
Egy székely szentember, 
az oroszhegyi 
Bálint I. László1 

„A magya r vallásos népélet iránt az utóbbi 
években örvendetesen megélénkült m i n d a 
t u d o m á n y o s , mind a művészi , mind ped ig az 
egyházi érdeklődés" - írta Bálint Sándor 1941 
novemberében az a jászladányi szentember, Orosz 
István önéletrajzának előszavában. Megállapítása 
az e lmúl t évek közérdeklődésére is helytálló. A XIX. 
századi és századunk első felében élt szentemberek, 
Frankovics Mihály, Miklós István, Engi T ü d ő Vince, 
Megyesi József, Mészáros Mihály és társaik műkö-
dését, gyógyítását , lá tomásai t jórészt már földol-
gozta és publikálta a tudomány, az e lmaradások pótlása ped ig most van fo lyamatban . Az 
elmúlt évtizedek ateista á l lamberendezkedése és a földrajzi lag egységes Kárpá t -medence 
mester- séges politikai ha tá rok által tör tént szét- darabolása kuta tás t igénylő továbbélési és 
fejlődési irányt adot t a hagyományos paraszti közösség által p roduká l t vallási 
megnyi lvánulásoknak . A sajátos jegyek sokaságát magán viselő népi val lásosság ugyanis 
tovább élt az egyre zordabbá , barátságta lanabbá váló vi lágban, sőt a saját vi lágképéből fakadó 
túlélési módszereket is kidolgozta. 

A Székelyudvahely közelében lévő fa luban , Oroszhegyen él az 1907-ben születet t Bálint I. 
László parasztember. Az imádságos lelkületű, jámbor gazda a saját és a közösség életét 
befolyásoló elragadtatás részese lett. Az 1950-es évek Romániá jában tiltva volt a vallási élet 
m i n d e n látványos megnyi lvánulása , így a csíksomlyai p ü n k ö s d i búcsú is. A búcsújárás 
ú j ra indí tásának üzeneté t kapta lá tomásban Bálint I. László 1962-ben. Élményeiről , az 
1994-96-ig tartó gyűj tésem során magne to fon előtt számol t be. Első lá togatásom 1994. 
má jusában volt, Tóth Péter Pál operatőr- rendező, va lamint Molnár V. József és Gál Péter 
tá rsaságában. Szövegeiben az ősi magyar, Szent István előtti hitvilág és a keresz tény világkép 
egységes megnyi lvánulásának lehetünk tanúi . A küldetés, az első e l ragadta tás egy az 
Oroszhegy határában lévő ősi kultuszhely, az Urusos kút , közelében történik. Az Urusos kút 
eredete, a helyi h a g y o m á n y szerint Szent László király a lakjához kapcsolódik. Különös 
kapcsolat fűzi Bálint I. Lászlót is Szent Lászlóhoz, aki l á tomásában is szerepel. „Szent László 
nevire vagyok keresztelve, az Ő nevit hordozom..." mondja . Vegyük tehát sorra Bálint I. László 
tör ténetének helyszíneit és eseményeit . 

O r o s z h e g y lakói római katolikus val lású székelyek, akik földműveléssel és erdő-
gazdálkodássa l foglalkoznak időtlen idők óta. A település távol van m i n d e n főközlekedési 
úttól, ta lán ezért őrizhette meg a legutóbbi időkig zárt közösségi rendjét , a rcha ikus kultúráját . 
„Az oroszhegyi népéletnél még sok ősi szokás maradt fenn egész eredet iségében, melyek 
másu t t már átalakulni kezdenek. . ." - írja O r b á n Balázs a Székelyföld leírása c ímű művében . 
(Pest 1868.1. 99. old.) 

Az Urusos kú t a községtől 6 -7 k m távolságra északnyugat i i rányban van, mezei úton 
közel í thető meg. Orbán Balázs idézett m ű v é n e k 104. oldalán így ír róla: „Tovább Kápolna-mezó' 
nevű helyen egy kápolna maradványai látszanak, a kápolna mellett egy gyógyforrás fakad fel, melyhez 
most is Úr szeredáján feljár a nép s felviszi beteg gyermekeit füröszteni, mert e forrásnak nagy 
gyógyhatást tulajdonítanak, mely a hagyomány szerint onnan ered, mivel Szerit László király itt szokott 
volt fürdeni. A forrás közelében egy bemélyedést Sátorhelynek neveznek: itt állott volna a szent király 
sátora. „A kút eredetét Bálint I. László így meséli el: „No osztán ez megtörtént, akkor osztán 

1 Elhangzott 1997. szeptember 12-én a Sors-Áldozat-Divináció című tudományos konferencián 
Budapesten, az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Könyvtárában. 
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győzelmet aratott a pogányokon, Szent László király vöt a király, a magyaroknak. Annak örömére Szent 
László király osztán, hogy legyőzték a tatárokat, itt járt, s ahogy itt járt, hát hol az az Urusos kút van, 
ahol a keresztfa van kápónakeresztfa, van egy kicsi kápóna, annak még a kövei megvannak, aki tudja 
hol van a', a keresztfa ehelyt s a kápóna vót ahalyt. Mellette sűrű bokor van... Hát oda aztán Szerit 
László király a kardját beléiitte, a rózsafüzérjét fétette a knrdmarkolatra, s ott hálát adott a jóistennek, 
hogy legyőzték a talárokat. Onnat jött a víz, onnat fakadott föl a forrás, addig egy toplicás vót a 
terület..." 

A kú tná l történt csodás gyógyulásokra így emlékezik: „..ja nép között olyan fekélyes betegségek 
vótak, mit az orvosok nemigen tudtak gyógyítani. Hát akkor felmentek oda az Urusos kúthoz, de csak 
akkor, áldozócsütörtökre virradóra, áldozócsütörtök szombatján, olyankor mentek el, hogy napfény jötte 
előtt oda legyenek. De vitték azt az ótvaros gyermekeket, azt az olyan sebes gyermekeket, amelyikei\ az 
orvosok nem tudtak segíteni. Akkor ott tüzet tettek, hol az az Urusos kút van, ahalyt kiljjebb vót a 
kápóna, a kápónán a száraz hely, nem a mocsárba tették a tüzet, hanem oda a száraz helyre tüzet tettek. 
Abból a vízből melegítették fé, amilyen edényt vittek, olyant vittek, abból a gyermekeket megmosták. 
(...) A gúnyáját oda fölterítették a bokorra s otthagyták. Kinek nem vót olyan gúnyája, az pénzt vetett 
bé a bokorba vagy a fődre s aki azt megkapta az imádkozott érte, hogy az Isten könyörüljön meg rajta 
s adja vissza az egészségit..." 

Laci bácsi megemlékezet t még arról is, hogy a forrás gyógyí tó vize női panaszokra és 
vérfolyásos betegségekre is hathatós segítséget nyújt . A hálás gyógyultak p e d i g nagyobb 
értékeket , ékszert, órát, pénz t is hagytak a kú t környékén. Az aki ezt elviszi, imádkozni 
köteles az érték ot thagyójának gyógyulásáér t , d e ha ezt e lmulaszt ja reászáll a gyógyul tból 
távozó betegség. 

Itt é r te Bálint 1. Lászlót gyermekkorában élete első t ranszcendens é lménye is. Közeli 
kaszálójuk tisztítása u tán a kút környékét tisztogatni, imádkozn i érkezett ide. Pihenni és 
ebédelni szeretett volna a kápolna romja inak közelében lévő hűvös helyen. „Ahogy 
elszenderedtem, hát érzem, hogy jobb felől úgy megsirít a szél! Hát eltűrtem. Hát balfelől es úgy 
megsirít a szél! Akkor azt mondja nekem valaki, hogy kelj fel, azt mondja, mer' itt szent a hely! (...) 
Ezt a csodát érzettem én itt ezen a területen." 

C s í k s o m l y ó ősi székely búcsújáróhely székely nemek és ágak szerinti p o m p á s pünkösd i 
fölvonulását nem nézhet te jó szemmel a román kommunis t a hatalom. Érezte, hogy a 
Szűzanya lábaihoz za rándok ló ezrek és t ízezrek roppant erőt képviselnek. Ezzel az erővel 
csak katonai erődemonstrációval lehet szembeszegülni gondol ták . Talán megérez tek valamit 
abból, h o g y a nagy csíksomlyói körmenetnek vallási tar ta lmán túl v a n valami ősi 
győze l emünnep jellege is. Az utolsó nagy pünkösd i búcsúra, amely már a fenyegető katonai 
és be lügyes megfigyelők sokaságától volt beárnyékolva, 1949-ben került sor. Volt ebben a 
dacos küzde lemben , ebben az egész székelységre kiterjedő ellenállásban valami végzetszerű 
és mi t ikus . A búcsú főcelebránsa a hónapok óta a letartóztatás á rnyékában élő gyulafehérvár i 
főpásztor Márton Áron volt . Ezekről az eseményekről így emlékezik meg, a Már ton Áronról 
írt könyvében P. Szőke János: „1949 tavaszán Felcsíkon volt Márton Aron bérmaúton. A gyitnesi 
hívek egy fehér lovat ajándékoztak neki, s Márton püspök, fiatal férfiak vezetésével lóháton vonult be 
Csíksomlyóra. Ezt az állami főhatóság filmre vette, s úgy vélik egyesek, hogy a film még ma is megvan 
az állam levéltárában. A bérmaút alatt több ízben hatósági szervek tűntek fel, de a papok és a hívek 
olyan sorfalat álltak a püspök mellett, hogy senki sem tudott a közelébe kerülni". (Márton Áron, 1988) 
Laci bácsi így emlékezik ezekre az évekre: „Hát a csíksomlyai búcsút letiltották, s nem lehetett 
menni Csíksomlyóra búcsúra. Nem szabad gyülekezni! Hát úgy es elmentek egynehányan, de 
Oláhfaluba' biza, a milíciára béhajtották őköt, s másnap a fát vágatták. Amikor a búcsú letelt, akkor 
hazaeresztették. Amikor hazajöttek, aztán itt a vezetőség kacagta, hogy milyen búcsút jártak, s még 
mennek e búcsúra? Akik valahogy el tudtak menni, s megtudták, hogy azok elvótak, kérdezték tőlliik, 
hogy a menyecske Csíkban mit csinál? Hogy viselkedik? De hát az ember lesütötte a fejét s 
elhallgatott..." 

Az e lh iva tás . „No osztán ezalatt, 62-be' lött itt kollektív, s abba' 61-62 között vót ez az álomlátásom. 
(...) Egyik álmomba' látom, hogy keletről egy nagy csillag támadt. Az a nagy csillag támadt, hát 
igyenesen jött, jött, húzódtam félre, hogy nehogy neköm gyűjjön, hát né! Hogy húzódtam félre, 
igyenesen belém jött az a nagy-nagy csillag. Hogy belém jött... egész testembe fért el. Hát édes jó 
Istenem, mi az? E mi tud lenni? De hát úgy megerősített engem, annál eró'sebb lettem... (...) Hát jött 
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egy olyan ünnep, hogy így mondjuk: Gyümőcsótó. A naptárba' úgy van írva, hogy Fogantatás. 
Gyiimőcsótófogantatás, az Ur Jézus Krisztusnak foganása. Akkor egy olyan álmot látok, hogy egy olyan 
helyre repültem én, nem a fődön mentem, hanem repültem, mint aki hova akar repülni. Én elrepültem 
a magosba, megkerültem a határt. Elmentem egy olyan helyre, ahol a határkerülők ezelőtt meg szoktak 
állni. Ott vöt egy keresztfa. Hát én valahogy onnan emelködök, addig emelködtem ki magam erejéből, 

A csíksomlyói Salvator-kápolna, a búcsújárás egyik állomása (Ha jdú Demeter Dénes felvétele) 
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hogy egyszer nezek vissza, s hát a főd akkora, mint egy fekete pont. Megin' emelködök, emelködök, a 
nezek vissza, s mán nem láttam. No, hogy nem láttam én egyszer, akkó ma' most mit csináljak? Addig 
emelködtem, há' má' tovább nem lehet, hogy no megütközött, hát a fejemet má' nem engedi valami! Hát 
csak az kék égboltozat, de nem es kék, hanem olyan lilaszínű, mint a piros hajnal, olyanfajta. Hát itt 
most mi lesz, Istenem mi lesz? Olyan villanás csapott fejem felett egészen nyűgöt felé, mint egy csónak! 
Istenem, mi lehet ez a fényes villanás? S hát zúgás van! Zúg, zúg, zúg! De nem sokáig zúgott, hanem 
csak bejött a zúgás, mintha embörbeszéd lött vóna. Nem is úgy mint az embör, hanem olyan vékonyabb 
hangon. Az a vékonyabb hangú tömeg lejött, s ahogyejött, de gyorsan jött, pillantásra körülvett, de hát 
nem értöttem én, hogy ők mit mondanak. Egyszercsak értőin, hogy aszondja: 

- Maga lösz az első csapatnak a vezetője! 
Hát, Istenem, milyen csapat lehet, én nem láttam egyebet az ég egy világán semmit, csak olyant, 

mint egy-egy vinkli. Az úgy mozgott-mozgott, de sokan vótak, mint amikor a méhek rajoznak. Azok 
körülvettek ingömet, s aszonták: - Még jő két csapat! Akkor már jött is a második csajiat, utána a 
harmadik csapat. Mikor a harmadik csapat lejött, akkor esszecsapott az a nagy fényösség, tovább nem 
láttam. Na aszondja: Kerüljük meg az égbótót! Aztán menjünk vissza oda, ahonnan jöttünk. Ennyit 
magyarul értöttem. Éneköltünk: zúgjon hát a hálaének... Mikor az kifogyott mondtuk az olvasót es... 

Akkor indulás vót keletnek s 'mind keletre möntünk, egész nyúgotra, északra, úgy mint a csigalépcső, 
hámromszé kerűtük meg az égbótot. Hát amikor háromszé mögkerűtük, már oda le vagyok érve, ahonnat 
én felszállottam, s akkor azok a vinklik eltűntek a szemeim elöl. Ez a jelenet vót: a keleti területen tisztán 
síkos hegyek vótak, kőszálhegyek, a déli vidéken pedig szép búzavetések. Nyúgot felé gyümölcsfák vótak, 
az északin megint fenyősök. De amint láttam, hogy marad el a főd, kicsinek marad, mint egy fekete 
pont, úgy mikor értünk le, akkor hát láttam a fekete pontot, há' nagyobb, nagyobb, nagyobb. Mikor a 
harmadikot békeriiltük, há' ott vagyunk ahonnat fölemelködtem. No osztán ahogy leértünk parancsot 
kaptam: 

- Menni ké Csíkba! Ott el kell végezni - azt mondja - mikor megyek Udvarhelyig, legelsőbben menjek 
bé a templomba! A templomba' végezzem el az imádságot, onnét bé Csíkba, Somlyóra, mett fé kell 
szabaduljon. Na aztmondja, katonasággal gyakorlatoznak ott, s versengenek biciklivel, s ezektől fé kell 
szabaduljon. 

A kü lde t é s megvalós í tása . Laci bácsi a parancs szerint cselekedett, tar isznyát vett a vállára, 
begyalogol t Udvarhelyre , ott elvégezte az imádságát és autóbusszal utazott át Csíkszeredába. 
Bement a szeredai p lébánia templomba, ott is elvégezte a kiszabott imádságát . Elmondásából 
ú g y tűnik, küldetése minden részletre kiterjedő' volt, bár az itt leírtnál részletesebben sohasem 
beszélt róla. Abból, hogy minden részlet pontosan úgy valósult meg a h o g y a n lá tomásában 
arra fölkészítették, küldetésének fontosságára, komolyságára következtetett . Csíksomlyón 
fölkeresi a kegytemplomot , beszél az ott lévó' ferences a tyával és elvégzi az imádságá t is. A 
szállására vona tkozóan azt az információt kapta lá tomásában, hogy az egy Péter nevű 
emberné l lesz. Nagy megerősítés volt számára , hogy az első ember, ahová szálláskérőben a 
bará t társaságában bekopogtatot t azonnal szállással kínálta, s hallotta, hogy a bará t az idős 
ember t Péter bácsinak szólítja. 

„Elmöntem én onnat - folytatja elbeszélését Laci bácsi - osztán a borvízhöz. A borvíz alól van, 
ott a templomon túl, az erdő alatt. Ott szoktak megállni a búcsúsok es, ott szoktak délre ebédőnyi, s ott 
pihenni a borvíznél. S ahajt aztán elévettem a kenyeret s ettem, de bíz a keservesen ment le, mikor azt 
mondta a barát, hogy nem lehet itt búcsú, me' katonaság lesz itt, még meg is ölögetnek. De hát én akkor 
mind elbúsultam, istenem, hát én, hogy tudjam teljesíteni a parancsot? Na hát, lesz mán, ahogy leszen!" 

A halálfélelemmel küszködő Laci bácsit még jobban megrémíti , hogy a borv ízkúthoz 
fegyveres katonai a lakulat érkezik. A csapat egyik tagja ped ig halálosan megfenyeget i , ha nem 
takarodik el onnét . A kegytemplomban részt vesz a májusi ájtatosságon, ma jd szállására 
megy. 

„Ahajt aztán elszenderedtem. Hát ott vagyok ahol indultunk ki a Sálvátorra, az első vezérkeresztnél. 
Hát én oda letérgyőltem, s ahogy letérgyőltem előttem áll Mária! Nem olyan vót mint a kegy-
templomban, hanem olyan mint odafönt a szentpétöri templomba' való Mária szobor. Előtte vót Szent 
Pétör. Amelyik ott van abba a templomba. Kard vót az ódaián. Hát jobb felül ott állt Szent László király. 
Bal felől Szent István király, s én vótam hátul térgyön állva. Csobotfalva felé azon a részön, úgy a fenyős 
alatt, annyi a katonaság, hogy a fűszál nem vót annyi. Istenem, most mi lesz, most meglőnek ingemet, 
hogy tudtam én idejutni? Akkor, mikor én ezt elgondoltam, akkor Szent Pétör elöl, sudár termetű embör 
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vót tiszta kék gúnyában, kihúzta a kardját, kitartja az ég felé, egyszer levágott, egyszer keresztülvágott 
s az esszes katonaság leomlott. (...) Mikor ez megtörtént, akkor Szent István király balfelől ügyesen 
megfordul, reám néz, még hármat lépett, addig nezett, s akkor eltűnt. Akkor Szent László király es kifelé 
fordult, megnezett ingemet, s amíg hármat lépett ő es eltűnt. Amikor ezek eltűntek, a Mária szobor, 
nem lábon fordult meg, hanem úgy egytestűleg megfordult jobbra. Szembe velem s azt mondja: 

- Maga korán reggel menjen a kegytemplomba, adja által a misézőnek az üzenetet. Ez az üzenet, 
hogy többet nem lesz a csíksomlyai kegyterületen katonai felvonulás! Akkor azt mondja: A stációk essze 
vannak törve, azokat a búcsúsok adományából fogják megcsináltatni. Osztán azt mondja nekem: Maga 
a munkát, amit eddig végzett, végezze tovább is! Gyakrabban a szentmisére, mef a gonosz uralkodik, 
de a jóisten akaratját nem fogja letörni! 

Na akkor aztán ez vót pénteken éjjel, szombatra virradóra. Aztán mikor megebredtem, hát én csupa 
víz vótam, annyira meg vótam gyötörve. 

Bálint I. László oroszhegyi székely ember elvégezte a reábízott feladatot . A kétségek 
azonban továbbra sem hagyják el: „Istenem, vajon bételik el Hát eltelik nyolc óra, nem jönnek a 
katonák. Eltelik kilenc óra, nincsen gyakorlat semmi. Hát egyszer eljőa tíz óra, senki se mozdul. Akkor 
keletről jött egy olyan nagy téglalapszárnyú gép, de nagy, nagy gép, akkor elmenyen a Hargita felé, s 
úgy megkerüli Csíksomlyót. Nagy kerületet csinált, háromszor kerülte meg, min küsebbre, küsebbre! 
Föl a Salvator hegye fölé es, s ahonnan jött oda vissza es ment. 

Egy s z e n t e m b e r h é t k ö z n a p j a i . Bálint I. László élte tovább a székely fö l d mű v es ek életét. 
Nevelte gyermekeit , k ü z d ö t t a földdel a megélhetésért . Imádkozot t , sokat imádkozo t t . Vezette 
a szentolvasót a t emp lomban . A gonoszok azonban , mint tál tosainkat nem hagyták , s ma sem 
hagyják nyugodn i . A fizikai valóság látszólag hétköznapi , a látszat mögött a z o n b a n ott egy 
élet k ü z d e l m e a jóért, a közösségért , az igazságért és az Istenért . „Este mikor lefeküdtem örökké 
a gonoszak rám akartak rohanni! Amint rám akarnak rohanni a gonoszak, én örökké valahogy, az 
Úristen úgy adta, hogy fölemelködtem a levegőbe. Ott es mondtam a rózsafűzért, ott es intöttem a hitre, 
ne üldözzétök a papokat, ne üldözzétek a hitet! S akkor, mikor ezt mondtam, akkor má' a cigányok 
támadtam rám, s le akartak fogni, akkor emelkedtem föl a levegőbe s oda szálltam ahová akartam. így 
vót az én sorsom s az én életöm..." 

Összegzés . Bálint Sándor írja idézett művében : „Orosz István a régi licentiátusok, félpapok 
szellemi utódja is egyúttal, aki jelentős, a nép fiainál éppenséggel nem ritka, egyházias kultúrájával azt 
a szakadékot hidalja át, ami a jozefinizmus kényelmes józanságában nevelkedett lelkipásztor és a vallás 
heroikus élményét hordozó nép között sokszor vált a XIX. század folyamán olyan feltűnővé." (Bálint 
Sándor: Egy magyar szentember Bp. 1942 26. old.) Az Örosz Istvánról szóló sorok 
maradékta lanul vona tkoznak Bálint I. Lászlóra is. Mi annyi t tehetünk m é g hozzá , jó fél 
évszázaddal azután, hogy Bálint Sándor pap í r ra vetette ezeket a sorokat, h o g y az általa 
emlegetet t szakadék a XX. századra is je l lemző marad t . 

Laci bácsi révülésének ap ró részletei, melyeknek teljes ismertetésére mos t n e m nyílott 
lehetőség, egész története, élete és lénye, egy rendkívül ősi kulturál is kör felé fordíthatja 
f igyelmünket . N é p ü n k kul túrá jának olyan rétegét tárja elénk, melyről már igen sokat tudunk , 
mégsem nyer te el edd ig az őt megillető helyet a néprajzi közgondolkozásban . Ősi hi tünk 
keresztény formában va ló továbbéléséről v a n szó, mely jelenségre már Ká lmány Lajos is 
fölhívta a figyelmet. Bálint I. László a keresztény táltos. S, hogy egész környezete őriz valamit 
ebből az ősi hagyományból , két képpel igazolom. Az első kép Szibériában, Jakutföldön 
készült, 1992 nyarán fényképezte Hoppá l Mihály, N ö m ö g ü falu határában. (Hoppá l Mihály: 
Sámánok Lelkek és jelképek. Helikon 1994). A második felvételt magam készí te t tem 1994 
májusában , az Urusos kú tná l . 

Bálint I. László hite, áldozatvállalása, egész személyisége az ősi székely h a g y o m á n y 
teljességében alakult ki. A kötöt t szövegű hagyományok , imák, énekek tudásá t és használa tá t 
az Urusos kút tör ténetének őrzését és továbbadásá t u g y a n ú g y Istentől kapott fe ladatként éli 
meg, m i n t csíksomlyói küldetését . E fe ladatot tekintette életcéljának, bár a földi köte-
lezettségeknek is pé ldásan megfelelt. Közössége és szűkebb családja tisztelettel és szeretettel 
veszi őt körül , bár életfelfogásával, szemléletével nem azonosul maradékta lanu l . A látói 
képesség családon belüli fönnmaradása n e m zárható ki. 

Harangozó Imre 
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Feldobogott szívvel élt 
akkor a nemzet../' 

A Magyar Országos Levéltár, a Magyarok Vi-
lágszövetsége, a Magyar Nemzeti Múzeum, a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum, az Országos 
Széchenyi Könyvtár, a Budapesti Történeti Múze-
um, a Duna Televízió, a Magyar Rádió, a Honis-
mereti Szövetség és a Révai Új Lexikona Szer-
kesztó'sége által meghirdetett műveltségi vetél-
kedő'. 

Részvételi fellélelek: 

- a vetélkedőn bárki részt vehet, éljen bárhol 
Magyarországon, vagy a világon! 

- nincs sem életkorhoz, sem foglalkozáshoz kötve a 
részvétel! 

- A válaszokat a „www. 1848.hu" beírásával 
megjelenő Internet-levélre kell beírni, a játékban 
résztvevő pontos Email-címének és életkorának 
megjelölésével. A rendszer a levél bezárása után 
automatikusan továbbítja a válaszokat a kérdé-
seket feldolgozó c ímzetthez. 

- Részt vehetnek a játékban azok is, akik nem az In-
ternetből, hanem az újságból, barátaiktól szerzik be 
a kérdéseket. Ők postai levélben küldjék el vála-
szaikat erre a címre: Révai Új Lexikona Szer-
kesztősége, Budapest, Hamzsabégi út 37. Hungary 
vagy Ungarn. 

- Az interneten küldött válaszok beérkezésének 
határideje 1998. február 15. A postán küldött vála-
szok beérkezési határideje: 1998. február 28. 

- A legjobb válaszokat beküldők között a rendező 
szervek és a támogatók által felajánlott könyvcso-
magokat sorsolunk ki. 25 helyes - sorsolás útján 
kiválasztott - megfejtő részt vesz az 1998. március 11-
én megrendezésre kerülő nyilvános vetélkedőn. A 
vetélkedőt a Hadtörténeti Intézetben, az 1848/49-
es szabadságharcra emlékező magyarországi köz-
ponti kiállítás színhelyén rendezzük. A műveltségi 
vetélkedőt a DUNA TV közvetíti. 

- Az itt legjobban szereplők meghívást kapnak a 
Magyarok Világszövetsége, valamint a Honisme-
reti Szövetség által rendezett, és az 1848/49-es 
évfordulókhoz kapcsolódó nyári táborokban, vala-
mint elnyerik a rendező és támogató szervek által 
felajánlott díjakat. 

A feltett kérdések megválaszolásához Petőfi Sán-
dor összes költeményeit tartalmazó kötet, Illyés 
Gyula: Petőfi című életrajzi könyve, valamint a 
Révai Lexikon szócikkei nyújtanak segítséget. 
Ezek könyvtárakban, vagy magángyűjtemények-

ben csaknem mindenütt megtalálhatók. Szükség 
esetén a Lexikon kötetei - a vetélkedő teljes időtar-
tama alatt, 1998. március 15-éig - kedvezményes 
áron megrendelhetők a Révai Uj Lexikona Szer-
kesztőségének fenti címén vagy telefonon: 06-1-
186-9015 

A kérdéseket összeállította: dr. Tóth Béla a Magyar 
Országos Levéltár főlevéltárosa 

Az 1848/49-es szabadságharc 150. évfordulója al-
kalmából rendezeti általános műveltségi vetélkedő' 
kérdéseinél kérjük a megfelelő számot bekeretezni, 
illetve a megfelelő választ aláhúzni. 

1. Az Ellenzéki Kör már 1848. március 9-én el-
határozta a magyar követelések megfogalmazását 
a Monarchia urai felé. A követeléseket öt fiatal-
ember állította össze. Március 12-én már be is mu-
tatták a 12 pont fogalmazványát. Kik voltak az 
ifjak? 1. Nyári, Irányi, Vasvári, Csányi, Arany. 2. Ir-
inyi, Petőfi, Vasvári, Jókai, Bujovszky. X. Vajda, 
Nyári, Vasvári, Irinyi, Csányi. 

2. A korabeli Úri utcai Jurátus kávéház később a 
„Forradalmi csarnok" nevet vette fel. Hogy hívták 
a kávéházat 1848. március 15-én? 1. A Hon-
derííhöz. 2. Pilvax. X. Három csikó. 

3. Miért nem játszották végig a Nemzeti Szín-
házban Katona József Bánk bán című drámáját 
1848. március 15-én este? 1. Megbetegedett a fősz-
ereplő. 2. Táncsics megérkezett a börtönből és őt 
ünnepelték. X. Tűz ütött ki a színházban. 

4. A 12 pontban a magyar nemzet legfontosabb 
sérelmeinek eltörlését, a polgári állam intézménye-
inek a felállítását követelték az uralkodóháztól. Az 
alábbiakban néhányat felsorolunk a követelések-
ből, de csak az egyik sor tartalmaz helyes adatokat. 
Melyik? 1. Sajtószabadság, cenzúra eltörlése, es-
küdtszék. 2. Nemzeti őrség, nemzeti bank, nemzeti 
egyház. X. Felelős minisztérium, unió Erdéllyel, 
nemzeti ipar. 

5. Ki lett a független magyar kormány miniszterel-
nöke, akit 1848. március 17-én István nádor 
javaslatára V. Ferdinánd nevezett ki? 1. Batthyány 
Lajos. 2. Széchenyi István. X. Kossuth Lajos. 

6. Igaz volt-e az a Pozsonyban 1848 márciusában 
terjesztett hír, hogy Petőfi parasztsereggel tábo-
rozik a Rákos mezején? Igen - Nem. 

7. Az 1847/48-as pozsonyi országgyűlés szavazta 
meg az új 48-as törvényeket. Mikor szentesítette 
ezeket V. Ferdinánd király? 1. 1848. április 9-én. 2. 
1848. április 10-én. X. 1848. április 11-én. 



8. Kiket nevezett ki Batthyány Lajos az első magyar 
kormány tagjaivá? (Csak az egyik sor tartalmazza 
a helyes választ!) 1. Széchenyi, Deák, Csányi, 
Eötvös. 2. Klauzál, Szemere, Kossuth, Esterházy. X. 
Mészáros, Széchenyi, Eötvös, Madarász. 

9. Mi volt a neve a Kossuth által 1848. júniusában 
kibocsátott 1 és 2... címletű pénzeknek? 1. Pengő. 2. 
Forint. X. Korona. 

10. 1848-ban a képviselőválasztásokon Petőfi Sán-
dor megbukott! Melyik körzetben érte a kudarc? 1. 
Debrecenben és körzetében. 2. Szabadszállás és 
körzetében. X. Sopron és körzetében. 

11. Petőfi Sándor 1847-ben írta egyik versében az 
alábbi sorokat, amelyek csak 1848-ban jelenhettek 
meg: „...s emberhez illik, hogy legyen joga, / Jogot 
tehát, emberjogot a népnek! / A jogtalanság a leg-
rútabb bélyeg / Isten teremtményén..." Melyik 
verséből idéztünk: 1. A nép nevében! 2. A nép. X. A 
nemzethez 

12.1848. július 5-én megnyílt az újonnan választott 
népképviseleti országgyűlés. Július 11-én Kossuth 
Lajos hatalmas beszédben kérte, hogy a „haza 
megmentésére" ajánlják meg a képviselők a szük-
séges támogatást. Mit kért Kossuth? 1. 20 millió 
forintot és 20 ezer katonát. 2. 42 millió forintot és 
100 ezer katonát. X. 42 millió forintot és 200 ezer 
katonát. 

13. „Haloványul a gyáva szavamra... dalom / Vi-
harodnak előjele, forradalom!". 1848 augusztusá-
ban írta Petőfi Sándor e sorokat. Melyik versében? 
1. Forradalom. 2. A szabadsághoz. X. A márciusi 
ifjakhoz. 

14. Az 1848/49-es szabadságharcok egyik nagy 
hatást keltő gondolata volt Európa-szerte a 
„Világszabadság" megvalósulásának az igénye. 
Ezt a szót 1846 decemberében Petőfi Sándor írta le 
először a magyar irodalomban. Melyik versében? 
1. Egy gondolat bánt engemet. 2. Jövendölés. X. A 
magyar nemzet. 

15. Hol mondta el Kossuth Lajos az első toborzó 
beszédét, amellyel a szabadságharc védelmére 
buzdított mindenkit? 1. Nagykőrösön. 2. Kecs-
keméten. X. Cegléden. 

16. Ki volt az az osztrák tábornok, akit 1848. szep-
tember 25-én a Habsburg-udvar kinevezett a Ma-
gyarországon állomásozó összes hadai főpa-
rancsnokává és a pesti népítélet áldozata lett? 1. 
Latour. 2. Lamberg. X. gr. Zichy Eugén. 

17. Hol ütköztek meg Jellasics horvát seregei és a 
magyar honvédek 1849. szeptember 29-én? 1. Pá-
kozdnál. 2. Martonvásáron. X. Veszprémnél. 

18. Minek a rövidítése az OHB? 1. Országos Hon-
védelmi Bizottmány. 2. Országos Hadügyi Bizott-
mány. X. Országos Hadseregügyi Bizottmány. 

19. Hol verték szét Jellasics bán tartalék seregeit 
Perczel Mór csapatai 1848. október 7-én? 1. Dom-
bóvár mellett. 2. Ozoránál. X. Pécs mellett. 

20. Ki írta ezeket a sorokat 1849. október 10-én Gör-
geyről: „Görgeinek híják a silány gazember, / Ki e 
hazát eladta cudarul." 1. Arany János. 2. Vörös-
marty Mihály. X. Tompa Mihály. 

21. 1848. október 30-a a szabadságharc egyik ke-
serű emlékezetű napja. Következményei egészen a 
tavaszi hadjáratig éreztették hatásukat. Mi történt 
ezen a napon? 1. A magyar sereg vereséget szen-
vedett Schwechatnál. 2. Latour hadügyminisztert 
ezen a napon akasztották fel. X. A bécsi forradal-
mat leverték. 

22. Melyik csatavesztés után bízta Görgeyre a 
fővezérséget Kossuth Lajos, az ingadozó Móga 
tábornok helyett? 1. Schwechati csata. 2. Kolozs-
vári csata. X. Móri csata. 

23. Hogyan biztosította az OHB fegyverekből és 
felszerelésekből a hadsereg ellátását? 1. Állami 
kezelésbe vette az üzemeket és munkavégzésre 
kötelezte az állam számára a kézműipart. 2. Kül-
földi segélyeket fogadott el. X. A meglévő kész-
letekkel látta el a honvédséget. 

24. Mikor váltotta fel az uralkodásban V. Ferdinán-
dot a 18 éves Ferenc József? 1. 1848. november. 2. 
1848. december. X. 1849. január. 

25. Miért nyilvánította a magyar országgyűlés 
trónbitorlónak Ferenc Józsefet? 1. Azért, mert túl-
ságosan fiatalnak tartotta. 2. Azért, mert nem köz-
vetlenül ő következett az uralkodásban. X. Azért, 
mert törvénytelennek tartották a változást, hiszen 
a magyar országgyűlés nem járult ehhez hozzá, és 
nincs megkoronázva. 

26. Miért lett sikeres Windischgrátz 1848. decem-
berében indított támadása Magyarország ellen? 1. 
Azért, mert a túlerő hatalmas volt. 2. Azért, mert a 
magyar seregek szétszórva állomásoztak. X. Azért, 
mert rossz volt a magyar hadvezetés. 

27. Miért tette át székhelyét Pestről a magyar kor-
mány és a képviselőház Debrecenbe 1848. decem-
ber 31-e után? 1. Azért, mert az osztrákok órákon 
belül bevonulhattak Pestre. 2. Azért mert a kép-
viselők többsége már amúgy is ott volt. X. Azért, 
mert Debrecen jól védhető volt. 

28. Mikor foglalta el Windischgrátz a fővárost, 
Pestet? 1. 1849. január 3. 2. 1849. január 5. X. 1849. 
január 7. 

29. Bem tábornok erdélyi hadisikerei lehetővé tet-
ték, hogy a kormány nyugodtan dolgozhasson 
Debrecenben. Ki állt szemben Bem seregeivel 
Erdélyben 1848. december 18. - 1849. január 5. 
között? 1. Schlick seregei. 2. Puchner és Urban sere-
gei. X. Simunich seregei. 



30. 1849 elején Petőfit a csatatereken találjuk. 
Mol, s kinek a vezérlete alatt? 1. Észak-
Magyarország, Görgey tábornok. 2. Erdély, Bem 
tábornok. X. Alföld, Damjanich tábornok. 

31. Bem, amikor először jelent meg seregében 
Petőfi Sándor, elküldte őt a csatatérről. Azt mondta 
neki, hogy a tollára nagyobb szükség van, mint a 
kardjára. Ekkor írta Petőfi azt a versét, amelyet 
röplapokon juttattak el a magyar katonákhoz. A 
vers refrénje: „Előre katonák, Előre magyarok!" Mi 
a vers címe: 1. Csatában. 2. Csatadal. X. Föltá-
madott a tenger. 

32. Mit tartalmazott Görgey és a feldunai hadsereg 
tisztikarának 1849. január 5-i nyilatkozata? 1. Ki 
kell egyezni az osztrák császárral. 2. Adja meg 
magát a magyar sereg. X. Hű marad V. Ferdinánd-
hoz és parancsot csak a hadügyminisztertől fogad 
el. 

33. Ki vezette győzelemre a magyar csapatokat a 
Piski hídnál? 1. Bem apó. 2. Klapka György. X. Gör-
gey Artúr. 

34. Ki az a hatalmas hírnevet szerzett katona, aki a 
branyiszkói hős címet érdemelte ki? 1. Lenkey 
János. 2. Nagy Sándor József. X. Guyon Richárd. 

35. Kik vezették a magyar vereséggel végződött 
osztrák, ill. magyar csapatokat a kápolnai 
csatában, 1849. február 25-27-én? 1. Schlick és Win-
dischgrhtz, valamint Perczel. 2. Schlick és Win-
dischgrätz, valamint Dembinski. X. Ottinger, 
valamint Dembinski. 

36. Szolnoknál 1849. március 5-én győztek a ma-
gyar seregek. Kik vezették a magyar csapatokat? 
1. Damjanich és Vécsey. 2. Damjanich és Klapka. 
X. Vécsey és Klapka. 

37. Hogy hívták Damjanich tábornok katonáit 
egyik jellegzetes ruhadarabjuk alapján? 1. Vörös-
sipkások. 2. Kékmentések. X. Huszárcsákósok. 

38. Dembinski fővezért Görgey 1849. március 5-én 
őrizet alá helyezte. Sikerül-e Kossuthnak helyre-
állítania a békét a két ellenségeskedő tábornok 
között? Igen - Nem. 

39. Mikor nevezte ki az OHB, ill. Kossuth Lajos 
Görgeyt a hadsereg főparancsnokává? 1. 1849. 
március 20-án. 2.1849. március 25-én. X. 1849. már-
cius 30-án. 

40. Milyen elveket vallott a Békepárt néven em-
legetett képviselőcsoport 1849-ben? 1. Liberális 
jobboldali elveket. 2. Baloldali radikális elveket. 
X. Konzervatív elveket. 

41. Mi volt a címe a Békepárt újságjának? 1. Esti 
Lapok. 2. Béke Hírnöke. X. Kurír. 

42. Kik voltak a tavaszi hadjárat győztes magyar 
csatáinak a hadvezérei? 1. Klapka, Aulich, Dam-

janich, Görgey. 2. Aulich, Vécsey, Damjanich, Gör-
gey. X. Klapka, Vécsey, Damjanich, Görgey. 

43. Mi történt a tápióbicskei csatában 1849. április 
4-én. 1. Klapka serege győzött, Damjanich serege 
megfutamodott. 2. Klapka serege megfutamodott , 
Damjanich serege győzött. X. Mindkét sereg együt-
tesen vívta ki a győzelmet. 

44.1849. április 6-án Isaszegen sikerült-e győznie a 
magyar seregnek? Igen - Nem. 

45. A Békepárt mellet 1849. április elejétől létező 
másik pártnak mi volt a neve? 1. Forradalmi párt. 
2. Radical párt. X. Függetlenségi párt. 

46. Mi volt a címe az áprilisban szerveződött új 
párt hivatalos lapjának? 1. Márczius Tizenötödike. 
2. Április Tizenegyedike. X. Függetlenségi Lap. 

47. „Te a fellegekig emelkedtél az ének magas 
szárnyain, de azért vagy nagy, hogy a magasban el 
ne felejtkezzél a föld népéről!" Ki írta ezt Petőfi 
Sándorról? 1. Jókai Mór. 2. Barabás Miklós. X. Vas-
vári Pál. 

48. Hol volt az az ütközet, ahol a magyar csapatok 
- győzelmet aratva - megnyitották az utat 1849. 
április 19-én Komárom várának felszabadítása 
felé? 1. Lévánál. 2. Nagysallónál. X. Ipolyságnál. 

49. Götz tábornok csapatait Damjanich seregei 
szétverték, őt pedig súlyosan megsebesülve, fog-
ságba ejtették. Hol zajlott ez a csata? 1. Vácon. 
2. Selmecbányán. X. Gödöllőn. 

50. Mi történt Windischgrätz tábornaggyal 1849 
áprilisában, a magyar csapatok győztes tavaszi 
hadjárata után? 1. Megbetegedett. 2. Lemondott. 
X. Leváltották. 

51. Ki volt a szabadságharcnak az a női tisztje, aki 
főhadnagyi rangig vitte? 1. Teleki Blanka. 2. Leib-
stück Mária. X. Kossuth Zsuzsanna. 

52. Mi történt 1849. április 14-én Magyarországon? 
1. Kimondták a Habsburgház trónfosztását. 2. 
Nagysallónál győzött a honvédsereg. X. A cár be-
jelentette, hogy segít a Habsburgoknak. 

53. Hol került sor az 1849-es trónfosztás ki-
hirdetésére? 1. A debreceni Ref. Nagykollégium 
oratóriumában. 2. A debreceni Nagyteplomban. 
X. A debreceni Piactéren. 

54. A trónfosztás kihirdetése után Kossuth 
milyen funkciót viselt: 1. Kormányzó elnök lett. 
2. Miniszterelnök lett. X. A képviselőház elnöke 
lett. 

55. Ki lett az új miniszterelnök Kossuth kor-
mányzóvá választása után? 1. Horváth Mihály. 
2. Madarász László. X. Szemere Bertalan. 

56. A második magyar kormányban kit válasz-
tottak hadügyminiszternek? 1. Mészáros Lázárt. 
2. Damjanich Jánost. X. Görgey Artúrt. 



57. Ki volt az az osztrák tábornok, aki 1849 má-
jusában Buda várát védte az ostromló magyarok 
ellen? 1. Hentzi tábornok. 2. Weiden tábornok. 
X. Wohlgemuth tábornok. 

58. Miért Buda ostromát választotta Görgey, ahe-
lyett, hogy Bécs ellen vezényelte volna csapatait? 
1. Nem akarta átlépni az ország határát. 2. Nem 
bízott seregei erejében, el akarta kerülni a biztos 
vereséget. X Politikai okokból: Buda bevétele után 
fel akarta kínálni a megegyezéses békét az osztrá-
koknak. 

59. Ki volt az a magyar csapatok élén álló hadvezér, 
aki ellenezte Buda ostromát? 1. Damjanich. 2. Bem. 
X. Perczel. 

60. Mettől meddig tartott Buda ostroma: 1. 1849. 
május 4-24. között. 2. 1849. május 4-21. között. 
X. 1849. május 5-24. között. 

61. Mi történt a budai várat védő osztrák sereg 
irányító tábornokával? 1. Fogságba esett. 2. Elme-
nekült. X. Halálos sebet kapott. 

62. Mikor kérte Ferenc József császár Miklós cártól 
a katonai segítséget? 1.1849. május l-jén, levélben. 
2.1849. április l-jén, levélben. X. 1849. április 20-án, 
levélben. 

63. Miklós cár milyen feltételeket szabott a 
beavatkozásért cserébe? 1. Csak a Habsburg csá-
szár nyílt kérésére, orosz vezénylés alatt és nagy 
számszerű fölényben lévő sereg elfogadása esetén 
hajlandó beavatkozni. 2. Csak akkor hajlandó segí-
teni, ha minden előkészület titokban marad. X. 
Csak akkor avatkozik be a forradalomba, ha 
Ausztria területeket enged át Oroszországnak. 

64. Mikor vette át az osztrák csapatok feletti par-
ancsnokságot Weiden tábornoktól Haynau? 1. 
1849. május 19-én. 2. 1849. május 25-én. X. 1849. 
május 30-án. 

65. Hol lépett Erdély földjére a 195 ezer főnyi orosz 
sereg? 1. A Duklai szoroson át. 2. A Vereckei szo-
roson át. X. A Branyiszkói hágón át. 

66. Ki volt a hatalmas orosz seregek fővezére? 1. 
Rüdiger lovassági tábornok. 2. Paszkevics herceg. 
X. Lüders gyalogsági tábornok. 

67.1849. június 29-én a magyar kormány úgy dön-
tött, hogy elhagyja a Haynau seregei által veszé-
lyeztetett Pestet. Hova menekültek? 1. Debrecenbe. 
2. Aradra. X. Szegedre. 

68. Hol szenvedett Bem serege döntő veresé-
get 1849. augusztus 6-án az orosz csapatoktól? 
1. Segesvárnál. 2. Nagyszebennél. X. Nagycsűrnél. 

69. Hol adta át Kossuth Lajos 1849 augusztusában 
a hatalmat Görgeynek? 1. Szegeden. 2. Világoson. 
X. Aradon. 

70. Mikor és hol volt a magyar seregek fegyver-
letétele az orosz csapatok előtt? 1.1849. augusztus 
13-án, Világosnál. 2. 1849. augusztus 13-án Arad-
nál. X. 1849. augusztus 12-én, Világosnál. 

71. Szomorú esemény fűződik 1849. október 6-
ához Magyarországon. Mi történt ekkor? 1. 
Batthyány Lajos elfogatása. 2. A 13 tábornok ki-
végzése Aradon és Batthyány kivégzése Pesten 
X. A komáromi vár feladása. 

72. Melyek azok az országok, amelyekben a for-
radalom és szabadságharc magyar menekültjei, 
emigránsai menedéket találtak? (Csak az egyik sor 
tartalmazza a helyes választ!) 1. Törökország, An-
glia, Svájc, Irán. 2. Törökország, Franciaország, 
Olasz-ország, Egyesült Államok. X. Perzsia, An-
glia, Olaszország, Sri Lanka. 

73. Hol állítottak Budapesten szobrot Bem tá-
bornoknak? 1. A Petőfi hídnál. 2. A Széna téren. 
X. A Margit hídnál. 

74. Miért tiltott honfitársaink körében a sörrel való 
koccintás? 1. Mert a sört nem tartják magyar ital-
nak. 2. Mert 1849-ben a győztesek sörrel koc-
cintgatva ünnepelték a szabadságharc leverését és 
az aradi 13 vértanú kivégzését. X. Mert Kossuth 
Magyar Védegylete rendeletben tiltotta el a sör 
fogyasztását, mint külföldi eredetű italt. 

75. Hol állították fel a világon az első Kossuth 
szobrot? 1. Pesten. 2. Clevelandben. X. Turinban. 

A b e k ü l d ő neve: 
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