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Egy ember életútja kettõs. Egy a földi létében leledzik, a másik pedig odaát Isten tenyerében. Tovább: életrajz és Dr. 
Hegedûs Lóránt református püspök emlékezései Rakovszky József költõrõl.

Riasztó képek a magyar nyelv állapotáról…
Régi bölcsesség, hogy nyelvében él egy nemzet. Napjainkra azonban anyanyelvünket egyre inkább csúfítják oda nem 
illõ szavak, szólások, helytelenül használt nyelvtani szerkezetek. Épp ezért, mert anyanyelvünk kifejezésekben, 
szavakban oly gazdag és változatos, nem szabad hagynunk, hogy a magyar nyelvet egysíkúvá, ormótlanná tegye az a 
rohamos angolszász nyelvi térnyerés, amelynek általános jegyei az egyre inkább terjedõ indokolatlan és a helyes 
magyar viselkedésmódba oly sokszor bele nem illõ tegezésben fedezhetõ fel legelõször. Érdemes odafigyelnünk 
gömöri, barcasági, kárpátaljai és más, gyakran a szórványokban élõ magyar testvéreinkre, hogy milyen szépen, ízesen 
formálják éltetõ szavainkat.

Az 1956. október 23. kirobbant forradalom eseményei minden korosztályt érintett.

A világon mindenhol felfigyeltek szabadságharcunkra és az azt követõ véres megtorlásokra. Ezeknek a szívszorító 
eseményeknek állít most emléket börtönben és a nagyvilágban készült verseikben: Wittner Mária, Gérecz Attila, 
Kecskési Tollas Tibor, Márai Sándor, Rakovszky József, Zas Lóránt.

Cságoly Péterfia Béla: Az ártatlanul kivégzett medika, Tóth Ilona szelleme tovább él!

Elszakítva, de nem elfeledve! Állandó rovatunkban a békediktátummal elszakított területek költõit, íróit mutatjuk be 
mûveikben. Képben, rímben, prózában: gyönyörûségek a Kárpát-haza területérõl.
Bakos Kiss Károly egy ifjú költõ a kárpátaljai Beregújfaluból és Zonda Attila a somogyi Kislángon élõ, keményfejû 
székely író bemutatása szülõföldjük részletesebb megismertetésével és képeivel.

Csukás István: Erdélyi mondóka. Ötletes névtár versben.

Miért szép? Méltató sorok egy a világhálón található Nagy-Magyarországot bemutató fényképtárról.

Szózat
Ökomenikus, konzervatív irodalmi és társadalomkritikai 
folyóirat
Alapító: Rakovszky József
Fõszerkesztõ: Cságoly Péterfia Béla
szerkesztoseg@szozat.org

Munkatársak:
Cságoly Péterfia Béla
Homoly Erzsébet
Török István András
Törõcsik Attila
Zonda Attila



2.2009/10

A Jóisten kegyelmébõl néhány hete megismerkedtem a lassan egy éve szünetelõ Szózat havilap alapítójának, Rakovszky József 
özvegyével, Gál Zsuzsával. Beszélgetésünk közben, egy átvillanó gondolat hatására azt mondtam neki, majd mi folytatjuk! 
Most újra megjelentünk, egyelõre csak a világhálón, elektronikus formában, de az összes anyag pdf. formátumban 
kinyomtatható.

Remélem minél többen fognak olvasni minket. Értelemszerûen kicsit bõvebbek és színesebbek leszünk mint nyomtatásban, a 
mûvészi fotók mellett apróbb tartalmi változásokat is eszközöltünk. A havonta megjelenõ újság „belsõ” két oldala általában 
tematikus áttekintéssel jelenik majd meg. Az „utolsó oldal” pedig állandó rovatot tartalmaz majd a trianoni békediktátummal 
elszakított területek kevésbé ismert írói és költõi mûveinek bemutatásával és szûkebb pátriájuk leírásával. Nem feledkezünk 
meg ezek a lassan elfeledett tájegységek általános bemutatásáról sem, történelmi háttérrel. Utoljára, de nem utolsósorban 
kiemelten fontos feladatunknak tekintjük a magyar nyelv védelmét, nyelvünk értékeinek megóvását. Nem szakfolyóiratnak 
szánjuk, amit most közreadunk, inkább olyan hézagpótlónak, amely színesebb tartalma miatt általánosabb érkelõdésre is 
számíthat. Szeretnénk, hogy minél több középiskolában is tudjanak a Szózat folyóiratról, felkeltve ifjúságunk érdeklõdését. 
Sokan közülük csak iskolai kényszerbõl olvasnak szépirodalmi mûveket, neves magyar szerzõket sem ismernek.

A világháló segítségével talán sikerül beléjük oltani nemzetünk oly pótolhatatlan kincseinek megbecsülését, mint a nyomtatott 
könyvek, a szépirodalom és a választékos magyar nyelv szeretete. Ezután már minden rajtunk múlik.

Cságoly Péterfia Béla

Levél az olvasónak!

Rakovszky József kivételes személyiségében adott irodalmi tehetsége, költõi, mûfordítói és prózai gazdag és minõségi életmûve 
a magyar irodalom múlhatatlan értékû kincse. Intellektuális becsületessége, életének mindig tiszta és megvesztegethetetlen 
pályafutása, mélybõl magasba emelkedése önmagában tiszteletet érdemel  lankadatlan buzgóságával, emberi szociális-nemzeti 
elkötelezettségével, hátratételek csendes vállalásával s az igazságok szolid kimondásával, melyben a Szép: Igaz s az Igaz: Szép. 
A Tiszatáj, az Ország-Világ, a Székely Szó és Szózat címû magas színvonalú újságja közölték verseinek nagy számát, melyekben 
mindig tökéletes a tartalom-forma egység, lényegszerûség, szemléletesség és érzelmesség harmóniája. Olvasót és hallgatót 
megszólító ereje árnyalatos és telitalálatos egyszerre, világos kifejezésével, tökéletes rímképleteivel, mélyre hatoló egyszerre, 
világos kifejezésével, tökéletes rímképleteivel, mélyre hatoló tartalmával.  „Magyar Advent” kötete ezt minden darabjában 
tanúsítja.  Mûfordításainak értéke  „Háfiz: Sirász rózsái” kötetében  igazán méltó párja (felelõsen szólok!) legnagyobb 20. 
századi mûfordítóink alkotásainak, pedig õk nem akárkik! 

Mert: 
„Boldog szívében az, ki
Háfiz borára lel.
A halhatatlan Élet
Égig ragadja fel.” 
Háfiz

„A fekete lovag” címû regénye IV. László király tragikus korát idézi számunkra. A „Nagypéntek”címû az 1735-ös békési új 
kuruc felkelés történetét dolgozza fel. A „Mosoly-múzeum” legnagyobb történelmi személyiségeink anekdotás kötete, 
kézbevétel után letehetetlen. További megjelent írásait is említhetnénk.
Aki ily tehetséggel és munkálkodással (még rengeteg kiadatlan írása is van ilyen színvonalon!) vállalta életében a szerény 
csendességet, feltétlenül érdemli  minket minõsítve  emlékének méltó megörökítését.

Mint õmaga írta: 
„Nem vész el semmi, mely nemes, dicsõ,
Legyen bár szándék, tett vagy gondolat.
Öljék meg, nyomja sírját a nehéz kõ,
Feltámad az és diadalt arat.”

Hegedûs Lóránt
püspök

Ahogyan felejthetetlenül emlékezetemben él a költõ-barát: Rakovszky József



3.2009/10

Tényként szögezhetjük NEM SOK SIKERREL. A BAJT CSAK TETÉZI, 
le,  hogy fo lytonosan HOGY A MÁSODLAGOS NYELV, A TESTBESZÉD 
romlik , torzul a  mi  IS ANGOL-AMERIKAI IRÁNYT VETT: A KETTÕ 
egyedülállóan pontos és SZÁMNEVET MA LEGTÖBBEN NEM MAGYAR 
s z e m l é l e t e s  M Ó D R A ,  A  H Ü V E L Y K -  É S  A  
a n y a n y e l v ü n k .  A  MUTATÓUJJUKKAL, HANEM A MUTATÓ- ÉS A 
nyelvromlás legfõbb oka KÖZÉPSÕUJJUKKAL, V BETÛT FORMÁZVA 
a mai ,  úgynevezett  MUTATJÁK. MI AZ UJJAINKON VALÓ 
l i b e r á l i s o k  á l t a l  SZÁMOLÁST IS A HÜVELYKUJJUNKON 
i r á n y í t o t t  KEZDJÜK, DE EGYRE TÖBBEN, ANGOL-
ok ta tá sp ol it ik a.  Az  AMERIKAI MÓDRA, A MUTATÓUJJUKAT 
é r e t t s é g i  v i z s g a  NYÚJTJÁK KI ELÕSZÖR. EGYSZER A 
elér téktelenedet t ,  s  TELEVÍZIÓBAN EGY KVÍZMÛSOR-VEZETÕ, 
miközben a digitális PÁPÁBB AKARVÁN LENNI A PÁPÁNÁL, 
t á b l á k a t  e g e k i g  EGÉSZEN SZOKATLAN MÓDON A KISUJJÁN 
m a g a s z t a l j á k  a z  KEZDTE A SZÁMOLÁST.

oktatáspolitika nagyjai, a fõiskolára, egyetemre TOVÁBBI ROMLÁST OKOZ A REKLÁMOK 
jelentkezõk közül soknak gondot okoz pár sornyit SZÖVEGE, AMELYBEN A HANGSÚLY OLYKOR 
felidézni leghíresebb költõink valamelyikétõl. Magyar ERÕSEN ÉNEKLÕ, AKÁR LE IS LEHETNE 
Bálint, a néhány évtizede még méltán elismert hazai KOTTÁZNI. A RIPORTEREK IS GYAKRAN 
oktatás jelenlegi fõembere újabban még a ROSSZ HANGSÚLYOZÁSSAL TESZIK FEL A 
memoritereket  versek, szövegek kívülrõl való KÉRDÉST: "MIT AKAR EZZEL MONDANI?" 
megtanulásá t   i s  e l törö lné ,  miközben a  "MIBEN LÁTJA A BAJOK OKÁT?" SAJNÁLATOS, 
felnõttképzésben résztvevõ, írni-olvasni alig tudók HOGY A HIVATÁSOS BESZÉLÕK SEM ISMERIK 
számára elõírná a számítógépen való írni tudást. AZT AZ ALAPVETÕ SZABÁLYT, HOGY A 
 KÉRDÕSZÓVAL INDÍTOTT MONDATOKBAN, 
A Z  A N YA N Y E LV  R O M L Á S Á N A K  A Z  NAGYON KEVÉS KIVÉTELTÕL ELTEKINTVE, A 
OKTATÁSON KÍVÜL EGYÉB OKAI IS VANNAK: KÉRDÕSZÓ HANGSÚLYOZANDÓ. 
AZ IDEGEN, PÉLDÁUL ANGOL NYELVÛ 
BEFOLYÁS IS FOLYTONOSAN CSORBÍTJA Érdekes tapasztalatokat szereztem az elszakított 
NYELV I-SZELLEMI  ÉPSÉGÜNKET.  AZ területekrõl érkezõ magyarok beszéde hallatán. Az 
ÁRUHÁZBAN VÁSÁROLT VÉDÕKESZTYÛN erdélyiek szavai közé, ha nem is annyiszor, mint 
EZT LÁTOM: O.K., AMI JELENTHETI AZT IS, nálunk, be-beszûrõdik az idegen hatás. A tv-csatornát 
HOGY JÓL TETTED, HOGY EZT VETTED, MERT hallottam tõlük kanálisnak mondani  magyar fülnek 
EZ JÓ ÁRU; DE AZ IS LEHET, HOGY A PORTÉKA szokatlan, de egyébként megfelelõje a csatorna 
ÁTMENT A MINÕSÉGELLENÕRZÉSEN, ÉS A szónak.  Mondatalkotásuk,  hangsúlyozásuk 
KÉT BETÛ AZ ELLENÕR JÓVÁHAGYÁSÁT helyesebbnek tünt, mint sok hazai honfitársamé. 
JELENTI. A KÖZÖMBÖSEBB VAGY KÖNNYEBB, Csángóföldiek egy kis csoportjával is beszélgettem 
LÁGYABB ÍZÛ ITAL "LÁJTOS", AZ ANGOL egyszer; a pap szót popnak, az Ojtoz patak nevét 
L I G H T  ( = K Ö N N Y Û )  U T Á N ,  A Z  Ojtuznak mondták. Az "e" hangot olykor "ö"-nek 
IZOMFEJLESZTÉST SZINTE MINDENKI BADI ejtették, de nem annyiszor, mint Csongrád vagy Bács-
BILDINGNEK MONDJA. A HANGTECHNIKA, Kiskun megyében. Azt, hogy "Isten õrizzen", így 
SZ ÁM ÍT ÁS TE CH NI KA AN GO L ER ED ET Û mondták: Isten õrözzön. Idézem még a kis csoport itt 
KIFEJEZÉSEINEK SE SZERI SE SZÁMA: TAPE, dolgozó munkavezetõjét: "Kivettem volt az APEH-tõl 
DISC, PRINTER, FLOPPY DISK, CD, CD-ROM, az igazolást." Istenem, mintha Tamási Áront hallottam 
DVD STB. AZ ANGOL SZAVAK HASZNÁLÓI volna! Idehaza ma már ismeretlen a régmúlt igealak. 
GYAKRAN NEM TUDJÁK A SZAVAK PONTOS Ha nem felejtettük volna el, milyen könnyen 
J E L E N T É S É T I L L E T V E  E R E D E T É T,  A megértenék a mai diákok az angolban a Past perfect-
MOZAIKSZAVAKÉT MÉG ÚGY SEM. A et...
NYELVVÉDÕK RÉSZÉRÕL TÖRTÉNTEK 
KÍSÉRLETEK E SZAVAK MAGYARÍTÁSÁRA, DE A CSÁNGÓK HANGSÚLYOZÁSÁBAN, AMELY 

Török András István: Anyanyelvünk megrontása és annak következményei
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LE LK E A M AG YAR  BE SZ ÉD NE K,  NE M MAGYARSÁG NAGYOBB TÖMEGÉVEL VALÓ 
TALÁLTAM HIBÁT. A METAKOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTÉLÉS IDEJÉN KIALAKULT, ÉS ILYEN 
NYELVEZETÜK IS SZÍNMAGYAR VOLT: A F E J L E T T  K I C S I N Y Í T Õ - B E C É Z Õ  
BEMUTATKOZÁSNÁL E GYENES, SZINTE KÉPZÕRENDSZER BIRTOKÁBAN KERÜLTEK 
K AT O N Á S  T E S T TA RT Á S S A L ,  N Y Í LT  MAI TELEPÜLÉSTERÜLETÜKRE." NÉHÁNY 
TEKINTETTEL NÉZTEK A SZEMEMBE. SORRAL LEJJEBB: "A CSÁNGÓ KICSINYÍTÕ 
KEVESET GESZTIKULÁLTAK: SZAVAIK KÉPZÕK GAZDAGSÁGA MEGÕRZÖTT 
PONTOSAK VOLTAK, NEM KELLETT AZ RÉGISÉG, HISZEN (…) A KEZDETLEGESEBB 
ELMONDOTTAKAT KÉZMOZDULATOKKAL GAZDASÁGI-TÁRSADALMI VISZONYOK, (…) 
ALÁFESTENIÜK VAGY MEGERÕSÍTENIÜK. A CSALÁDIASABB-PATRIARKÁLISABB 
AMIKOR ÉSZREVETTÉK, HOGY FIGYELEM K Ö Z Ö S S É G I  K E R E T E K  K Ö Z Ö T T  A 
K I E J T É S Ü K E T ,  S Z AV U K A T ,  N E M  KICSINYÍTÉS-BECÉZÉS MINDIG VIRÁGZÓBB, 
S Z É G Y E L LT É K  A Z  I T T  S Z O K AT L A N  MINT FEJLETTEBB, HALADOTTABB FOKON." 
NYELVEZETÜKET, AHOGY NÉMELYKOR A Azt hiszem, itt van a fenti kérdésre a válasz: az 
H A Z A I ,  P E S T R E  K E R Ü LT  FA L U S I A K  évszázadokon át megõrzött nyelvi gazdagság titka a 
SZ ÉG YE LL IK . MI ND EN T ÖS SZ EV ET VE , családiasabb, patriarkálisabb közösség. Még akkor is, 
S Z E B B E N ,  G Ö R D Ü L É K E N Y E B B E N  ha e közösség gazdasági-társadalmi viszonyait 
BESZÉLTEK, MINT IDEHAZA, KIFINOMULT kezdetlegesebbnek mondjuk. Dehát a kezdetlegesség 
É R Z É K Ü K  V O L T  A  H U M O R H O Z ,  az eredetiséggel azonos: eszerint mi, a panellakásban 
ÉLCELÕDÉSHEZ lakók, a televíziót bámulók, a hazugság-hívõk, 
. százszor jobban eltávolodtunk egykori önmagunktól, 
ELGONDOLKOZTATOTT, HOGY HOGYAN mint a tiszta szavú, tiszta lelkû csángók meg a többi, 
LEHET AZ, HOGY A MESSZI KÁRPÁTOKON tõlünk elszakított testvérünk. Ez az eltávolodás az 
TÚL, AHOVÁ  SAJÁT SZAVAIK SZERINT  anyaanyanyelvtõl való eltávolodással szoros 
"ELCSÁNGORODTAK", JOBBAN BESZÉLNEK összefüggésben történt. Mert ne feledjük: 
MAGYARUL, MINT MI ITT? ÉS NEMCSAK anyanyelvünk nem más, mint gondolkodásunk, 
JOBBAN, HANEM GAZDAGABBAN IS! A JELES é s z j á r á s u n k ,  j e l l e m ü n k ,  h i t ü n k ,  l e l k i  
NYELVÉSZ, SZABÓ T. ATTILA, A MOLDVAI megny i lvánu lá sa ink  k ihangos í to t t  mása .
C S Á N G Ó K  H I H E T E T L E N Ü L G A Z D A G  A magyar családok nagy részét már szétverték, falusi 
KICSINYÍTÕ-BECÉZÕ KÉPZÕIRÕL EZT ÍRJA: iskoláinkat bezárják, falvainkat, a családias-
"…BÁRMILYEN IDÕPONTBAN IS KERÜLTEK pa t r i a rká l i s  közös ségek  l e t é t eményese i t  
MOLDVÁBA A CSÁNGÓK, NYELVÜKBEN A megsemmisítik, anyanyelvünkkel együtt pedig most 
KICSINYÍTÕ KÉPZÕK RENDSZERE MÁR A akarják kilopni gondolatainkat, észjárásunkat, 

2009/10

Az ötvenhárom évvel Pest még Kispest után, a Határ úton túl kezdõdött.) 
ezelõtti forradalom nekem, 
az akkori hetedik osztályos Tudtam, hogy a forradalom csakis Gerõék, a 
gyereknek október 23-án, kommunisták, az elnyomóink ellen törhetett ki. Tanítás 
késõ este kezdõdött. Nyolc tényleg nem volt, a villamosok sem jártak, de az üzletek 
körül aludhattam el, és  nagyobb része kinyitott. Szerda volt, piacnap, s a közeli 
szokatlan módon  úgy két bolgárkertészek meg a vecsési termelõk is árusítottak. 
óra múlva felébredtem. A Az utcánkban lakók óriási szatyrokkal tértek haza: 

hazatérõ, elsõéves egyetemi hallgató nõvérem hangját kenyeret, lisztet, sót cipeltek. Volt, aki több liter 
hallottam: a szaggatott mondatokból az "alig tudtam petróleumot vett a minden házban amúgy is készen álló 
hazajönni", a "forrongás", a "tömeg" és a "valami lesz" lámpába, mert tartott attól, hogy sokáig nem lesz áram. 
szavak ragadtak meg bennem. Aztán újra elaludtam. (A szinte mindennapos, egy-két órás áramszünethez 
Másnap reggel apám ébresztett: "Keljél, de lehet, hogy hozzá voltunk szokva.) Nagyon erõsen él bennem az az 
szünetel a tanítás. Pesten kitört a forradalom." (Szûkebb emlék is, amikor becsengetett  hozzánk Lõrinc 
hazánk, Pestszentlõrinc, mint XVIII. kerület, akkor már ka la po sm es te re , Ru da s Ká ro ly,  az za l,  ho gy : 
hat éve a fõváros része volt, de nekünk Lõrinc maradt: "Ledöntötték a Sztalin szobrot!" Karcsi bácsit 

Török András István: ‘56 - egy tizenkét éves gyermek szemével
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megfontolt, csendes szavú embernek ismertem, a hírt A felnõttek beszélgetéseit figyeltem azokban a 
is hallottuk már  a bejelentés hangja mégis meglepett. napokban otthon is, a tágabb családi körben is, de nem 
Lelkesedés, szokatlan szenvedély, valami rezgés, a emlékszem, hogy szóba került volna a nagyon is közeli 
túláradó öröm keltette rezdülés hallatszott ki belõle. orosz betörés. Olyan volt minden, mint egy gyönyörû 
Ugyanez az öröm látszott meg az arcán, a szeme álom, ahol minden szép, és az  álom keltette érzés 
csillogásán, de mintha még a testtartása is katonásabbá ébredés után, nappal is hatalmában tartja az álmodót. 
vált volna. Amikor az ember már idejének nagyját leélte, eszébe 

jut a kérdés: mi volt szép, mi volt maradandó érték az 
A fegyverropogások és az orosz tankok harci zajának életében? Néhányat fel tudnék válaszképpen sorolni, 
szünetében kétszer vagy háromszor bementünk de '56 forradalmát valahol elõl jelölném meg. Biztos, 
apámmal Pestre. A közlekedés megszervezõdött a hogy az életkorom közrejátszott ebben: tizenkét 
romos fõvárosban: teherautók jártak az úgy-ahogy évesen a gyermek egyrészt még idealista, hiszi a jót, a 
letakarított fõutakon, így az Üllõi úton is. A jó gyõzelmét, másrészt éppúgy figyeli és önkéntelenül 
forgalmasabb helyeken megálltak, s az újabb elemzi a felnõttek metakommunikációját, gesztusait, 
felszállókkal indultak beljebb, a körút felé. (Ma már arckifejezését, a szavakat kísérõ apró mozdulatait, 
kevesen emlékeznek rá: a platón nem volt ülés, az mint az elhangzott mondatok értelmét; e gyermeki 
emberek állva utaztak; fogódzkodott, ki hol tudott. A tulajdonságok képesek megõrizni egy életen át 
gépkocsivezetõk ugyan óvatosan vezettek, de ha tizenkét történelmi nap lélektani állapotát. Okkal 
nagyon sokan szálltak fel, a középen állóknak érzem tehát úgy, hogy az élettõl kapott elsõ ajándékom 
bizonytalan volt a testhelyzete. Ezek a többiek kezét a születésem ideje volt, melynek következtében 
fogták, azok pedig azokét, akik egyik kezükkel már a tizenkét éves koromban jött el a XX. század magyar 
teherautó felcsukott oldalába, vagy a vezetõfülkébe for radalma. Mer t ennek a for radalomnak az 
tudtak fogódzkodni. A segítséget adó kezek erõteljes érzeménye az, ami sosem hagyja bennem elhalni a 
szorításában valahogyan a forradalomra jellemzõ, reményt. Mert magam elõtt látom az '56-os fénylõ 
valóságos összefogás is kifejezõdött, talán jobban, tekinteteket. De annak az õsznek jelentõségét más 
mint azóta bármikor.) Egy ilyen utazás alkalmával a vonatkozásban is megtapasztaltam, már túl életem 
Mária Terézia laktanya romjai elõtt állt meg a hörgõ delén: a hosszú évtizedek alatt némely gyermekkori 
motorú Csepel, s mi leugrottunk a platóról. Két élményem dátumát elfelejtettem, de  például  a vidéki 
összeégett orosz katona holtteste feküdt az úttesten, rokonoknál évenként ismétlõdõ nyaralások apróbb-
közel a járdához. Klórmésszel szórták le õket, egyikük nagyobb emlékeirõl azonnal tudom, hogy a 
testébe mélyen, létrafokszerûen bele volt vágódva egy forradalom elõtti , vagy az az utáni nyarak 
lánctalp nyoma. Megindultunk az Emke felé, s már valamelyikén éltem-e át. Az a bizonyos õsz, mint 
messzi rõ l lá tt uk , hogy  a ba ju szos  dikt átor  életem vízválasztó eseménye, az összes, engem érintõ 
bronzszobrát darabolják. Közben romok mindenütt, és gyemekkori eseményt is kettéválasztotta az idõben: 
sírok, fiatal forradalmárok sírjai a 32-esek terén, a tudom, hogy emez elõtte, amaz meg utána volt. Pedig 
Rákóczi téren is. A friss hantokon hevenyészett lehet, hogy a két eseményt csak két-három hét 
kereszt, rajta kézzel felírva az elhunyt neve. Az választotta el egymástól. Azt nem mondhatom, hogy 
emberek csendben imádkozva álltak egy-egy sír körül. '56 forradalma tett felnõtté, de mégis végbement 

bennem valami mélyreható változás. Sok minden más 
Hogy melyik napon mit láttunk, ma már pontosan nem lett azután, mint azelõtt. Az élmények megerõsítettek 
emlékszem, de az emberek arckifejezése, tekintete, bennem valamit: talán azt, hogy ne csüggedjek, ne 
testtartása máig is felejthetetlen: valami nyíltság, hagyjam magam.
õszinteség, szeretetteljes barátság sugárzott 
mindenkibõl. Elõször találkoztam életemben ilyen '56 érzéséhez hasonlót éltem át kicsiben 89-ben és 90-
arcokkal. És mintha mindenki egy kicsit magasabb lett ben, amikor azt hittem, hogy elkövetkezett a 
volna  talán a felemelt fejek miatt. Különös életérzés rendszerváltozás  de csalódtam. Annak a régi '56-nak 
vagy inkább lélekérzés kifejezõdése volt ez: a az arcai azonban meggyõznek arról, hogy a jelenkor 
szabadság, a felszabadultság kifejezõdése. Kisebb mérhetetlen gazemberségeinek egyszer vége szakad. 
csportokban, hárman-négyen beszélgettek olyanok, Nem tudom, melyik percben, de azt igen, hogy az a 
akik sosem látták egymást. A téma általában az volt: perc egyre közeleg.
hogyan tovább? Jönnek-e az ENSZ csapatok, segít-e 
Amerika, hogy tovább léphessünk a magyar úton? 
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Már nem szól a száj,
A szemek sem néznek vádlón
Csak csupasz koponyád vádol
Ott a földben lenn.

Gyilkosként kapartak el,
A sírod „névtelen”,
De dübörög, mozog a föld
Holttested felett.

Gyilkosaidtól ne várj jogot,
Ne várj feloldozást,
De csontotokra épült
Egy vörös burzsoá.

Nem változott semmi,
A jog is ugyanaz
Csak gyûrik-csavarják a szót,
A pillér stabil maradt.

Gyilkosaidtól ne várj jogot
Nincs szükséged rá
A jognál többet ér az erény
Mellyel neved felér.

1997

Wittner Mária: Tóth Ilonkának

(A Farkasréti temetõben, ezer és
ezer lobogó gyertya fényénél)

Novemberben szürkék az utcák,
novemberben szürkék az emberek.

Novemberben Budán és Pesten
nevetni nem lehet.

Novemberben a Farkasréten
halottak-napi mise-csend fogad.

Novemberben fehér virággal
fedik a sírokat.

Novemberben égnek a gyertyák,
kicsinyek, teltek, véznák és nagyok.

Novemberben földig hajolnak
a sötét kalapok.

Novemberben géppuskák szóltak,
tankok tapostak, a föld remegett.
Novemberben gyilkoltak, öltek,

november temetett.

Novemberben itt esküt szegtek,
gyaláztak törvényt, tiportak jogot.

Novemberben vörössel, vérrel
a máglya lobogott.

Novemberben erõszak vágott,
gumibot tépett, börtön kacagott.

Novemberben a homlokunkra égettek csillagot.

Novemberben sírnak az utcák,
novemberben sírnak az emberek.
Novemberben könnyek köszöntik

az elesetteket.

Novemberben csend van és béke,
temetõ, fejfa, virág és kereszt.
Novemberben az álmodó rög

itt tart és nem ereszt.

Novemberben öklök szorulnak
és felbizseregnak a tenyerek.
Novemberben élõk a holtak,

november fenyeget.

Zas Lóránt
-- Budapest, 1958 –

Zas Lóránt: Novemberben

Rian a föld, a falak dõlnek, 
Kék harsonákkal zeng az ég. 
S barlangjából a dohos kõnek 
Az ember újra fényre lép.
Fonnyadt testünket záporozza, 
Sápadt arcunkra hull a nap, 
S szédülten, szinte tántorogva, 
Szabadság, szívjuk sugarad.
Sötétbõl tárul ki a szívünk: 
Nyíló virág a föld felett. 
A szolgaságból fényt derítünk, 
Fegyver nélkül is gyõztesek.

Tollas Tibor: Október 23.
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*Szeretfalva szeret-e, két karjába 
temet-e, világvégi magányában 
s ó h a j t  G y e r g y ó r e m e t e .  
Lábujjhegyen jár a reggel, elindul 
mint ezer éve, lesegeti álmos 
szemmel Ecel, Uzon és Lövéte. 
Kivétel a fürge Kelnek, mert ott 
mindig korán kelnek. Zábrány, 

Zaránd, Öthalom, ottan sincsen nyugalom, dohog Déva, 
Fogaras: Pipirigen kukorékol a kakas! Magyarzsombor, 
Szászlekence, begyújtva már a kemence, Piskolton is pislákol, 
hogy mindenki harákol, dõl a füst, fuldoklik Orlát, fogja 
mindenki az orrát, Billéden is billeget, bekormozza az eget. 
Végre azért megvirrad, fényben nyújtózik Arad, 
Keresztényszigeten kelve,harangszóval, énekelve, úgy 
dícsérik az Urat. Szásztyúkoson tyúk fõ,szaglászik is Csermõ, 
tésztát dagaszt Alkenyér,délre kisül a kenyér. Farkaslakán 
farkast fogtak, Nagydisznódon miskárolnak, libád után ne is 
kutass, befogadta Marosludas. Szálva, Naszód, Nagyilva, 
megérett már a szilva!* * Tasnádszántó, Érkörtvélyes, ott a 
körte igen édes, a csupasz fát rázza Gödemesterháza. 
Almásmezõn alma terem, leszedné Alsódetrehem, kacag 
Kaca, Szelistye, alma kéne, hogyisne! Szeliden szól 
Somkerék:egyél somot, van elég! Bélbor, Borszék borozgat, 
Alsórákos orozgat. Gyergyóbékás békát nevel: megelégszünk 
mi ennyivel! Rábólogat Magyarbodza: sorsunkat az élet 
hozza. Vitatkozik Kolozsborsa: ki s ki milyen, olyan sorsa! 
Nagy hangodat meg ne bánd, így inti õt Mezõbánd. Gyulakuta 
kutat ás, folyik a nagy kutatás, bõven buggyan az ivóvíz, 
csöbörrel jön Kászonaltíz, helyeselget Járavize: mindenkinek 
jár a vize! Újszentannán keresztelnek, jövõnk ága minden 
gyermek, nyílik kapu, ugat kutya: jön a Rétyi retyerutya! 
Zsibó, Darlac, Zsidve,vagyon erõs hitbe; Ugra, Zágon, 
Székelyderzs, ajkukon kél nóta, vers; fejecskéd a fénybe 
mártom, szózatol Dicsõszentmárton. * *Marosborgó, 
Borgóprund, a szalonnát meg ne und, Oklánd, Vargyas, 
Muzsna, Torja, legyen mindig malac-tarja, Zsiberk, Kõhalom, 
Metesd, a rokont hússal etesd, el-elmereng ezen Hégen, ha ma 
nincs is, így volt régen. Alsóaklos, Szolcsva,becsukhat a 
korcsma, kész az ebéd, hazavár Kudzsir, Porcsesd, Resinár, 
ebéd után lesz lepény,örvend Teke és Lupény.* * Tele kamra, 
tele csûr, elégedett is Nagycsûr, Börvély, Kaplony, Szaniszló, 
szava sosem panaszló, lesz aratás, ha volt vetés, bizakodik 
Lugos, Vetés, kell, ha az ember családos, hümmög Szalacs és 
Csanálos. Fejéhez kap Apold, Berve, jól meg vagyunk mi 
keverve! Itt egy falu, ott egy vár -koronája Kolozsvár! 
Miriszló és Petrilla zeng mint a rigótrilla, zendít altató zenét, 
zümmög halkan Szúnyogszék. Kürpõd, Vurpód, Prázsmár, 
Lisza, lassan-lassan elalusza. Kémer, Zilah, Sarmaság, 
felrázva a szalmazsák. Málnás, Havad, Torockó, vackába tér a 
mackó. Torda, Brassó, Szurduk, Nagylak, a Nap lassan haza 
ballag, a sugara aranyküllõ, utána forog Esküllõ. Erdély fölött 
sötétedik, a csillag is késlekedik, gyúlj ki csillag sötét egen, 
fohászkodik Magyarigen.

Csukás István: Ima a bölcsõhely nevéért

Nem is tudom, hogy történt a csoda,
melynél szebbet nem álmodtunk soha!
Hogy is kezdõdött akkor kedden..?
Hazugságról fröcskölt a rádió;
beszélt Gerõ, a rongy népáruló,
fenyítve fajtánk’ rendületlen.

Orcánk pirult a szóknak hallatán,
midõn gyalázott minket a pogány,
ki eltökélte nagy gonoszan,
hogy szorosabbra fûzi rabláncunkat,
és eltiprat, ha Istent nem látunk
a népámító zsarnokokban.

S ólmos õszi pesti ég alatt
elindult lelkes, nagy diákcsapat
alkonyban új hajnalra készen.
S velük mozdult az utca tengere.
Felhõkig lángolt népemnek heve
láncot tépõ keserûségben.

De tört a honra muszka és Káin,
hogy vérbe fojtsák bátor harcaink’
S hogy szétzúzzák szent oltárainkat!
Ám a szabadság fénylõ csillagát
már égre tûztük, látja a világ!
Átok csapása mindet nem ingat!

Óh üdvözöllek szent forradalom,
ki ott ragyogsz a barikádokon!
Dicsõség a kiontott vérért,
melyet hazámnak lelkes ifjai
nem sajnáltak elõször ontani
a népszabadság szent ügyéért!

Pilis, 1956.XI.1.

Rakovszky József: 1956, október 23.
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MENNYBÕL AZ ANGYAL - MENJ SIETVE Kik köntösére kockát vetnek, 
Az üszkös, fagyos Budapestre. Nem tudják, mit is cselekesznek, 

Oda, ahol az orosz tankok Csak orrontják, nyínak, gyanítják 
Között hallgatnak a harangok. Ennek az éjszakának a titkát, 
Ahol nem csillog a karácsony. Mert ez nagyon furcsa karácsony: 

Nincsen aranydió a fákon, A magyar nép lóg most a fákon.
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. És a világ beszél csodáról, 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. Papok papolnak bátorságról. 

Szólj hangosan az éjszakából: Az államférfi parentálja, 
Angyal, vigyél hírt a csodáról. Megáldja a szentséges pápa. 

Csattogtasd szaporán a És minden rendû népek, 
szárnyad, rendek 

Repülj, suhogj, mert nagyon Kérdik, hogy ez mivégre 
várnak. kellett. 

Ne beszélj nekik a világról, Mért nem pusztult ki, ahogy 
Ahol most gyertyafény kérték? 

világol, Mért nem várta csendben a 
Meleg házakban terül asztal, végét? 
A pap ékes szóval vigasztal, Miért, hogy meghasadt az 
Selyempapír zizeg, ajándék, égbolt, 

Bölcs szó fontolgat, okos Mert egy nép azt mondta: 
szándék. ,,Elég volt.'’

Csillagszóró villog a fákról: 
Angyal, te beszélj a csodáról. Nem érti ezt az a sok ember, 

Mondd el, mert ez világ Mi áradt itt meg, mint a 
csodája: tenger? 

Egy szegény nép Miért remegtek 
karácsonyfája világrendek? 

A Csendes Éjben égni kezdett Egy nép kiáltott. Aztán 
- csend lett. 

És sokan vetnek most De most sokan kérdik: mi 
keresztet. történt? 

Földrészek népe nézi, nézi, Ki tett itt csontból, húsból 
Egyik érti, másik nem érti. törvényt? 

Fejük csóválják, sok ez, És kérdik, egyre többen 
soknak. kérdik, 

Imádkoznak vagy Hebegve, mert végképp 
iszonyodnak, nem értik - 

Mert más lóg a fán, nem Õk, akik örökségbe kapták -
cukorkák: : 

Népek Krisztusa, Ilyen nagy dolog a 
Magyarország. Szabadság?

És elmegy sok ember elõtte: Angyal, vidd meg a hírt az 
A Katona, ki szíven döfte, égbõl, 

A Farizeus, ki eladta, Mindig új élet lesz a vérbõl. 
Aki háromszor megtagadta. Találkoztak õk már néhányszor 
Vele mártott kezet a tálba, - A költõ, a szamár, s a pásztor - 

Harminc ezüstpénzért kínálta Az alomban, a jászol mellett, 
S amíg gyalázta, verte, szidta: Ha az Élet elevent ellett, 

Testét ette és vérét itta - A Csodát most is õk vigyázzák, 
Most áll és bámul a sok ember, Leheletükkel állnak strázsát, 

De szólni Hozzá senki nem mer. Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mert Õ sem szól már, nem is vádol, Mondd meg nekik, - 
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.                             mennybõl az angyal

Különös ez a karácsonyfa, 
Ördög hozta, vagy Angyal hozta - New York, 1956.
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Márai Sándor: Mennybõl az angyal
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Legyen vers Útlevél
(Rímjáték ars poeticára) (vers vendégszöveggel)

Legyen vers, hogy legyen minden, Az útlevélben nem lakom
Szív ne vágyjon menni innen. A kép se rajt’ nem én vagyok
Ész ne vágyjon megbomolni. Ha visszahoz mi el se hajt
Hisz a test sem olyan holmi, A sorompó se végtagom
Mit levetni könnyû lenne. A pult mögött nem áll az õr

(Azért van, hogy legyünk benne.) Nem kérdi merre mért megyek
S legyen ír, hogy így ne fájjon És nem vigyázza puskacsõr

A mozdulat e nyesett tájon. Sem ide-oda léptemet
Mindnek társ hogy el ne essék, A négyzetek betétlapok

Aki esne. Szava: tessék! Aggálya engem nem kerít
Legyen tûz, ki fázik, annak. S ezt nevezzék, akik Kitölti bár a megszabott

vannak, Idõhatárt a létem itt
Majd szabálynak - S hogy meddig szól a vízumom

Íratlannak. Azt halandó nem éri át
Csak önmagamnak mormolom

Te bolond hány hét a világ
S ahány a hét hát annyi táj
Akár ha el sem mozdulok

Mert szól a szív és szól a száj…
De az útlevél nem én vagyok

Bakos Kiss Károly: Legyen vers

Fia képe elõtt leboruló asszony,
Drága vonásain torzul a fájdalom.
Könnybefúlt hangjában mély kínok zihálnak.
– Hallod, Názáreti?
Segítsd az anyánkat!

Nedves zárkák alján összeroskadt árnyak.
Fásult, néma vággyal szent csodára várnak.
Vasrácsokon átal halvány fényre néznek.
– Hallod, Názáreti?
Peregnek az évek…

Tágult pupillákon tébolyult kín lángja.
Négy zokogva készül a mártírhalálra.
Torkához kap, s felsír álmában a gyermek:
– Hallod, Názáreti?
„Apámat ne engedd!”

Túl a szitok zaján felcsendül az ének.
Zúg, dagad, hömpölyög, felujjong a lélek.
Megrendül a börtön, recsegnek a zárak,
Rab torkok harsogják szerte a világnak:
Dicsõség Istennek, békesség a népnek:
– Hallod, Názáreti?
Hozzád száll az ének.

Gérecz Attila: Karácsonyi ének a börtönben
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Itthon hatása mégis érezhetõ volt, távolodó lépte azért aggódtam érte , mert  az utca 
még dinamikusabb lett és látszott rajta, távolabbi pontjából is már jól látszott, 

A történetem hõsét sokan ismerik a hogy most nem bánná, ha õt sokan látnák. hogy a két lába nem egyforma, az 
városban, ha nem is személyesen, de úgy Azza l  õ  t ova tûn t  a  köve tkezõ  egyikbõl egy kevés hiányzik, ami nagy 
lá tá sb ól . A kö zt is zt as ág i vá ll al at  villanyoszlopig, én pedig az állomás felé. hátrány az önvédelmi közelharcban, de ha 
ele ven kék  ala pon , sá rga  csí kok kal  Akkor nem gondoltam, hogy majd muszáj, elszaladni sem tudna. Akkor azt 
díszített öltözékében õ már messzirõl egyszer ez a hajnalban dúdoló fiatalember sem bántam volna, hogyha az „Alma a fa 
észrevehetõ. Kimondottan jól is áll neki, a az életem egyik döntõ sorskérdésében alatt…” kezdetû dalból átváltana valami, 
mozgékony, hangsúlyosan szõke és kék ö rökre  s ínekre  t esz .  És  mégis  lehetõleg ókirálysági nótára (ha tud 
szemû fiatalembernek, a mindig tisztán bekövetkezett. Az Olt utcában történt az ilyent). Énekel jen bármit , csak ne 
tartott, úgymond „hivatali” öltözet. Õt eset, abban az utcában, amelyben egy magyarul, legalább addig, amíg mellette a 
inkább azok ismerik személyesen, akik a jómódú magyar városlakótól elkobzott gumibotos legények elhaladnak!
hajnali órákban indulnak el otthonról. De ingatlanban, a belügyminisztérium helyi Lelkemben szörnyû filmkockák peregtek 
hát ebbõl a fajtából is sokan vagyunk, egy egysége fészkelte be magát. Annak az le. Szinte láttam, amint belekötnek, az erõ 
ilyen nagyvárosban, mint a székelyek utcarésznek a hangulata  már  több pozíciójából kigúnyolják, megalázzák. 
fõvárosa, Sepsiszentgyörgy. Mégsem évtizede fagyos, hiszen igen egyszerûen De õ, a székely legény ezt nem tûrheti el, 
ezért törekszem, hogy a való igazat írjam bele lehet kötni az ott elhaladó õshonos és én már a földön láttam, amint kemény, 
meg, hanem azért, mert a világon nem magyar városlakó polgárba, katonai vagy vastagtalpú,  spicces bakancsaikkal 
történhet annál szebb dolog, mint hogy áll ambiztonsági  okokra  hivatkozva. rúgódják. Volt ilyen és még van is az 
valami igaz. Mindig, amikor másodmagammal arra elc sat olt  ter üle tek en!  Sze nt Ist ván  

jártam, - de nemcsak én - a kapuban a honában senki sincsen, aki õt megvédené. 
A hõsöm egyik munkafázisát akkor hangomat lennebb vettem, abból Nem szólhattam neki, és a legények a 
tudtam megcsodálni, amikor éppen a kiindulva, hogy jobb, ha õk nem hallják, gyanútlan daloló mellé értek, de olyan 
hajnali vonatra igyekeztem. Ez abból hogy kivel, hogyan és mirõl beszélgetek. közel, hogy távolról úgy láttam, mintha a 
állott, hogy a villanyoszlopokra rögzített, Õ ,  a  kék  a lapon  sá rga  cs íkos  válluk is összekoccant volna. De õ nem 
forgatható kukáka t ürí tet te ki egy  munkaruhába öltözött fiatalember, aki törõdött ezzel, csak fújta az övét, az 
mûanyagzsákba. Talán föl sem figyeltem ezúttal is döbbenetesen tiszta volt, éppen a enyémet, a tieteket, a mindannyiunkét, de 
volna rá, hogyha az én fülemnek egy kaszárnya fõtér felõli oldalánál dolgozott. úgy, mintha azzal senkinek nem vétene: 
annyira kedves éneket nem dudorászott Természetesen,  a vidáman panaszos 
volna. Az ébredezõ városban tetszett a népdal ezúttal sem hiányzott, csakhogy Engem gyaláz,
lelkemnek az ismerõs dallamú kedves most jól kivehetõ volt a szöveg: Engem tesz, a vesz a szóra…
magyar népdal, de ez egyúttal arra is 
figyelmeztetett, hogy ha õ már így, kora Alma a fa alatt, nyári piros alma, De most, a hajnali órában ez a szõke 
hajnalban ennyire boldog és vidám, akkor Engem gyaláz a szeretõm édesanyja, legény Sepsiszentgyörgyön, az Olt 
én is miért ne lennék az. Nem ostoba-e, ki Engem gyaláz, engem tesz, a vesz a szóra, utcában, Székelyországban énekelt és ez 
nehéz szívvel, borús lélekkel kezdi a Szeretem a lányát, nem tehetek róla. a z  o r s z á g  o l y a s m i ,  m i n t  e g y  
napot!? Két daltöredék közt mondta el Ma gy ar or sz ág , ne ke m pe di g eg y 
egy ott vesztegelõ autóbuszsofõrnek, De ez nem tarthatott sokáig. A nehéz, mennyország. Semmi baja nem történt a 
hogy aznap, szombaton négy órakor rácsos vaskapu csörömpölve megnyílik és hõsömnek. Kés sem volt, vér sem folyt, 
kezdte az állomáson, folytatta az Új leg alá bb tiz enö t, gép pis zto lly al és semmi cécó. A tizenöt katona tovahaladt 
negyedben egészen a „Libacsárdáig”. gumibottal fölszerelt, jól megtermett az õ megszokott útján és a dal szólt, csak 
Csak a város ismerõi tudják, hogy ez államvédelmi katona kivonul rajta, és egyre szólt tovább. „… Szeretem a lányát, 
nagyon nagy távolság, talán hét-nyolc éppen a daloló felé kanyarodik. Az nem tehetek róla”, mintha azt énekelné, 
kilométer is lehet. utcának egyik távolabbi pontján megállva magyarnak születtem, nem tehetek róla. 
Õ elismerésnek örvend az üzletesek én azt szerettem volna, hogy amíg ezek, a Rá kellett jönnöm, hogy hõsöm valójában 
körében, mert nemcsak a forgatható magyar dalt nem ismerõ és nem is kedvelõ nem is annyira hõs, talán csak hozzám 
mûanyag kukákat hagyja teljesen üresen ókirálysági legények elhaladnak, egy képest, mert akkor úgy éreztem, hogy én 
és tisztán, hanem az üzletek környékét is, kevés idõre a daloló elhallgatna. Nagyon vagyok naiv és – esetleg - gyáva, amikor a 
ami a szakmában ráadásnak számít. támadhatónak és esélytelennek láttam õt a már régen letûnt, sötét idõk görcsös 
Éppen egy üzlet elejét „tette újba”, amikor b e l ü g y i s  m a r k o s ,  g u m i b o t o s ,  beidegzõdéseit hordozom magamban. Én 
õt ezért valaki nyilvánosan meg is géppisztolyos legényekkel szemben. Õ, akkor, azon a kora reggelen az Olt utcában 
dicsérte. Az elismerés nem lepte meg akinek még visszaütési joga sincs, mert tanultam meg és talán tõle, hogy dalolni 
hõsömet, mert õ az a fajta, aki vagy jól hazájával együtt az is odaveszett, nagyon szép és érdemes és csakis úgy, ahogy õ 
végez el egy munkát, vagy sehogy. A siker könnyû célpont lett volna. Legfõképpen t e t t e :  f ö l s z a b a d u l t a n ,  m i n d e n  

Zonda Attila: Énekeljetek!

„Más berekben másképp szól az ének,
Ott nem értik a ti nyelvetek…

Puszta bár, az otthonos vidéknek,
Fiaim, csak énekeljetek! ”
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öncenzúrától mentesen, görcsök nélkül, folytattuk a többiekkel, de majdnem 
még a rácsos vaskapukon kimasírozó, kék mindenik a bevonuló regutákat a Ahogy a vonat haladt elõre, befelé az 
egyenruhás katonák mellett is. szeretõjüktõl elszakító gõzösrõl szólott. A ókirálysági pusztaságba, teljesen eltûnt a 
Nem hiszem, hogy hõsöm, ez a szõke dalnoki reguta cimboránk kedvéért is magyar szó, de valahogy még egymáshoz 
legény tudott volna róla, hogy milyen kellett egy-két ének, mert õ arra volt szólni sem volt kedvünk. Nem volt arra 
nagy veszélyben van. Õ nem tudhatta, büszke, hogy mindennap eljár Dózsa alkalmas ez a környezet, az idegen táj, ez 
mert a lábhibája miatt nem lehetett György szülõháza elõtt. Hogyha ezek az már egészen egy másik világ. Lehet, hogy 
katona, hogy a Kárpátokon túl gyakorta oltyeán katonák tudták volna, hogy velük szebb, lehet, hogy csúnyább, de egészen 
megesik, hogy egy magyar énekért a egy vagonban utaznak Gábor Áron és más. Az én falum határa, mezeje és 
székely legényt hordágyra teszik, és Dózsa György unokái, el sem vállalták szántója szép sima volt, de fölötte már a 
megalvadt vérére homokot öntenek. volna az ügyeletünket. Senki nem volt kertek végében ott volt a Gergelydeje 

közülünk vidám, de a román altisztekre lába. Meredek kaptatója csereerdõvel 
Olténia füttyöt hányva úgy énekeltünk, mint kezdõdött, közte egy néhány eltévedt buta 

ahogy a tehenét elvesztett kamasz legény fenyõvel, majd úgy észrevétlenül jöttek a 
Velem történt Olténiában. A katonai fütyörész éjszaka a sûrû erdõben, hátha többiek is utána, hogy az az egy-két 
behívó megjött és már gyülekeztünk is a elhinnék a medvék, hogy õ nem fél. eltévedt ostoba fenyõfa nehogy elbúsulja 
sepsiszentgyörgyi kaszárnya udvarán. Az egyik reguta társam, aki az ablaknál magát. Ott fennebb már nagyon sokan 
Már az élelmiszer kiosztáskor megtudtuk, állt, hirtelen befordult és szomorúan, voltak õk, a délceg fenyõfák, ott nekik 
hogy igen messzire visznek, mert egy lehajtott fejjel így szólt: - Fiúk, elhagytuk már saját ezüstfenyõ hazájuk volt. Az illat 
reguta két kenyeret is kapott, és több a k ök ös i h íd at . E nn yi  el ég  vo lt  is az övék volt, a földön a vastag 
má jp ás té to m ko nz er ve t.  A le he tõ  mindannyiunknak, mert tudtuk, hogy ott tûlevéltakaró is az övék volt és a tenyérnyi 
le gr os sz ab b he ly re  és  az  or sz ág  ölték meg Gábor Áront és azt is, hogy kék eget látó nyurga-szép fenyõcsemeték 
legtávolabbi pontjára vittek, a rettegett elhagytuk már az ezeréves magyar határt. is az õk utánpótlásaik voltak, hogy ki nem 
Olténiába. Se baj, ki törõdött ezzel, hiszen Hirtelen a nóta  elcsendesedett  és  p u s z t u l j a n a k ,  h o g y  ö r ö k r e  
Háromszéken éppen azt tartják, hogy valahányan úgy ültünk a személyvonat megmaradjanak. Övék volt a lábaiknál 
katonának minél távolabb jó menni, hogy összehasogatott bõrutánzat ülésein, mint brummogó barnamedve is, övék volt a 
ne lássad a szülõi házad kéményének egy ravatalozó terem padján. Temettük fenyõmagot roppant ügyesen forgató, 
füstjét. A legjobb az, hogy ha még a Gábor Áront, Dózsa Györgyöt, az erdélyi eleven és kedves, lombos farkú mókus is. 
K á r p á t o k  s ö t é t k é k ,  m e r e d e k  t á j a k a t ,  a  b e n n ü n k  m é g  é l õ  Mind boldogan éltek ott, mert alig ittak 
hegygerincétõl is jól eltávolodsz. Ez most Magyarországot és a szép magyar  egy jó lakoma után az alig csordogáló 
nekem és az ’55 béli bajtársaimnak mind beszédet. Hiába, az idõ telik, a vonat csermely vízébõl, már egy sétányira ott 
beteljesült. Aki keresztül  utazik ma rohan és a vagonban a magyar szó egyre volt a másik, amelyik újból fenyõillatú 
vo na tt al  Ro má ni án , E rd él yb õl  az  ritkább. Már csak az érdekelt minket, forrásvizet kínált. Itt, a Börögánban 
ókirályság felé , nem ért i, hogy mi hogy látjuk-e még egyszer a megcsúfoltan egészen más a világ. Azt én nem 
történik, miért nem lehet arrafelé gyorsan is szép Erdélyországot. Egy székelyföldi mondhatom meg, hogy melyik a szebb, de 
és könnyen utazni. Rá kell jönnie, hogy magyarnak  az õ édes anyanyelve, nekem az, a kurtapataki sokkal jobban 
egészében még most sem csatlakozott nemcsak egy kommunikációs eszköz. Ezt tetszik. Kinek a pap, kinek a papné. Itt 
Erdély Romániához. A Kárpátok havas tudni nem lehet, csak érezni, ahhoz pedig órákon át zakatolhat a vonat, és mégis alig 
hegycsúcsai annyira elválasztják ezt a két ott kell születni, élni, de úgy legalább lehet látni egy-két falut. Falvak a 
országot, hogy a teljes összevegyülés még nyolcad-kilenced íziglen. Tudod, hogy pusztaságban nincsenek, még termõföld 
ma is várat magára, és talán, amíg azok az egy országban élsz, amelyhez egy nyelv, sincs. Néha ritkán egy-egy vízmosta 
égig érõ, büszke hegygerincek állnak, be egy kultúra tartozik. De ennek az árokban lehet  falufé lét  látni,  aho l 
sem következik igazából soha. Vonattal országnak sem hivatalos határa, sem mindenki egy közös kútra jár vízért. Az 
a r r a f e l é  u t a z v a ,  n i n c s e n e k  j ó  kormányzója, sem saját pénzneme, sem öltözéküket sem szabó szabja rájuk, 
kapcsolódások, és még az állomásokban rendõre,  sem katonája nincsen. Az han em c sak  val ami fél e sz öve tek et 
is értetlenül néznek az utasra: - Mit államiságunkat az édes anyanyelvünkbe egyszerûen csak magukra csavarnak. 
keresel te arrafelé, nincs neked annál jobb gyömöszöltük bele, rá vár a feladat, hogy Nincs is sem Szabó, sem Kovács, sem 
dolgod? Lett volna ennél jobb dolgunk is, még továbbra is, egy újabb évezredre is Kerekes nevezetû ember az egész faluban. 
de nekünk, muszáj volt mennünk, ha megõrizzen,  összetar tson.  Igazi  Az t m es él ik , h og y e gy ik  er dé ly i 
tetszett, ha nem. Két oltyeán altisztet is édesanyánk a mi édes anyanyelvünk, egy fejedelmünk szilaj csapatával átruccant a 
tettek mellénk, vagy inkább fölénk. A olyan  édesanya, mely össze tartja a Kárpátokon, hogy körülnézzen a román 
vagonból még a bajunkra is csak románul családot, nem engedi, hogy a testvérek országban. De nem talált lovának vizet, 
kért engedéllyel mehetünk és csakis egy eg ym ás  kö zt  ha ra gb a le gy en ek . sem zabot termõ földet, sem adófizetésre 
katona kíséretével. Azt nem mondták meg Egyszerûen csak általa vagyunk emberek, fogható gazdag falvakat, ezért  úgy 
Sepsiszentgyörgyön, hogy énekelni nem egészek. Itt most, amikor már kezd döntött, hogy rögvest visszatér. Engem 
szabad, mert itt még majdnem mind egy kirajzolódni az ókirálysági pusztaság, a sem fogott meg semmi sem abból, amit 
szálig magyarok voltunk és nem bírtak Börögán horizontja, itt az én édes láttam, de vissza nem térhettem, mint az 
volna velünk. Minden kilométernyi  anyanyelvem inkább márciusi bárányka, erdélyi fejedelem, mert ott volt a két 
percet kihasználtunk, Erdély tájain végig amelyet óvnom kell a juhseregben, mint oltyeán altiszt és mellettük két román 
énekeltük a szép magyar reguta nótákat. ahogy az egy jó pásztorhoz illik. Ha ka tona  gépp isztol lyal  a vá llukon . 
Kezdtük a Gábor Áron rézágyújával, muszáj, ha a sors úgy hozza, a testemmel Miközben a vonat egyre inkább bent 
mi ve l ho gy  az  õ sz ül õf al uj áb ól , kell megvédjem a kedvest, a gyöngédet és zakatol már a Börögánban, már az egész 
Bereckbõl ketten is voltak köztünk és az ártatlant, nehogy eltapossa a juhsereg. juhsereget kezdem félteni és már nem 
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egymástól, hanem a farkasoktól. Ott, a emberi érzések, mint a szerelem, öröm, higgyék nekem ezt Kurtapatakon, mert az 
pusztaságban zakatoló vonaton fogadtam bánat és a többiek, mind a Jóisten egész ezred hallotta! Én magam sem 
meg, hogy a magyar szót, a magyar éneket ajándéka. Egymás ellen szerelmes lenni, hittem el úgy egy az egyben, mert igen 
védeni fogom a farkasoktól, még akkor is, vagy szeretni nem lehet. hirtelen történt. Nem értettem, hogy ott 
hogyha helyette engemet próbálnának A jó hangadó képességem Vaszile  Kökösnél, amikor a vonat átzakatolt az 
megenni. századosig is eljutott és egyszer, amikor ezeréves határon, miért is némult el olyan 
Másfél napi utazás után érkeztünk meg az ezredben, négyszögben álltunk, ki is hirtelen és olyan hosszú idõre ajkunkon az 
Olténiába. A páncélozott transzportorokra hívott és gratulált: - Bravo, Zonda katona! ének. Valami mégsem tiszta ezzel az én 
osztottak be engemet, híradástechnikára -  A h a z á t  s z o l g á l o m .  A m i k o r  hazámmal.
egy nagyvárosi katonai egységben. A megdic sér tek , ez vol t az egyetl en Pedig ott, az oltyeán nénike, vagy, ahogy 
román nyelv használata nem okozott lehetséges katonai válasz. Õket nem õk mondják, tánti, aki egy egész fonott 
nekem gondot, mert  román-magyar  érdekelte az, hogy ha én az õk hazájukat kalácsot adott nekünk, szeretett minket. 
irodalom szakos tanári készülõdésem szolgálom, akkor azzal az én virtuális Egyszer  Lajos  barátommal,  aki  
alatt, irodalmi szinten ismertem meg az hazám ellen vétek. Az õk hazájuk attól marosvásárhelyi volt, és ezért a virtuális 
állam nyelvét. Ehhez még hozzásegítettek lett, hogy megszûnt az enyém, és amikor Székelyország határain belül élt, egy 
a  r o m á n  f õ v á r o s b a n  e l v é g z e t t  õk örömükben a horát járták, akkor vasárnap délután elsétáltunk egy közeli 
gasztronómiai tanulmányaim. Annyira jól nagymamámék megözvegyültek  és  faluba. Ez is olyan volt, mint a többi, 
ment a román nyelv, hogy Olténia zokogtak. Jó része is volt ennek az távolról a pusztából semmi sem látszott 
szív ében , aho l a zs arno k ház aspá r egyetl en l ehe tséges  és k izá ról agos belõle. Csak akkor tárulkozott elénk, 
bölcsõje  is ringot t, (ha vol t nekik katonai válasznak. Hogyha õk hitték, amik or a v ízmo sás t etej érõl  lefe lé 
egyáltalán ilyesmi) én adtam meg a hogy ez nekem is haza, akkor az én tartottunk.
negyvenfõnyi katonalegénynek a hangot magyar dalom is szabadon szállhat. Semmi sem volt olyan, mint nálunk, a 
a dalra, amikor gyakorlatozni mentünk. Akkor nekem is van hazám, amit az házak nem ezüstfenyõbõl farkasfogazott 
Krajova utcáin mindig énekelni kellett és Ist enek, poli tikusok és  hadvezérek gerendákból volt ak épí tve. Farago tt 
ezt nem is bántuk. Miután a sorainkat és gusztustalan játéka folytán románnak kõalapjuk sem volt, sem pince alatta, 
az öltözetünket rendbe szedtük, a tizedes, neveznek. Ha így igaz, hogy a hazámat direkt az anyaföldre voltak építve. Itt a 
egy oltyeán katonalegény  kiad ta a szolgálom, akkor ez az ország, ez a haza házépítés abból állt, hogy az árokból 
parancsot: Zonda katona, hangot a dalra! az enyém is, és akkor lehet, hogy a tavaly egerkarókat hordtak és azt a ház alaprajza 
És a negyven katona rázendített. A dal megszüntetett magyar tanári fõiskolát is szer int,  a földbe szurkálták. Utána 
akkor is tetszett és most is, ezért hát visszacsinálják, és akkor biztos nem fûzágakkal befonták, és szalmás marha 
lefordítom. fogok gasztronómuskodni. Magyar tanár gannyéval  kevert földdel kívül-belül 

leszek, és aztán késõbb újságíró, költõ, megdobálták, és elsimították. Általában 
Velem szemben van író. Milyen jó lesz, amikor majd senki sem kívül-belül lemeszelték, de ez nem volt 
Egy virágos kertecske, fog belém rugdosni, belém, a dilletánsba, szabály. Ezért, amelyikben én jártam, a 
És benne van egy leányka, a laikusba, és beléphetek a klubba, a meszeletlenben, nagyon sötét volt. Egy 
Akit gyakran láttam. fölkentek, az avatottak, a mûvelt fejek, nénike nyögdécselõ hangját hallottam, de 

teh át a bol dog  emb ere k klu bjá ba.  a sötétben semmi sem látszott. A házat 
Jövõbe, amikor leszerelek Marosvásárhelyen és Kolozsváron is meg zsúpfödél födte és az ablakokra télen 
El fogok menni hozzánk, a faluba, kell tudják, hogy nekem Olténiában azt állati hólyagot tettek. Az imádságos ház is 
Hogy csókoljam az édes szájacskádat mondták, hogy van hazám, illetve én ilyesmi volt, csak annak az oldalára 
És mind a két szemecskédet. magam mondtam, és õk elhitték. Pedig ej, sokkal szebb és nagyobb, sárga, kék és 

de sokan hallották, ezernél többen, hiszen p i r o s  r ó z s á k a t  f e s t e t t e k .  A  
És szállt a dal. Negyven katona énekelte az egész ezred ott volt! Így már biztosan gazdagabbaknál, mint például a rendõrnél 
bo ld og an , j ók ed vv el , ö rö mm el . kiírják minden magyar város nevét és a papnál vaskapu is volt és az 
Mindannyiunknak volt egy Marikája magyarul, és Erdély szerte magyar elevenkékre festett kapukon vasbeton 
vagy Marioarája édes szájacskával és két eg ye te me k l es zn ek , a ho va  ma jd  vassa l kiírva ez á llt: „Cseáuseszku 
szép  szemecskével . A regá ti város Magyarországról és máshonnan is jönnek szeretünk!” Édesapám büszke volt az õ 
textiliskolájának leányai a dal hallatán leánykák és legénykék kimûvelõdni. De bennvalójára. Ezért szegény sokszor 
otthagyták a varrógépet és a mesterükkel hogyha ez így van,  hogy a  hazát  zsörtölõdött amiatt, hogy ezen falvak 
együtt az ablakokon kihajolva, hallgatták szolgálom, akkor mi székelyek jó helyt szülöttjei mondják meg nekünk, hogy mit 
a dalt. „… mind a két szemecskédet”. Már vagyunk itt, mert akkor ez a haza nem szabad és mit nem, és hogy szabad-e 
nem voltunk ráutalva az egyébként igen csak a Kárpátokon túliaké. Nálunk is szeressük és tiszteljük Szent István 
eleven katonafantáziára, hiszen ott láttuk fognak utakat  javítani, iskolákat és királyunkat. Háromszéken a legjobb, a 
élõben a Marioarankat és a Marikánkat a templomokat építeni. Nekünk valókat is legszorgalmasabb gazda volt a bíró 
textiliskola harmadik emeletének ép ít en ek  ma jd , ka to li ku so ka t,  évszázadokon át és az én apám úgy 
ab la ká ba n.  Vi dá ma k v ol ta k,  reformátusokat ,  és  másokat ,  de gondolta , hogy az országot  is  a  
mosolyogtak, és kedvesen integettek. olyanokat, ahol a pap az én édesanyámtól l e g s z o r g a l m a s a b b a k ,  é s  a  
Minden áldott nap elmasíroztunk volna tanul t  nyelven hirdet i  majd az legrátermettebbek kellene vezessék. Õ 
nótaszóval a textiliskola ablaka alatt, de evangéliumot. Ha majd hazamegyek bízott benne, hogy majd egyszer így lesz.
csak akkor kaptuk ezt a parancsot, amikor Háromszékre, mindenkinek el fogom Már a falu bejáratánál elénk jött egy kicsi, 
g y a k o r l a t o z n i  m e n t ü n k .  N e m  mondani, hogy odabent Romániában öreg, hajlott hátú, feketébe öltözött 
kényszerûségbõl énekeltem székelyföldi meggondol ták  magukat, és minden nénike. Itt szokás, hogy halál után hat 
magyar létemre a román népdalt, mert az erdélyi magyarnak hazát adtak. El kell hétre, hat hónapra és egy évre pománát, 
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ajándékozást  tar tanak kaláccsal  és székely legény is ott van. Az sem volt kezükben a késüket szorították, még 
cujkával. Szembe állt velünk a nénike és mindegy, hogy õk, a másodévesek, a beszélgettek. Nem kérdeztem meg tõlük, 
arra kért, könyörgött, hogy fogadjunk el tizedesek valójában kicsiny termetûek hogy ki ütött meg, nehogy még végül azt 
egy-egy darab kalácsot. Nem bántuk, voltak, belõlem az egybõl, lett volna higgyék a románok, hogy õk velem 
mert azt terveztük, hogy megiszunk egy- olyan kettõ. Miután elhelyezkedtem én is tartanak. Nem is mondták meg, pedig õk 
egy deci valamit, és nem árt, ha elõre a felsõ ágyon, kés nélkül, az ünnepelt jól látták. Hogy azért mégis megtaláljam, 
megvetjük az ágyát. A kapu feliratról, egészségére meghúztam az üveget. Az intettek a fejükkel Nyesztor ágya felé. 
„Cseáuseszku szeretünk” azt sejtettem, üvegben székely köményes volt és a Odamentem és megemeltem takaróját. 
hogy itt nekünk, magyar katonáknak nem címkén románul ki volt írva: székely Fehér fogai és fehér szemgolyója 
igen  örvendenek, mert m i nagyon köményes. Még a címke alapszíne is vil ágí tot t cs ak a  maj dne m fe ket e 
haragudtunk arra az emberre, kinek a piros -fehé r-zöld volt  és raj ta igazi legénykébõl. Ajkai vékonyak voltak, 
nevét a kapun megörökí te tték. A népviseletben egy székely legény és egy mint a nagyon határozott és kitartó, 
nénikének, mielõtt a kalácsát ideadná, székely kislány táncolt. Alig hittem a szívós embereké. Nem ütöttem meg, 
tudnia kell, hogy õ kit etet fehér kaláccsal. szememnek, de a látvány igen-igen jól hanem úgy oltyeán katonásan valami 
Ezért hát így szóltam: - Tánti, (néni) mi es et t.  És  ez  19 77 -b en , Ni ko lá e egészen csúnyát mondtam neki. És azt, 
magyar katonák vagyunk. Cseáuseszku szülõföldjén, Olténiában, a hogy te ezt holnap megbánod, holnap, 
Err e meg döf i az old ala mat  Laj os kaszárnyában, a felsõ emeleti ágy tetején amikorra megszabadulok annak az egy 
barátom: t ö r t é n t .  H a  m á r  i l y e n  s z é p e n  korty székely köményesnek a hatásától. 
- Mit beszélsz, hol az eszed? Mi román összegyûltünk, és mi székelyek már Lenne kedvem leírni , hogy milyen 
katonák vagyunk. Még megijeszted a hárman is vagyunk, kettõ a pálinkás gondolataim voltak azon az éjszakán. 
nénikét. De a nénike nem ijedt meg és így üvegen, és egy a vaságyon, akkor hát Minden esetre éppen harci kedvem nem 
felelt: zendítsünk rá a magyar nótára: volt. Az õ vérére sem voltam kíváncsi, 
- Ha magyarok vagytok, akkor nem csak sem az enyémére. Ilyenkor az ember, az a 
egy darabot adok nektek, legyen a tietek Esteledik a faluban, fajta, akinek van még édesanyja, rá 
az egész kalács! Nem tudtuk, hogy náluk Haza kéne menni. gondol. Nekem akkor még volt, nagyon 
ilyenkor mit szokás mondani, csak Attól félek a legények jó, szeretõ szívû, székely édesanyám. 
bambán megköszöntük. Meg akarnak verni. Tudtam, hogy ha itt lenne velem, akkor 

Ne bántsatok jó pajtások sem tudna semmit tenni értem, talán a 
Egy akármilyen kaszárnyai estén történt, Nem vagyok az oka, végén, ha jól sikerülne és megmaradnék, 
hogy  néhány  sza tmár i  magyar  Szeretek egy barna kislányt, bekötözne. Ha egyéb történne, mert az 
katonalegény, akik másodévesek lévén, Nem tehetek róla. egyéb is megtörténhet, megsiratna. 
tizedesek is voltak, névnapot akartak Hajnalodott és a kürtös fújta az ébresztõt. 
ünnepelni. Nyilvánvaló, hogy magyar Úgy éreztem, hogy ezek nem értik az Ettõl  kezdve az idõt nem lehetett 
névnapot, magyarul. Tudni kell, hogy ének szavát és bántani fognak. És akkor megállítani. Amikor senki sem látott 
Olténiában ez sok kockázattal jár. Ettõl elõkerülnek a tankszelepbõl köszörült, minket, odajöttek a szatmári magyarok és 
még a piros is folyhat, csak hát nem lehet újságpapírba csomagolt, balkézben az bíztattak, hogy mutassam meg, hogy mit 
tudni, hogy kié. Idegen országban, idegen izzadásig szorosan szorított kések, és tud egy székely legény, ha nem hagyják 
vidéken a magyar mulatságra, szóra vagy akkor ne adj Isten! Még a vaságyak is magyarul énekelni. A baj ott kezdõdött, 
ne adj Isten, nótára nagyon rá kellett repülni fognak, és hogyha ott maradt akár hogy székely identitásom miatt úgy 
készülni. A legfontosabb biztonsági egyetlen magyar is, akkor az biztos, hogy néztek rám, mint egy hadigépezetre, mint 
m û v e l e t  a b b ó l  á l l t ,  h o g y  a  szabad lesz, és az szabadon énekelheti: egy legyõzhetetlen ütõ, vágó, szúró és 
tankszelepekbõl élesre és hegyesre mi nd ig  gy õz te s t er em tm én yr e.  
csiszolt késeket Pityuék elõvették, … szeretek egy barna kislányt, Kimondottan ügyeltem is arra, hogy 
újságpapírba csomagolták, és akkor már Nem tehetek róla. õrizzék meg rólam, a székelyrõl ezt a 
szólhatott is az ének a közös hazánkban, képet, ne tudják meg, hogy valójában én 
amit olyan keményen szolgáltunk. Lehet, Tudtam, hogy itt kell  abbahagyni. is ugyanúgy, mint õk, érzõ szívû, lelkes 
hogy vannak más tájakon magyarok a Elkérezkedtem Pityuéktól, a szatmári em be rb õl  va gy ok . Ne ke m is , a 
világban, akik újságpapírba csomagolt magyaroktól, elõkészítettem ágyamat az székelynek is fáj ugyanúgy, mint bárki 
kések nélkül is énekelhetnek magyarul. éjszakai pihenésre és lefeküdtem. A másnak, hogyha csak egy apró szálka is 
Én ar ra  kér lek  t i teket ,  szabad pokrócot a fejemre húztam, hogy sok fölmegy a körmöm alá. Hátha még azt is 
magyarokat, hogy énekeljetek! Mindent, szép hazai nótát tudjak átgondolni. De tudnák rólam, hogy a lelki szálkák is 
amit a lelketek és szívetek diktál,  egyet sem sikerült. A pokrócom sarka fájdalmasak nekem. Mit  szólnának 
szabadon,  boldogan,  magyarul.  Úgy óvatosan megemelkedik és egy kicsike hozzá, hogy én már tizenegy évvel ezelõtt 
énekeljetek, hogy még nekünk is jusson kéz, mintha leánykáé volna, arcul üt. verselõ gyermek voltam, és Elekes 
belõle! Helyettünk is énekeljetek, Nem erõsen, de arcul. Olyan sebesen Balázs tanító bá csi kérésére már  
magyar egyetemet énekeljetek, nekünk is eltûnt, hogy azt sem tudtam, ki volt. harmadikos fejjel ezt írtam le: 
haz át é nek elj ete k! M ind enk iér t és  Keresni kezdtem. Az emeletes ágyak 
mindörökké énekeljetek! tetején mindenki a pokróc alatt volt, Nyírfaágon a madárka,
Pityuék ott fent az emeletes ágyra egyetlen román katonatársam sem merte Szomorú, mert nincs hazája,
engemet is fölhívtak, mert az efféle, kidugni a fejét a takaró alól. Nem tudtam, A kegyetlen õsz elrabolta,
új ságpap írba  csomagol t,  hegyes re  hogy ki volt az, aki nem fért el tõlem. Az A fészkétõl megfosztotta.
esztergált késes mulatságban jó, ha egy öt szatmári  magyar, miközben bal 
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De most nekem nem verselni  kell. székelyek igazát, a baszkok igazát, a szédült, még a kezemet sem tudtam 
Zsebembe kell tegyem a hegyesre csecsenek igazát, a kurdok igazát. megemelni. Katonacimboráim, akik 
köszörült tankszelepet, és ha úgy hozza a Elénekelem minden nemzet igazát, akitõl most engemet körülvesztek és néztek, 
sors, egy magyar énekért ütni, szúrni, az anyanyelve használatát megvonták, és oltyeán legények, hát nem túl sok ez egy 
vagy meghalni. Akkor én nem láttam a hazáját elvették. Ha sokan és együtt m a g y a r  n é p d a l é r t ?  S o h a  n e m  
harmadik megoldást. é n e k e l j ü k ,  a k k o r  e l õ b b - u t ó b b  c i v a k o d t u n k ,  s e m m i é r t  n e m  
Éppen szolgálatos voltam a tankmûhely visszaadják. Addig énekeljük,  amíg veszekedtünk, osztozni tudtunk a katona 
be j á r a t áná l ,  a z  õ r szobában .  A vissza nem adják. De Nyesztorral a sorsban.
másodévesek már mind bejöttek, de történetnek még nem volt vége, mert még Se mm i ut ól ag os  ny om oz ás t ne m 
Nyesztor még sehol. De szerettem volna, vér nem folyt, és nekem az éjszaka azt végeztem. Nem tudom, miért nem ölt 
hogyha sötét arcát nem látnám meg az mesélték az angyalok, hogy itt ma vér fog meg, de hála legyen érte a Jóistennek, 
õrszoba ablakában! De megjelent és folyni. A vért, az emberi vért az orvosok élek és itt vagyok. Azóta eltelt már több 
nekem, székely legény létemre ki kellett osztályozni szokták: A, B, AB, 0, de arról mint három évtized, de most is érzem a 
mennem és kellett figyelmeztessem az nem hallottam, hogy van-e külön magyar követ a homlokomon. Nem jártam utána, 
esti ígéretemre. - Azt hiszed, félek tõled? vagy román vér. Én azon igyekeztem, tal án Pit yué k, a sza tmá ri mag yar  
– kérdezte õ. - Nem az számít, hanem az, hogy egyik se folyjon, és mégis az enyém legények nem engedték, hogy keresztül 
hogy én nem bántottalak, és te mégis az bugg yant  ki, a  magy ar, méghoz zá szúrjon, vagy talán a többi oltyeán 
arcomat megütötted. Ezért én most téged kiadósan. Nyesztor, aki hasra volt  katonalegény. Én azt hiszem, hogy õ 
megbün te t l ek .  -  Akarod ,  hogy  feküdve a kavicsos udvaron, közben maga nem akart megölni, hiszen nem 
összecsapjunk? (Betû szerint: vrej szö ne k e z d e t t  f ö l t á p á s z k o d n i  é s  a  haragudhatott rám, csak meg akarta 
fridzsem? ) he ly vá lt oz ta tá s le gõ si bb  fo rm áj át  mutatni, hogy nem fél õ egy dalos kedvû 
Nem várta meg a válaszomat. Hirtelen a választo tta, négykézláb mászott.  De székely közlegénytõl. Feleim, magyar 
kabátja belsejébe nyúlt, és majdnem egyszer megállt, mert talált egy akkorra testvére im, Erdé lyben és a rendes 
kirántotta az õ kenyérvágó konyhakését. gömbölyû, vízmosta követ, mint egy Magyarországon, csak énekeljetek, mert 
Nem is az övé volt, hanem a román kisebb narancs, csak annál sokkal, de egy magyar dalért biztosan nem ölnek 
államé, most is megvan nekem, mert egy sokkal keményebbet. Miközben mind meg! Én ezt kipróbáltam. A történetrõl 
szatmári magyar testvérem megõrizte. A csak õt néztem, észre sem vettem, hogy még annyit, hogy amikor a sebemet 
hosszúsága  harmincnyolc centiméter, annyian gyûltek  körénk, mint az varrták be, akkor hallottam a százados 
majdnem egy kard. Talán az életemet ar énában . Engemet bí zt at tak,  ké t parancsát. Utasítást adott, hogy az udvar 
köszönhetem a hosszúságának, mert ny el ve n,  Ol té ni áb an : r om án ul  és  kavicsán megalvadt vérre vigyenek egy 
mielõtt egészen kivehette volna, már magyarul. Jó pontokat szereztem a vödör homokot és takarják be vele. Óriási 
su pp  és  ös sz es zo rí to tt  ök lö mm el  katonatársaim közt talán azzal, hogy kés nagy szerencsém volt, mert a kezelõben 
villámgyorsan,  erõsen megütöttem a nélkül harcoltam kés ellen. Senki sem éppen egy magyar, egy Pityuékkal jött, 
fejét. A kés messze kirepült a kezébõl és õ szereti azt az embert, aki egy másikra kést szatmári magyar legény varrt be. Igen 
mozdulatlanul feküdt a földön. Eddig jól vesz. Mind azt mondták, magyarul és szépen megvarrt , már alig  látszik.  
sik erü lt,  hál a Is ten nek . Abban a z románul, vagy inkább románul és  Magyarul szólt hozzám és ez nekem 
éle tveszé lyes helyze tben is,  szinte  magyarul, hogy vigyázz Attila, mert kõ többet ért, mint hogyha zsibbasztót vagy 
felelõtlenül az járt az eszemben, hogy van nála. Láttam én azt magamtól is. altatót adott volna. Már nem is bántam, 
vajon miért adja a Jóisten így. Én csak egy Annyira nem katonamódra célozgatott, hogy az ágy tetején elénekeltem azt az 
éneket énekeltem a szatmári magyar ho gy  n em  t al ál ta m ér de me sn ek  éneket. 
legényekkel, Pityuékkal, fent az emeleti komolyan venni, hiszen ráugorhattam 
ágyon. volna. De azt hittem, hogy kapott tõlem Esteledik a faluban,

akkorra ütést, amekkorától zúghat a feje Haza kéne menni.
Esteledik a faluban, egy darabig. Úgy célozgatott, mint a Attól félek a legények
Haza kéne menni. kisiskolás leánykák. Bal mutatóujjával a Meg akarnak verni.
Attól félek a legények homlokom közepére mutatott és jobb Ne bántsatok jó pajtások
Meg akarnak verni… . kezével minden lépésre egyszer, mintha Nem vagyok az oka,

dobott volna. Addig-addig lépegetett, Szeretek egy barna kislányt,
Õt csak meg verni akarták, engemet pedig míg a bal mutatóujja majdnem az orrom Nem tehetek róla.
megölni. Azzal magyaráztam, hogy õ hegyéhez ért. Tudtam, hogy baj van, 
otthon lehetett szép Erdélyországban, én ugornom kellene. Elkéstem. A nagy kõ 
pedig itt vagyok Olténiában. Soha nem homlokon talált, és ami homlokom 
fogom megérteni, hiába is próbálna csontján volt, az mind a szemembe 
segíteni bárki, hogy talál össze a magyar borult. Igen szaporán, igen sok vérem 
dal a harmincnyolc centis konyhakéssel! folyt. Ott feküdtem hanyatt fekve a 
De attól még azért is, ha mindjárt a tankjavító mûhely udvarának kavicsán 
véremért is, de énekelni azt fogok, tehetetlenül. Nyesztornak, ha most van 
szépen, magyarul. Ha kell, dallammal kedve hozzá, megölhet. Most bárki azt 
énekelek, ha nem, akkor versben, s ha csinálhat velem, amit akar. A szemem 
nem, akkor így, ahogyan most teszem. gödreiben már megalvadt a vér és a 
Elénekelem az igazunkat. Elénekelem a szájamba is jutott belõle sok. A fejem 



A Rákosi rendszerben évekre börtönbezárt nagyanyám és édesapám emlékének ajánlva

Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni bírósági perek a hazugságok és félrevezetések jegyében 
zajlottak. A sors kegyetlen fintoraként a kommunista elnyomók megtorlásként az ártatlan hõsöket 
börtönbe zárták vagy felakasztották. A rendszerváltás után bíráik és hóhéraik, a forradalom vérbetiprói és 
a szovjet gyilkosokkal együttmûködõk közül legtöbben, mindennemû zaklatás nélkül, jólétben és magas 
nyugdíjjal éltek tovább.

Tóth Ilona minden bizonnyal kiváló orvos lett volna, hiszen a summa cum laude végzettség várományosa 
volt. Biztos, hogy leendõ orvosi esküjére gondolt, amikor önként segített a sebesülteken, nem pedig arra, 
hogy ezért késõbb kivégzik. A jogsértõ perek felülvizsgálatát szinte minden esetben a volt elítélteknek, 
bajtársaiknak vagy a hozzátartozónak kellet kezdeményeznie. Ne higgye senki, hogy ez simán ment, az 
egykori pufajkás ügyészek utódai mindent kitaláltak immáron jól szabott divatos öltönyeikben, hogy 
ellehetetlenítsék a gyors ügyintézést. Tóth Ilona esetében féltestvérének, Tóth Ferencnek 2001. 
januárjában kellet felülvizsgálati kérelemmel fordulnia az akkori legfõbb ügyészhez, Polt Péterhez, mert 
évek óta mindenhonnan elutasították. Ha testvére és Wittner Mária nem szorgalmazza az egykori 

orvostanhallgató rehabilitálását, valószínûleg még az alábbi ítélet lenne érvényben.

Tóth Ilona ítéletét nagy keservesen végül 2001. februárjában mondta ki semmisnek a fõvárosi bíróság.

A helyzet cinizmusára jellemzõ, hogy az ügyvédi kamarából egykoron kizárt dr. Kardos Jánost, Tóth Ilona védõjét, a mai napig nem 
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Cságoly Péterfia Béla: Az ártatlanul kivégzett medika, Tóth Ilona szelleme tovább él!



rehabilitálták. Leánya, Kardos Judit belefáradva a kamarával folytatott hiábavaló harcba, 2001-ben öngyilkos lett. Így Õt is méltán 
sorolhatjuk a kommunizmus áldozatának. Hogy mi történt valójában a 24 éves medika koncepciós perében, arról álljon itt néhány sor 
attól, aki legrészletesebben foglakozott az üggyel, vagyis védõjétõl, aki Mindszenty József hercegprímást és Esterházy Pált is védte.

»Már 1956 decemberében világszenzációként harsogta a sajtó és a budapesti rádió, hogy egy ellenforradalmár orvosszigorló nõ létére -
-- az orvosi hivatással visszaélve altatással, injekciókkal és szívszúrásokkal meggyilkolt egy ártatlan munkást pusztán azért, mert 
ÁVH-snak tartotta! A kommentárokból az is kitûnt, hogy az orvosnõ és bûntársai az ellenforradalom földalatti sajtómunkásai közül 
kerültek ki, akik a börtönbõl szabadult közönséges bûnözõkkel vették magukat körül.

Hozzám az egyetem büntetõjogi professzora révén került az ügy azzal a magyarázattal, hogy Tóth Ilona a gyermekkora óta 
legkitûnõbb képesítésû és legtisztább jellemû egyetemi hallgató, társai mintaképe és professzorainak reménysége, s éppen ezért az 
egész orvosi egyetem a legnagyobb figyelemmel kíséri sorsát, a közvélemény pedig általában nem hiszi, hogy az elterjedt hírek a 
valóságnak megfelelnének. Az orvosprofesszorok a jogi egyetemhez fordultak, s eredetileg talán az lett volna a terv, hogy a védelmet a 
büntetõjog professzora fogja ellátni.

Így lettem védõje Tóth Ilonának és Obersovszky Gyulának, Gáli József pedig kirendelt védõt kapott, aki azután utóbb a családtól 
megbízást fogadott el.

Az elsõ lépésem az volt, hogy ellenõrzõ orvosszakértõk alkalmazását kértem az ügyészségtõl, de – mivel az iratok már szinte útban 
voltak a bírósághoz – az ügyészség csupán azt tudta kilátásba helyezni, hogy kérelmem teljesítését a bíróság elõtt nem fogja ellenezni, 
amely ígéretét be is tartotta. Ugyanakkor értesültem arról, hogy a vádhatóságon széles körû eszmecsere folyt akörül, hogy Tóth Ilona 
és társai ellen elõzetesen megfontolt vagy csupán egyszerû szándékos emberölés címén lehet, illetve kell-e vádat emelni. A vitát a 
Legfõbb Ügyészség az enyhébb minõsítésnek megfelelõen döntötte el már pusztán azon az alapon, hogy az elõttem akkor még nem 
ismeretes adatok szerint az elõre megfontoltsághoz szükséges idõtartam nem forgott fenn.

Az 1957. január 14-én kelt vádirat az emberölési vádat ekként is minõsítette, és Tóth Ilona politikai természetû magatartását izgatásnak 
tekintette és ellene e címen is, az írók ellen pedig csak ezen a címen emelt vádat. A vádirat szerint tehát Tóth Ilonát 5-15 évi, az írókat 2-
10 évi büntetési keret fenyegette. Az összesen tizenkét vádlott közül egyetlenegy sem látszott halálbüntetéssel sújthatónak.

Ez volt a helyzet 1957. január 14-én. Minthogy azonban evés közben jön meg az étvágy, és menet közben fokozódik a bosszú és a 
terror, a hó végén az ügyészség a vádiratát már módosította, elõre megfontoltságot vitatott, és három vádlott terhére már a halálbüntetés 
kérdése is figyelembe jöhetett, jóllehet ilyen büntetési tételre akkor még senki nem is gondolt.

Az elsõfokú ítéletet 1957. június 20. napján kelt legfelsõbb bírósági ítélet már hat vádlottat sújtott halálos büntetéssel! Az elsõfokú 
bíróság ezek közül egynek három évet, egynek egy évet, egynek pedig tíz évet szabott ki.

Nem egészen fél esztendõ alatt idáig fokozódott a bosszú és a terror! Persze ezt az elfajulást, amit ebben a mintául választott ügyben 
szemléltetõen bemutattam, a bõrünkön és a csontjainkban éreztük valamennyien, éspedig nemcsak a politikai bûnperekben, hanem a 
mindennapi életben is! Csak a megdönthetetlen bizonyítékoknak köszönhetõ, hogy ? a szabadságharc kompromittálása érdekében ? 
lopásban is bûnösnek nem mondták ki azt a Tóth Ilonát, aki a havi 350 forintos egyetemi ösztöndíjából pótolta a vezetésére bízott 
kórház élelmezési kiadásait. Erre az ítélet az ellenkezõ végletre ragadtatta magát, és bûnösnek mondta ki a mindössze havi 350 forint 
ösztöndíjas bevétel felett rendelkezõ orvosszigorlót ? kinek az édesanyja tanítónõ ?, azon a címen, hogy az ellenforradalmi 
szervezkedést "lényeges anyagi támogatás"-ban részesítette! E bûntettnek éppen úgy halál a büntetése, mint a gyilkosságnak.

Tóth Ilonával 1957. január végétõl a kivégzéséig, tehát 1957. június végéig voltam érintkezésben. Ez alatt az idõ alatt foglalkozott az 
ügyével és a személyével az ügyész, egy háromtagú bírói tanács, négy orvosszakértõ, egy jegyzõ, majd a Legfelsõbb Bíróság 
tanácselnöke és négy népbírája. Ezek közül levonom a négy népbírót, akik szerintem egészen különleges megítélés alá esnek, és 
állítom, hogy a felsoroltak, az ügyész, a bírák és az orvosszakértõk valamennyien éppen úgy Tóth Ilona életben maradásáért izgultak, 
mint az egész társadalom! De ha így van, miért kellett ennek a tiszta jellemû, hófehér lelkû, szellemileg és testileg egyaránt kitûnõ 
emberpéldánynak huszonnégy évesen, szûzleányként a bitófára kerülnie? Azt hiszem, meg tudom adni a választ: azért, mert olyanok 
döntöttek az élete fölött, akik soha nem is látták és a tárgyalás anyagával nem hagyták magukat befolyásoltatni. Bizonyítani tudom, 
hogy így történt.«

Tóth Ilona rehabilitálásának ügyét azonban nem lehet elvonatkoztatni Wittner Máriától. Ha volt valaki, aki igazán szerette, az õ volt. 
Megalkuvás nélkül folytatta sokszor magányos küzdelmét egykori harcostársáért, így nem is csoda, hogy a kivégzett medika ügyében 
a hamburgi Magyar Házban, egy mindent elsöprõ, megrázó beszédében hívta fel a figyelmet a hálátlan nemzet sokadik mulasztására.

»Nagyon sokszor feltettem magamnak a kérdést: miért maradtam életben? A kérdés, túl az ügyészi indokláson, hosszú éveken át 
megválaszolatlan kérdõjel maradt, melyre nem találtam magyarázatot.
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Ma már tudom, életben maradásomhoz feladat kötõdik. Azoknak követeként állok itt, akik ma már nem szólhatnak. Úgy érzem, nem 
tettünk meg minden ÉRTÜK. Vádolnak a bitófák és vádolnak a kopjafák a 301-es parcellában. Ezzel a tudattal viszont nehezen lehet 
élni. Ezért választottam ezt a harcot és leszek a követük, ha kell, a lelkiismeretük.

Úgy érzem, az igazság a halottnak is kijár, ezért kérem a segítséget utolsó lehetõségként annak a fiatal szigorló orvosnak, Tóth 
Ilonának, aki már nem tudja megvédeni önmagát, becsületét a súlyos, gyalázatos rágalmak ellen.

Arra nincs szükség, hogy gyilkosai mentsék fel Õt, de arra igen, hogy tudja meg a világ azt a gyalázatot, amit Vele elkövettek.«

Ha azonban azt hisszük, hogy ekkortól egyezõ akarattal fogtak hozzá az illetékesek, hogy soronkívûl pótolják az elmulasztottakat, 
akkor tévedünk. Harcot kellet vívni, hogy egyáltalán felavathassák mellszobrát Budapesten, és hosszas utóvédharcokat a gúnyolódó 
rágalmazókkal szemben is. Egykori lakóházáért néhány ember küzd csupán az Árpádföldi Kalot mozgalom "Tóth Ilona baráti köré"-
bõl, hogy múzeumként mûködjön tovább, méltó emléket állítva az egykori szabadságharcosoknak, ahogy boldogabb társadalmakban 
ez szokás. Wittner Máriát pedig naponta gyalázzák nyilvánosan az egykori gyilkosok leszármazottai és szellemi utódai, akik mindent 
elkövetnek, hogy Tóth Ilona emlékének befeketítésével átírják az igaz történelmet. Azért gyûlölik Wittner Máriát, mert minden szava 

igaz!

2001. február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján Wittner Mária a 
Parlamentben elmondta: vádolja a kommunista eszmerendszer híveit azért, mert emberek 
millióit gyilkolták meg, túlszárnyalva ezzel minden más ordas eszmét. Mert a lenini utat 
honfitársaik csontjaival kövezték ki. Wittner Mária kitért a Kádár-korszak bûneire, a 
törvénytelen kivégzésekre, a hatmillió meg nem született magyar gyermekre. Arra, hogy 
kiölték az emberbõl a hitet, a morált, egy tisztább élet reményét. S ebben a tekintetben alig van 
különbség a tevõleges gyilkosok, kollaboránsok és azon fiatalok között, akik azonosulnak a 
baloldali szocializmus eszmerendszerével. »Vádoljuk õket történelmünk meghamisításáért. 
Vádolnak az élõk és vádolnak a meggyilkolt halottak. És vádoljuk õket, mert hitünkben 
megcsaltak, megloptak. Ezért az áldozatok nevében megállapítom, soha nem lesznek képesek 
arra, hogy magyar politikusként a nemzet fölemelkedése érdekében cselekedjenek. Itt teszem 
fel a kérdést: milyen morál alapján ülnek a magyar parlamentben még most is, és alkotnak 
törvényeket egy általuk tönkretett, kifosztott, megalázott nemzet számára. Éppen ezért a Szent 
Korona tana és a magyar nemzet nevében erkölcsi hulláknak nyilvánítom õket.«

Dr. Kliment Ferenc mondta Balás-Piri Lászlónak: »Szomorúan tapasztaltam tavaly (1999), 
hogy az egyetem évfordulós megemlékezõ ünnepén az ifjúság nem vett részt. Eszembe jutott, hogy amikor sebészetbõl szigorlatoztam 
(1956), akkor az egyetem udvarán éppen temettek, a sírokat gyászolók kis csoportja vette körül. Mindez régen volt, de megtörtént és 
így történt.«

Az itt leírtak politikai tanulságai legyen örök figyelmeztetés az eljövendõ nemzedék ifjú nemzeti és konzervatív poltlkusainak. Az 
értelmiség árulása miatt elmaradt a párt és a KISZ vezetõinek felelõsségre vonása, elmaradt ugyanezen személyek eltiltása a 
közügyektõl, a politikától, az állami, gazdasági tisztségektõl legalább tizenöt évre, így elmaradt maga a rendszerváltás is --- mindezek 
folytán alakult ki ez a mostani szellemi nihil, a nagy nemzeti ünnepeink semmibevétele. De figyelmeztetõnek szánom az alábbi sorokat 
is: akkor, amikor a világ sorsa Budapesten játszódott, és nem máshol, amikor magyarok ezrei haltak meg, akkor az angol, az amerikai 
és a francia kormány süket maradt, nem értették meg az események történelmi jelentõségét. Nem látták, mert nem is akarták látni, hogy 
a magyar szabadságharc megmutatta a világnak: nem veszett még el minden remény, a legszörnyûségesebb zsarnokság végleges 
összeomlása megkezdõdött…

***

Hálás köszönet a nemzet lelkiismeretének, Wittner Mária szabadságharcosnak, 56-os elítéltnek, akitõl felbecsülhetetlen segítséget 
kaptam.

***

Felhasznált anyagok: 
Wittner Mária: Ellenõrizve, Semmelweis Egyetem Lapja 2000/3., 
Dr. Kliment László: Az egyetem udvarán temették el…, 
Pósa Zoltán: Tóth Ilona ártatlan!,Történeti Levéltár: Budapesti Fõvárosi Bíróság ítélete B.VII.1957-46.
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Rakovszky József író, költõ, mûfordító, középiskolai tanár Budapesten született 1920. június 11-én. Sátoraljaújhelyen nevelkedett 
kilenc hónapos korától, nevelõszülõknél, mert szülei elhagyták. Iskolájában már 12 éves kora körül felfigyeltek rá tanítói, elsõ verseit 
egy kis könyvecskében jelentették meg. A Sárospataki Fõiskola tanára Dr. Gerõcz Kálmán költészettani, stilisztikai és egyéb olyan 
könyvekkel látta el, amely fejlõdését elõsegítette. Pártfogója azonban nem tudott neki gimnáziumi ösztöndíjat szerezni, így csak a 8 
elemit végezhette el jeles eredménnyel. Rakovszky József, hogy idõs nevelõszüleit segítse, nehéz fizikai munkát vállalt, de közben 
irogatta verseit. A nevelõszülõk halála után a 20 évesen egyedül maradt fiú, hogy eltartsa magát, fa és szénkereskedést nyitott, majd 
miután ebbe belebukott, a városi szállodában portásként dolgozott. Jelentkezik Pécsre a pálos szerzetesrendbe, hogy a gimnáziumot 
elvégezhesse. A rend azonban a magánvizsgadíjakat nem tudta kifizetni, ezért õ, miután laikus testvér nem akart lenni, kilépett és 
feljött Budapestre. Rikkancsként dolgozott, közben a Magyar Szó, a Református Újság, és több más lap is közölte verseit. A Magyar 
Szó fõszerkesztõje, Dr. Meskó Zoltán segítségével Erdélybe került, elõbb Marosvásárhelyre, majd Sepsiszentgyörgyre a Székely Nép 
címû laphoz újságírónak. Visszatér Budapestre, ahol Horthy Miklós kormányzó 75. születésnapjára egy köszöntõverset ír, ami több 
napilapban megjelenik. Bemutatják Horthynak majd kérésére ezután a kormányzói iroda segítségével két év leforgása alatt elvégezte a 
gimnáziumot. 1945. tavaszán megindította Budapesten a „Munkásegység” címû lapot, amelyet Vas Zoltán kommunista polgármester 
két hónap után letiltott. Közben összeismerkedik Nagy Ferenc miniszterelnök fiával, akivel együtt szerkesztik az Igazság címû lapot. 
1947. január 7-én az ÁVH letartóztatja, a börtönbõl másfél év után szabadult. Egy jóindulatú rendõrtiszt tanácsára rövid bujkálás után 
elhelyezkedik a MÁVAG -ban segédmunkásnak. Kiemelik, és a „Kalapács” címû gyári lapnál lesz újságíró, itt ismerkedik meg 
késõbbi feleségével is. Megalakítja a Táncsics Mihály Irodalmi Társaságot, amelybe a Táncsics unoka és dédunoka mellett Várnai 
Zseni, Fodor József, Szirtes Ádám és még sok neves író, színész és költõ tartozott. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke Dr. 
Vojnovich Géza szinte fiának fogadta, ezért a Táncsics Társaság rendezvényeit az Akadémián tartották. Tagja lett a Kisfaludy 
Társaságnak és a Fészek Klubnak is, miközben befejezte a bölcsészkaron a tanulmányait, ahol magyar-történelem szakos diplomát 
szerzett. A 60-as években országszerte jelentek meg újságokban mûvei. Közben megnõsült és Pilisre költözik. Több helyen is tanított, 
de végül lakóhelyén dolgozik tovább. Közben továbbra is folytatja irodalmi munkásságát. Bár közben megfigyeli a rendõrség, 
rendszeresen járja az országot, miközben eljut a szocialista országokba is. Irodalmi mûveivel kapcsolatban többször kijutott Nyugat-
Európába is, azonban disszidálni nem akart, mindig hazajött. Irodalmi munkássága egyre termékenyebb lett, megírja Heine drámáját, 
majd az Igazmondó juhász címû színdarabját. Az állandó megfigyelések és rendõri zaklatások idegrendszerét nagyon megviselik, 
elõbb idegszanatóriumba kerül, majd rövid idõre átviszik a Lipótmezõre, ahol az igazgató-fõorvos javaslatára 1966-ban 
leszázalékolták. Rokkantnyugdíjazása után szerényen éli napjait Pilisen, verseket ír, fordításokat vállal, közben több regénye is 
születik. Közben megismerkedik az Északi Jármûjavító Vállalat igazgatójával, akinek segítségével nyugdíjasként az ottani 
kultúrházban kilenc évig dolgozhatott. Késõbb az angyalföldi szakszervezeti szállodában lesz portás. 1984-ben Budapestre költözik 
házát elcserélve, egy csepeli panellakásba, felesége friss nyugdíjasként Kispestre jár át tanítani. Közben különbözõ rendezvényeken 
vesz részt, amelynek egy részét õ szervezi. Az 1989-es erdélyi események annyira felzaklatják, hogy karácsony elõtt súlyos 
agytrombózist kapott. Részlegesen lebénult, azonban rövid idõn belül olyan sokat javult, hogy otthon már tudott szellemi munkát 
végezni. 1991-ben létrehozta magánerõbõl a Szózat címû folyóiratot, barátai segítségével egy fillér haszon nélkül szerkesztette és 
terjesztette. 2004. augusztus 27-én vétlen autóbalesetet szenvedett, amely után két mûtétet is kellett elvégezni. Egy hónappal a baleset 
után belehal sérüléseibe. Pilisen temették el, Hegedüs Lóránt református püspök szentelte meg a sírt. Több helyen emléktáblát 
állítottak neki, így a pilisi könyvtár falán, a budapesti Szabó Dezsõ Színház bejáratánál, és Sátoraljaújhelyen is annak a háznak a falán, 
ahol lakott.

Rakovszky József eddig megjelent mûvei

Kikelet verses füzetecske a költõ 13 éves korában adták ki.
Parasztgróf történelmi regény Kossuth korában játszódik le az esemény.
Ezt 18 évesen írta. 2008-ban megjelent második kiadásban is, már nekünk sem volt belõle, az Egyetemi Könyvtárból hoztam ki.
Magyar Advent válogatott versek (Püski kiadás)
Magyar utakon (válogatott versek)
Hazavágyáskor (válogatott versek)
Siráz rózsái (Hafiz perzsa fordítás)
Mosolymúzeum (humoros novellák nagyjainkról)
Nagypéntek történelmi regény, Szegedinácz Péró féle parasztfelkelés 
A fekete lovag (történelmi regény, Kun László élete és kora)
Kinizsi Pál (elbeszélõ költemény Somossy Tamás illusztrációival)
Naszreddin Hodzsa tréfái (humoros novellák eredeti török forrás alapján)

Színdarabodat is írt; a Heine drámát, melyet Pozsonyban adtak elõ, valamint az „Igazmondó juhász” címût is. Írt a „Nyelvi 
kaleidoszkópba”, valamint más nyelvészeti cikkeket, az Élet és Irodalom címû lapba is, és országosan sok más lapba: Tiszatáj, Alföld, 
Dunántúli Napló. Megírta a MHK Sport indulót szöveg, zene Rakovszky József. Azonkívül a Tangót és kisebb dalokat szintén 
szöveget és zenéjét.

Rakovszky József



1977. május 9-én született Beregújfaluban. Ma is ott él. Iskolai tanulmányait 
szülõfalújában kezdte el, majd a Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos 
Középiskolában tanult tovább. Az érettségit is itt tette le. A középiskola befejezése 
után elvégezte a Budapesti Nemzetközi Elõkészítõ Intézet egyéves kurzusát. Ezt 
követõen a jogi pályát célozta meg. Aztán mégis az ELTE bölcsész karára 
jelentkezett, de a sikeres írásbeli felvételi után a szóbelire már nem ment el. 
Elmondása szerint még nem érezte magát elég felkészültnek. Hiányoztak a saját 
bõrén érzett élettapasztalatok. 2003-ban végül felvették az ELTE BTK történelem 
szakára. Már korán megmutatkozott tehetsége és kiemelkedõ intellektusa. Gyerek 
fejjel Punykó Mária tanárnõ szárnyai alatt népmeséket, verseket adott elõ. Vers és 
prózamondó versenyeket nyert. Elõadóként szerepelt az Ungvári TV magyar nyelvû 
adásában is. Elsõ versét 12 évesen írta, amit késõbb követet a többi, de ezeket sokáig 
nem szánta publikusnak, 17 évesen határozta el, hogy költõ lesz. Verseit elõször a 
Füzesi Magda által szerkesztett Beregi Hírlap irodalmi rovata közölte le. Ezt követte 
a Szivárvány nevû független beregszászi hetilap. Magyarországi viszonylatban 
pedig a Kláris és az Irodalom Visszavág. 2005-ben debütált az Együttben, Kárpátalja 

egyetlen irodalmi lapjában. Jelenleg is rendszeresen publikál. Az Együtt nevû kárpátaljai irodalmi folyóirat neki ítélte 
oda a 2005-ös év lírai nívó-díját.

A XX. század 90-es éveinek második felében csatlakozott a Lengyel János vezette Szabó Dezsõ Magyar Szellemi 
Körhöz, jelenleg pedig a Budapesten székelõ Kárpátaljai Szövetség Ifjúsági Tagozataként mûködõ KÁRISz 
elnökségének a tagja. Munkásságára nagy hatással van József Attila költészete, de kedvencei között említi Pilinszky 
Jánost, Szabó Lõrincet, Weöres Sándort és Kosztolányi Dezsõt is.
A két egyetemi felvételi között eltelt idõben alkalmi munkákból tartotta el magát. Fõként villanyszerelõ segédként 
dolgozott. Volt alkalma belekóstolni a magyar ipar „szépségeibe", megtapasztalhatta a vendégmunkások nehéz és 
szürke hétköznapjait. Derekas próbatétel volt ez a törékeny testalkatú költõ számára. Nem véletlen, hogy az iskolai 
színjátszó körben õ alakította Petõfit. A színjátszás továbbra is az élete része maradt, a Csemer Géza, cigány drámaíró 
vezette színtársulat tagja. Tanulmányait korrepetálásból fedezi. Jelenleg a beregszászi székhelyû Kárpátaljai Magyar 
Mûvelõdési Intézet szerkesztõje az Együtt c. irodalmi folyóiratnak. Emellett a Partium folyóirat versrovatát is 
gondozza.
Önmagáról:

...Haza akartam menni. Mellesleg hogy ez a szó valóban mit takar, azt amúgy is csak a szûkebb hazájától távol érti meg 
az ember. Azt akartam, hogy magamra legyek utalva, hogy szabad legyek...

Voltaképpen mindig is a mûvészet körül tébláboltam. Kezdetben annak elõadói ágához mutatkozott bennem nagyobb 
affinitás... A nyelv, mint „mágikus anyag", szépségével már ekkor megvillantotta megreformálhatóságának 
lehetõségeit.
Elemi erõvel hatott rám a kötött formák zeneisége, akusztikája, a szöveg képi megjelenítettsége. Az átélt katarzisok 
végül teljesen szétfeszítették a csak befogadói hozzáállást.

Bakos Kiss Károly
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A Kárpát-medence, Magyarország legkeletibb pontján születtem, 
ott, ahol az ezeréves határ és alatta Moldova csak két összeborított 
zsíros kenyérnyi távolságra van, Kurtapatakon, 1955. március 10-
én. Csak érett korban tudtam meg, hogy milyen közel éltem 
Romániához, mert a háromszéki-medencét körülvevõ meredek 
hegygerincek távol tartottak mindenkit, aki kelet felõl akart 
betolakodni Háromszék vármegyébe. 

Vízhordónak születtem egy kutyabõrös székely nemesi család 
harmadik gyermekeként. Vízhordót mondtam, nem vízöntõt. 
Vízhordónak nevezték Háromszéken a család azon tagját, aki 
valamilyen oknál fogva egyéb munkára nem volt alkalmas: kaszálni, 
fát gyûjteni, szántani, kapálni. Lehetett õ a legkisebb, beteges, 
rosszul született, vagy aggastyán.

De mivel aggastyánnak nem születhettem, így mint legkisebb gyermek lettem vízhordó. De nem csak vízhordó, mert 
Háromszéken az a mondás járja: egyet az apának, egyet az anyának és egyet a hazának. Amikor ez a mondás kialakult, 
akkor még nekünk is volt drága, magyar hazánk. Mivel még járja ez a mondás, azt jelenti hisszük, hogy újból lesz. 
Egyáltalán nem kockázatmentes foglalkozás vízhordónak lenni, mivel hogy hát az õzeken és a szarvasokon kívül a 
farkasok és a medvék is ugyanarra a forrásra szerettek járni, csak szerre. 

Az írással, mint az élet sójával már a kurtapataki elemi iskolában megismerkedtem és frigyünk, néha évtizedes 
búvópatakokkal a mai napig tart. A kézdivásárhelyi középiskolában két irodalmi osztálylapot is szerkesztettem, a 
Csermelyt és az Új vizeket. Amúgy jelentéktelenek, de az Internetes keresõ kiadja. A sors, nevezetesen a nacionál-
kommunista diktatúra iszonyatosan ellabdázott velem. Lehet, hogy erre is szükség volt. A mélyvízbe Szõcs Áron 
szomszéd dobott be, aki felkért, hogy képviseljem a bányarobbantások károsultjainak érdekeit az írott és elektronikus 
médiában és az államhivatalokban. Voltak már elõttem is érdekképviselõk, de miután az ókirálysági igazgatótól, 
Gheorgiutól kaptak egy autó követ vagy annak az árát, már rögtön a román bányaigazgató oldalára álltak. 

Harcos publicista cseperedett belõlem az évezred elejére, de ma már az örökzöld szépirodalmat mûvelném kedvem 
szerint. Magyarországon hét irodalmi pályázatra neveztem be és díjaztak különbözõ formában. Több székelyföldi és 
magyarországi nemzeti-jobboldali újságban volt állandó rovatom, de manapság inkább a fiókomat és az Internetes 
újságokat kedvelem. A Szép az Isten címû verseskötetemet 2003-ban adtam ki. Ez a kötet olyan verseket tartalmaz, 
amiért a Securitate házkutatást csinált, és behívatott. Az utolsó versemet 1984-ben írtam. 
Magyarországon 2005 õsze óta élünk a feleségemmel. Mint szellemi szabadfoglalkozású adózok. A négyéves, 
összesített magyarországi adóköteles jövedelmem durván egy minimálbér. 

Az összes elbeszéléseim önéletrajzi jellegûek. Nem azért írok velem megtörtént eseményekrõl, mert meg lennék 
elégedve önmagammal, hanem mert a sorsomban kisebb vagy nagyobb mértékben minden székelyföldi magyar sorsa 
benne van. De nem csak a mienk, hanem kurdé, baszké, csecsené is. Hiszek a nemzetek vízszintes elrendezõdésében. 
Ami függõleges, az egyik nemzet uralma a másik fölött, esélytelen és mulandó. Jézus mondta: Én vagyok az út, az 
igazság és az élet. Az igazság pedig az, hogy minden embernek, minden magyarnak jogában áll szabadon élni a saját 
szülõföldjén.

Zonda Attila
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Beregújfalu a XIV. századtól a munkácsi uradalom jobbágyfaluja volt. Mivel 
határában hatalmas erdõségek voltak, lakossága igen nagy mértékben foglalkozott 
sertéstenyésztéssel. Az egyház ládájában ma is õriznek egy 1620-ban kelt levelet 
Bethlen Gábortól, aki mintegy 100 hold erdõt adományozott „új falusi szegény 
jobbágyainak”.
A reformáció szelleme korán megérintette a falu népét, hiszen Beregszászon 1552-
ben református zsinat volt. 1595-ben a Beregi Egyházmegye anyaegyházai között 
találjuk. Elsõ lelkészének – bizonyos Jánki nevû prédikátornak – a nevét csak 1645-
bõl ismerjük. 1653-ban Debreceni János, 1709-ben Csekei Miklós vezette az 
egyházat. Közben Báthory Zsófia itt is elvette a templomot, iskolát, parókiát. A 
XVIII. században a kerületi jegyzõkönyv szerint anyaegyház. 1765-ben Tamáska 
Pál a lelkésze, aki elkezdte az anyakönyvet vezetni abban a könyvecskében, melyet 
„... 1765-dik Esztendõben Vött az Ekklesia Tizenkét Polturákon...” ez a kisméretû 
könyvecske, mely 1765–1790 között tartalmazza a beregújfalui gyülekezetben 
megkereszteltek, megesketettek és meghaltak nevét – csodálatos módon elkerülte a 
szovjet-kommunisták egyházi és nemzeti múltunk dokumentumait 
megsemmisíteni akaró gonosz szándékát.

1786-ban folyamodott az egyház templomépítési engedélyért: „Templomunk olyan 
vagyon, amely is más sorvadt félben vagyon és oly kicsiny, hogy midõn isteni 
szolgálatot teszünk fele sem fér be közülünk beléje”. 1792-ben épült fel a templom, 

1769-ben készült harangláb mellé. A jelenlegi templom 1829–1848 között épült. 1852-ben szentelték fel. Legutolsó felújítása 
2002-ben történt. Ma is használható orgona 1889-bõl való, Dukász Endre készítette, amelyrõl a szerzõdés ma is megtalálható az 
eklézsia levelesládájában.

Beregújfalu igazi végvár: nyelv- és valláshatár. Északi és keleti 
szomszédai ruszin falvak, melyek lakói pravoszláv, esetleg görög 
katolikus vallásúak. Ennek ellenére a beregújfalui magyarokban erõs a 
hit és a magyarságtudat. Éppen az elnyomás következtében a kettõ 
erõsíti egymást.

A falu lakossága 1991-ben 2 018 fõ, ebbõl magyar 1 614, a református 
gyülekezet 1 200 lelket számlál.

1944-ben innen is elvittek 3 napra 139 magyart, akik közül 45-en nem 
jöttek vissza. A templomkertben márványtábla õrzi nevüket és hirdeti, 
hogy szeretteik szívében él emlékezetük.
Vaskerítéssel övezett kertben áll az 1828–1852 között épült templom. 
Kertjében a II. világháború és az elhurcoltak emlékmûve. A hajó elé 
épített torony háromszintes, ívelt ablakokkal, felsõ párkányba épített 
órahellyel. Falát félkör alakú ablakok törik át, két végén faragott 
faoszlopok tartják a karzatokat. Neoklasszicista orgonája van. A 
Mózes-szék fényezett fa, baldachinos támlarésszel, amelyet fehérre 
festett gótikus, liliomos ívek díszítenek. Az 1900-as évek elején a 
háborús rendelet értelmében a nagyobbik harangot be kellett 
szolgáltatni. 1923-ban vették a ma is meglévõ harangot.
Írásos bizonyíték szerint 1709-ben már állt parókia Beregújfaluban, 
hiszen II. Rákóczi Ferenc töltött benne két éjszakát, amikor ezen a 
területen vadászott. Ez a parókia valószínûleg 1825-ig állt fenn, amikor 
is lerombolták. 1861-ben építették újjá a lelkészlakást, melyet a II. 
világháború után, a rendszerváltozás következtében elvettek a 
gyülekezettõl. 1996-tól megkezdõdött egy új parókia építése, mely ma 
már lakható.

Beregújfalu
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Kurtapatak falucska Kézdivásárhelytõl épp 16 km-re található, a 
Nemere hegylánc lábánál. Közigazgatásilag Kézdiszentkereszthez 
tartozó, ma alig 300 fõs, nagytöbbségben római katolikus 
településnek 1910-ben még 545 magyar lakosa volt. A közeli Nemere 
hegység látnivalói (a Nagy Sándor csúcs, az Ezeréves erdõ, a 
Lassúági természetvédelmi láp), valamint a környék lenyûgözõ 
természeti szépségei és kulturális értékei (Kézdivásárhely, 
Bálványosfürdõ, Szent Anna tó, Ojtozi-szoros stb.) teszik vonzóvá az 
arra látogató számára. A falu északi felén egy olyan magaslat 
emelkedik, melynek Zsidó-vár a neve. Históriáját azonban már 
elfelejtette az utókor. A település központjában millecentenáriumi 
kopjafa áll. Itt élt és mûködött Lengyel Béla ezermester, feltaláló, aki 
szélerõmûvet épített, csillagászati távcsövet állított össze. Még ma is 

él a kurtapatakiak emlékvilágában, hogy a helybeli Laposkõ-bánya kõlapjaival rakták ki a csíksomlyói kegytemplom 
pádimentumát. A követ Csavar István és Rancz Antal fuvarozták szekérrel Somlyóra. Errõl emléktábla tanúskodik a 
kegytemplomban. Széles e vidéken jó híre van a kurtapataki szilvapálinkának .Kurtapatakon halad keresztül az a 
piros kereszttel jelzett turistaút, amely a bélafalvi vasútállomásnál veszi kezdetét és az esztelneki Köz-bércen át a 
Lassúág völgyébe vezet. A falutól 3 km-re északra a Kászon völgyében a XIII. században épült katolikus templom 
volt, amely valószínûleg az egykori Szentjános falu temploma volt, 19. században romjai a még látszottak. 
Kurtapatak filiában a temetõben Baka Mártonné építtet kápolnát 1663-ban Szent Péter és Pál tiszteletére. 

A régi kápolna 1886 után olyan romladozó helyzetben jutott, hogy berendezését /oltárkép, oltárkõ, harang, kehely, 
miseruha/ a plébánia templomba vitték megõrzésre. Az új kápolna megépítésében az isteni gondviselés eszköze Jakab 
Ferenc /1887 – 1911/ volt. Õ aki szinte kilátástalan, nehéz helyzetében Istenhez folyamodott segítségért, és aki 
fogadalmat tett, hogy ha Isten meghallgatja kérését, a régi helyett új kápolnát épít. Az történt ugyanis, hogy Jakab 
Ferenc az 1848. forradalom a magyar szabadságért Kossuth Lajos oldalán az osztrákok ellen harcolt, s amikor az 
osztrákok orosz segítséggel gyõztek, Jakab Ferenc nem tett hûségesküt az osztrák hadseregben, inkább bujdosásra 
adta magát. Bujdosása közben a lakása feletti veres föld lelõ helyen kis játék kápolnát épített, mintegy megálmodva, 
hogy milyet is fog majd építeni.

Nyilván a Deák féle kiegyezés után a haza sorsával együtt a Jakab Ferencé is jobbra fordult és állta a szavát, teljesítette 
fogadalmát. Nem a régi kápolna helyén, hanem onnan szinte egy kilométerre,a falu északi csücskén, Kurtapatak 
szélén, ott ahol a Mocsár és Hidegkút patakocskák egyesülése fölötti meredek domb fennsíkja kezdõdik, a saját 
kertjében 1874 – re a kápolnát felépítette. Az esztelneki egyházközség hajdani és mostani híveinek vallásos érzületére 
és hitbeli buzgóságára vall, hogy a XIII. század végén épített Szent Simon és Júdás Tádé vértanú 
apostolok(ü:október.28.) tiszteletére épített anyatemplomon kívül az évszázadok folyamán egészen a napjainkig a 
plébánia területén: négy kápolna létesült: Esztelneken Csomortánban és Kurtapatakon. E kápolnák közül kettõ: a 
kurtapataki Szent Péter és Szent Pál kápolna és a csomortáni ma is fenn áll.

Kurtapatak
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