
XV. évfolyam, 3. szám Mikes International Volume XV., Issue 3. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

© Copyright Mikes International 2001-2015 59 
 

TÖRTÉNELEM 

Bencze Mihály : Történelmi méltatások 
 

 

Gróf Bercsényi Miklós és Bukarest 

 

Bercsényi Miklós (Temetvény, 1665. december 6. – Rodostó, 1725. november 6.) földbirtokos család 

gyermekeként rövid ideig a nagyszombati egyetemen tanult, a török elleni felszabadító háború kezdetén azonban 

otthagyta az iskolát, és csatlakozott Esterházy Pál nádorhoz. Bercsényi a Szent Liga harcai során több alkalommal 

kitüntette magát, Vágsellyén kapitányi, Buda visszafoglalása után pedig már ezredesi rangba emelkedhetett. 

Bátorságát 1686 során a visszafoglalt Szeged városának kapitányi tisztségével jutalmazták, a következő évben 

pedig Bercsényi – I. Lipót jóvoltából – grófi cím birtokosa és aranysarkantyús vitéz lett. Nemsokára Ung 

vármegyei főispán, később vicegenerális, majd felső-magyarországi hadbiztos, de idővel mindinkább megérett 

benne az a szándék, hogy szembeszegüljön a Habsburgok önkényével és felszabadítsa az országot a dinasztia 

uralma alól. 1696-97-ben barátkozott össze az új sárosi főispánnal, II. Rákóczi Ferenccel; Bercsényi már ekkor 

megosztotta terveit a későbbi kuruc fejedelemmel, a következő év során azonban mégis hathatós segítséget nyújtott 

a hegyaljai felkelés leverésében. 

Első felesége Homonnay Drugeth Krisztina volt, akitől fia, Bercsényi László született, aki Rákóczi 

testőrségének századosa lett, és Trencsénnél kitüntette magát a fejedelem életének megmentésével; utóbb nagyszerű 

katonai pályát futott be Franciaországban. Második felesége Csáky Krisztina grófnő volt, akivel később együtt 

vonult száműzetésbe Rodostóba. 

A XIV. Lajos francia király (ur. 1643-1715) pártfogását kereső összeesküvés már az előkészületek során 

kudarcba fulladt, a Párizsba küldött levelek sajnos I. Lipót kezébe kerültek. Rákóczit elfogták, a gróf pedig 

Lengyelországba menekült, ahol a Bécsújhelyről szerencsésen megszabaduló főispán fél év után csatlakozott hozzá. 

A két jó barát másfél esztendőn át élvezte a lengyelek vendégszeretetét, közben pedig Bercsényi komoly érdemeket 

szerzett a svéd és francia diplomáciai kapcsolatok kiépítésében. 1703 tavaszán Esze Tamás a Tiszaháton kibontotta 

a kuruc felkelés zászlaját, ennek támogatására a gróf jelentős lengyel segítséggel tért vissza Magyarországra. 

A nyolc évig tartó küzdelem során Bercsényi mindvégig Rákóczi hűséges társa, a szabadságharc egyik 

legjelentősebb hadvezére és politikusa maradt. Nevéhez fűződik az 1703. évi sikeres felvidéki hadjárat vezetése. Az 

1705-ös szécsényi országgyűlésen oroszlánrészt vállalt a konföderáció – lényegében a kuruc állam – 

megszervezésében, első szenátorként pedig az 1707-es ónodi országgyűlés trónfosztási határozatában is fontos 

szerepet játszott. Bercsényi, miközben a kuruc erők főparancsnokaként szinte állandóan táborban volt, a fejedelem 

legfőbb bizalmasaként kézben tartotta a Habsburgokkal folytatott alkudozásokat – a gróf vezette például az 1706. 

évi nagyszombati tárgyalásokat is –, emellett pedig a svéd, francia, illetve orosz orientációjú kuruc diplomácia 

szálai is nála futottak össze. Ugyancsak Bercsényi próbálta meg tető alá hozni Rákóczi lengyel királyságát, ám 

erőfeszítései nem jártak sikerrel. 

Bercsényi gróf 1710 során, Nagy Péter orosz cár (ur. 1682-1725) támogatásának megszerzése reményében 

elhagyta Magyarországot, a szabadságharc bukása miatt pedig nem is nyílt több alkalma a visszatérésre. 

Rákóczihoz hasonlóan a kuruc főgenerális is elutasította a szatmári békében felkínált amnesztiát, ő azonban a 

lengyelországi évek után nem követte a fejedelmet Párizsba – fia, László viszont így tett, és később XV. Lajos (ur. 

1715-1774) testőr századosa, majd Franciaország marsallja lett –, hanem a Portánál keresett menedéket. III. Ahmed 

(ur. 1703-1730) épp ekkor, 1716-ban üzent hadat a Habsburgoknak, Bercsényi pedig a szultán szolgálatába 

szegődött, és a háború során – mintegy 20 000 harcos élén – egy ízben be is tört Magyarország területére, 

Orsovánál Mehádiától Facsádig (Facset) nyomult be. A küzdelem oszmán vereséggel ért véget, és bár Ahmed a 

Béccsel folytatott tárgyalások során megtagadta a gróf – és az időközben Törökországba érkező Rákóczi – 

kiadatását, a magyar bujdosók mozgástere a pozsareváci béke megkötése után nagymértékben leszűkült. Bercsényit 
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és a fejedelem népes kíséretét a Márvány-tenger partján fekvő Rodostóba internálták, ahol az idős gróf később 

harmadszor is megházasodott: 1723-ban Mikes Kelemen szerelmét, Kőszeghy Zsuzsannát vette feleségül, sajnos a 

fiatalasszony hamar megözvegyült. Bercsényit a bujdosók Rodostóban helyezték végső nyugalomra, 1906-ban 

pedig hamvait – a fejedelem maradványaival együtt – hazaszállították Magyarországra, és a kassai dómban 

temették újra. 

A huszár szó eredete Mátyás király korára vezethető vissza. Az uralkodó húsz telkenként egy lovas katona 

kiállítására kötelezte alattvalóit. A huszárok később megjelentek többek között Poroszországban, Olaszországban, 

Lengyelországban, Svédországban, Oroszországban és Franciaországban. Már Thököly Imre bukása után seregének 

bizonyos részei külföldre menekültek; több magyar huszár francia földre vetődött, ahol a tiszteket szívesen 

osztották be a könnyűlovassághoz. A jellegzetes, zsinóros öltözékű huszár különösen a Rákóczi-féle szabadságharc 

alatt és után vált egyfajta divattá Európa-szerte. Bár ez nemcsak öltözéküknek, de sikeres harcmodoruknak is 

köszönhető. Míg Rákóczi a török emigrációt megelőzően Franciaországban lelt egy időre menedéket, oda 

Bercsényi nem követte, fia László (1689-1778) viszont ott élte le hosszú életét. “Bercheny” gróf Rákóczi 

testőrségének századosából vált 1712-től a francia hadseregben alezredessé. 1719-ben már ezredesként Rodostóban 

magyar emigránsokból megszervezte a Bercsényi-huszárezredet. Gyakorlatilag a francia huszárság megteremtője 

volt, elismerésül 1758-ban Franciaország marsalljává nevezték ki. A francia Bercsényi-ezred vetette meg az alapját 

a következő korszak híres francia könnyűlovasságának, így a napóleoninak is. A Bercsényi-huszárok ma is létező 

ezrede a legrégebben fennálló francia katonai egység (Les hussards de Bercheny; hivatalos nevükön a tarbes-i Első 

huszár ejtőernyős ezred). A francia Bercsényi-huszárok mai is magyarul énekelik a himnuszukat. 

Rendkívül érdekes, hogy már jóval Bercsényi kurucai előtt, Makray és Decsey, mindkettő Apafi Mihály kurucai 

Bukarestben telepednek le, és a város fontos részén nagy telket vásárolnak, a Fântâna Boului-nak nevezett helyen, 

ahová épül Bukarest első református egyháza. Bukarestben ma egy lakónegyed, egy országút, egy metróállomás és 

egy község viselik a Berceni nevet, a lakónegyed annak az országútnak a mentén épült, amelyik a névadó községbe 

vezet. A történelmi háttér az, hogy a Bercsényi huszárainak és kurucainak nagy része a háború elvesztése után, már 

1711 körül Havaselvére, Bukarest mellé hózódott, mert itt biztonságban voltak, hiszen a terület oszmán fennhatóság 

alatt volt. Itt táboroztak, és egy részük itt telepedett le, a Bercsényi által vásárolt hatalmas telekre, ahová egy 

korházat is építettek, amelyik a mostani Bălăceanca korház elődje. 

Mikes Kelemen 1739 és 1740 között Bukarestben tartózkodott, ő volt az első aki megemlíti az itt élő nagyszámú 

magyar közösséget, beleértve a hétfalusi csángókat is. Szintén ő ír Molnár Ádámról, aki Constantin Mavrocordat 

uralkodó háziorvosa volt. Bukarest „Dealul Spirii“ helysége is magyar eredetű, Kristófi Spiridon orvos 

megvásárolta ezt a telket, aminek a „Dealul lupeştilor” részén 1765-ben megépítette a Spirea Veche templomot. A 

„Sălăjanul“ név pedig Szilágyi Leontól származik, román változatban Leontin Sălăjan (Tasnádszántó, 1913. június 

19. – Bukarest, 1966. augusztus 28.), aki egy kommunista politikus volt, és egyben a román katonaság 

vezérőrnagya, és hadügyministere. A “Ferentari” negyed a Ferenc nevű kuruc vezetőtől származik, aki 1711-ben 

ezen a szakaszon vezette át csapatának egy részét Törökország felé, a másik része pedig itt telepedett le. Ez a 

szakasz volt egyben az erdélyi magyarság ismert átjáró útvonala Bukaresten keresztül a Dunához. 

Befejezésül, szeretném felhívni a hazai hatóságok figyelmét arra, hogy ennyi év távlatából illene a Berceni 

negyed központjában egy Gróf Bercsényi Miklós szobrot állítani, ami egyben a román-magyar együttélés jelképe is 

lehetne. 
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Rusz Károly: Gróf Bercsényi Miklós 
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Kiss Budai Mihály méltatása 

 

Kiss Budai Mihály 1930. augusztus 30-án született Türkösben, a Kossuth Lajos utcai ősi családi 

házban, Kiss Budai István (1904. április 4. Türkös- 1986. augusztus 30. Türkös) és Papp Anna (1908. 

december 2. Csernátfalu- 2006. december 25. Türkös) eslő gyerekeként. Őt követték ikertestvérei Kiss 

Budai Gábor (1936. február 3. – 2008. szeptember 20.) és Kiss Budai Aranka (1936. február 3.) valamint 

húga Kiss Budai Anna (1944. október 2.). Apai nagyszülők: Kiss Budai András (1864-1948) és Tóth Kata 

(1870. -1951. április 23.) és ezek gyerekei: Anna, János, András, Árpád, István, Sándor, Béla és Ida, anyai 

nagyszülők: Papp István (1876- 1954. augusztus 16.) és Gyurka Anna (1879. – 1960. február 28.) és ezek 

gyerekei: Samu (1900-1974) és Anna. A Papp család Bukarest egyik híres építész vezetője volt. Kiss 

Budai István Anna nővérét feleségül vette Türkös legrégebbi temetkezési vállalatával rendelkező Pünkösti 

Mihály, akinek még megvolt az 1800-as évben gyártott négylovas gyászhintója. Mivel gyerekük nem 

született, így örökbe vették 1938-ban a két éves Kiss Budai Istvánt, és így a családi név Kiss Pünköstire 

bővült. A sors különleges egybecsengése az volt, hogy Tóth Kata temetési napján, amikor a gyászmenet a 

ház előtt haladt el, akkor halt meg lánya Kiss Budai Anna (1888. augusztus 27. – 1951. április 25.). 

Kiss Budai Mihály 1936-1940 között elemi iskolás Csernátfaluban, Herszényi tanító és Kanabé 

Gyárfás igazgató keze alatt. Az 5-8 osztályt a brassói Romai Katolikus Gimnáziumban végezte, ahol 

bentlakó volt. A gimnázium legjobb tanulói a hétfalusi diákok voltak, Soós Lukács például szín tízes 

tanuló volt. Kimagasló teljesítményű diák volt Páll Ica, Bálint István és öccse Károly. 1945-1949 között a 

brassói Fémipari Műszaki Líceum diákja. Ennek az intézetnek első igazgatója Tordai Lajos volt, 

aligazgatója pedig Krizbai György. Itt érettségizett 23 végzős osztálytársával, saját anyanyelvén, a saját 

tanáraival. Mivel apját 30 hektár kaszálóért kuláknak nyilvánították, ezért nem tudott rögtön egyetemre 

menni. A brassói tehergépkocsi gyár tervezési osztályára kerül, ahol folyamatosan dolgozott az 1990-ben 

bekövetkezett nyugdíjazásáig. 41 évet egy tervező asztal mellett töltött, amit 1990-ben megvásárolt és 

családi ereklyeként őrzi ma is. Ez a gyár először szerszámgépeket gyártott, de ezt átvitték Nagyváradra és 

így született meg az ottani Infratirea gyár. A brassói Vörös Zászló gyár 1954-ben hozzáfogott a 

tehergépkocsi gyártáshoz. Ő is ide került a célgép gyártás osztályra, ami egy 60 személyes csoport volt. 

Eleinte a jó szocialista mentalítás szerint Ford, Zil, Layland gépeket másoltak le, de a Layland beperelte, 

és így elkezdődött egy hazai modell gyártása, a részben Mann, Rába stb modellek alapján. Csoportjuk sok 

újítást és találmányt nyújtott be, melyek közül majdnem mindent szabadalmaztak. 1980-ban a célgép 

gyártási részleget átköltöztették Bukarestbe, ahol megalakulhatott az FMOAB szerszámgépgyár. Ő 

maradt, nem költözött a fővárosba. Lassan az Oltcit és Dacia blokmotorjának a megmunkálását is 

átvállalták. 

Kiss Budai Mihály már gyerekkora óta szerette az atlétikát. A csűrben az általa felszerelt gyűrűkön 

edzett a türkösi Antal László jövendőbeli evangélikus pappal. 1950-1955 között a Vörös Zászló 

tehergépkocsi gyár hivatalosan bejegyzett atlétája volt. 1963-ban megalakult a súlyemelő tagozat is, 

aminek szintén hivatásos versenyzője lett. Az egyik versennyel az első díjat aznap nyerte, amikor meghalt 

Gheorghe Gheorghiu Dej pártvezér. 37 évesen abbahagyja a súlyemelést. 1967-ben visszaköltözik a 

családjával a türkösi Kossuth Lajos utca 3 szám alatti házba, ahol saját maga számára egy különleges 

tornatermet kezdett építeni, és izomfejlesztő gépek sorozatát alkotta meg.  

1967. október 1-én elsőként Romániában bejegyzi a magán sporttermét, mint adófizető kisiparos. Ezt 

abban az időben kísérletként kezelték, és országosan figyelte minden sportoló, edző, sajtó, média. Végül 

kidolgozza a máig megállás nélkül működő univerzális izomfejlesztő gépét, ami meghozza számára a 

világsikert is. 1975-ben megkapja a Certificat de inventator oklevelet, és a Lauri- díjat, amit az akkori 

brassói párttitkár Virgil Trofin adott át a Drámai színházban szervezett ünnepségen. 1973-1975 között a 
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Dinamó edzőjeként elvégzi a bukaresti ICM sportegyetem keretén belül a súlyemelő és testépítő edzői 

szakot. Lazar Baraga: Sali si aparate pentru educarea calitatilor fizice, 1983-ban megjelent könyve is 

zömében a Kiss Budai Mihály találmányával foglalkozik. Sajnos egy néhányan megpróbálták itthon is, és 

külföldön is plagizálni Kiss Budai Mihály találmányait, de végül nem sikerült nekik az összetett gépek 

működtetése. 1996-ban Kanadában megkapja az IFBB Sport Világszövetség díját. 1990-ben megalakult a 

romániai országos Kúlturista-Fitnessz Szövetség, aminek Kiss Budai Mihály lett az alelnöke 2000-ig. 

1998-tól országos bírói elnök, és 2006-tól tiszteletbeli elnök. 

1967 és 2013 között több mint 10.000 bejegyzett tanítványa volt. Találmányait gyógytornaként is 

alkalmazták, így sok beteg gyereken is segített. 1970-ben a brassói Székely László angol-orosz diplomata 

rengeteget írt Kiss Budai Mihály találmányairól, és általa létrehozta a bukaresti Spiru Haret 

középiskolában a konditermet. Kiss Budai Mihály rengeteg külföldi tanulmányútra járhatott. Abban az 

időben a kúlturizmusban Csehszlovákia állott a legjobban. Pozsony, Kassa, Rozsnyó magyar kúlturistái 

világszintűek voltak.  

A rengeteg tanítványa közül a magyarországi László Csaba az amatőr kategóriában világbajnok lett.  

Kiss Budai Mihály 1957. június 22-én feleségül vette Bálint Éva (1934. november 21.) brassói 

könyvelőt, és 1958. június 17-én megszületett Jutka lányuk. Felesége révén rokonságba kerül Bodola 

református lelkészével id. Soós Józseffel, akinek fia Soós József Medgyes református lelkésze, és aki dr. 

Szikszay Jenő temetésén a tiltás ellenére is, egyedül csak ő merte vállalni a búcsúbeszédet. A sors 

transzcendens játéka itt is megnyilvánult. Ifj. Soós József a kolozsvári Protestáns Teológia hallgatója 

légátusként Medgyesre került. A három generációs lelkészcsalád így találkozhatott Medgyesen. Aznap 

látogatta meg Kiss Budai Mihályt Türkösben egykori tanítványa Horváth Barnabás, aki id. Soós József 

lelkésznek egy üveg pezsgőt hozott. Amikor a pezsgőt át akarta adni edző barátjának, az üveg kicsúszott 

kezéből és darabokra törött, és pont abban a pillanatban, azaz 1990. december 26-án halt meg id. Soós 

József. 

Kiss Budai Mihály a földi paradicsomnak tartja a Garcsin- völgyét. Egykoron Pünkösti Mihály és a 

bácsfalusi Tóthpál család együtt megvásárolták a Garcsin- völgyén, a Költő végén lévő határőr laktanyát. 

Az itt lévő sok épület közül a házat le kellet bontani. De ezt úgy csinálták, hogy a laktanya lebontott házát 

egy az egyben a lebontott anyagból újraépítette a saját udvarán a bácsfalusi Tóthpál család. A Pünkösti 

vonalon ezt a laktanyát örökölte Kiss Budai Mihály, amit egykoron kollektivizáltak, de 1990-ben 

visszakapta. Azóta pontra tette, és felújította az egykori laktanya világát, példát mutatva arra, hogy csángó 

örökségünket nem szabad fillérekért elherdálni. 

Kiss Budai Mihály életműve fiataljainknak követendő példa. A testépítő gépek országos úttörőjeként 

kivívta a nemzetközi elismerést, így a hétfalusi csángóság nagykövete lehetett a sport birodalmában. A 

barcasági magyarság őszinte értékeléseként fogadja szeretettel a Zajzoni Rab István díjat. Isten éltesse! 
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Teres Ágostonra emlékezve 
 

Teres Ágoston (Gustav Teres, eredeti nevén Terescsényi) Kecskeméten született 1931. január 25-én. A család 

ősi gyökerei Brassóba visznek vissza. Csendőr édesapja rendre és fegyelemre tanította, mindemellett szerető 

édesanyja boldoggá tette a kecskeméti éveit. Cserkészként, Gyulai Endre barátjával (aki később csanádi püspök 

lesz), 1947-ben részt vettek a párizsi Jamboree-n, ahol a magyar csapat első helyezést ért el. Kecskeméten a 

piaristáknál és a pápai bencéseknél tanult, de származása miatt nem vették fel az orvosi egyetemre. Jelentkezett a 

jezsuita rendbe, de mielőtt képzése véget ért volna, a rendet 1950-ben az állam feloszlatta. Szegedi lakását egyetlen 

éjszaka kellett elhagynia, a szerzeteseket a Hortobágyra deportálták. Szabadulása után, 1951-től egyházmegyés 

kispap lett. Teológiai tanulmányait Budapesten, a Hittudományi Akadémián folytatta, de a szocialista rendszer 

nyomására nem maradhatott kispap. Munkás lesz a Ganz Villamossági gyárban, és 1956 telén szerzetesi 

fölötteseinek kérésére disszidál. Végül tanulmányait a burgosi és a frankfurti teológián fejezte be, és 1959. július 

31-én pappá szentelték Frankfurtban. 

Koppenhágában fél évet tölt papként, majd 1965-től Oslóba távozik, és a norvégiai magyarok lelkipásztora lesz. 

Itt alakítja meg a „Sík Sándor” cserkészcsapatot. 1980-ban az Oslói Egyetemen matematikai, fizikai és csillagászati 

karán diplomát szerzett, együtt működött a norvég napfizikusokkal, és a középiskolában matematikát és fizikát 

tanított. 1984-től a Vatikáni Csillagvizsgáló munkatársa, a hírneves Fényi Gyula és Tibor Mátyás csillagászaink 

örökségének méltó folytatójaként. Kutatási területét a kronológia, napfizika és a kozmológia filozófiai vonatkozásai 

képezték, cikkeiben az időszámítás rendszerekkel is foglalkozott, könyve a Biblia és a csillagászat kapcsolatáról 

szól, kiemelve a betlehemi csillag jelentőségét. Ez mindmáig az egyetlen közérthető mű Jézus életének 

kronológiájáról, valamint a vallás és tudomány kapcsolatáról. 2004-től magyar fizikusokkal és teológusokkal 

megalapította a Manréza Szimpózium előadás-sorozatot, mely a vallás és a tudomány párbeszédét segíti elő.  

Amikor XVI. Benedek pápa Dél-Amerikában tartózkodott, valakik a pápa háta mögött a Vatikáni 

Csillagvizsgálónak a völgybe való telepítését határozták el. Ezzel használhatatlanná kívánták tenni a vatikáni tudós 

kar, nemzetközi méretekben is élenjáró munkáját. XVI. Benedek pápa hívására 2007 szeptemberében Teres atya 

Oslóból Rómába utazott, de Teres atya a pápai találkozó előtt hírtelen megbetegedett, és megvakult. Ahelyett, hogy 

egy római minőségi kórházba próbálták volna kezelni, egy vidéki kórházba szállították, ahol nem volt 

szakszemélyzet. Ilyen állapotban fogadta szeptember végén döbbenten a neves tudós jezsuitát Benedek pápa. E 

találkozó után Teres atya vakon haza utazott Oslóba, ahol azonnal magas szintű állami gondoskodás mellett a 

repülőtérről nyomban kórházba szállították, hogy életét megmentsék. Iszonyú szenvedések után 2007. december 

21-én Oslóban halt meg brucellózis által okozott mérgezésben. Ő volt a magyarság kiváló vatikáni szószólója és 

széles nemzetközi kapcsolatai folytán egyházpolitikai és világi támogatója is, de egyben Benedek pápa nagy 

tekintélyű és hűséges tudóstársa is. Teres atya ünnepélyes norvégiai búcsúztatásán, (egy romai katolikus 

katedrálisban ravatalozták fel) a Norvég Királyság szinte minden egyházi és világi méltósága jelen volt. Hazánkat 

csak egy németországi magyar katolikus pap képviselte, aki erre számítva a saját költségén utazott a búcsúztatásra 

Oslóba. Teres atya budapesti temetése 2007. február 7-én du. 14 órakor volt a Fiume úti temető jezsuita urna 

részlegén. 

Teres atya jezsuitaként a protestáns Norvégia büszkeségévé vált, munkásságát talán jobban értékelik külföldön, 

mint a saját hazájában. Itt az ideje, hogy mi brassóiak felkutassuk Teres atya családjának brassói gyökereit, és 

legalább egy emléktáblával adózzunk neves tudósunknak.  
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Dr. Balázs Ádám méltatása 

 

Balázs Ádám 1952. március 8.-án született Budapesten. Édesanyja Majláth Mária (Sárvár, 1916. december 27. – 

Budapest, 2004. augusztus 27.) színművésznő, édesapja Balázs Samu (Bánffyhunyad, 1906. május 18. – Budapest, 

1981. szeptember. 25.), a budapesti Nemzeti Színház erdélyi születésű Kossuth-díjas, érdemes művésze volt, 

tucatnyi magyar film főszereplője, például: Liliomfi, Macskajáték. Apja ükapja Kászonfeltízi Balázs Sándor, a 

XIX. század második felének ismert prózaírója. Felesége Kodrik Judit (Zalaegerszeg, 1952. március 29.) német-

angol szakos középiskolai tanár. Három fia van: Áron Attila (1978. augusztus 29.) kulturális diplomata 

Brüsszelben, Gáspár (1984. július 13.) menedzser, üzletkötő, Ádám Samu (1993. július 29.) egyetemi hallgató.  

A budapesti Kölcsey Gimnáziumban érettségizett 1970-ben. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán francia-

magyar szakos középiskolai tanár oklevelet kap 1975-ben, majd a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán 

1980-ban színházi rendezői oklevelet. 

1987-ben régi magyar irodalomból doktorál, doktori értekezése címe: „Apor Péter és az erdélyi 

memoárirodalom”. Hosszabb ösztöndíjas továbbképzésen vesz részt az Aix-en-Provence-i Egyetemen 1975-ben és 

a párizsi Újságíró Főiskolán 1990-ben. Tagja volt a 80-as években a versmondó Forrás Körnek, a budapesti Erdélyi 

Szövetségnek és a MÚOSZ-nak.   

1975 és 1976 között a Kortárs című irodalmi folyóirat szerkesztője. Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Színház 

színházi rendezője 1980-1983 között, majd 1983-tól 1991-ig a Magyar Hírek kulturális rovatvezetője. 1991-től 

máig a Magyar Külügyminisztérium diplomatája. Ezen belül a Politikai Elemző-Tervező Főosztályon, majd francia 

referensként, illetve a Sajtó- és Kulturális Főosztályon tevékenykedik. 1994-1999 között a Bukaresti Magyar 

Nagykövetség sajtó- és kulturális attaséja, 2002-2006 között a Párizsi Magyar Nagykövetség sajtóattaséja, 2009-től 

máig ismét Bukarestben, jelenleg úgynevezett „rendkívüli követi” rangban „első beosztott” diplomataként, azaz a 

nagykövet helyetteseként fejti ki tevékenységét. 

1979 és 1983 között tucatnyi színdarabot rendezett, köztük magyarországi ősbemutatókat is. Például: Albert 

Camus: A félreértés című művét a Miskolci Nemzeti Színházban, Czakó Gábor: Karcsi című művét a Kecskeméti 

Katona József Színházban, Tamási Áron: Búbos vitéz című alkotását a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban, 

amit a Magyar Televízió is közvetített. Pisztrángok kara címmel szerkesztette és megrendezte a „Romániai magyar 

írók estjét” a budapesti Egyetemi Színpadon, 1973-ban, Czine Mihály bevezetőjével. A műsorral 20 évig járták a 

Kárpát - medencei falvakat, művelődési házakat. 1987-ben Áprily-estet is rendezett. 

Több száz újságcikket, kritikát, irodalomtörténeti és aktuálpolitikai elemzést közölt magyarországi, erdélyi és 

franciaországi napi- és hetilapokban, folyóiratokban, elsősorban a régi és a kortárs magyar irodalomról, a 

kisebbségpolitikáról, a francia-magyar kapcsolatokról. 

Tamási Áron: Ősvigasztalás. Drámák. Sajtó alá rendezés részben kéziratokból, előszó és jegyzetek. 

Szépirodalmi Kiadó - Budapest, 1977. Orbán Balázs: Sztambultól Szejkéig. Válogatott és részben eddig kiadatlan 

írások. Sajtó alá rendezés, előszó, jegyzetek, bibliográfia. Csokonai Kiadó - Debrecen, 1990. Második kiadás: 

Kriterion Könyvkiadó - Bukarest, 1995. Harmadik, bővített kiadás: Kriterion - Kolozsvár, 2009. Balázs Ádám - 

Zika Klára: Virrasztó fenyvesek. Riportok Erdélyről. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. Ruffy Péter előszavával. 

(Benne: levelezése Kós Károllyal, interjúi Sütő Andrással), Balázs Ádám: „Minden szegleti felől ez világnak”. 

Írások nyugati magyarokról, emigránsokról. Kriterion Kiadó, Kolozsvár-Bukarest, 1998. Pomogáts Béla 

bevezetőjével. 

1972-ben járt először Brassóban, Sipos Attila zajzoni születésű, akkori egyetemi hallgató barátjánál. 1994-1999 

között, majd 2009-től napjainkig az erdélyi kulturális események rendszeres támogatója és résztvevője, de ezen 

belül kiemelkedően a barcasági rendezvényeké. A Szent Mihály napi ünnepségek, a március 15-ikék, a brassói 

magyar napok, az ő jelenlétével, hozzászólásával váltak értékesebbé. Jelen volt és képviselte az anyaországot a 

Zajzoni Rab István díjkiosztó ünnepségeken, és vállalta a barcasági egyházi versmondó versenyek elnökségét. 

Jelképesen, a hétfalusi csángóság kulturális nagykövete. 
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Tisztelt Dr. Balázs Ádám! Újságíróként, irodalomtörténészként, színházi rendezőként és diplomataként kifejtett 

életművének elismeréseként, kérem, fogadja el a hétfalusi csángóság részéről a Zajzoni Rab István díjat! Isten 

éltesse! 

 

BENCZE, Mihály: Historical Appraisals 

 

In this series of articlea the author provides biographical sketches of Hungarian historical figures who were or are 

connected in some way or another to his place of birth at the slopes of the Carpathian Mountains. 
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