
Szülőföldünkről írom..." 
Levelesládám kincseiből 

Tizenöt esztendeje szerkesztem a Magyar Rádió Miska bácsi levelesládája című műsorát , 
mely két esztendeje Miska bácsi negyedórája címmel kizárólag a határainkon túl élő 
gyermekek és fiatalok műsora. 

Tizenöt év alatt 160 000 levél érkezett címemre, kb. a fele országhatárokon túlról. 
Hozzávetőleg 65% Erdélyből, 35% Kárpátaljáról, a fennmaradó 5% megoszlik Csehszlová-
kia és Jugoszlávia közöt t . Burgenlandból nem érkezett levél. 

A levélírók mindegyike választ kapott , sokuk leveléből idéztem is adásaimban. Tízezres 
nagyságrendben kaptak hazai levelezőtársakat, több ezer tartós barátságot eredményeztek a 
kapcsolatok. 

Sok pályázaton vehettek részt közösen hazaiak és határon túliak: szülőföldről, élő 
népszokásokról, hagyományról , olvasmányokról, élő dalkincsről, iskoláról, kapcsolatokról, 
barátságról és még sok mindenről írtak. 1988-ban volt olyan hónap, hogy 1100 levél érkezett 
csupán a határokon túlról. 

Az évek során kincsek halmozódtak fel. Vallomások az anyanyelvről, a magyarság 
megőrzéséről, múltról , jelenről, reményekről. 

A vaskos kötetre elegendő levélanyagból csupán ízelítőt ad a következő néhány oldal. 
Tanúságtétel nyelvünk, hagyományaink, kultúránk mellett, s egyben reménysugár arra, 
hogy egy most felnövekvő generációnak is lesz hite és ereje megmaradni annak, aminek 
született: kisebbségben is - magyarnak. 

Szólni, szépen s m a g y a r u l . . . 

...Szólni, szépen s magyarul. Különösen nekünk kell erre nagy figyelmet fordí tanunk, 
hiszen mi elszakadtunk az anyanemzettől , egy másik nemzethez kerül tünk. Most ez lett a 
hazánk, de azért minden szál Magyarországhoz fűz , minden út oda vezet vissza, hiszen a 
magyar népből származunk, ezt a nyelvet beszéljük, magyarul gondolkozunk, ezen a 
nyelven mond tuk ki az első szavakat, tehát ez az anyanyelvünk! Száz meg száz nyelven 
beszélhet egy ember, a legkedvesebb, a legdrágább - csak egyetlenegy lesz számára - az 
anyanyelv. Engedje meg, hogy Gárdonyi Géza szavait idézzem: »Minden nemzetnek fő 
kincse a nyelv. Bármit elveszíthet, visszaszerezheti, de ha nyelvét elveszíti, Isten se adja vissza 
többé.« N e m elég azonban csupán magunkénak érezni, tenni kell érte valamit. A mi 
iskolánkban működik a Napraforgó Irodalmi Kör. Nagy hangsúlyt fektetünk a népköltészeti 
hagyományok ápolására. Gyű j t jük a falunkban élő idősebb emberektől, a nagyanyáinktól, 
dédanyáinktól hallott meséket, népdalokat, balladákat, gyermekjátékokat, ő r i z z ü k és 
ápoljuk őket. 

Máté Erika, Vári, Kárpátalja, (1989. IV. 22.) 

Az én szü lőfö ldem. . . 

...Van olyan föld, amely életadó édesanyánk. Ez a föld a szülőföld. Az én szülőfalum 
Sáromberke , Maros menti kicsi falu. N e m határolják magas hegyek. Nevét a hagyomány 
szerint a Kút utca elején felbuzgó kitűnő forrásról nyerte. Ugyanis egykoron az áruikkal a 
vásárokba tartó fazekasok e kút vizéből itatták meg lovaikat, ők is itt pihentek, falatoztak. 
Szórakozásból o lykor sárfigurákat is készítettek. Amikor éjszakázás után továbbmentek, 
hátrahagyták ügyességük bizonyságait. Reggel az első kútra igyekvő falubeli felfedezte a 
figurákat, s örömmel kiáltott fel: - N i csak! Sáremberke! — S így nyerte a falunk a nevét. Igaz, 
a legendát hivatalos iratok nem bizonyítják, de tény, hogy falunk már 1223-ban szerepelt az 
oklevelekben. Nevezetes birtokosai közé tartozott például Teleki Sámuel, a nagy hatalmú 
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erdélyi kancellár, a marosvásárhelyi Teleki-téka alapítója, és dédunokája, az Afr ika-kuta tó 
Teleki Sámuel. Mindketten ma is itt nyugszanak a barokkos stílusú kastéllyal szembeni 
domboldalon található hatalmas kriptában. Életük, munkásságuk ma is büszkeséggel tölt el. 
Bizonyítja, hogy a szülőföld gyakran kincsesbánya, melynek javaiból sokan részesülnek. 

Berekméri Annamária, Sáromberke (1988. XI . 16.) 

Péterréve városias falusi település a becsei járásban, a Vajdaságban. Községi népbizottság 
székhelye, amelynek kötelékébe tartozik még Poljanica (Pecesor) település a löszfennsík 
lejtőjén és a környező szállások. A löszterasz fokán terül el (82 m) a Csík, a Tisza torkolatától 
délre. Vasútállomása a Becse-Zenta vonalon van, a régi Tisza menti út mellett. 

A Bács-Bodrog vármegyei monográfiái adatok szerint László király a tihanyi apátság 
birtokai és jogai közé sorolja Péterréve helységet is a Tiszán. 

A tatárjárás után az országot járva IV. Béla király 1247-ben a Tisza mentét is meglátogatja. 
Az egykori feljegyzések két Tisza menti települést említenek: Zentarévét (a mai Zenta) és 
Zonátot (gondolom, a mai Z o m b o r lehet). Ezek közelében egy halászfalu van, azon a helyen 
ahol a Harangod-patak Péterréve felől kanyarodva a Morotvába torkollik. 

Péterréve előfordul abban az 1440-es okiratban, amely szerint Brankovics György egy sor 
Becse(j) várához tartozó falut adományozot t Birinyi Pálnak. 1522-ben a Csongrád megyei 
tizedlajstromban Szentmiklós, Karjad, Nagyador ján stb. mellett Péterréve is szerepel. Ezer. 
okirat szerint Péterrévén a dézsmabúzát Kustár Tamás szérűjében kellett összehordani, 
török adókönyvekben 1590-ben jegyzik, de már Petrov alakban, tehát a falu lakoss^ 
kicserélődött. A török idejében révadót és katolikus érseki adót fizetett. 1702-től a T 
menti határőrvidékhez tartozik és 44 határőre van. Az 1720-ban összeírt határőrök m 
szerb nevűek. Foglalkozást illetőleg a faluban volt ekkor hat napszámos, hat kocsis, h 
halász, egy várszolga, összesen 19 ember. Ezenkívül a faluban volt még két „szárazmalom 
amelyek évente 35 forint jövedelmet biztosítottak. 1751-től a Tisza menti koronabir tokho^ 
tartozik; 1767-ben 22 magvar család lakja, de utána a szerb családok száma növekszik. 
1769-ben a faluban 179 szerb lakóház van. 

1773-ban építik a katolikus templomot. Tetejét náddal fedik be és a becsei plébániához 
tartozik. Há rom évvel később, Konrád Ferenc plébános idejében önálló plébánia lesz és 
megindul az anyakönyvvezetés. A görögkeleti pravoszláv s z c b teplom 1780-ban épült fel 
bizánci stílusban. 

1848. május l - jén összetűzésre kerül sor a szerb és magyar lakosság között , és a magyarok 
többsége elhagyja a falut, de később visszatértek. 1854-ben tűzvész folytán a falu egyharmada 
az új templommal együtt leégett. 1889-ben Péterréve vasútvonalat, állomást és köves utat 
kap. 

1900-ban összeírást végeznek. Eszerint a faluban 9513 lélek él, 1362 házban. A lakosok 
közül 7493 magyar, 1972 szerb, 47 német, 396 zsidó és 30 más nemzetiségű. Természetesen 
azóta is volt már népszámlálás. A lakosság száma inkább csökkent, mint növekedett. Ez t már 
nem a tanulmányozot t könyvek alapján m o n d o m , mert a tájékoztatást abbahagytam. 
Remélem, elég áttekinthetően írtam falumról. 

Tisztelettel: Majoros Gabriella, Péterréve, Jugoszlávia (1991. IV. 28.) 

Mezőpani t . A marosi alsó járás községe. Első említése 1332-re tehető, amikor is a pápai 
dézsmák regestrumában fordul elő. Az 1557. évi lajstromban 10 kapuval szerepel. Kizárólag 
székelyek lakták ezt a falut, kik dohánytermeléssel foglalkoztak. A feljegyzések szerint az itt 
lakó székelyek Háromszékből települtek át. Református egyháza régi eredetű, már a XVI. 
századtól vannak adataink fennállására. A falu fekvése igen szép. Keletre a Juh-tető csúcsa 
emelkedik. Nyugat ra az Agyagos-hegy egyik része, a Borsfű terül el. Nevét a sűrű 
borsfabokroktól nyerte. A hagyomány szerint egy idevalósi harcos hozta magával Törökor -
szágból ezeket a bokrokat . Gyümölcse a nagy hideg miatt nem terem meg, de fáját annál 
inkább hasznosítják a helybeli dohányterme fők pipaszár készítésére. Van két történelmi 
helye is a falunak: a Lókötő hely és a Szent László kútja. A Lókötő hely arról nevezetes, hogy 
mikor itt járt II. Rákóczi Ferenc, itt kötötte ki a lovát. A Szent László kútja azért híres, mert 
amikor erre járt Szent László, ebből itatta meg a lovát. Ez az én falum története 

S z e r e t e t t e l Ú j l a k i Emese, Mezőpanit , Maros megye (1990. II. 16.) 
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Dél-Szlovákiában, Kisújfalun élek. Ez a majdnem 1000 lelket számláló település .1 
Párkány-Érsekújvár vasútvonal mentén, a Párizs-patak völgyében 2 km hosszan terül el. 

Falunk a XV. században települt, mai községünktől délkeleti irányban, körülbelül másfél 
kilométernyi távolságban az ún. Papr ik-dombon, ahol még századunk elején is régi épületek, 
tűzhelyek, pénzérmék kerültek elő az eke nyomán. Az egykori földesúr - valószínűleg 
Bi thorv - kihirdette valamennyi birtokán, hogy aki önként jelentkezik az itteni erdőirtásra, 
faluépítésre, annak 3 évig nem Kell se úrbért , se tizedet fizetnie. A környező régi települések: 
Bátorkeszi, Köbölkút , Kürt , Szőgyén közé ékelődött új falut Újfalunak nevezték el. 

A törökök 1343-ban elfoglalták Esztergomot és Párkányt . A szájhagyomány szerint erre 
az időre tehetjük Újfalu elpusztítását is, mikor a portyázó törökök a házakat felgyújtották, a 
férfiakat leöldösték, a nőket és a gyerekeket rabláncra fűzték. Csak az maradt életben, aki el 
tudott menekülni vagy az erdőbe vagy a nádas mocsárba. A martalócok távoztával előbújtak 
rejtekeikből, eltemették halottaikat, és az eredeti falutól északnyugati irányban, ahol az erdő 
és a nádas összeért, paticsfalú házakat építettek. Az egész falu mindössze 7 házból állt. 
Építőik a következő családok voltak: Bucsi, Dobai, Gulyás, Kovács, Mészáros, Takács, 
Udvardi . Azt mondták , hogy ez a csöpp kis község már nem Újfalu, hanem csupán Kisújfalu. 

Ennek a 7 családnak a tagjai építettek minden házat, telepítettek szőlőt, ültettek 
gyümölcsfát, adtak nevet a dűlőnek. O k teremtettek itt emberi kultúrát. Lassan szaporodtak 
is. A környékbeli falvak lakóival alig keveredtek, mert még az 1500-as években felvették a 
"formátus vallást, míg a szomszédos faivak nem. ígv történhetett meg, hogy mikor egvszer 

édesanyám — aki pedagógus - az iskolában minden gyerekkel leíratta szülei és nagyszülei 
ét - egv fiú kivételével - az összes tanulónak legalább egyik nagyszülője a 7 falualapító ős 

Amely ikének családnevét viselte. 
A török hódoltság keserves évtizedei után a Buda fölszabadításából hazafelé tartó lengyel 

k a p a t o k prédálták tel a falut. Később is pusztította tűzvész és a kuruc-labanc háborúk is. 
•Leghíresebb földesura Vak Bottyán volt, aki a szomszédos Bátorkeszi r. kat. templomában 
.vötötte második házasságát. 

Kisújfalut Tr ianonban Csehszlovákiának adták. 1928-ban jöttek ide az első szlovák 
telepesek a számukra épített kolóniába. Falunkat 1938-ban iMagyarországhoz, 1943-ben 
újból Csehszlovákiához csatolták. 

Farsangolók Alsócsernátonban (Háromszék). Erőss J. Péter felvétele 



A II. világháború idején itt 6 hétig állt a f ron t , szörnyű pusztítást végezve. Aztán Sobiesky 
János csapatai helyett újabb „felszabadítók" jöttek. Minden magyar elvesztette állampolgársá-
gát. Sok családot Csehországba deportáltak, ö k később apránként mind egy szálig hazaszök-
tek. 25 családot erőszakkal Magyarországra telepítettek. N e m maradt a falunak se papja, se 
tanítója. (Egykor, a vallásüldözés idején is volt 70 évig prédikátor nélkül a lakosság, hitét mégis 
megtartotta. Számomra erőt adó érzés, hogy ilyen szívós, nyakas, kitartó emberek egyenes ági 
leszármazottja vagyok.) 

A Budaörsre és Mezőfalvára hurcoltak helyett szlovák családokat telepítettek ide. Akik még 
itt vannak közülük, azokkal szépen, példás módon él és dolgozik együtt falunk népe. De 
közülük a fiatalok nagy része elköltözik, az öregek meg lassacskán kihalnak. Házaikat magyar 
fiatalok veszik meg, pedig a földműves-szövetkezeten kívül itt más munkaalkalom nincs. 
Párkányba, Újvárba járnak el dolgozni, de itt laknak. Talán ők is azt tartják, amit az én 
édesapám: „Kisújfalun már csak azért is érdemes élni, mert a kertünk fölött lévő akácerdő illata 
egészen az ágyunkig ér, a réten (természetvédelmi terület) pedig minden tavaszéjszakán 
koncertet adnak a békák." 

Ezt a falut igazán csodálatra méltó emberek lakják. Itt egyetlen szülőpár sem íratja szlovák 
iskolába a gyermekét. Még a vegyes házasságokból születetteknek is több mint a fele magyar 
iskolába jár. Családonként inkább 3, mint 2 gyerek születik. (Mi négyen vagyunk testvérek.) 

Ebben a pici faluban sok jeles ember: egyetemi tanár, költőnő, hegedűművész, zongoramű-
vész, akadémikus, orvos, mérnök, pap, paaagógus született. Örülök , nogy kortársuk lenettem. 

1918-ban itt született Gulyás Lajos is, aki levéli református lelkészként az 56-os magyar 
forradalom mártírja lett. Az 1989-es csehszlovák bársonyos forradalom után az első adandó 
alkalommal, kivégzésének évfordulóján kopjafát állítottunk az emlékére. Kisújfalusi akácfából 
olyant, mint őseinek volt. Tavaly december 31-én is megemlékeztünk róla a temetőben tartott 
szabadtéri istentiszteleten. Reméljük, hogy ez hagyománnyá válik. 

Szerény, de lélekig érő, gyertyafényes ünnepségen emlékeztünk március 15-re is. 
A földműves-szövetkezet már elvált a köbölkútitól. Őszre visszakapjuk iskolánkat is. 

Reméljük, azután a kultúrház építésére kerül majd sor. 
Kisújfalu már olyan sokszor ítéltetett halálra, de mindig feltámadt, mert fiai és leányai 

ragaszkodnak hozzá, mert szeretik szülőfalujukat. 
DobaiJúlia, Kisújfalu, Csehszlovákia (1991. VII. 6.) 

M ú l t u n k mondá ibó l . . . 

. . .A fonóban kerültek sorra a népi mondókák , babonák, hiedelmek, itt hangzottak el a 
sóvidék legszebb dalai is. Ilyen helyeken tanulták és adták tovább azt a mondát is, honnan 
nyerték a környék falvai nevüket. 

Egy pásztorembernek öt fia volt, a Magyarós-forrás mellett éldegéltek. A fiúk felnőttek, 
megcsaládosodtak, nem fértek meg az apjuk mellett. Elindultak megfelelő helyet keresni 
maguknak. Átmentek az egyik völgybe, s azt mondta a legidősebb fiú: apám, itt én lakom. 
Ot t is maradt , s így jött létre Énlaka. 

Innen továbbmentek, az öreg körülnézett , s így szólt a második fiához: - f iam, e tiéd. Az 
is ott maradt , így született Etéd. Az öreg tovább folytatta útját a kisebb fiaival. N e m messzire 
mentek, mikor kezét fölemelte, körözött vele, és azt mondta : — itt is lenne egy kis mód. A 
harmadik fia itt telepedett meg, így keletkezett Küsmőd. 

Folytatták útjukat. Jókora utat megtettek, de az apa egy szót sem szólt. A negyedik fia 
figyelmeztette is: - apám, szólj már! Az apa válaszolt: Szólok ma. így alakult ki Szolokma. 
Legkisebb fiával ezután a hegynek indultak. Amikor felértek egy nagy hegyre, lesikolánztak 
a gödörbe. Ekkor így szólt az ötödik fiú: — Édesatyám, ez a siklós nely nekem is járna. O t t 
maradt, és így jött létre Siklód. Az öreg pász tor ekkor hazafelé indult a Magyarós-forrás felé. 
A kú t főn leült, s azt mondta: no, ez immár megmaradt az atyának. Ez lett Atyha. 

Ezek ma is létező falvak, amelyek a monda szerint így jöttek létre. 
Molnár Magda, Alsósófalva, Hargita megye (1984. VII. 26.) 

. . .Történt egyszer, hogy egy Szász nevezetű pásztor kivitte a berekbe legeltetni a nyájat. 
Miközben a nyáj legelészett, két kos összeverekedett. O ly erősen verekedtek, hogy felverték 
maguk alatt a földet. Addig kapálták, kapálták, míg a nagy küzdelemben a földből egy 
arannyal teli edény nem bukkant elő. Megörvendett a pásztor, és a töméntelen pénzből azon 
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Hétfalusi borica táncot járó fiatalok (Barcaság) Eröss J. Péter felvétele 

a helyen templomot építtetett. A templom köré aztán házak települtek, és kialakult egy város, 
mely a berek és a pásztor neve után Beregszász lett. 

Kaszonyi Erzsébet, Beregszász (1986. VII. 8.) 

Leírok két eredetmondát, innen a Barcaságból. 
Régen, nagyon régen a Barcaságot tenger borította. Környékén óriások éltek. Egy napon, 

amint az óriáskirály kint sétált, királyi pálcáját beléejtette a vízbe. Kiadta menten a parancsot, 
hogy a vizet eresszék le és keressék meg a királyi pálcát. A sok óriás erre nekiállt, a partokat 
sok nelyen átvágta, hogy a vizet leeressze. így keletkeztek a szorosok, s a tenger helyén lett a 
Barcamező. A z óriásoK a tenger vizében elázott gatyáikat kiterítették a szentpéteri hegy 
oldalára száradni, aminek a nyoma Kétfalutól még ma is látszik. 

A másik monda : Volt egyszer egy Bacsó Anna nevű asszony. Az urát nem volt szabad 
látnia, mert tiltva ment hozzá feleségül. Az ura a Csukás havason őrizte a juhait, így a 
feleségét csak akkor láthatta, ha lejött a havasról. 

Bacsó Anna egy napon fogta magát, elindult a férjéhez, fel a Csukásra. Alighogy a Garcsint 
elhagyta, nagy szél támadt, s az ég is beborult. Amin t ment, s beért az erdőbe, elébe állt egy 
öregember és azt mondta, hogy térjen vissza, mert ha nem, sohasem láthatja meg az urát. 

Bacsó Anna nem hallgatott az öregemberre, ment tovább. Már az Ördög-völgyébe ért, 
amikor kitört a vihar. Az öregember megint elébe került, és mondta, hogy térjen vissza. De 
Bacsó Anna csak nem hallgatott rá. Erre egyszeriben nagyot villámlott, dörgött és Bacsó 
Anna kőbálvánnyá változott. 

A vihar e lhúzódot t , az ég kiderült, s a pásztor éppen arra hajtotta a juhait, ahol a felesége 
állt kőbálvány képibe. Megállt, s rácsodálkozott. Ez a szikla eddig nem volt itt, s éppen olyan 
az alakja, mint a feleségéé. Álltában elővette a furulyáját , és furulyálni kezdett. Dehogyis 
sejtette, hogy a kőbálványnak még ver a szíve, s hallja, amint furulyái. 

A bánatos furulyaszó hallatán a kőbálvány szíve megszakadt, szemeiből pedig patakzani 
kezdett a könny . 

Ma innen ered a Tatrang vize. 
Potyó Ildikó, Brassó (1989. XI. 5.) 
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D ó n á t - kolozsvári népmonda 
Kolozsváron, a szőlők tetejében, odafenn a Hója-erdők alatt áll egy időviselt kőember : 

Dónát a neve. Réges-régen pásztorember volt ez a Dónát . O t t legeltette a juhait az erdő 
szélén. Egyszer éjszaka a holdvilágnál észreveszi, hogy a törökök vágják keresztül a hegyet, 
hogy a Szamost a Nádas terére vezessék, s ne legyen a városnak ivóvize. Lélekszakadva szalad 
be a városba. Bezörget a Monos tor -kapun, s rohan egyenest a városházára. Csupán annyi 
ereje volt, hogy elmondhatta a dolgát, s holtan rogyott össze. A város vezetői hamarosan 
összetrombitalták a katonaságot, s elkergették az ellenséget. Utána pedig háládatosságból 
kifaragták a Dóná t képét, s Feltették a hegyre, az erdő aljába. Azóta a kőember minden 
éjszaka leszáll és körülnéz, nincs-e valami baj az ő kedves városában. Majd megmeríti 
korsóját, úgy tér vissza a helyére. 

Az átvágott hegyet pedig ma is Törökvágásnak hívják. 
Mihály Bánffy Erzsébet, Magyarléta (1990. III. 1.) 

.. .Gyergyóban járván jegyeztem fel a T a t á r d o m b mondáját . 
Réges-régen, a tatárjárás idejében élt Gyergyóban egy Bákainé nevű asszony, aki 

megjövendölt mindent: égiháborút csakúgy, mint jégesőt. Egyik vasárnapon, éppen amikor 
a templomból tódultak ki az emberek, Bákainé megállította őket , s emigyen szólott : 
Mondanék valamit atyafiak, ha meghallgatnátok. A tatárok immáron béjöttek Erdélybe, s 
nemsokára itt lesznek nálunk es. Töméntelen sokan lesznek, s amerre járnak, mindenüt t 
felégetik a falvakat, kardra hányják a férfiakat, rabszíjra fűzik az asszonyokat. Ezért azt 
mondom én néktek, hogy amikor látjátok a távoli falvak füstölését, minden ember, aki a réten 
kaszál, verjen a földbe egy magos cöveket, s tegye reá a kalapját. Minden arató az utolsó 
kévébe, amelyet aratott, vágja bele a sarlóját, s arra is tegyen kalapot. Ami edény pedig veletek 
lesz, azt mint rejtsétek el a fűbe meg a tarlóba . Én akkor már nem leszek életben, de amikor 
idejönnek a tatárok, a síromból kilepek és megmondom, hogy győztök vagy elpusztultok 
valamennyien. 

Eltelt egy hét, és Bákainé meghalt . 
Eltelt egy másik hét, és jöttek a tatárok. 
Nosza , meglátták ezt a parasztok, hát úgy cselekedtek, ahogy Bákainé meghagyta volt 

nekik. Hát egyszer csak vágtatva jő lován egy fekete ruhás asszony. Bákainé volt. Már 
messziről kiáltozta az embereknek: győzni fogtok! 

Úgy is lett. Amikor a ta tárok meglátták azt a sok kalapot a kaszákon, meg a kévék 
hegyiben, úgy megrettentek ettől a seregtől, hogy mozdulni sem tudtak. A gyergyóiak pedig 
nekirontottak, lekaszabolták őket mind egy szálig, még hí rmondó sem maradt belőlük. Azt 
a dombot , ahol a tatárokat eltemették, ma is Tatárdombnak hívják, s Bákainé nevét is őrzi az 
emlékezet. 

Spirnbirn Mirella, Nagyvárad (1984. X. 13.) 

Az én i skolám. . . 

Immár két éve mondhatom iskolámnak a marosvásárhe ly i Bolyai Farkas Líceumot . 
Régi iskola. A reformáció fellendülésének idejéből való. Az akkori szellemi fellendülésnek 

az egyházi, kolostori iskolák már nem feleltek meg. Ezért kérték az 1557-es gyulafehérvári 
parciális gyűlésen a rendek Izabella királynőtől Székelyvásárhelyt - annak idején így 
nevezték Marosvásárhelyt - református iskola felállítását. A megadott engedély alapján 1357 
őszén megnyitotta kapuiát a „schola particula" a város vártemplomának északkeleti 
oldalához épített, ma is látható épületben. 45 esztendő után, 1602-ben költözött mai helyére. 

Amikor a XVII. század végén fellángolt vallási türelmetlenség idején a sárospataki 
kollégiumot kiűzték ot thonából , többévi bolyongás után 1717-ben Marosvásárhelyre értek. 
1718-ban a sárospataki kollégium megmaradt serege egyesült a vásárhelyi particula scholával. 
Ekkor a marosvásárhelyi iskolát kollégiumi rangra emelték, így a kolozsvári és a nagy-
enyedi testvérkollégiumokkal egyenrangú intézetként folytatta munkáját . Ezek a kollé-

f iumok évszázadokon át a magyar kultúra éltető forrásai voltak. Kollégiumunk legfényesebb 
orszaka a XIX. század volt, a nagy matematikusok kora. Fél évszázadig volt itt professzor 

Bolyai Farkas. Itt diákoskodott fia, a legzseniálisabb magyar matematikus: Bolyai János. Itt 
tanult a XIX. század végi magyar matematika egyik kiemelkedő alakja, Vályi Gyula. Tanára 
volt a jó nevű filozófus, irodalmár és természettudós, Mentovich Ferenc. 
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1948-ban, az úgynevezet t „tanügyi r e f o r m " alkalmával államosították az iskolát. 
Mi, ide járó diákok büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk ilyen fényes múltra tekint vissza. 

Török Katalin, Mezősámsond , Maros megye (1991. X. 2.) 

Jeles e lőde inkrő l . . . 

Még 1982-ben volt, hogy egy szigetszentmiklósi nyugdíjas hozta át magával egy erdélyi is-
kolásfiú dolgozatát, s eljuttatta nozzám. Témája : Levél egy híres emberhez. íme az írás. - P. M. 

Levél Petőfi S á n d o r h o z . 

Tisztelt Petőfi úr! 
N e haragudjék meg, hogy urnák szólí tot tam. Nem gazdaságáért, hanem kincseiért, a 

verseiért szólítom O n t úrnak. 
A XX. századból írok önnek. Egész rövid, de tartalmas élete munkásságának gyümölcse 

immár több mint 130 éve táplál minket. 
Mit beszélek én? Rövid élete? Már hogy lehetne rövid életű? A végtelen idővel vetekszik az 

ön híre, neve. Aki akár egy versét is elolvassa Ö n n e k , kitörölhetetlen emléket ébreszt lelkében. 
De aki egy versét elolvassa —elolvassa mind! 

N e m tudom én Ö n n e k azt a tiszteletet, hódolatot leírni ékes szavakkal, amiket érzek, de Ö n 
úgyis mindent megért, próbáljon meg gondolataimból olvasni. Az örök halhatatlanság 
birodalmában, gondolom, ezt is lehet. Remélem, ezt a tiszteletet nem csak tőlem nyeri el. 

Ha kezembe veszem verseskötetét, gondolatban más világba lépek. A gyönyörű versek 
halhatatlan birodalma ez. 

Kérem Ö n t , maradjon köz tünk nagyon sokáig. 
Egy őszinte, igaz hódolója : 

Takács Zsolt, Margitta (1982. III. 22.) 

. . .Már az előbbi levelemben említettem Miska bácsinak, hogy az én legkedvesebb költőm 
Petőfi Sándor. A könyvespolcomon egy vastag, piros fedelű, régi könyv található. Ez a könyv 
még a dédnagyszüleinkről maradt ránk. H o g y mi olvasható benne? Petőfi Sándor válogatott 
versei. 

Amíg nem tudtam magyarul olvasni, addig a szüleim olvastak fel belőle nekem. Később az-
tán már magam olvasgattam a verseket. N a g y o n sok szép vers olvasható. A János vitéz meg az 
Apostol tetszenek a legjobban nekem. Minden este lefekvés előtt olvasgatok a húgomnak a 
könyvből . Sorba mindent . Mikor a legutolsó vershez ér tünk, melynek címe Apostol és nagv 
szegénységről szól, kenyérhiányról , meg arról, hogyan éheztek az emberek régen, még engem 
is nagyon megrázott ez a vers, szinte sírhattam volna. A húgom sírt is, és azt mond ta : ne olvasd 
azt, nogy sír a kisfiú, és kenyeret kér, olvasd inkább, hogy van már kenyér és nem éheznek 
többé. 

Azóta húgom nagyon becsüli a kenyeret , és ha látja, hogy más gyerek pocsékolja, akkor 
rászól . . ." 

Orosz. Tánya, Kígyós, Kárpátalja (1986. XI. 11.) 

Körösi Csorna Sándor ró l 

Kedves Miska bácsi! 
Nem vagyok rendszeres rádióhallgató, de most éppen akkor kapcsoltam be véletlenül a 

rádiót, amikor a Miska bácsi negyedórája című adást sugározták. Hallottam a felhívást a 
tanulókhoz, hogy ki amit tud Körösi Csorna Sándorról, írja meg. En Szőke Irma vagyok 
Parajdról, de Székelyudvarhelyre járok iskolába, a mezőgazdasági líceumba, XI. osztá Ivba. 
Elhatároztam, hogy pályázok. 

Körösi Csorna Sándor egyike székelységünk azon tudósainak, aki a szikrát, ami később 
lángra lobbant, már kisgyermek korától magában hordozta . A székelység körében ugyanis 
elevenen éltek a magyarok és a hunok eredetére vonatkozó mondák . De az életkörülmények is 
hozzájárulhat tak Körösi későbbi elhatározásához. Szülőfaluja még őrizte a feudális rendi 
rétegződést, voltak jobbágyok, zsellérek, szabad székelyek, akik lófők (huszárok) vagy 
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közszékelyek (gyalogosok) voltak. Fegyelem és rend uralkodott a falu egész népe felett. 
Édesapja és bátyja is gyalog határőrök voltak, s a határőrség léte szülőfalujában mély nyo-
mokat hagyott Sándor gyermeklelkében. Már őseitől kezdve nadinépként ismerték a katonai 
fegyelmet és regulát, lelkükbe íródott és alapvető tulajdonságukká vált. Sok megpróbáltatás, 
katonai menetelések történtek szeme láttára, de az öreg hadfiaktól is sok elbeszélést, harci 
élményt hallott. Mindezek vakmerőségre, bátorságra buzdítot ták. 

Körösi Csorna Sándorban a szikra tehát gyermekkorának, sajátos környezetének és sajátos 
szellemiségének hatására alakult, teljesen öntudatlanul, amely később, enyedi diáksága idején 
tudatosult Denne. Az enyedi diákévek félig kolostori, félig tábori életmódhoz hasonlítottak, 
de mindenképp a fegyelemhez kellett igazodni. Hierarchia uralkodott az egész diákság 
közöt t , aszerint, hogy ki régi vagy új diák, ki milyen módú , és hogy tudásával ki hogy haladt 
előbbre. így mindenkinek megvolt a maga szigorú napi teendője és kötelessége a tanuláson 
kívül is, amiben nemcsak tanáraik ellenőrizték őket, hanem saját maguk is egymást. 

Körösi szülei szegények voltak, fizetni nem tudtak érte. Szolgadiák volt. Szolgálatai 
ellenében ingyen bentlakást, cipót kapott , s tandíjat sem kellett fizetnie. 

Tudós emberré formálásában nagy szerepe volt haladó szellemű professzorainak. Valószí-
nűleg Herepei Ádám - akit a nemzeti gondolat és a francia forradalom eszméi vezéreltek -
történelemleckéi ébresztették fel azt az elhatározását, hogy az ősmagyar haza felkeresésére 
induljon. Ez az az időszak, amikor harc folyik az anyanyelv érvényesítéséért, mert addig a 
latin volt a hivatalos nyelv. így edződött férfivá testileg és szellemileg is, itt Enyeden érett 
meg a feladatok vállalására. Ónálló utat tűzöt t ki magának. Magyari Lajos verse szerint is: 
„Az utat én akartam, / mert engem akart az út ." 

Céljának alárendeli teljes életét, tudatosan edzi testét, lelkét; nélkülözésekkel, sanyargatás-
sal, szoktatja magát a fáradtsághoz, s ahhoz, hogy akaratán és indulatain uralkodni tudjon. 
De célját szolgálták göttingai egyetemi évei is, ahol egyebek mellett keleti nyelveket tanul. 

Bár őseinket nem sikerül megtalálnia, mégis világraszólót alkot angol-tibeti szótárával és 
tibeti nyelvtanával. Végcélja álom maradt, neve mégis ott ragyog a világ nagy tudósainak 
sorában. Életműve azt példázza, hogy a nemzeti öntudat , hagyomány és örökség ápolása 
hogyan ötvöződik az emberiségért végzett tevékenységgel. Magyari Lajos Csorna Sándor 
naplója című versében a tudós hazaszálló utolsó gondolatai példamutatóak: anyagi biztonsá-
got, lelki megtartatást kíván népének. 

„A nép, melyből vétettem, bizonnyal megél, 
tagadjátok le előtte kínjaim, 
Elég ha gond akasztja, próbálja tél, 
De tegyétek, hogy lelkét megtartsa-megtalálja, 
táplálja a föld. ott, ahol él, 
szikkadjon el az elmék ázsiája, 
szívünknek is jusson bor, kenyér." 

A darjeelingi angol temetőben kőoszlop jelzi a sírját. A hatszögletű, sárgára festett 
síremléken többek közöt t ez áll: „Nemzete bölcsőjét kereste és a maga sírját találta meg a 
Himalája hegyei közö t t . " 

Kitartása, elhivatottsága, akaratereje, de szerénysége is példakép lehet bármely kor 
emberének. 

Szőke Irma, Parajd, Hargita megye (1991. X. 2.) 

N é p r a j z , népszokások, n é p h a g y o m á n y 

... A tavaszi vakációban olyan élményben volt részem, melyet nem tudok feledni. Ugyanis 
a húsvétot nagyszüleimnél, Szentháromságon töltöttem, ahol nagyon szép népszokás é lmind 
a mai napig. Még a diktatúra idejében sem hagyta ez a kis falu ősi népszokását. A neve 
vi rágozás . 

Húsvét első napjának éjjelén a regruták minden házhoz fenyőgallyat tesznek. Ahhoz a 
házhoz , ahol idősebb asszony van, oldalágat, ahhoz a házhoz, ahol fiatal lány van, 
fenyőhegyet. Alighogy pirkad, elindulnak és minden leányos házhoz bemennek, ahol 
r igmust mondanak és megtáncoltatják a leányt. Természetesen zeneszóra, mert zenekarral 
mennek be minden házhoz, ahol nyitva van előttük a kapu. Fizetségül tojást, bor t , szalonnát 
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Gyermekjáték a zselizi fesztiválon (Garam mente) Hajdú D. Dénes felvétele 

és pénzt kapnak. A regruták között van egyvalaki, akit bekormoznak és kiöltöztetnek, ő 
kergeti el az úton bámuló gyerekeket. Este, mikorra már minden házat végigjártak, a 
tojásokból nagy rántottát csinálnak, megvacsoráznak, majd az egész ceremónia egy jó bálban 
végződik, ahol a falusi nép kimulatja magát. Fulladásig ropják a csárdást, habár szakad a 
verejték az arcukon. Ezen a bálon én is ott voltam, nagyon jól éreztem magam, sokat 
táncoltam, és soha el nem felejtem a nagy élményt, a szentháromsági húsvétot. 

Fazekas Tünde, Marosvásárhely (1991. V. 17.) 

Egy régi használati eszköz: a só tö rő . 
A háztartásban a darabos kősó törésére használták. Kemény, egészséges tölgyfából 

faragták, házilag készítették. A mester a fa természetes formájához igazodott és az edénynek 
jó vastag falat hagyott . A sótörő alja gömbölyű, akárcsak a törőé is, ezért szépen simulhat 
egyik a másikhoz. Az edény és a törő is úgy van elkészítve, hogy erős ütéseknek is ellenálljon. 
A sót hűvös helyen, a kamrában, lefedett edényben tárolták. A kősónak állítólag jobb az íze, 
mint a darált sónak. Tartósításra használták. Disznóvágáskor is csak annyit törtek meg, 
amennyire éppen szükség volt. 

Szodorai Árpád, Nagyvárad (1986. VI. 21.) 

Élő húsvét i r igmusok Alsósófalván. 

„Húsvét másodnapján mi jutott eszembe 
Csokros vízipuskát vegyek a kezembe 
Elindultam véle piros tojást szedni 
Lányok, lányok, székely lányok 
Megfoglak öntözni." 

„ Van e háznak rózsabokra 
Nyúljék élte sok napokra, 
Hogy virítson mint rózsaszál 
Megöntözöm. Ennyiből áll 
E kis kertész fáradtsága, 
Piros tojás a váltsága. " 

11 



„Zöld erdőben jártam 
Gyöngyvirágot láttam, 
Bárány húzta rengő kocsin 
Mindjárt ideszálltam. 
Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom, 
Hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba várom." 

Ágoston Imola, Alsósófalva, Hargita m. (1991. VI. 18.) 

. . .Az új évhez is fűződnek népszokások. Falunkban még él egy, csupán a Mezőségen 
megtalálható szokás, amely nagyon érdekes, és nem is minden mezőségi faluban ismerik. 
Éjfél táján indulnak meg a legények ostorral, csengővel, juhkolomppal a kezükben. Minden 
házhoz bemennek és nagyokat csattintanak az udvaron, meg a kolompokat rázzák. Addig 
csattogatnak, míg a házigazda - ha lefeküdt - felébred, és behívja őket. 

Előfordul az is, hogy nem engedik be őket . Ilyenkor kiemelik a kaput a sarkából és 
elcipelik egy másik utcába, hogy legyen mit keresnie a gazdának. Egyik nagynénémnél 
történt meg, hogy mivel nagyon sokan jöttek már, gondolták, a köve tkezők hiába 
csattintanak odakint, biz ' ők már nem engednek be senkit, niszen ideje az alvásnak, mindjárt 
reggel lészen. Reggel azonban kereshették a kapuikat, míg aztán megtalálták. N e m csak a 
kaput kereshették, nanem a seprűt is, mivel reggelre nagy hó esett, a csattogok pedig feltették 
a seprűt a szomszéd orgonafájára. 

Újév reggelén pedig elindulnak a r igmusmondó kisgyerekek, akik boldog újévet kívánnak. 
Török Katalin, Mezősámsond, Maros m. (1991.1. 3.) 

. . .Most pedig, hogy még jobban felelevenítsem az esküvői szokásokat, le szeretnék írni egy 
vőfiverset (vőfély), mégpedig a vőfi kiköszönését , a nagytatám által használt szójárással és 
páros rímmel. 

Szerencsés jó reggelt adjon az Úr Isten 
Köszönni akarok, mert megyek el innen. 
Álljon meg a cigány, hogy nekik is köszönjek, 
Aajon Isten nektek erőt, egészséget. 
Legyen az Istennek dicsőség az égbe, 
Szerencsével vittük nagy dolgunkat végbe. 
Legyen az Úr Isten mindig a vezérünk 
Igaz gyámolítónk, míg e földön élünk. 
Éltesse az Isten e háznak az urát, 
Mindenkit megtartson, apraját és nagyját. 
Tele legyen mindig pincéje, kamrája, 
Bú, bánat, fájdalom ne férjen hozzája. 
Násznagy urunknak is azt kívánom, éljen 
Sok örömnapokat közöttünk szemléljen, 
Sok új párokat még lagzira segéljen 
Azért azt kívánom még egyszer, hogy éljen. 
Éltesse az Isten e ház összes vendégét. 
Arra kérek mindenkit, hogy bocsásson meg nekem, 
A rám bízott dolgokat, ha nem jól végeztem. 
Fiatal új párok azt mondom tinéktek, 
Legyen előttetek, amit ma tettetek. 
Az Isten, aki így rendelt titeket, 
Áldja, gyámolítsa egész élteteket. 
Legyetek e földön szerencsések mindig, 
Szeressétek egymást holtig, amint illik. 
Most húzd rá cigány, szóljon a cimbalom, 
Szólására elfut minden csúf fájdalom. 
Mutasd ügyességed, van most rá alkalom, 
Csengő pénz, jó bankó lesz majd a jutalom. 
Csenaüljön-pendüljön a szép magyar nóta, 
Mely hol sír, hol vigad már ezer év óta. 



Hadd sírjon vidámja, sírjon szomorúja, 
Ettől alszik el a magyar ember búja. 
Éltesse az Isten a magyar nemzetet, 
Mindenkit megtartson, ifjút és öreget. 
Amint eltöltettünk itt ezer éveket, 
Azon képen töltsünk számos esztendőket. 
Dicsértessék Jézus, jó mulatást adjon, 
A szüzekkel együtt köztünk uralkodjon, 
Végül mindnyájunkat az egekbe fogadjon. 
Most búzd el nekem Rákóczinak azt a híres nótáját, 
Amelyet ő dalolt, mikor szerezte ezt a szép hazát! 

Pap Ildikó, Szamosújvár (1985. XI. 12.) 

Ha küzdve is, maradn i m a g y a r n a k . . . 

. . .Kedves Miska Bácsi! 
Ha roszul fogom írni, néze el nekem. O r o s z iskolába járok, szüleim nem tanítottak meg 

magyarul írni. Egyedül tanultam.. . 
Bordás Jutka Borzsova, Kárpátalja (1989. II. 8.) 

. . .Szeretném meg kérni valamire, hogy bocsása meg ha valamit nem jó írok vagy ép nem 
helyesen írok. De éngem szüleim nem tanítanak magyarul írni, ha nem magamtól tanultam 
meg.. . 

Szűcs Zoltán, Nagyvárad (1991. I. 27.) 

. . .Kedvenc íróim: Jókai Mór, Móricz Zsigmond és Tamási Áron, a költők közül pedig 
Petőfi, Vörösmarty és Reményik Sándor. Utóbbinak a versei mély benyomást keltettek 
bennem, különösen a/ Ige, és a Ha nem lesz többé iskolánk. Ebbő! idézem az első versszakot: 

Ha egyszer nem lesz többé iskolánk 
- Nem lesz üvegház gyönge palántáknak 
Ha nem lesz tanterem 
Hol a tanító nyíló ajakán 
A/ ige-virag magyarul terem, 
Ha nem lesz többé mód 
Oktatni gyermekünk az ősi szóra, 
Ha minden jussunkból kivettetünk: 
Egy Iskola lesz egész életünk, 
S mindenki mindenkinek tanítója. 

Mi itt talán így látjuk ezt, és igazat adunk a költőnek. 
B. Melinda, Brassó (1986. VIII. 2.) 

[Tanítás és iskola nélkül összezavarodnak a dolgok, szertefoszlik, bizonytalanná válik a 
múlt. Jól nyomon kísérhető jelenség a kárpátaljai Salánk község történetéről írott levélben.] 

.. .Községünkben van két folyó, a Szalva és a Borzsa, amely bele esik a Tiszába. A községet 
körös-körül erdő fogja körül. Ezek az erdők régen egy grófé voltak. A hegy oldalán van egy 
kút, amelyet Mikes Kelemen hadvezér vájatott 1929-ben. A 20-as 30-as évek közöt t Salánkot 
sokan elfoglalták, mint például a tatárok, a tö rökök , a csehek és kétszer a magyarok. És régen 
a hegy tetején volt az ezeréves magyar határ, mi akkor még Magyarországhoz tar toztunk. A 
mi utcánkon keresztül jár egy kis vonat. A vasutat Diósgyőrből hozták ide nálunk. A vásártér 
még mindég megvan. Pontosan a hegy alatt van. Most szeméttelep van ott. A nagy vásár 
1938-tól 1942-ig minden éven volt, május utolsó vasárnapján. Voltak a vásáron magyarorszá-
giak is, hurkát sütöttek, Debrecenből pedig a mézes bábokat hozták eladni. Árultak még női 
szoknyákat , férficsizmákat és öltönyöket, meg még sok mást. Aztán 1942-ben bejöttek az 
oroszok és azótátol mi a Szovjetunióhoz tar tozunk, és azótától nincs vásár... 

Cs. Anikó, Salánk, Kárpátalja (1987. III. 15.) 
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[Változik a világ. Négy esztendővel később, 1991 áprilisában az ugyancsak salánki Müller 
Gabriella leveléhez egy meghívót mellékelt] 

Mélyen tisztelt Miska bácsi és családja! 
A Salánki Községi Tanács és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség helyi alapszerve-

zete meghívja önt 1991. május 26-ára a II. Rákóczi Ferenc- és Mikes Kelemen-emlékhely 
felavatására. Az ünnepséget az 171 l -es salánki tanácskozás, a nagyságos fejedelem és hű 
bejárójának itt-tartózkodása 280. évfordulója alkalmából rendezzük: 

Szervezőbizottság. 

. . .Nagyon szeretem a magyarórákat, különösen az irodalmat. Valahogy mikor a régi 
magyar költőkről tanulunk, olyan érzés fog el, hogy sírni tudnék, hogy milyen szép a magyar 
irodalom. Eddig nem szabadott o lyanokról tanulnunk, amit most megengednek (és most sem 
mindent). Nagyon lelkiismeretes tanárunk van, szép kifejezésekkel fogalmaz, sokkal szebbé 
teszi a magyar irodalmat, mintha a könyvből egy verset elolvasnánk... 

Szilágyi Erzsébet, Maros megye (1990. X. 10.) 

. . .Nálunk megalakult egy népi együttes Csősz Ferenc tanár vezetésével. Csősz Ferenc 
1976-ban jött a mi falunkba és azóta már nagyon sok szép dolgot valósított meg pöt tömke 
feleségével, Irma nénivel. Első tanítványa voltam, és ő fedezte fel, hogy nekem jó hallásom 
van. Azóta már együtt énekelek a gyermekekből formál t együttessel. De azok az első 
gyermekek már felnőttsorba nőttek, együtt valósítva meg szebbnél szebb dolgokat. Ezelőtt 
3 évvel Feri bácsi összegyűjtötte a felnőtteket és egy szép darabot tanultunk be: Kodály H á r y 
Jánosát. Sokat vol tunk vele vendégszereplésen. Nagy sikerünk volt. Én huszár fiút és huszár 
lányt játszottam. N a g y o n nagy költség volt ez a mi számunkra, de mi azt nem néztük. Miska 
bácsi, nagyon nagy ö röm ez a mai nap nekem, hiszen ma töltöm be a 17. évemet! ... 

Nagy Edit, Marosvásárhely (1986. II. 17.) 

. . .Most pedig a tanulás mellett „néprajzkutatói" munkát végzek, egyelőre csak a 
szülőfalumban, Lövétén (Szentkeresztbányától 12 km). Történelemórára monográfiát kell 
készíteni, ez egyben pályázat is. Egy másik pályázat, amely szintén itt az iskolában van, és 
melyet szintén szeretnék megírni, Márton Áron püspöknek arra a mondására épül, hogy: 
„Az iskola, ha nem templom, akkor barlang." 

András Réka Zsuzsanna, Szentkeresztbánya, Hargita m. (1991. III. 14.) 

Nagyvárad, 1985. október 1. 
Kedves Miska bácsi! 
Mielőtt leültem levelet írni, a piacon voltam bevásárolni. Szeretem a szilvás gombócot, s 

mert találtam szép, érett besztercei szilvát, abból is vettem. Idehaza nagymamával válogattuk, 
nézegettük. Nagymamám féltucatnyi egészséges, szép nagy szemet kiválasztott kóstolónak. 
A magokat az asztalon katonás rendbe sorakoztatta, nézegette. Hallgatott sokáig, s mikor 
megszólalt, egy kicsit megbicsaklott a hangja. „Elvetem őket" mondta, s felnézett az utca 
túlsó oldalán magasodó négyemeletesre, megnézte a kerítésen túl a lebontott házak burjánnal 
benőtt romjait, s a kerten túl számba vette a még itt árválkodó másik öt házat. „Talán.. ." — 
nem folytatta, de én megértettem. 

Hé t évvel ezelőtt az utca túloldaláról elköltöztek a szomszédok. A házbontók mit sem 
kímélve tördelték a gyümölcsfákat. Amikor elmentek, nagymamám átballagott és sokáig 
álldogált a romos telken. Majd ásót vitt, s a téglatörmelék alól kiszabadított egy alig 
cseperedett szilvafacsemetét. Sokáig nézegette megtördelt ágait, majd nagyot sóhajtva 
elültette az előző évben kivágott öreg szilvafánk helyére. „Hátha . . . " - szólt csendesen. 

Most itt ülök és írok. Ki-kinézek az ablakon. A hét évvel ezelőtti kis csemete szép zöld 
levelei közül hamvaskék gyümölcsök kínálják magukat. Nagymamám néhány méterrel 
arrább dédapám Doberdóró l hozot t , már kicsorbult utászásójával puhítgatja a földet s 
arasszal méricskél, és a szilvamagok bekerülnek a puha földágyba. 

Magam előtt látom nagymamám kék eres, fáradt kezét és hallom újra szavát, „talán.. .". 
Igen, értem, arra gondolt , talán még felcseperednek itt az apró csemeték annyira, hogy 
kibírják földlabdába burkolt gyökereikkel valamelyik tömbházig az utat, s majd évek múlva 
az őszi szelecske a fellebbentett levelek közül előviílantja az érett gyümölcsök hamvaskékjét. 
S még az sem baj, ha nem éppen a mi ablakunk alatt. 

Kállai László, Nagyvárad (1987. szeptember) 

14 



. . .Levelemben arról szeretnék önnek beszámolni, h o g y a n ünnepe l tük a t iszabökényi 
á l ta lános iskolában március 15-ét. 

Hangsúlyozom, hogy iskolánkban első ízben emlékeztünk az 1848-as márciusi ifjakra, a 
szabadságharc hőseire. Az ünnepélyt a magyar h imnusz éneklésével kezdtük. Mélyen 
meghatódva énekeltünk, s éreztük, valami különös, felemelő érzés, a boldogság érzete kerít 
hatalmába bennünket . Először énekelhettük nyilvános helyen a magyar himnuszt. Szívvel-
lélekkel. Szabadon! 

Az ünnepi délutánt az iskola dísztermében tartottuk. A terem falára felkerült Petőfi Sándor 
arcképe, nemzeti szalaggal és kokárdával. Alatta figyelmeztető jelmondat: „A magyar név 
megint szép lesz." 

A Himnusz elhangzása után Fábián József tanár történelmi áttekintést nyúj to t t a magyar 
történelem eme dicső fejezetéből. Ezután ünnepi szórakoztató műsor következett . Érdekes-
sége az volt, hogy minden előadott szám Petőfi Sándor nevéhez kapcsolódott . Költeményei, 
megzenésített versei keltek életre. Elhangzott a Nemze t i dal, A 15. március 1848, A 
szabadságharchoz és más versei. Én a Szülőföldem című versét szavaltam. Osztályunk, a 6. 
osztály az érdekesség kedvéért a János vitézből is eljátszott egy részletet, sőt a Falu végén 
kurta kocsma című versét is életre keltettük jelenet formájában. Megzenésített verseit is 
örömmel énekeltük. Végül a költő egyik megzenésített versére (Tíz pár csókot egy végből) 
magyar csárdást táncoltunk, nemzeti ruhába öltözve. 

Befejezésül a Szózat hangzott el. A szavalatokat, a jeleneteket, a magyar táncot 
osztá lyfőnökünk s egyben magyartanárnőnk, Tegzi Edi tke néni tanította meg nekünk. 

Úgy éreztem, az ünnepség nagyon jól sikerült. Sokáig emlékezetes lesz számunkra. 
Érezhettük, hogy mi is magyarok vagyunk, a Magyarországon élő magyarok igazi testvérei. 

Csak azt sajnáltuk, hogy nemzetiszínű kokárda nem jutott minden tanulónak, mert ilyen 
szalagot nálunk az üzletben sajnos nem lehet vásárolni. 

Ezzel levelem végére értem. Várom válaszát! 
Szeretettel: 
Kincses Tímea, Tiszabökény, Kárpáta l ja (1991. III. 19.) 

Utószó: Sor jáznak a levelek. O n n a n ide, innen oda . Egy most fe lnövekvő nemzedék 
szívdobbanásai. N e m kérnek sokat , csupán választ, meleg emberi szót, s egy kis segítséget 
ahhoz, hogy Sors jelölte hazá jukban is bátorságosan és nyugodtan megmaradhassanak 
születésük jogán: magyarnak. 

Történelem! Légy irgalmas hozzájuk! 

Padisák Mihály 

HÍREK HÍREK 

Szabó Sándor felvétele 

Jász í jászok Jászdózsán 

Hagyományteremtés , a jász önérzet felélesz-
tése volt a célja Guba Imre jászdózsai testne-
velő tanárnak, aki általános iskolai diákjaival 
megalakította a Jászíjász Egyesületet. A kas-
sai Reflex íjakkal a fiatalok eme régi magyar 
fegyver sportszerű használatával ismerked-
nek meg. 
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