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Bogdán Lajossal immáron csaknem negy-
ven éve ismerkedtem meg, mint a megyei 
amatőr színjátszó csoportok ügyének intézőjé-
vel. Akkor még nem volt előttem ismeretes, 
hogy a jókedélyű korpulus kollegának hosszú 
és göröngyös út jutott ki, amíg a sokszor nevét 
változtató Csongrád megyei művelődési köz-
pontnak az ágazat többféle területeit összefo-
gó és irányító munkatársa lett. 

Már iskoláinak végzése során különös csa-
varokat kapott a dolgokról mit sem tehető kis-
diák. Középiskolai tanulmányait a szegedi pi-
aristáknál kezdte, majd a felső négy osztályt 
végül a tanítóképző gyakorlójában fejezte be. 
Mivel édesapját önálló szitakötő mesterként „a 
nép ellenségének" tartották, gimnáziumba 
nem vették fel, ezért ő is kitanulta apja műhelyében a szitakötő mesterséget. Az éltanuló ifjú-
munkást a szakmunkásvizsga letétele után, 1951-ben már felvették a város akkor egyetlen fiú-
gimnáziumába, ahol a fotózást más tudományok mellett szintén elsajátította. 

Felsőfokú intézménybe, mivel a felvételi adatlap szerint ismét önálló kisiparos fia lett, 
„helyhiány" miatt nem vették fel. A katonaévek után 1963-ig édesapja műhelyében családtag-
ként dolgozott. A fotózást nem hagyta abba, többek között Szeged város fényképezésébe kez-
dett. Ismert fotósként került végül 1963-ban a művelődési központba népművelőként, ahol a 
hűséges természetű Bogdán Lajos 1995-ig, nyugdíjazásáig dolgozott. Közben magyar-törté-
nelem szakos diplomát szerzett a József Attila Tudományegyetemen. 

Kérdezhetné valaki: miképpen lett a fotós, kisfilmes múlttal rendelkező népművelő, szak-
körök irányítója, több, a korabeli megyei életet bemutató kisfilm társszerzője neves honisme-
rő. A válasz a tájban, ahol született, és a népben, amelyben gyökerezett, valamint a maga hű-
ségében keresendő. Nemcsak a várost, Szegedet, a kismesterségeket is fotózta, e munka köz-
ben ismerkedett meg Bálint Sándorral, amatőrfilmes alkotások készítésében is részt vett. Dr. 
Németh András Ülés vagy értekezlet című amatőr filmjében, amely országos és az UNICA ál-
tal szervezett világfesztiválon díjnyertes filmben szereplőként vett részt, akárcsak Kiss István 
Badarságaim című filmjében. Maga Az utolsó szitakötő című kisfilmjében édesapjának állí-
tott emléket, a Szentesi tekerősben pedig a hangszert még eredeti használatában mutatja be. 
Ezen időszakban részt vett a gyermek- és ifjúsági színjátszás sajátosan a hagyományokba 
épülő új stílusirányzatnak, a népi játéknak a kidolgozásában Debreczeni Tiborral, Bácskai Mi-
hállyal és dr. Kovács Miklósnéval. 

Ezen előzmények után bízták rá 1992-ben a megyei honismereti mozgalom szervezését in-
tézményében. A megbízatás megtalálta emberét, Bogdán Lajos azóta is fáradhatatlanul végzi 
e munkát felnőttek és az ifjúság között egyaránt, és képviseli egyesületünket a Honismereti 
Szövetség elnökségében. Közben más művelődési szervezetekkel is keresi a kapcsolatot. N e m 
mond le az együttműködésről, sőt serkenti azt. Emléktáblák állítására tesz javaslatot (Kasznár 
Tóth Emma, Váry Gellért), előadás sorozatot szervez, és jelen van majd minden rendezvé-
nyen. Mindezzel erősíti a helyi azonosság tudatot, színesíti a coulur local-t. 

Bogdán Lajosról egyszer a megyei főjegyző azt mondta: ott megy a kétlábon járó népműve-
lés. Útja során hozzánk, a honismerőkhöz is elérkezett, ahol otthonra talált. Kívánjuk, hogy 
még tevékenyen sokáig köztünk maradjon. 

Blazovich László 
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„...hogy az Kegyelmetek szép hazája 
megcsendesedjék és épüljön is/' 
Bocskai Istvánra emlékeztek Szerencsen 

így hívogatott 400 évvel ezelőtt Kismarjai Bocskai István Erdély fejedelme a szerencsi or-
szággyűlésre, hogy az ingadozókat is megnyerje a további Habsburg-ellenes küzdelem ügyé-
nek. Katonai sikerei dicsfényében a rendek már itt „a haza atyjának" és „a magyarok Mózesé-
nek" nevezték, és „egy szívvel, lélekkel, szabad akaratjokbóí" a nagy hadvezért Magyaror-
szág fejedelmének választották (1605. április 20.). Ezen az országgyűlésen az oly régen áhított 
államegység és nemzeti monarchia visszaállításának ragyogó távlata nyílt meg és a kortársak 
is megérezték az oly régen nélkülözött szabadság, a győzelem ízét. 

Négyszáz évvel később Szerencsen két napos rendezvényen idézték a nagy fejedelem ko-
rát és alakját. A múlt üzent a jövőnek, azaz a jelennek, hiszen Bocskairól nem emlékezhetünk 
anélkül, hogy ne beszéljünk a szó és a tett egységéről, a hit mozgósító erejéről, a lelkiismereti 
szabadságról, a kiállásról a föld népéért és a társadalomból kitaszítottakért, hogy ne gondol-
nánk napjaink szomorú közállapotaira. Sokan idézték gyönyörű magyarsággal írt Végrende-
letét: „.. . intvén mind az erdélyieket, mind magyarországi híveinket az egymásközt való szép 
egyességre, atyafiúi szeretetre...", amiről már száz évvel ezelőtt azt írta Ady Endre, hogy 
„Testamentumából még ma sem tudják az igazságot kiolvasni Magyarország fiai." Hát még 
napjainkban! Hiába figyelmeztet bennünket a nagy fejedelem: „...micsoda romlást hozott, 
hogy a magyar egymást rontotta, vágta.. .". 

A múltidézés első napjának programja volt az a tudományos tanácskozás, amelyet dr. Bör-
zsönyi József szerencsi lelkipásztor, esperes, az ünnepi megemlékezések szervezője és lebo-
nyolítója vezetett. 

Először dr. Nagy László történész professzor nagy ívű előadását hallhattuk Bocskai István 
helyéről a magyar és az európai históriában. Először a kortársak eltérő ítéleteit ismertette 
Bocskairól, de felteszi a kérdést: „Vajon mennyit változott a helyzet a halála óta eltelt négy év-
század alatt?" „...elfoglalta- e Bocskai és az általa vezetett küzdelem méltó helyét a magyar és 
az európai történelemben?!" Rendkívül nehéz ezekre a kérdésekre megnyugtató módon vála-
szolni - mert nem foglalta el - , és hogy miért? „...rá kellett újra és újra döbbennem, hogy ezt a 
titkot reménytelen megfejteni". A saját véleménye Bocskai életművéről, hogy az „ellentmon-
dásokban bővelkedő", és megpróbálta „fellebbenteni a fátylat életpályájának több, rejtélyes 
mozzanatáról". Nagy kérdés „hogyan jutottéi Habsburg-ellenes harcig, a kényszerűségből el-
fogadott török szövetségben?" Végső értékelése a nagy fejedelemről: „Egy szinte reményte-
lennek tűnő katonai helyzetből induló felkelés győztes befejezése, briliáns katonai teljesít-
mény volt, de nem marad el mögötte az sem, amit Bocskai politikusként produkált. Hiszen si-
került elhitetnie, mind a főurakkal és nemesekkel, mind a velük konfrontálódott hajdú- és 
székely tömegekkel, hogy a harc elsősorban az ő érdekeiket szolgálja! Ezzel létrehozott egy 
időleges nemzeti egységet. A munkát már az 1604. novemberi kassai gyűlésen megkezdte, és va-
lójában az 1605. áprilisi szerencsi gyűlésen fejezte be, ...ahol Magyarország fejedelmévé vá-
lasztották Bocskait és ezzel elindult a halhatatlanságba vezető úton. . ." . 

Dr. Egyed Ákos kolozsvári professzor Bocskai és a székelyek ellentmondásos kapcsolatát 
elemezte. Kiemelte, hogy Bocskai István életében, politikájában, hadivállalkozásaiban a szé-
kelység jelentős helyet foglalt el, pedig hosszú időn át inkább ellenfelek voltak, hogy aztán 
egymásra találjanak és a székelységnek döntő szerepe legyen abban, hogy Bocskai Istvánt Er-
dély fejedelmévé válasszák. A székelyek az 1562-es felkelésben élet-halál harcot vívtak elvesz-
tett jogaik visszaszerzéséért, hogy újra szabadok lehessenek, hajlandók voltak személyes ka-
tonai szolgálatok vállalására a hadjáratokban. így kerültek kapcsolatban Bocskaival, a hadve-
zérrel az 1595-ös havaselvei hadjáratban, ahol húsz ezer fővel vettek részt, abban a remény-
ben, hogy - amint Báthory fejedelem megígérte - , a hadjárat után újra szabadok lesznek. 
Csakhogy a nemesség ezt megakadályozta, aminek hatalmas lázadás lett a következménye. 
Bocskainak nagy szerepe volt a felkelés véres leverésében. Fordulat csak akkor következett be 
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Bocskai Erdély-politikájában, amikor kibontakozott a Habsburg-ellenes felkelés és a hajdúk 
mellett ismét megszólította a székelyeket és megígérte a sérelmek orvoslását. Bocskai elfogad-
ta követeléseiket és 1605. február 16-án szabadságlevelet állított ki számukra. Bocskai jól is-
merte a székely katonáskodási rendszert, amely szorosan összekapcsolódott a szabadságjog-
okkal, éppen ezért, alkalmas modellnek fogadta el akkor, amikor a hajdúkról határozott, s 
1605. december 12-én Korponán keletkezett u.n. nagy hajdú szabadságlevélben „a mi erdély-
országi hű székelyeink szokása szerint" telepítette le őket. 

]. Újvári Zsuzsanna a Pázmány Péter Tudományegyetem docense, Kassa és a Bocskai sza-
badságharc kezdete című előadásában a Szent Erzsébet dóm erőszakos elvétele körüli esemé-
nyeket elemezte és a kassai protestáns polgárok öntudatos ellenállását, amely végül is a sza-
badságharc kezdetének sikeréhez vezetett, oly módon, hogy a hajdúk elől menekülő 
Belgiojosot és seregét a városi tanács nem engedte be, viszont Lippai Balázs hajdúi előtt meg-
nyitotta a kapukat. Nagyon érdekes elemzését hallhattuk a városi tanács evangélikus és refor-
mátus hitű vezetőinek életútjáról, a város etnikai - német és magyar - megoszlásáról és a ta-
nácsban betöltött szerepükről. Előadásában végül is megállapítja, hogy „a kassai kis- és nagy 
tanács többsége ...hiába volt német származású. ...vezetésükkel a város mégis a magyar ne-
mességgel kötött szövetséget. A kassai németség számára a bihari nagyúr felkelése nem nem-
zetiségi kérdés volt; vallásukat és polgárjogaikat, szabadságukat féltették". 

Szabó Péter a Károli Gáspár Református Egyetemről Bocskai és a korábbi erdélyi fejedelmek 
viszonyát vizsgálta, miképpen alkalmazta politikai örökségüket Bocskai saját elképzelései 
megvalósításában. Leveleit végigolvasva - folytatta az előadó - meglepő módon János Zsig-
mond politizálása volt fontos előkép számára. Egy korabeli Kolozsvári Krónika Bocskait 
„princeps pacis"-nak, a háborúskodásra békét hozó fejedelemnek nevezi. Előtte a kor retori-
kájában csak János Zsigmond tűnik fel a „princeps pacis" szerepében. Kovacsóczi Farkas Bá-
thory István dicsérete című munkájában beszámol arról, hogy János Zsigmond nagy gonddal, 
és buzgalommal törekedett arra, hogy Miksa római császárral békességet teremtsen, „amire 
mindenki annyira vágyott és inkább szerette a békét, mint a háborút". Bocskai és János Zsig-
mond között nemcsak retorikai szinten állt fent párhuzam. Megegyezésre való hajlamuk mi-
att Bocskai közvetlen hívei egyenesen szellemi rokonságot véltek felfedezni kettejük között, 
ezzel is magyarázható, hogy Gyulafehérvárott „János király fia mellé temették", s kettejük 
végső nyughelye az egymásba fonódó politikai példát, irányvonalat jelentették a későbbi ko-
rok számára. 

G. Etényi Nóra a Bocskai-szabadságharc európai propagandájáról adott színvonalas szöve-
ges és képes beszámolót. 

Szabadi István a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárának igazgatója a mai Bocs-
kai képünket alapvetően meghatározó protestáns hagyományokról beszélt. A protestáns egy-
házak által kiemelt tulajdonságok, amivel a nagy fejedelem rendelkezett: elsőrendű köteles-
ségtudás, küldetéses hit, Isten igéjének, igazságának védelmezője és a nemzeti küzdelem fel-
vállalása. Előadásában kiemelte, hogy a reformátusok konventje 1906-ban úgy döntött, hogy 
egy napot országszerte Bocskai tiszteletének szentel. Úgy tűnt akkor is, hogy központi ün-
nepségek hiányában, saját keretein belül kell emlékeznie Bocskaira és ezt meg is tette. Beszélt 
Bocskai Istvánnak és családjának a református egyházhoz való kötődéséről, ami fontos része a 
hagyománynak. A fejedelem apja - Bocskai György - János Zsigmond tanácsosa, a reformátu-
sok támogatója és az 1569-es váradi gyűlés egyik résztvevője volt. Anyja, lekcsei Sulyok 
Krisztina egyháziasságát és jótékonyságát egykorú írók örökítették meg. Testvére, Bocskai Er-
zsébet Bocskai Kristóf fejedelem feleségeként a Biblia magyar fordítású elkészítésének egyik 
szorgalmazója és támogatója. Számon tartja azt is a hagyomány, hogy Bocskai István maga is 
adott kiváltságokat egy-egy püspökség működtetésére, és az „igaz vallást követő" azaz, a re-
formátus vallású papjait és özvegyeit minden közteher alól felmentette. Beszélt arról is, hogy 
a lutheránus lakosság felszabadítóként üdvözölte és az unitárius egyház is szabadítójaként 
tisztelte a nagy fejedelmet. 

Másnap Szerencsen ugyanabban a református templomban, ahol az országgyűlés kismar-
jai Bocskai Istvánt Magyarország fejedelmévé választotta, ha nem is a „Tisztelt Karok és Ren-
dek" - mert nem fogadták el a meghívást - , de a fejedelmet tisztelők hatalmas tábora gyűlt 
össze, hogy a nagy hadvezérre, politikusra és sikeres államférfira emlékezzék. Az „ünnepi or-
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szággyűlés" Tőkés László Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke igei szolgá-
latával kezdődött, aki Nagyváradról jött, ahonnan a nagy fejedelem katonai pályafutása is el-
indult (Bocskai István 1592. május 1-től Várad főkapitánya volt.). Ünnepi istentiszteletének 
alapigéje a 60. zsoltár 3-7. verse: „Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg 
romlásait, mert megindult . . ." s így folytatta ünnepi igehirdetését:"ltt ebben a templomban, itt 
találkoztak a T. Karok és Rendek, ahol nem a világ, a politika tolult be a szentegyházba, ha-
nem a hit szentelte meg a világot és a politikát! És ebben az együttállásban történhetett meg, 
hogy nem két idegen világ és értékrend, hanem egyazon hitben és lélekben egyesülő társadal-
mi és egyházi rend találkozott egy ilyen országgyűlésen." (...) Miért ne vállaljuk, „hogy a hit, 
a hitbeli öntudat és az a keresztyén értékrend, melynek igéi ma is szólnak bevallható és meg-
határozó lehet a társadalmi és politikai közéletben, de egy igazabb, egy jobb társadalom, egy 
nemesebb Magyarország és felemelkedő nemzet érdekében is!" És a jelenről szólva kifejtette: 
Ha most körbe nézünk itt Szerencsen, ahogy ezt az elmaradt, kihelyezett országgyűlés is 
megtehette volna, hasonló országos gondok kötik le a figyelmünket, mint a XVI-XVII. század 
fordulóján. „Nekünk most a bukaresti nacionalizmussal kell szembeszállnunk, döntsék el a 
magyarországiak, hogy milyen erőkkel találjuk magunkat szembe, nemzetünk felemelkedé-
séért vívott küzdelmünkben az igenek és a nemek labirintusában bolyongva." Mi lehet a ki-
üt?: Várad püspöke Bocskai győzelmes harcaira és a jelen kihívásaira is gondolva, a textusból 
vett sorokkal válaszolt: „Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. 
Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket!" 

Az ünnepi megemlékezés további részében a Kárpát-medence református egyházainak 
püspökei hozták el üzeneteiket a magyar reformátussághoz és a világ magyarságához. A leg-
fájdalmasabb Bocskai egykori fejedelemségéből, Erdélyből érkezett. Dr. Papp Géza püspök tol-
mácsolásában: „Ha azt mondom december 5-e! - olyan, mintha terrortámadás történt volna a 
határon kívüli magyarok ellen! Nem a kettős tornyot rombolták le, hanem a mi 80 esztendeje dédel-
getett reménységünket döntötték porba!" A püspök szavaira az ünneplő gyülekezet kirobbanó és 
hosszantartó tapssal válaszolt, melyben a megrendülés és az együttérzés keveredett és a „ve-
letek vagyunk" biztatása hangzott. 

A „két pogány közt" egyszerre hadakozó Bocskai és a mellé állt, puszta létükért hadakozó 
hajdúk története 400 év távolából mit üzenhet a mának? Mit üzenhet ez az emlékezés, az er-
kölcsileg megroppant magyarságnak, akinek szüksége lenne egy új Bocskaira?! Álljon itt vá-
laszként dr. Nagy László előadásának befejező kérdése: „...vajon akad-e korunk politikusai kö-
zül olyan, akire 400 év múltán joggal így emlékeznek és emlékezhetnek utódaink, miként mi 
most a Genfi Reformáció Emlékművén is szoboralakba öntött »szablyás magyar úrra«?" 

„Én ma nem látok ilyet, de adja Isten, hogy tévedjek..." 
Sárkány Viola 

Az egri Petrás Incze János Kulturális 
Egyesület csángó „nagy anyanyelvi tábora" 
Eger-Heves 2005. június 20-július 2. 

2005 nyarán a Bákóban működő Moldvai Csángómagyar Szövetség oktatási programjában 
résztvevő tanulók közül harmincötöt hívott meg az egri a Kossuth Zsuzsa Gimnázium és 
Szakképző Iskolában, Hevesen pedig az Eötvös József Középiskolában szervezett negyedik 
anyanyelvi táborába a Petrás Incze János Kulturális Egyesület. 

A moldvai csángómagyarok a régi Etelközben élnek. Őseik nyelvét a gyermekek nagy ré-
sze már nehezen, vagy egyáltalán nem használja, mivel szinte napjainkig nem volt szabad 
magyarul beszélniük sem az óvodában, sem az iskolában. Hogy hátrányos helyzetbe ne ke-
rüljenek, az édesanyák sok esetben először román nyelven szóltak-szólnak gyermekeikhez, 
így érthető, hogy a gyermekek maguk között többnyire románul beszélnek. Magyar nyelvű 
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iskola még napjainkban sincs Moldvában. Ezek ismeretében érthető, hogy a moldvai magya-
rokat a világ harmadik legveszélyeztetettebb népcsoportja közé sorolják, akik a nyelvük el-
vesztése előtti utolsó órában vannak! 

Hozzánk azok a gyermekek érkeznek, akik nem szeretnék elfelejteni, vagy „vissza" akar-
ják tanulni a magyar nyelvet és vállalják, hogy odahaza, a kötelező iskolába járás mellett heti 
három órában az iskolában, délután pedig magánházaknál tanulják. 

Elsősorban csángómagyar vendégeink táncos-dalos-kézműves foglalkozásaira vártuk a 
helybéli gyerekeket. A változatos, gazdag program keretébe délelőtt anyanyelvi, történelmi, 
földrajzi foglalkozások, érdekes fizikai, kémiai kísérletek, a délutáni szabadidős tevékenysé-
gek és a Bükkbe (Egererdő Rt.), az erdőtelki Arborétumba (Zsarátnok Polgári Kör), Budapest-
re (MTV Rt. Mozaik Stábja által) szervezett kirándulások várták a fiatalokat. Strandoltak 
Egerben és Tarnamérán. Hevesen meglátogatták a Népművészeti és Háziipari Szövetkezetet, 
a Jagfeld Sütőüzemet, a Lovardát. Egerben megkoszorúzták Petrás Incze János emléktábláját, 
megismerkedtek az egri vár történetével, a korabeli ruhákkal, fegyverekkel, a város idegen-
forgalmi nevezetességeivel. Megnézték az Egri csillagok című filmet az Uránia moziban. Fo-
gadta őket az egri érsek, dr. Seregély István. A foglalkozásokat az Egyesület és a hevesi közép-
iskola tanárai, Balogh Ferenc hitoktató, Tóth Ilona IBM nővér. Varga Pál igazgató, Németh Er-
zsébet és Balogh Ágnes táncpedagógusok, a Vármúzeum munkatársai és főiskolai hallgatók 
tartották. Hevesen dr. Vincze Zsuzsanna családorvos ismeretterjesztő előadását hallgatták. 
Találkoztak az Egri Csillagok Népdalkör tagjaival. A Külsőrekecsinben tanító Szász Csilla ta-
nárnő tanítványaival Egerben június 22-én bemutató foglalkozást tartott, 24-én pedig az egri 
Szederinda Együttessel együtt táncház keretében adtak ízelítőt dalaikból, táncaikból. 

Mag Lászlóné 

Mindent a Hazáért 
Ezt a mondatot vésette Pongrátz Gergely a kiskunmajsai Ötvenhatos Kápolna oltára előtti 

márványlapra. Mindent a Hazáért. Ez a mondat vezérelte a Corvin köz főparancsnokát egész 
életén át. Ákkor is, amikor fegyverrel harcolt a szovjet megszállók ellen 1956-ban, akkor is, 
amikor Spanyolországban, majd az Egyesült Államokban a magyar emigráció szervezésé-
ben jeleskedett, s akkor is, mikor hazatérve létrehozta Magyarország első és mindmáig egyet-
len ötvenhatos emlékhelyét Kiskunmajsán. 

Élete utolsó évtizedét ebben a délalföldi nagyfaluban töltötte, itt valósította meg Ameriká-
ban maradt családja és a helybéli önzetlen támogatók segítségével azt, amit a magyar ötven-
hat külhoni megítélése jóvoltából a kedvezményezett mindenkori magyar kormánynak kel-
lett volna megvalósítania. A Hadtörténeti Intézet és a helybeli Konecsni György Helytörténeti 
Gyűjtemény szakmai segítségével ötvenhatos emlékhelyet létesített az egykori szegedi úti ta-
nyai iskolában. A múzeumépülettel szemközti területen Csete György tervei alapján megépít-
tette az egykor elesett bajtársak emlékét idéző - nevüket fekete márványtáblára vésető -
Kapisztrán János oltalmába ajánlott ötvenhatos kápolnát. A kápolna melletti tanyát megvásá-
rolva ötvenhatra emlékező nyári táborozóhelyet alakíttatott Id, s ott helyi segítőivel együtt 
tartalmas, élményekben gazdag, színvonalas diáktáborokat szervezett. Lezsák Sándor, Géczi 
József, Alföldi Albert, Karsai Péter, Király Béla, Szakály Sándor, Szakolczai Attila, Grosics 
Gyula, Gyarmati Dezső, Birinyi József, Nahimi Péter, Jávorszkv Béla és Balogh László egykori 
sportolók, tudósok, diplomaták, történészek és politikusok örömmel fogadták a meghívást, 
hogy az ötvenhatos diáktáborokban előadók, beszélgetőpartnerek legyenek. 

Pongrátz Gergely sokat hangoztatott nézete szerint nem jobb és baloldalra kell osztani a 
pártokat, hanem nemzetire és nemzetietlenre. Mert a Haza mindenek eló'tt. ő valóban a nemze-
téért élt. Tudta, hogy az ifjú szívek megnyerése, nemzeti hagyományaink folytatásra biztatása 
a legfontosabb feladatok közül való. Ha valaki látta őt a diákok körében, megdöbbent, 
mennyire értett a fiatalok nyelvén. Néhány perc alatt olyannyira lekötötte figyelmüket, hogy 
a rendkívüli történelemórákra szánt negyvenöt perc elszállt észrevétlenül. Egész évben a nyá-
ri táborokra készült, pénzt, élelmet koldult, programot szervezett. Vitatkozott, érvelt fiatalo-
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san. Mindig megvédte a mai magyar srácokat azokkal a vádlókkal szemben, akik a régiek el-
lenében elmarasztalták őket. Ha neadj'isten megint helyt kellene állnia a magyar ifjúságnak egy kül-
ső támadással szemben, meggyőződésem, hogy ezek a mai fiatalok ugyanúgy helyt állnának, mint aho-
gyan azt mi tettük ötvenhatban - mondta ilyenkor nem egyszer. 

Legutóbbi túlélt infarktusa után Corvin közi bajtársai előtt azt mondta, hogy megjárta a 
fennebvaló világot, de fönti bajtársai visszaküldték egykori parancsnokukat a Földre mond-
ván: nem tettél meg még mindent értünk. Mert az ezután megszületettek érdekében is szót kell emelni 
ötvenhat igazságáért. Ha te eljössz, ki teszi meg ezt?! 

Ekkor költözött Kiskunmajsára. Messzire elkerülte a semmittevő magyarkodás önáltató fe-
csegésének csapdáit, a kisszerű bajtársi belvitákat, ottani segítőtársaival, barátaival együtt in-
kább építkezett. Múzeumot, kápolnát, nyári tábort. Minden alkalmat megragadott, hogy a fi-
atalok közelében lehessen. így aztán ő is fiatal tudott maradni haláláig. A cselekvő hazafiság 
meghosszabbította életét. 

Hetvenedik születésnapjára majsai barátai a korábbi évek folyamatos hosszú beszélgetése-
inek felhasználásával egy önéletmondó könyvvel ajándékozták meg ötvenhat utolsó életben 
maradt Főparancsnokát. „Több nemzedéknek ki kell még halnia ahhoz, hogy - pedig ez a természetes 
állapot - mi magyarok szégyenkezés nélkül szerethessük hazánkat" - mondja ebben a könyvben 
(Pongrátz Gergely, Antológia Kiadó. 2002.). „Talán még unokáink sem érik meg, hogy Magyarország 
valóban büszke tartású Magyarország legyen. De mindez befog következni egyszer,föltartóztathatatla-
nul e felé haladunk. 

Az igazi tartást forradalmaink, mindennapi helytállásaink, és legelső helyen Ötvenhat adja 
ehhez. A Kiskunmajsán, Szánkon, Lakiteleken, Budapesten, Gyergvószentmiklóson és sok 
más helyen tartott rendhagyó történelemórák erről győznek meg engem. Ezt a jövőt szolgá-
lom akkor, amikor a rendhagyó történelemórákon túl életre segítettem az ország első és mind-
máig egyetlen ötvenhatos múzeumát, az ország első és egyetlen ötvenhatos kápolnáját, az or-
szág első övenhatos nyári táborait. Amikor segítettem összegyűjteni forradalmunk és szabad-
ságharcunk tárgyi és szellemi emlékeit. 

Bízom benne, hogy a Jóisten meg-megújuló erőt, no meg újabb és újabb segítőtársakat ad 
ehhez a munkához." 

Ha mindannyian annvit tennénk a Hazáért mint ő, derültebb lenne az ég Magyarország fe-
lett. 

Kozma Huba 

Sarokpad intarziás díszítése, 1841. Vöröstó, Veszprém m. Selmeczi Kovács Attila: 
Nemzeti jelképek című könyvéből (Néprajzi Múzeum. Bp. 2001.14. old.) 
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