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Lengyel József első levele a Vasárnapi Újság 1860. október 14-i, második levele 

ugyanott 1861. január 6-i számában jelent meg. 
„Reggeli 7-8 óra között hallottuk az első előcsapati apró fegyvertüzelést, a 

közben egy előőrsön állott 6 fontos ágyú hangját. Nemsokára előszáguld egy 
csapat huszár, s a szokott formákban jelenték, hogy Fehéregyháza felső végén 
előbb néhány kozák, később egy század, előőrsre bukkantak, a kozákok megfu-
tottak, a gyalogságot részint levágták, részint elfogták, az ágyú pedig egyszeri tü-
zelés után elvonult. (...) Csakhamar leértünk Fehéregyházához, hol a csapatok 
felállítása után azonnal megkezdettük a támadást (...) Ágyúgolyó érte el a kém-
szemlélő kozák tábornok Szkarjatyint. — Ezen jó előjel után a fiúk ingre vetkőz-
ve kezdettek dolgozni ütegeik mellett”. 

Gyalokay: „Nem volt nehéz eltalálni, hogy az oroszokat valami jelentőségtel-
jes katasztrófa érte. (...) A riadó éljenek között előretörtető honvédek között 
mint futótűz terjedt el a hír, hogy ágyúgolyó által találva egy orosz tábornok esett 
el. (...) A hír nyilván igaz volt, hogy a lövésnek csakugyan egy orosz tábornok, 
gróf Szkarjatyin, Lüdersz 5-ik hadtestének táborkari főnöke lett az áldozat”. 

A magyar táborban is jelentkeztek az első rossz jelek. Erről Lengyel József így 
számolt be: 

(Lengyel) „Szekerét a fehéregyházi határ felső részében, a poggyászszekerek-
hez állította, az egykori szökőkutnál, s Göllner élelmezési tiszt lován ment be a 
faluba. (...) Utóbb odament (a fogadóhoz) a csatavonalból Dáné  Károly tizenhét 
éves tüzértiszt, a elmesélte, hogy lövegei elrepedtek, lovát ágyúgolyó ölte meg, 
bátyja, János elesett, s ő hátrálni kényszerült. A fogadó udvara tele volt szekerek-
kel, ott volt Bem kocsija is, melyen Kurz reggelizett”. 
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Pauer Géza: A segesvári csatatér részlete 
 
„Azóta meggyőződött (Gyalokay) róla, hogy a székely ágyúk, amelyeket Gá-

bor Áron öntött, a gyors tüzeléstől megrepedtek vagy szét pattantak. (...) Az égi-
háború is akkor vette kezdetét”. 

Hol tartózkodott Petőfi ezekben az órákban? 
Lengyel József így vallott: „Délután négy óra felé a csata öldöklőbb kezdett 

lenni, a sebesültek szaporodtak. (...) Petőfi mellettem elhaladott, s a Fehéregyhá-
zán alól elfolyó patak hídjának karjához dőlt (a Sárpatakról van szó). Itt állott 
mintegy fél óráig elmerengve”. 

Dávid Gyula — Mikó Imre így fogalmaz: 
„Vannak azonban tanuk, akik Bem oldalán látták, s azt állítják, hogy ugyancsak 

biztatta a honvédeket. (...) Láttuk már Petőfit hat csatában — a segesvári volt a he-
tedik —, emlékszünk, hogyan tűzött össze a visszavonulást vezénylő Bethlen Ger-
gellyel Vízaknán. Ezek után valóban nehéz elképzelni, hogy ne mozdult volna el a 
helyéről, s ne hangzott volna el ajkáról egy-egy biztató szó”. (…) 

Mi történhetett délután, mikor már nyilvánvaló volt, hogy Kemény Farkas 
csapata nem érkezik meg Marosvásárhely felől, és az oroszok teljes erejükkel in-
díthatják meg a támadást? 

Az országúttól délre, a segesvári erdő alján felállított cári lövegek egyre erőtel-
jesebben kezdték lőni az országutat és a hídfőt, ahol Petőfi állott. Ezért hagyta 
ott a hidat s hátrált a kapuzábéig, s onnan figyelte az országút déli oldalán folyó 
hadműveleteket. (...) Petőfi nem vette észre, hogy a vész az országút északi olda-
láról közeledik. (...) A lehúzott állszíjjal, előreszegzett lobogós pikákkal rohamo-
zó kozákok elsodorták maguk elől a fejvesztett magyar gyalogságot. Lengyel Jó-
zsef, aki addig Petőfi mögött állott, most átszaladt a Sárpatak hídján Segesvár fe-
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lé. (...) Amikor elhaladt mellette, akkor hangzott el a kérdés és a felelet (...): „Mi 
baj, őrnagy?” Lengyel a tisztet és nem a költőt látta benne. „Potomság” — ezt 
így csak Petőfi mondhatta. Az utolsó valóban petőfis szólás, amit tőle feljegyez-
tek” (Dávid — Mikó, 280-281 és 282). 

Még egy részlet Lengyel József írásából: „Csakhamar az egész arcvonal meg-
futott. Én rámutaték a balszárnyra, hol a tábornok is futott. Petőfi szemét oda 
veté, szó nélkül megfordult, és futni kezdett. Én is csakhamar helyemre érve, lo-
vamat kézügybe kapva, ráültem, és száguldottam. A hadsereg már mind elfutott 
volt, a tüzérség ágyúit odahagyá, s melyek a balszárnyra voltak állítva, a gyalogság 
egy részével az erdőbe menekültek”. 

Fejezetünket a szerzőpáros „leírásával” zárjuk: 
„Délután háromnegyed hat van. (...) Bem sebesülten ült a nyeregben s Bun és 

Héjjasfalva között nyargalhatott kísérőivel. Lovát ellőtték, kocsin ült, (...) kocsija 
feldőlt, rajta a pénztár, a díszkard, amivel megtisztelték. (...) Az útszéli mocsárba 
veti magát. Szerencséjére az est beállt, a futókat leplével eltakarta, négy Vilmos-
huszár visszajött, holttestét keresték, s őt találták meg. Így írja le Kővári” (289). 
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Az alábbiakban néhány részletet közlünk A. A. Nyepokojcsickij: Az erdélyi 

hadjárat orosz szemmel című könyvéből (Bp. 1999). Fordította és sajtó alá rendezte 
Rosonczi Ildikó, magunk a Romániai Magyar Szó 1999. július 28-29. és augusztus 3-
i számaiban megjelent újraközlést hasznosítottuk. 
A segesvár-fehéregyházi csata című fejezet elején a szerző vázolja, hogy 1849. júli-

us 29-én Lüdersz tábornok miként helyezte el csapatait Segesváron. 
1849. július 31: „Reggel fél kilenckor előőrseinktől egy kozák azzal a hírrel 

vágtatott be a városba, hogy az udvarhelyi úton élükön lovassággal tekintélyes el-
lenséges erők bukkantak föl. (...) A Segesvár és Fehéregyháza közötti térségen, az 
udvarhelyi út mentén kis mezőség terül el, amely a Küküllő és az országúthoz 
jobb felől csatlakozó erdős hegyek közé esik. A hegyekből egy patak folyik alá, 
amely közepén átszeli ezt a mezőt és a Küküllőbe ömlik. Az utat keresztező pa-
takon egy híd vezet át. A Küküllő, az említett patak és az országút közötti me-
zőn olyan sűrű és magas volt a kukoricás, hogy az ulánusok dzsidájának a hegye 
sem látszott ki belőle. A falu felé a kukoricás ritkult. Az országúttól jobbra a tar-
lót gabonakeresztek borították. 

Szkarjatyin tábornok rögtön előretolta a csapatokat a patakhoz. (...) Lüders 
tábornok a hegyről megszemlélte az ellenséges csapatokat és úgy találta, nincse-
nek sokan. Az volt a véleménye, hogy a marosvásárhelyi úton fekvő táborból 
nem szabad csapatokat ide áthozni, mert a magyarok fő támadása onnan várha-
tó, az Udvarhely felőli előrenyomulás pedig csak félrevezető manőver (...) 
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Bem a támadó oszlopot személyesen vezette, s ahogy áthaladt Fehéregyházán, a 
falutól balra felállított nyolc lövegből álló üteget, amelyet négy gyalogososzlop fe-
dezett. Ezek az erők alkották hadközepét. Jobbszárnyára a lovasságot állította, bal-
ra pedig néhány zászlóaljat. Délelőtt fél tizenegy volt. Lüders tábornok Szkarjatyin 
vezérőrnagy társaságában a 7. könnyűüteg hat lövege mellett a dombon állt. (...) 
(Lüders) a csapatok irányítását Szkarjatyin tábornokra bízta, maga pedig (...) lejött a 
dombról. Ekkor szólaltak meg az ellenség ágyúi. Lövéseik a dombra irányultak, és 
a harmadik visszapattanó golyó összezúzta Szkarjatyin tábornok mellkasát. A tá-
bornok lefordult a lováról. (...) Lüders visszatért az ütközet színhelyére. (…) Bem 
rohamra indította a domb és jobbszárnyunk ellen balszárnyának zászlóaljait. Itt 
szólaltak meg a puskák. (...) Jobbszárnyunk ellen a magyarok minden erejüket be-
vetették. (...) Négy óra tájban a 7. könnyűüteg lőszere elfogyott. Lüders tábornok 
azonban nem sokkal azelőtt látva, hogy az ellenség a marosvásárhelyi úton nem 
támad, a 4. közepesüteget az ütközet helyszínére hozatta, amely rögtön fel is vál-
totta a 7. könnyűüteget. A lovasság megkezdte az ellenség jobbszárnyának az átka-
rolását. (...) Délután öt óra tájban (...) lovasságunk megrohanta a huszárokat és 
szétszórta őket. (...) Eddig védekeztünk, most egész vonalunk megindult előre. (...) 
A magyarok sorai rövidesen felbomlottak és rendezetlenül hátrálni kezdtek. (...) 
Ha Fehéregyházát megszállják, tartani tudták volna magukat, (...) a falut azonban 
gyalogságunk hamarosan elfoglalta. Fehéregyházán túl az ellenségen teljes zűrzavar 
lett úrrá (...) Az üldözés Héjjasfalvánál, Segesvártól tíz versztányira maradt abba, 
akkor, amikor már teljesen besötétedett. 

Az ellenség holtakban 1200 főt veszített. Több mint 500 foglyot ejtettünk, 
nyolc löveg, négy lőszeres taliga, két zászló, egy csomó lőfegyver és sok hadi-
készlettel meg egyéb személyes holmival megrakott szekér került a kezünkbe. El-
fogtuk Bem kocsiját összes holmijával és levelezésével együtt. Bem, akinek a lába 
egy golyótól könnyebben megsérült, kocsin menekült, az általános futásban ko-
csija felborult, ő lóra kapva alig tudott elvágtatni: az úttól balra a mezőnek vette 
útját, de beleesett a mocsárba, ahonnan csak másnap reggel húzták ki és vitték 
Keresztúrra. A segesvári csatában az ellenségnek mintegy 10.000 embere és 12 
lövege volt: ez utóbbiak közül nyolc a kezünkbe került, három pedig az ütközet 
alatt szétrepedt. 

A mi veszteségeink a következők voltak: holtakban egy tábornok és 40 ala-
csonyabb rangú katona, sebesültekben 2 főtiszt és 165 alacsonyabb rangú kato-
na. Zúzott sebet kapott 5 főtiszt és 33 közkatona. Szkarjatyin tábornok halála az 
egész különítményt mély szomorúsággal töltötte el. (...) Másnap teljes katonai 
pompával temették el Segesváron a görög templomnál a medgyesi elővárosban. 
(...) A hadtestparancsnok a vezérkari főnöki tisztet Nyepokojcsickij ezredesre, a 
főszállásmesterre bízta. (...) Lüders tábornokot végig nyugodtnak láttuk, mindig 
határozottan intézkedett, és mesterien választotta ki a megfelelő időpontot a kü-
lönböző fegyvernemek bevetésére.” 
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A leírtakhoz néhány megjegyzést fűzünk: 
a) A visszaemlékező szerző pontos képet nyújt a „kis mezőségről”, amely a két 

támadó felet elválasztotta egymástól. Az „utat keresztező patak hídja” fontos szere-
pet kapott a magyar történelmi szakirodalomban is, valamint a Petőfi-kutatásban. 

b) Szintén pontos tájékoztatást kapunk Bem hadseregének a térben való elhe-
lyezkedéséről. 

c) Bebizonyosodott, hogy az orosz Szkarjatyin tábornokot már a csata legele-
jén találat érte, s ez a magyar tüzérség kiemelkedő teljesítménye volt. Most tud-
juk: az egyik tüzérparancsnok a kibédi, Orbán Lajos volt, aki mondahősként ma 
is „él” a népi emlékezetben. 

d) A csata sorsa délután öt óra körül dőlt el véglegesen, amikor az oroszok rá-
jöttek: saját katonai létszámukhoz viszonyítva az ellenség csak „maréknyi”. 

e) A közös veszteségek lajstroma is figyelmet érdemel: mi lett a „több mint 
500 magyar hadifogoly” sorsa? Az orosz levéltárakból előkerült névsor-
ban/névsorokban nem szerepel Petőfi neve. Vajon, teljesek voltak-e a névsorok? 

f) És végül: „az ellenségnek mintegy 10.000 embere volt. Ó, ha ennyi lett vol-
na!” Oláh Tibor: Petőfi és Európa című cikkében így fogalmazott: „A fehéregyházi 
csatatéren 2700 szabadságharcos küzd 16.000 muszka ellen” (In: Múzsa, Népúj-
ság-melléklet, 206. sz. 1995. július 28.). Általában eme számadatok váltak — töb-
bé-kevésbé — általánossá a magyar történelmi szakirodalomban. Az orosz had-
erő számbeli túlsúlyát senki sem vonja kétségbe. 

 
 

„ÃÃÃÃ�hősöket�egy�közös�sírnºk�ºdják�hősöket�egy�közös�sírnºk�ºdják�hősöket�egy�közös�sírnºk�ºdják�hősöket�egy�közös�sírnºk�ºdják”����
 
Az ütközet — magyar szemmel című fejezetünkben idéztük Lengyel József val-

lomásából azt a részt, amelyben Petőfi tartózkodási helyéről szólt: „Petőfi mel-
lettem elhaladott, s a Fehéregyházán alól elfolyó patak hídjának karfájához dőlt”. 

Az országút és a hídfő egyik fontos célpontjává vált az oroszoknak, a dzsidás 
katonák egyre közeledtek. Lengyel a menekülés mellett döntött, Petőfi „potom-
ságnak” minősítette a veszélyt. Ugyancsak Lengyel — később — így nyilatkozott 
Petőfi elestéről: „A helyet, hol ez lehetett, megmagyarázva, bizonyos valék, hogy 
(a holttest) Petőfi volt, mert az alig volt száz lépéssel idébb, hol utolszor láttam. 
— Sírja felül is megbizonyosodtam. Ez a fehéregyházi határ felső felén északról 
lefutó patak martjára ásott közös sírban van, hova 134 más pajtásával közös sír-
ba temettetett.” 

Kővári később német nyelven megjelent cikket tolmácsol, amelyben két holt-
tetem leírását kapjuk. A második holttetemről azt írja, hogy a két falu között 
„mintegy fele úton” feküdt 3-4 ölnyi távolra az országúttól. Minthogy mellette 
iratok feküdtek, elrendelte azok felszedését. A halott hátán feküdt, halálát dzsi-
daszúrás okozhatta, mellén vértócsa volt. Amint leírja, a tetem középnagyságúnál  
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Madarász Viktor: Petőfi halála 
 

kisebb és „sovány, sárgás arcbőrrel, fekete bajsz hegyes szakállal feküdt előtte. Ka-
bátja, csizmája hiányzott, rajta finom ing s fekete nadrág volt. Az iratok szerint ne-
vezetes katonai iratok voltak, köztük b. Kemény Farkas és b. Stein jelentése.” 

Dávid Gyula — Mikó Imre megjegyzi, hogy Kővári a második tetem leírásakor 
nem említ „...egy, az azonosítás szempontjából döntő mozzanatot”: „Az utolsó papí-
rok alatt azonban zsinegre fűzve babérkoszorúk és magyar rendjelek feküdtek” (292). 

Láttuk, a kibédi Orbán Lajos tüzérparancsnok is említette, hogy a csatatéren 
látta Petőfit, „dobta el magától a sok iratot és a kitüntetéseket. Ezeket még Vá-
sárhelyen vagy Székelykeresztúron Bem apó bízta rá.” 

Illyés Gyula így örökítette meg a költő utolsó pillanatait: 
„Valamicske remény a menekülésre az összeágyúzott falu és a dombok fölött 

kezdődő erdőbe nyílott, vagy oldalt a Fejéregyházára vezető út felé, de erre is, ar-
ra is csak a lovasok számára: a kozákok gyűrűje villámgyorsan zárult. Tébolyult 
vérengzés kezdődött. (...) A költő, amikor a lovak már a sarkát taposták, szembe 
fordult az üldözőkkel. Sebét elölről kapta (Illyés, 447). 

Dávid Gyula — Mikó Imre a legfőbb koronatanút is bemutatja: 
„Osztrák részről August von der Heydte volt megbízva a közigazgatási teen-

dők ellátásával, az orosz csapatok mögött (...) Az ő feladata volt a csata után a 
halottakat eltemettetni, a foglyokat átvenni, kikérdezni, osztályozni, irataikat 
megvizsgálni és jelentést tenni. Heydte az ütközet után fél órával járja be a tere-
pet” (Dávid — Mikó, 293). 

Később, 1854. január 22-én Heydte írásbeli jelentést is tesz A magas cs. kir. 
Katonai és Polgári Kormányzóság Elnökségének, amely Budán székel. Jelentését 
Lugoson fogalmazta meg. Íme legfőbb „motívumai”: 

„Azonnal, mihelyt a fölkelő sereg maradványai a bekövetkezett roham után a 
július 31-én Segesvár mellett vívott ütközetben Héjjasfalva felé menekültek, ko-
zák rajok keltek át Fejéregyháza fölött a Küküllőn, s ily módon elvágták nagyon 
sok menekülőnek az útját, akiket mindjárt le is kaszaboltak. 
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Én, az országúton lovagolva, a kozákok után siettem, amikor közvetlenül a 
szökőkútnál, Fehéregyháza és Héjjasfalva között, egy leszúrt felkelőtiszt mellett, 
ki már a nadrágjáig le volt vetkőztetve, több vérrel bemocskolt iratot láttam he-
verni, miket valószínűleg a kozákok találtak a tiszt kirablása közben, s megint 
eldobálták, minthogy rájuk nézve nem volt értékük. Én mégis azt hittem, hogy 
meg kell nézzem az iratokat és nagyon megörültem, hogy egy akkor igen fontos 
okmány került a kezembe, mert az egyik irat Kemény Farkas jelentése volt Bem-
hez, Kolozsvárról keltezve, (...) s egyben megígéri, hogy augusztus 1-én vagy 2-
án a mellékelt hadiparancsban megjelölt csapattal Marosvásárhelyre fog érkezni. 
A halottól néhány lépésnyire körülbelül 100 darab magyar dekoráció is feküdt, 
zsineggel összekötve. Valószínűleg ezt is a halottnál találták a kozákok, és a nagy 
sietségben megint elhullajtották. 

A lelet, amelyből azt kellett következtetnem, hogy a halott tisztnek Bem mel-
lett volt állása, arra bírt, hogy közelebbről szemügyre vegyem a holttestet, vajon 
nem ismerek-e rá benne egy régebbi ismerősömre. De a halott előttem teljesen 
ismeretlen volt, sovány, kicsiny, száraz arcú, nagyon határozott kifejezéssel és 
nagy fekete körszakállal. Nadrágja fekete pantalló volt. 

Később tudakozódtam több felkelőtisztnél ezeknek az adatoknak a közlésem 
mellett ez után a személyiség után, és a legtöbb közülük úgy vélte, hogy a halott 
bizonyosan Petőfi volt, kit az ütközetben még látták Bem oldalán, de akit az üt-
közet után senki többé nem látott” (Dávid — Mikó, 295-296). 

Ez a Heydte-jelentés csak 1929-ben került elő a bécsi Állami Levéltárban. 
Fölmerült az a lehetőség is, hogy Petőfi holttestét külön, esetleg másodmagával 

hantolták el, ugyanannak a pataknak a martján, ahol a nagy közös sír található. Ezt 
az is valószínűsítheti, hogy azokon a helyeken, az „útvonalon” halott alig volt. 

„Egyelőre az ásatások sem vezettek eredményre” — jegyzi meg Dávid Gyula 
— Mikó Imre (301). 
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Utaltunk már a marosvásárhelyi özv. Görög Károlyné Ziegler Vilma levelére, 

amelyben Bem és Petőfi városbeli szálláshelyeiről írt. Bem a fehéregyházi „válsá-
gos csata után” újból Marosvásárhelyen termett. Ott időzését így örökítette meg 
a „kitűnő honleány”. 

„Bem ismét M.-Vásárhelyre jött: most a Zeyk-háznál volt szállva, de csak für-
dőt vett, keveset pihent, segédtisztjének meghagyta, hogy korábbi házi asszonyát 
kérje meg, készítsen neki nemzeti színű szalagból egy csokrot, mit az izgalomtól 
reszkető kézzel készített el, s midőn neki átadta, Bem e vigasztaló szókat intézte 
hozzá: »még nincs egészen elveszve a jó ügy!«” (Jakab, 365). 
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Ugyancsak Jakab Elek veti papírra a következő sorokat: „Bem július 31-iki se-
gesvári vesztett véres csatája kedvezőtlen hatását még véresebbel kívánta jóvá 
tenni. Csodálatos ember! Valódi talány a háborúk történetében! Júl. 31-én szét-
vert seregét aug. 2-án már újra szervezte, s azonnal indult a legválságosabb új 
csatára — visszavételére N.-Szebennek, melyet — nagy bosszúságára! — 360-
ból álló helyőrsége 16-17000 orosznak csata nélkül engedett át, a miért parancs-
nokát hadi törvényszék elé állíttatta. M.-Vásárhelyen gyűjtötte össze rendelkezés 
alatt álló csapatait: aug. 3-an Gálfalván, 4. Pocsfalván át gyorsan N.-Szeben felé 
indult, 5-én reggel Szelindeken törzstiszteivel haditanácsot tartott, (...) a csapatok 
létszámát számba véve 5071 jött ki, köztük 660 huszár, melynek főparancsnoká-
vá Horváth Ignácz őrnagyot tette. (...) Bem felvidult lovassága tekintélyes lét-
számán s megjegyzé: Ma a lovasság fog dönteni. A harczi rend megállapítása 
után a győzelem esélyeiről lévén szó, Horváth megjegyezte, hogy a ki a mai na-
pot átéli, az Nagy-Szebenben fog vacsorálni.  Hiszi-e ön? — kérdé Bem. — 
Igen, felelé Horváth, ha Lüdersz tábornok közben meg nem támad. Ha megtá-
mad, őt is megverjük — felelé Bem. (...) Bem a csatát 8000 emberrel szemben 
vívta, oly elkeseredetten, hogy az inkább orosz vérfürdőnek volt mondható, s 
vége Szeben bevétele lett, melyet azonban a más nap, aug. 6-án Lüders 12.000 
emberével megszaporodott oroszok épp oly magyar vérfürdővel vettek vissza, 
Horváthot egy kartács darab lábán megsebesítette,  Bemet Iszkender bey, más 
néven gróf Ilinszky vitézsége mentette meg. Innen Szász-Sebes felé hátrálása 
közben Kossuth kormányzó által Temesvárra rendeltetett” (559-561). 

Nos, a kibédi mondaszövegünk hőse, Orbán Lajos, itt, Szebennél maradt le 
Bem seregétől. Mint Fehéregyházán sérülést szenvedett tüzérparancsnok, nem 
vállalhatta tovább a küzdelmet. A lelkiismerete tiszta lehetett: 30 esztendős ön-
kéntesként megtette, amit a sors rászabott. Volt miről mesélnie hosszú élete so-
rán (82 évet élt) gyermekeinek, unokáinak. 
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És Bem apó szervezte, toborozta újra meg újra a hadseregét, verekedett a ma-
gyar forradalmi ügyért, míg „Görgey a döntő temesvári csatából is elkésvén — 
letette a fegyvert, Kossuth pedig világgá  bujdosott” (Illyés, 450). 

Így ildomos, hogy Bajor Andor soraival zárjuk írásunkat. Petőfi kapcsán írta: 
„Erkölcse olyan hagyományos, mint a tízparancsolat. (...) Aki nem merít hitéből, 
tisztességéből és elvi szilárdságából — az a pillanatban tűnhet korszerűnek, de a 
jövő számára menthetetlenül elvész” (Bajor, 30). 
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A nyolcvanötödik életévét nemrég betöltött Nagy Pál irodalomtörténész-kritikus-
publicistával kihívás interjút készíteni, tevékenysége ugyanis annyira szerteágazó, 
hogy nehéz belekapaszkodni, vezérfonalat találni. Aztán csak kitisztul a kép, a kro-
nológiára támaszkodva, a fontosabb fejezeteknél elidőzve. 

 
— Mezőkölpényben született, a hajdani székely Mezőség peremén, — ott, ahol a szomszéd-

ban már a magyar szórványok világa kezdődik. Édesapja évtizedeken át református kántor-tanító 
volt ebben a kis faluban. Mit jelentett — mit jelent — Nagy Pál számára ez a falu, ez a vidék? 

 
— Szép emlékekben gazdag gyermekkorom óta meghatározó szerepe volt és 

maradt életemben Kölpénynek, annak a ténynek, hogy innen, ebből a mezőségi fa-
luból indultam el annak idején — jó régen — sors szabta életpályámon. A felnevelő 
szülői ház ajándékaiért, élményeiért halálomig örök hálával tartozom. Mindazért, 
amit szüleimtől, szülőfalumtól kaptam. 


