esti egyenleg” 

című műsora, 1991. július 24.
341. Délvidéki magyar hitélet = Erdélyi Magyarság, II., no. 7. (1991. aug.), 8. p. 

Utánközlés In: (Mátyás B. Ferenc szerk.): Erdélyi Magyarság antológia 
1990–1991. Primor Kiadó, Bp., 1993., 266. p.

342. A Hunyadi Szövetség céljairól, feladatairól = Magyar Rádió „Szülőföl-
dünk” című műsora, 1991. aug. 29.

343. Magyarok a polgárháborúban = Limes, I., no. 1. (1991. szept.), 44–45. pp.
344. Együtt a déli magyarokért = Pesti Hírlap, II., no. 223. (1991. szept. 23.), 5. p. 

és Naptár 1992. A szlovéniai magyarok évkönyve. Szlovéniai Magyar 
Írócsoport, Lendva, 1991. 90–99. pp.

345. A Hunyadi Szövetség a vajdasági, a horvátországi és a szlovéniai magya
rokért = Magyar Fórum, III., no. 40. (1991. okt. 3.), 7. p.

346. (Kolozsvári Sinkó Zoltán interjúja:) Ismét a nagyhatalmi érdekek döntenek. 
„Ez egy hadüzenet nélküli, területszerző háború.” Jugoszlávia = Napló 
(Veszprém), 1991. nov. 9. és Magyar Képes Újság (Eszék), XL., no. 41. 
(1991. dec. 26.), 14. p. 

347. A jugoszláviai magyarokról = ORF magyar adása (Kismarton), 1991. nov. 19.
348. (Ónodi János interjúja:) Volt egyszer egy Jugoszlávia. Beszélgetés dr. Székely 

András Bertalannal = OrszágHatár Magazin, XLVI., no. 48. (1991. dec. 2.), 
4–5. pp.

349. A jugoszláviai magyarság helyzetéről és a Hunyadi Szövetség célkitűzése
iről = Szabad Európa Rádió „Lármafa” című műsora, 1991. dec. 7.

350. A Hunyadi Szövetség első negyedévéről = Hunyadi Hírlevél I., no. 1. (1991. 
dec.), 1–5. pp.
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1992

351. (Névaláírás nélkül:) A baranyai őrtálló = Magyar Fórum, IV., no. 2. (1992. 
jan. 9.), 7. p. és Kanizsai Figyelő (Magyarkanizsa), II., no. 23. (1992. jan. 
16.), 3. p. és Bécsi Napló XIII., no. 1–2. (1992. jan–febr.), 12. p.

352. Interjú a volt Jugoszlávia magyarságának helyzetéről = Magyar Rádió 
„Szülőföldünk” című adásának „Közös hullámhossz” műsora, 1992. jan. 12.

353. Vétek volna, ha megszűnne = Pesti Hírlap, CLI., no. 1. (1992. febr. 8.), 16. p.
354. A diófaültető dicsérete = Muratáj, 1992, no. 1–2, 75–76. pp.
355. A legkisebb síp = Szivárvány (Chicago) XIII., no. 37. (1992/2), 67. p.
356. Szlovéniai magyar kiséletrajzok = Szivárvány (Chicago) XIII., no. 37. 

(1992/2), 115–117. pp.
357. (Náray Éva interjúja:) Új alapokra épülő kapcsolatok = Magyar Szó (Újvi-

dék), XLIX., no.    (1992. máj. 24.), 15. p.
358. (Dezső János interjúja:) Hol döntenek a sorsukról? Vajdasági magyarok = 

Magyar Újság – Szülőföldünk (Budapest), II., no. 7–8. (1992. júl–aug.), 12. p.
359. A Hunyadi Szövetség = Világszövetség, I. no. 1–2. (1992. aug. 15.), 31. p.
360. Kisebbségnek lenni nem sors, hanem feladat. Magyarközi tanácskozás = 

Világszövetség, I., no. 6. (1992. okt. 15.), 14. p.
361. Közös gondok – kisebbségben. Nemzetiségek találkozója – tizenhetedszer 

= Világszövetség, I., no. 8. (1992. nov. 15.), 14. p. 

1993

362. Áttekintő = OrszágHatár Magazin, XLVIII., no. 19. (1993. máj. 10.), 4–5. pp.

1994

363. Sožitje je lahko tudi takšno = Madžarska – vaša soseda [A Bank & Tőzsde 
című hetilap szlovén nyelvű melléklete] Bp., 1994. 12. p.

364. Modellértékű megállapodás. Magyar–szlovén egyezmény – Bíztató lépé
sek = Heti Magyarország, XXXII., no. 8. (1569.) (1994. febr. 25.), 26. p. és 
Népújság (Lendva), XXXVIII., no. 12. (1994. márc. 25.), 14. p.

365. Magyar–szlovén kisebbségpolitikai tárgyalások = Népújság (Lendva), 
XXXVIII., no. 9. (1994. márc. 4.), 20. p.

366. (Dezső János interjúja:) A szlovén példa. Ahol tilos az etnikai átrendezés 
= Magyar Újság – Szülőföldünk, IV., no. 5. (1994. máj.), 7. p. Részlete = 
Népújság (Lendva), XXXVIII., no. 21. (1994. máj. 27.), 13. p.

367. Magyarok Szlovéniában = Kárpát-medencei Kapcsolatok. Kulturális hír-
levél (Budapest), I., no. 2., 8–9. pp.

368. Interjú „A Rábától a Muráig” című könyvem szlovén nyelvű kiadásáról = 
Magyar Televízió „Slovenski utrinki” című műsora, 1994. okt. 22.
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1995

369. Kellenelennivilág. (Egy mesekönyv margójára) = Közlemények. Erdélyi 
Magyarok Egyesülete (Bécs), 1995, no. 2. (Nyár 1995), 5. p.

370. Stipkovits Ferenc: Szlovének a Rábamentén – Porabski slovenci = Vasi 
Szemle, XLIX, no. 3., 462–463. pp.

371. Magyar költő a szlovén tengermelléken = Új Horizont, XXIII., no. 4–5. 
(1995. júl–aug–szept.), 72–73. pp.

372. (Klamár Zoltán interjúja:) Az ismeretlen ismerősünk = Új Kanizsai Újság 
(Magyarkanizsa), II., no. (33.) 21. (1995. szept. 28.), 4. p.

1996

373. Kedves Barátaim! = Napló (Újvidék), VII., no. 366. (1996. jún. 11.), 7. p. 
374. Délvidéki sors – képben, szoborban = Barátság, III., no. 4. (1996. szept. 

15.), 1434. p. és Magyar Fórum, VIII., no. 41. (1996. okt. 10.), 10. p.
375. GálfyBódi Tamás: Az ezerbundás kis szörnyeteg = Honismeret XXIV., 

no. 5. (1996. okt.), 97–98. pp.
376. Mocsáry Díj ’96. Utasi Jenő (Délvidék) laudációja = Napló (Újvidék), VII., 

no. 44. (1996. nov. 6.), 11. p. Utánközlés = Orbis (Kanizsa), I., no. 3–4. 
(1996. dec.), 52. p. és Világlap I., no. 9 – II., no. 1. (dec. – 1997. jan.), 71–72. 
pp.

377. A Mocsárydíj 1996. évi kitüntetettjei = Világlap I., no. 9 – II., no. 1. ( 1996. 
dec. – 1997. jan.), 70. p.

378. Možnosti za obstanek manjšine v velemestu (Poročilo o začeti raziskavi) 
In: Slovenski koledar 1997. Letopis Slovencev na Madžarskem. Szent-
gotthárd, 1996, 50–54. pp. Magyarul: A kisebbségi megmaradás esélyei a 
nagyvárosban. (Beszámoló egy megkezdett kutatásról) In: (Eperjessy 
Ernő, Grin Igor, Krupa András szerk.): Az együttélés évezrede a Kár-
pát-medencében. Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba–Debrecen, 
1998, 354–356. pp.

1997

379. Magyarok között a szlovéniai Ljubljanában = Nyugati Magyarság, XV., 
no. 4. (1997. ápr.), 8. p.

380. Baballa = Képes Ifjúság (Újvidék), LII., no. 2139. (1997. máj. 28.), 19. p.
381. Mindent a népéért. Negyedszázada hunyt el Venczel József = Ez a Hét, IV., 

no. 22. (1997. máj. 30.), 10–11. pp. és = Közlemények. Erdélyi Magyarok 
Ausztriai Egyesülete, X., no. 2. (1997. nyár), 5. p. 

382. Horvátországi magyar sors. Beszélgetés Pasza Árpáddal, a Horvátországi 
Magyarok Demokratikus Közössége elnökével = Nyugati Magyarság, 
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XV., no. 6. (1997. jún.), 11. p. és Horvátországi Magyarság, IV., no. 8. 
(1997. aug.), 8–15. pp.

383. Quo vadis, Délvidék? A huszonnegyedik órában = Magyar Fórum, IX., no. 
23. (1997. jún. 5.), 11. p.

384. A hazai nemzettudat zavarairól = Demokrata, IV., no. 33. (1997. aug. 14.), 
24–26. pp.

385. Eszméltető örökség. Venczel Józsefről s a művészet értelméről, egy kiállí
tás ürügyén = Erdélyi Magyarság, VIII., no. 31. (1997. júl–aug–szept.), 
33–34. pp. és Horvátországi Magyarság, IV., no. 10. (1997. okt.), 6–10. pp.

386. (Pozsgay Imrével közösen:) A Szent László Akadémia programjáról =  
A Jövő Mérnöke, XLIV., no. 11. (1997. szept. 11.), 9. p.

387. Az 1997. évi Mocsárydíjasok = Kapu, 1997. 10. (okt.), 42. p.
388. A menekültek lelkésze = Kapu, 1997. 10. (okt.), 42–43. pp.
389. Veszélyeztetett nyáj pásztora = Horvátországi Magyarság, IV., no. 11. 

(1997. nov.), 3–9. pp.
390. Missziói lelkész = Reformátusok Lapja, XLI., no. 45. (1997. nov. 9.), 5. p.
391. Csak az idegen szép? = Magyar Demokrata, I., no. 9. (1997. nov. 13.), 25. p.
392. Venczel József, az erdélyi falumunka úttörője = Bartók Rádió „Teleobjek-

tív” című műsora, 1997. dec. 9.
393. Anyáink s a szép szó ünnepe = Honismeret, XXV., no. 6. (1997. dec.), 83–

84. pp.

1998

394. Harmadik félévünk indulása elé = Horvátországi Magyarság, V., no. 1–3. 
(1987. jan–márc.), 31–35. pp.

395. Honőrző = Nyugati Magyarság, XVI., no. 1–2. (1998. jan–febr.), 12. p.
396. Honismeret és honi történelem = Közös Út – Kethano Drom, VI., no. 1. 

(1998), 9–10. pp.
397. A nemzet emlékezete. Bemutatjuk az Országos Széchényi Könyvtárat = 

Várnegyed, III., no. 4. (1998. febr. 27.), 8–9. pp.
398. „Ökumenikus szellemben tudunk dolgozni…” Magyar iskola Bajorország

ban = Confessio, XXII., no. 1. (1998), 108–110. pp. Ugyanerről: Iskola a 
világban = Barátság V., no. 3. (1998. jún. 15.), 2148–2149. pp.

399. Isten legrégibb budai házában. Beszélgetés dr. Fábián Jánossal, a budavári 
Mátyástemplom plébánosával = Várnegyed, III., no. 5. (1998. márc. 13.), 
8–9. pp.

400. Honismeret – honszeretet = Várnegyed, III., no. 7. (1998. ápr. 10.), 8–9. pp.
401. Szekeres László halálára (1931–1997) = Honismeret, XXVI., no. 2. (1998. 

ápr.), 96–97. pp.
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402. „PestBuda régi látképei és egyéb ritkaságok” = Várnegyed, III., no. 11. 
(1998. jún. 5.), 4. p.

403. A HTMH hattyúdala = Nyugati Magyarság, XVI., no. 6. (1998. jún.), 11. p.
404. Civil kurázsi Erdélyben = Nyugati Magyarság, XVI., no. 9. (1998. szept.), 

6. p.
405. Székely fafaragó Széchenyicímere = Várnegyed, III., no. 12. (1998. jún. 

19.),8. p.
406. Kopjafa a határon túlról = Várnegyed, III., no. 19. (1998. okt. 23.), 11. pp.

1999

407. Sajtóviszonyainkról – határon túli magyaroknak = Nyugati Magyarság, 
XVII., no. 9. (1999. szept.), 11. p.

408. Lélekmadár a Küküllő mellől = Nyugati Magyarság, XVII., no. 10. (1999. 
okt.), 10. p.

409. Orvos a közélet sűrűjében = Kétnyelvűség, V., no. 4. (1998), 62–64. pp.
410. Kiss Ernő honvédtábornok példája = Erdélyi Örmény Gyökerek, III., no. 

33. (1999. november) és = Barátság, VI., no. 6. (november 15.)
411. Látogatás a Székelycsaládnál = Duna Televízió „Ha ketten vagy hár-

man…” című műsora, 1999. november 28.

2000

412. Sorskérdések orvosa = Orbis (Kanizsa, YU), V., no. 1–2. (2000), 48–49. pp.
413. Honismeret – határok nélkül = Magyar Református Nevelés, I., no. 7., 

21–22. pp. és = Honismeret, XXVIII., no. 5. (2000. okt.), 93–94. pp., to-
vábbá = Fasori Harangszó [A Budapest Fasori Református Egyházközség 
Hírmondója], Új folyam, no. 9–10. (2000. okt.), 8–9. pp.

414. A csepp a tengerért = Magyar Református Nevelés, I., no. 9. (2000), 13–14. 
pp. és Református Évkönyv 2001, Jugoszláviai Református Keresztyén 
Egyház, Újvidék, 2000. 109–114. pp.

2001

415. Honismereti tábor I–II. = Fasori Harangszó (Bp.), Új folyam, no. 14. (2001. 
okt.), 5–6. pp. és no. 15. (2001. dec.), 8. p.

416. Gömöri középkori templomok = Reformátusok Lapja, XLV., no. 46. (2001. 
nov. 18.), 4. p.

417. „…Legyek a szél, mely hordja a magot…” = Aracs (Szabadka), I., no. 2. 
(2001. nov. 20.), 73–74. pp.
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2002

418. Honismeret, határok nélkül – másodszor = Honismeret, XXX., no. 1. 
(2002. febr.), 96–98. pp.

419. Honismeret – ismét a határok felett = Honismeret, XXX., no. 6. (2002. 
dec.), 99–100. pp.

420. Faragott címerek = Fasori Harangszó (Bp.), Új folyam, no. 18. (2002. 
szept.), 15. p.

421. Kézszorítás az őrtállóknak = Új Magyar Képes Újság (Eszék), VII., no. 
44. (2002. nov. 14.), 7. p.

2003

422. A szivárványhíd alatt = Aracs (Szabadka), III., no. 1. (2003. febr. 20.), 78–
79. pp.

423. „Végvidéken, végveszélyben” = Aracs (Szabadka), III., no. 4. (2003. okt. 23.), 
97–98. pp. és = Nyugati Magyarság, XXII., no. 1–2. (2004. jan–febr.), 8. p.

2004

424. (Karácsony Zoltán interjúja) Bemutatjuk a Magyar–Szlovén Baráti Tár
saságot = Barátság, XI., no. 1. (2004. febr. 15.), 4196–4197. pp.

425. Az Európai Unió új tagországai. Szlovénia = Barátság, XI., no. 2. (2004. 
ápr. 15.), 4221–4223. pp.

426. Demeter Zayzon Mária két új kisebbségtudományi kötete = Honismeret, 
XXXII., no. 3. (2004. jún.), 128–129. pp.

427. Küzdelem nélkül nem megy [Székely András Bertalannal beszélget Szil-
ágyi Károly] = Nyugati Magyarság, XXII., no. 11. (2004. nov.), 7. p. és 
Küzdelem nélkül nem megy. Beszélgetés Székely András Bertalannal In: 
Szilágyi Károly: Szólnak, intenek, óvnak. Pannon-Kultúra, Bp., 2012, 
124–129. pp.

428. Lokális világok = Honismeret, XXXII., no. 6. (2004. dec.), 113–114. pp.

2005

429. Dunának, Oltnak egy a hangja… = Barátság, XII., no. 1. (2005. febr. 15.), 
4554. p. 

430. A prófétálás értelméről – a XXI. század elején = Aracs (Szabadka), V., no. 
1. (2005. márc. 15.), 90–91. p.

431. Negyedszázada hunyt el Regőczi Emil = Honismeret, XXXII., no. 2. 
(2005. ápr.), 22–23. pp.

432. Živeti skupaj – po evropsko = Porabje, XV., no. 5. (16. junija 2005), 2. p.
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433. Cselekvésbe vetett hittel = PoLíSz, 86. megjelenés (2005. júl.), 29–31. pp.
434. Haza a magasban. Magyar diákok a háborút szenvedett Délvidéken = Re-

formátusok Lapja, XLIX., no. 34. (2005. aug. 21.), 8. p. Rövidítve: Haza a 
magasban – honismereti tábor Eszéken = Fasori Harangszó [A Budapest 
Fasori Református Egyházközség Hírmondója], Új folyam, no. 30. (2005. 
szept.), 26. p. 

435. „Merjünk magyarok lenni” = Honismeret, XXXII., no. 4. (2005. aug.), 
39–40. pp.

436. Ρoзмышлeнія при чтениі pусинского ”Kалендаря–Αльманаха 2005” = 
Русинськый Світ – Ruszin Világ, II., no 24. (ceптембер 2005), 4–5. pp. 
Magyarul: Töprengések a ruszin kalendárium forgatása közben = Barát-
ság, XII., no. 5. (2005. nov. 15.), 4760–4761. pp.

437. A hazai nemzetiségek honismereti tevékenysége, kapcsolataik az anyaor
szággal = Honismeret, XXXII., no. 5. (2005. okt.), 63–64. pp.

438. Életmű a hidak jegyében. In memoriam Pável Ágoston = Barátság, XII., 
no. 6. (2005. dec. 15.), 4838–4839. pp.

439. Köszöntjük a nyolcvanesztendős Varga Sándort = Honismeret, XXXII., 
no. 6. (2005. dec.), 78–80. pp. és In: Naptár 2006. A szlovéniai magyarok 
évkönyve. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet – Magyar Nemzeti-
ségi Tájékoztatási Intézet, Lendva, 2005, 155–157. pp. Szlovénül: Pozdrav 
osemdesetnemu Sándorji Vargi. In: Slovenski koledar 2006. Zveza Slo-
vencev na Madžarskem, Monošter (Szentgotthárd), 2005, 60–62. pp.

440. A nemzet egységének megtestesítője. Pozsgay Imre Isaszegen = Lokálpat-
rióta (Isaszeg), I., no. 1. (2005. dec.), 4. p.

441. Nemzetpolitikából elégtelen. Gondolatok egy gyászos évforduló kapcsán 
= Lokálpatrióta (Isaszeg), I., no. 1. (2005. dec.), 5. p.

442. Életpályák – évfordulók = Muravidék, no. 9. (2005. dec.), 54. p.

2006

443. Magyar személyes krónikák Szlovéniából = Muratáj (Lendva), 2006, no. 
1–2., 166–169. pp. Ugyanerről: Göncz László: egy peremvidék hírmondói = 
Honismeret, XXXIV., no. 5. (2006. okt.), 106–107. pp.

444. Szociális és egyházpolitikai fórum = Lokálpatrióta (Isaszeg), II., no. 2. 
(2006. ápr.), 2–3. pp.

445. Akarunke magyar szolidaritást? = Lokálpatrióta (Isaszeg), II., no. 2. 
(2006. ápr.), 7. p.

446. A nemzetiségi néprajzi tanulmánykötetek jubileumára = Honismeret, 
XXXIV., no. 3. (2006. jún.), 111–113. pp.

447. Honismereti ülés Isaszegen = Isaszegi Hírek, XVIII., no. 7. (2006. júl.), 5. 
p. Ugyanerről: A Honismeret szerkesztő bizottságának kihelyezett ülése 
Isaszegen = Honismeret, XXXIV., no. 5. (2006. okt.), 86. p.
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448.  Az én hazám = Magyar Rádió Kossuth „Az én hazám” című műsora, 
2006. szept. 13.

449. „Embernek s magyarnak lenni…” = Unitárius Élet, LX., no. 5. (2006. 
szept–okt.), 18–19. pp.

450. Szivárvány Kárpátmedencei egünkön = Honismeret, XXXIV., no. 5. 
(2006. okt.), 93–95. pp. Ugyanerről: A Mezőség krónikása = Művészet és 
Barátai, XVII., no. 1. (2007. jan–febr.), 14–15. pp. és Visszatérés a szülő
földre = PoLíSz, 101. megjelenés (2007. febr.), 54–56. pp.

451. Tanulmányút és konferencia a magyar Holttengerért = Honismeret, 
XXXIV., no. 6. (2006. dec.), 96–98. pp.

2007

452. Nemzetiségi táj és népismertetők a reformkorban = Honismeret, XXXV., 
no. 2. (2007. ápr.), 88–91. pp.

453. Emlékezzünk Trianonra! = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, VI., no. 
6. (2007. jún.), 1. p.

454. Közös múlt, közös jövő? = Szó – Beszéd (Kishegyes, SRB), no. 50. (2007. 
szept.), 10–11. pp.

455. Egy hídverő a déli végekről. Szilágyi Károly „Mesélek egy tavaszról” című 
műfordításkötetéről = Barátság, XIV., no. 6. (2007. dec. 15.), 5530–5531. 
pp. Kötetben: Utószó. Egy hídverő a déli végekről. In: Mesélek egy tavasz-
ról. Szlovén, szerb és macedón elbeszélők. Szilágyi Károly műfordításai. 
Mackensen Kft., Bp., 2008. 249–251. pp.

2008

456. Megmaradni – anyanyelven = Szín, XIII., no. 1. (2008. febr.), 132–133. pp. 
és In: Zágorec-Csuka Judit: A családom anyanyelve a muravidéki ma-
gyarok identitása tükrében. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 
Pilisvörösvár, 2008. 93–95. pp.

457. Virágok, madarak, zene. Testvérmúzsák találkozása Zsombori Erzsébet 
világában = Szín, XIII., no. 1. (2008. febr.), 134–135. pp.

458. Ünnepi megemlékezés március 15én. Sorsközösségben = Szín, XIII., no. 2. 
(2008. ápr.), 130–132. pp. és Sorsközösségben = Aracs (Szabadka), VIII., 
no. 2. (2008. jún. 4.), 73–74. pp.

459. A reneszánsz és a Biblia jegyében = PoLíSz, 116. megjelenés (2008 júl–
aug.), 80–81. pp.

460. Testvérekkel az örömben = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, VII., no. 
9. (2008. szept.), 4. p.

461. Bevezető a Sáfár Színpad előadása előtt. A bábművészet, mint az evange
lizáció eszköze = Szín, XIII., no. 5. (2008. okt.), 101–102. pp. Rövidítve: A 
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bábművészet, mint az evangelizáció eszköze = Reformátusok Lapja, LII., 
no. 45. (2008. nov. 9.), 9. p.

462. Együtt jobb! = Barátság, XV., no. 6. (2008. dec. 15.), 5888–5889. pp. 
Ugyanerről: Együtt jobb! (Megnyitó beszéd) = PoLíSz, 121. megjelenés 
(2009. febr.), 12–13. pp.

463. Gyönyörűséges pillanatunk a XX. században: 1956 = PoLíSz, 120. megje-
lenés (2008 dec. – 2009. jan.), 9–11. pp.

2009

464. A Magyar Kultúra Napjának margójára = Közéleti Tájékoztató (Isaszeg), 
2009, no. 1., 3. p.

465. Hit és ecset szerencsés találkozása. Tárlat Belváros–Lipótváros Nemzeti
ségek Házában = Barátság, XVI., no. 1. (2009. febr. 15.), 5989–5990. pp.

466. Kerekasztalbeszélgetés a magyarországi nemzetiségi irodalmak helyze
téről. Dr. Székely András Bertalan bevezetője és kérdései = PoLíSz, 121. 
megjelenés (2009. febr.), 22–25. pp.

467. Lengyel Ferenc és Blagafordításai = Szín, XIV., no. 2. (2009. ápr.), 102–
103. pp.

468. Egy társadalomkutató művész kiállításának margójára. Mi minden fér 
meg egy személyben? = Szín, XIV., no. 2. (2009. ápr.), 126–127. pp.

469. Hagyomány és megújulás. (Illényi Mária interjúja Székely András Bertalan
nal.) = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, VIII., no. 5. (2009. máj.), 8–9. pp.

470. Pünkösd: a kereszténység és a magyar összetartozás ünnepe = Isaszeg 
Önkormányzati Tájékoztató, VIII., no. 5. (2009. máj.), 15. p.

471. A református templom jubileuma = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, 
VIII., no. 10. (2009. okt.), 7. p.

472. A huszonegy esztendős Muratáj köszöntése = Muratáj (Lendva), XXI., no. 
1–2. (2009), 22–24. pp.

473. A X. Kárpátmedencei református honismereti tábor = Honismeret, XXX-
VII., no. 5. (2009. okt.), 121–123. pp.

474. Csillagunk október huszonhárom (Részlet.) = Honlevél, V., no. 11. (2009. 
nov.), 19–20. pp.

475. Emléktábla a nyilas terror áldozatainak = Isaszeg Önkormányzati Tájé-
koztató, VIII., no. 11. (2009. nov.), 2. p.

476. Új középeurópai kulturális hídépítés. Feloldhatóe a kuruc–labanc ellentét 
a XXI. században? = Barátság, XVI., no. 5. (2009. nov. 15.), 6200–6201. pp.

477. December ötödike – szégyenpír az ötödik évfordulón = Közéleti Tájékoz-
tató (Isaszeg), 2009. dec., 1. p.

478. Hősök és Áldozatok Emlékparkja = Közéleti Tájékoztató (Isaszeg), 2009. 
dec., 1. p.



K  292  L

479. In memoriam unui prieten hungarus român = Cronica (Gyula), IX., no. 
29–30. (joi 17, 24 decembrie 2009), 14. p. Magyarul: Roxin László = Hon-
ismeret, XXXVIII., no. 2. (2010. ápr.), 99–101. pp.

2010

480. Aki jó hírünket viszi = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, IX., no. 2. 
(2010. febr.), 11. p.

481. Aktív „tót atyafiak” = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, IX., no. 2. 
(2010. febr.), 11. p.

482. Orbán a kívánatos közéletünkről és kultúránkról = Közéleti Tájékoztató 
(Isaszeg), 2010. márc., 2–3. p.

483. Egy kisebbségi kultúrakutató jubileuma = Honismeret, XXXVIII., no. 2. 
(2010. ápr.), 91–92. pp.

484. Élő és éltető örökségünk = Szín, XV., no. 2. (2009. ápr.), 98–99. pp.
485. Párhuzamosok találkozása – nem a végtelenben = Napút, XII., no. 6. 

(2010. júl–aug.), 119–122. pp.

2011

486. Őfelségéről, a Szent Koronáról Isaszegen = Isaszegi Önkormányzati Tá-
jékoztató, X., no. 1. (2011. jan.), 17. p.

487. Gratulálunk, Professzor Úr! = Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató, X., 
no. 3. (2011. márc.), 7. p.

488. A nemzetpolitika úttörője = PoLíSz, 132. megjelenés, hátsó borító
489. A lélek madarai = Művészet és Barátai, XXI., no. 2. (2011. márc–ápr.), 4–5. 

pp. Kötetben: A lélek madarai. Fenyvesvölgyiné Tóth Mária Zsuzsanna 
művészetéről. In (Végh József szerk. biz. vez.): A Kultúra Lovagrendje 
évkönyve 2012. Adianus Kiadó, Bp., 2012. 1995–1997. pp.

490. Tóth Árpádról – kicsit másképp. (Verseczki Evelin tudósítása és a dr. Szé
kely András Bertalannal készült interjú nyomán) = Isaszegi Önkormány-
zati Tájékoztató, X., no. 5. (2011. máj.), 8–9. pp.

491. Fehéren, feketén. Danis János fotókiállítása elé = Szín, XVI., no. 3. (2011. 
jún.), 72–73. pp.

492. A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör bemutatkozása = Isaszegi Önkormány-
zati Tájékoztató, X., no. 12. (2011. dec.), 10. p.

493. A balkániság dicsérete = Barátság, XVIII., no. 6. (2011. dec. 15.), 6981–
6982. pp.

494. Lokálpatrióta séta lakóhelyemen = Muravidék, no. 18. (2011), A fa kép-má-
sa, 22–23. pp.
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2012

495. Kálvintér = Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató, XI., no. 2. (2012. febr.), 
11. p.

496. Kisebbségekért Díj, 2011 = Barátság, XIX., no. 1. (2012. febr. 15.), 7024–
7027. pp.

497. Oszvald György: A tájképek muzsikája [Beszélgetés Sikierski Zenóbia 
festőművésszel és a kiállítását megnyitó dr. Székely András Bertalan-
nal.] = www.10kerkult.hu/Kiállítás, 2012. febr. 25.

498. Közös dolgainkról, Isaszegen = Zselízi Hírmondó/Želiezovský spravodaj-
ca (Zselíz, SK), XIII., no. 5. (máj 2012. május), 8. p.

499. Kettős hűségben = Muravidék, no. 19. (2012. jún.), 48–49. pp.
500. Következmények nélküli földrész? = Isaszegi Iránytű, 2012. júl., 6–7. pp.

2013

501. Egy melodráma margójára = Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, XVII., 
no. 197–198. (2013. júl–aug.), 21–23. pp.

502. Szerves egységben. Kiss György kiállítása a Belváros–Lipótvárosi Nemze
tiségek Házában = Barátság XX., no. 4. (2013. szept. 15.), 7614–7615. pp.

503. Magyar tavasz után magyar nyár reménye = Isaszegi Iránytű, 2013. okt., 
2–3. pp.

504. Mi az életet pártoljuk = Isaszegi Iránytű, 2013. okt., 6–7. pp.
505. Bronzba öntött irodalmi híd = Barátság XX., no. 5. (2013. nov. 15.), 7638–

7639. pp.

2014

506. A kommunizmus áldozatai = Isaszegi Iránytű, 2014. február, 7. p.
507. Hintsd az Igét, ne siránkozz! = Esztergom és Vidéke, Új sorozat II., no. 1. 

(2014/1), 43. p.
508. Művészettel a lélek egyensúlyáért = Művészet és barátai XXIV., no. 3. 

(2014. május–június), 9. p.

2016

509. Két csíki rendezvény a megmaradásunkért = Honismeret, XLIV., no. 1. 
(2016. febr.), 26–28. pp.

510. Szendrő Dénest Tóth Árpádemlékéremmel tüntették ki = Isaszeg Önkor-
mányzati Tájékoztató, XV., no. 6. (2016. jún), 6–7. pp.

511. Kedves Olvasónk! = Isaszegi Keresztalja, I. no. 1. (2016. szept.), 1. p.
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512. Állat és növénykert Isaszegen = Isaszegi Keresztalja, I. no. 1. (2016. 
szept.), 2. p.

513. A közös múltra, a közös gyökerekre kell építeni a közös jövőt!” Kárpátme
dencei együttélési konferencia = Honismeret XLIV., no. 5. (2016. okt.), 
86–88. pp.

514. A klímaváltozásról – másképp = Honismeret XLIV., no. 6. (2016. dec.), 99. pp.

2017

515. Pamätnik „bitke dvoch kráľov” = Ľudové noviny (Budapest), 2017. januuár 30. 
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24677-pamatnik-bit-
ke-dvoch-kra-ov

516. Népből és nemzetből fakadó művészet = Honismeret XLV., no. 1. (2017. 
febr.), 99–100.pp.

517. Munkánkról – dióhéjban = Isaszegi Keresztalja, II. no. 1. (2017. febr.), 2–3. p.

(A bibliográfiába került művek jegyzékét 2017. november 15én zártuk le.) 



K  295  L

identitásbeli, művészeti vonatkozá
saira, a kulturális interferenciáknak 
a megnyilvánulási formáira irányítja a 
figyelmet.

A szerző külön fejezetbe rendezte né
hány szintén határon túli tudomá
nyos és művészeti könyv olvasása 
közben szerzett benyomásait, szin
tén a Kárpátmedencei közösségi fe
lelősségérzettől áthatva.

„A kereszt alatt” alcím alá azokat az 
írásait sorolta, amelyeknek közép
pontjában kifejezetten a keresztény 
ihletettségű egyéni és közösségi élet
művek, teljesítmények állnak. Az ezt 
követő fejezetbe került a szerzőnek a 
test és a lélek összefüggéseit, és meg
nyilvánulásait boncolgató néhány sze
mélyes gondolatsora.

A kötetet függelék zárja, amelyben 
Ékes Ilona, a FideszKDNP volt ország 
gyűlési képviselője, Dr. Surján László 
korábbi miniszter, az Európai Parla
ment volt alelnöke és András Hanga 
kommunikációs szakember recenzál
ja Székely András Bertalan korábbi 
műveit. Ez a fejezet szerző rövid élet
rajzát követően a könyveit, szerkeszté
seit, tanulmányait, cikkeit tartalmazó 
bibliográfiát tartalmazza még.

A szerző köszönetét fejezi ki a kiadó
nak, a támogatóknak, a bevezető író
jának, a borító tervezőjének, a kötet 
műszaki szerkesztőjének és fotográ
fusának s mindazoknak, akik munká
jukkal, tanácsaikkal elősegítették a 
könyv megjelenését.
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„A hit: feladni mindazt, amit tudásnak gondolunk, és rá-
bízni magunkat arra, Aki ésszel megragadhatatlan. Az így 
megszületett új élet a kegyelem, a személyes megraga-
dottság állapota, amiben már nincs helye az ego  izmusnak, 
a vágyaknak, csak az önát adás nak és az engedelmesség-
nek. Amikor Isten ügyé  ért a Fiú feláldozása sem drága. És 
mégsem Ábrahám lesz, aki meghozza ezt az áldozatot, 
hanem Isten maga.”  

(Szalay Lajos)

„… az álmok a ’világkormányok’-ról, melyek felszabadítják 
a nacionalizmus rögeszméjébôl az embereket: gyermekes 
álmok. Az emberek nem akarnak ’világhazát’. Az emberek 
pontosan ilyen féltékeny, kicsinyes, emberi és elkülönzött 
hazákat akarnak; akik a hazákban élnek, a hazafiak, tehát 
az emberek.

… X. nem hisz többé a nemzetekben. A ’nagy egységek’ 
ideje következett el, nemzetek és osztályok feletti világkép 
kezd kibontakozni. Szótlanul hallgatom, valahogyan úgy, 
ahogy a panoptikumban bámészkodik, aki eltévedt oda és 
nézi a kétfejû borjút.

Igen, talán egy új, mindennél nagyobb mére tû szerencsétlen-
ség összetöri még mindazt, ami a nemzetekbôl és osztályok-
ból meg ma radt. De ez nem ’fejlôdés’ lesz, hanem cyánozás.

… a nyugati szellem mély válságon esik át, s nem tudom, 
a keletibb magyar szellem, minden nyugatias színezôdé-
sével nem táplálkozik-e ôsibb, ellenállóbb, válságot bíróbb 
tartalékokból, mint a mai Nyugat szelleme?

… Vad és keserû világ ez az itthoni. Ez a fôzet, magyarból, 
svábból, zsidóból, szlávból, milyen keserû fôzet! De ereje 
van, valóságos íze! Aki egyszer belekanalazott, minden 
más emberi kosztot diétásnak érez.”

(Márai Sándor)


