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Beszámoló és megemlekezesek az 1984. évtől 

Dr. Csiky Gábor"

Újra egy esztendő végéhez érkeztünk és szokás szerint 
visszapillantva, számot adunk ezévi működésünkről és egy
úttal emlékezünk. Engedjék meg, hogy szokásomhoz hiven elő
ször néhány országos jelentőségű, közérdekű művelődéstörté
neti évfordulóról is emlékezzem.

Minden esztendőnek megvan a maga országosan kimagasló 
jubileumi évfordulója. Az 1984. esztendőt, legalábbis a ma
gyar kultúrát tekintve Körösi Csorna Sándor emléke uralta,szü
letésének 200. évfordulója alkalmából. A magyarság származása, 
eredete, rokonsága körüli sok évszázados vita, az európai tu
dósvilág egyik fontos témája volt. Természetesen még nagyobb 
jelentőségre emelkedett itthon, hiszen az identitását kereső 
magyarságnak jogos igénye lett, hogy tudat és mondavilágát 
végre-valahára a tudományos hitelesség, a megbizonyosodás je
gyében megkoronázhassa. - Juliánus baráttól Mátyás király 
alig ismert "őshaza expedicióján" át Körösi Csorna Sándorig 
egyazon hid vezetett, sőt bizonyos mértékig vezet ma is, hi
szen nyelvészeink, régészeink, történészeink előtt még min
dig sok a kérdőjel!

A XVIII. század második felében ez a testvérkeresés, 
rokonkutatás kifejezett nemzeti követelésként jelentkezett 
a magyar társadalom Írástudó rétegeiben. Mint sok más nemze
ti ügyben - színháztól a nyomdáig - az erdélyi magyarság eb
ben is élenjárt. Az igy kialakult közfelfogás ismeretében 
talán érthetővé válik a késői utódok számára milyen nemzeti 
igény,országosnak mondható elvárás váltotta ki a nagyenyedi 
diák Körösi Csorna S. tudományosságban, áldozatkészségben és 
frázismentes hazaszeretetben megnyilvánuló vállalkozását.

Êlőadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1984.december 17-én.



22

Tudjuk, hogy nagy vállalkozását nem koronázta sikerélmény, a 
nemzet kívánsága nem teljesült, de kapott helyette egy másik 
egyre növekvő jelentőségű sikerélményt: a világ keletkutatasá 
nak, orientalisztikájának talán legnagyobb személyisége a szé
kely-magyar Alexander Körösi de Csorna. W. Hunter angol tudós 
elismerő és találó szavait idézve: "Dicsősége abban állott, 
hogy egy álomkép nyomán indult el, de egy valóságos feladatot 
oldott meg". Kevés magyar embernek adatott meg oly nagy di
csőség és méltán megérdemelt elismerés - főleg ezen utóbbi 
téren sok kudarc érte a magyarságot - mint az Erdély DK-i 
szegletében megbúvó Csomakőrösön született és elindult szé
kely-magyar /ahogy magát nevezte/ tudósnak. Neve fogalommá 
vált szerte a világon. A buddhisták félistenként tisztelik 
a "nyugati tanítványt". Mi viszont azt az önzetlen, önfelál
dozó kivételes embert és magyart tiszteljük benne, aki minden 
tettével csak a hazát kivánta szolgálni és aki Széchenyi Ist
ván szavaival élve: "Távol a hazától alussza örök álmát, de
él minden jobb magyarnak lelkében".

♦

Körösi Csorna Sándor példája nyomán indult útnak, mint 
emigr;: ó szabadságharcos és kevéssé ismert székely Berzenczey 
László. Aki 100 éve hunyt el Budapesten. Világvándoraink leg
vakmerőbb laikus felfedező utazója volt, a legendás őshazát 
kutatók fanatikus, tragikus sorsú képviselője. Az emigráció
ban Kossuthot elkisérte Amerikába, majd átkelve a Csendes 
Óceánon, nagy kerülővel ért Indiába, de nem sikerül bejutnia 
Tibetbe, Így dolga végezetlenül tért haza 1862-ben.1873-ban 
újra útnak indult s a cári kormány segitségével Szibérián át 
eljut Dzsungáriáig, de kénytelen visszafordulni a kinai for
radalom miatt. Visszafelé átkelve a Karakorumon és Himaláján 
érkezik Bombevbe, onnét pedig 1874. év végén haza. A sok szen
vedés és kudarc után a kormányzattal való összeütközés követ
keztében elborult elmével került a lipótmezei tébolydába 1875- 
ben, ahol élő halottként még 9 évet élt. Világjárásait egyedül
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gyalog és lóháton tette meg és egyetlen magyar utazó sem 
tett meg olyan nagy utat mint Ázsia magányos vándora, Ber- 
zenczey László: közel 80.000 km-t. ő volt az első magyar, 
aki körülutazta a Földet. De akár Körösi Csorna S., ő sem 
jutott el a feltételezett, ismeretlen magyar őshazába.

Körösi Csorna Sándor mellett a má■ xk országos emléke
zés Bél Mátyás személyét illette, aki 300 esztendeje 1684- 
ben született. A magyar múlt tudósai közül Apáczai Csere 
János, a Magyar Encyklopédia XVII századi szerzője a leg
ismertebb. Magános erőfeszítése a descartes-i eszmék hazai 
átplántálására, tragikus és romantizálható sorsa a szépiro
dalomból is jól ismert; utcák, intézmények viselik nevét, 
festők, szobrászok próbálják elképzelni ismeretlen arcát, 
alakját. Hozzáképest Bél Mátyás alig ismertnek mondható, pe
dig hatalmas életműve az egész történelmi Magyarország múlt
jára és akkori jelenére kiterjeszkedik s nem is egy tudomány- 
szak mondhatja magáénak. Bél Mátyás is encikiopédista volt, 
mint Apáczai,de ő már nem magános-heroikus vállalkozó. A 
Nagy Francia Enciklopédia századában, a felvilágosult eszmék 
első mozdulásai idején a tudós uj tipusát testesitette meg: 
az anyaggyüjtő, kutatásinditó, kutatásszervező, iskolaterem
tő tudósét, aki munkatársakat gyűjt magaköré és mozgósit a 
közös munka érdekében. - A történelem az élet iskolája, - e 
római bölcsességnek jelentős része, szerepe volt a törökhó
doltság másfél évszázada alatt szertehullott államiságunk 
XVIII. századi újjászervezésében, amikoris a törökök kiűzé
sét és a Rákóczi szabadságharcot követően a nagy pusztulás 
után Magyarország és népe kezdett magához térni és megkezdő
dött az ujjáépités, amit nevezhetünk a 3-ik országépitésnek 
Szent István és IV. Béla után. - Az ujjáépités mindig gyakor— 
l^ti tudományos feladatok sokaságának a megoldását jelenti.
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Ezen óriási feladatok megvalósitásának az elindítója, vezér- 
egyénisége, szervezője, mozgatója volt Bél Mátyás és amit 
véghezvitt az valóban enciklopédikus teljesrtmeny volt, mert 
pedagógus és ujságiró, geográfus és történész, néprajzkutató 
és nyelvész, tudományszervező és kiadó volt egyszemélyben, 
egyik legnagyobb formátumú polihisztora hazánk tudománytör
ténetének .

Bél Mátyás számos müve közül a legjelentősebb a "Notitia 
Hungáriáé novae historico-geographica" azaz az uj Magyaror
szág történeti-földrajzi feljegyzésekben vagy történeti-föld
rajzi leirása, ismertetése, ebből azonban csak 4 kötet jelent 
meg 1735-42. között, az 5-ik halála után és mindössze 10,zöm
mel felvidéki megyének a leirását adja. A Notitia anyagának 
kb. 2/3 része kéziratban maradt; azóta is csak szemelgetnek 
tudósaink e hatalmas forrásértékű alkotásból, mely a kor leg
jelentősebb tudományos vállalkozása. Azt, hogy milyen volt ez 
az ország a XVIII. század első felében tőle tudjuk, illetve 
tőle* tudhatnánk, ha magyar nyelven is hozzáférhető lenne.Mü
vének teljes magyar forditása több mint két évszázados adós
sága a magyar könyvkiadásnak. Ezen a téren még rengeteg a 
tennivaló!

Az egyes megyék leírásánál a terület természetföldrajzi 
ismertetése után részletes hegy és vizrajzi jellemzést adott. 
Ezek után számbavette és felsorolta a megye fontosabb termé
szeti kincseit /gyógyvizek, éghajlati adottságok, állatvilág, 
fontosabb ásványi kincsek, jellegzetes mezőgazdasági növények, 
fontosabb haszonállatok/.

A megyeleírásokat kiváló forrásértékű térképek és met
szetek diszitik. A térképek Mikoviny Sámuel 1:168.000 méret
arányú müvei. Mikoviny, III. Károly császár és király rende
letére kapcsolódott be Bél Mátyás hatalmas munkájába. Bél M.
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életműve nagyrészt kézirat maradt. Hagyatékával kapcsolatban 
úgy vagyunk, mint az olasz Marsigliével - mindketten a magyar 
föld felfedezői, feltárói voltak - tudjuk, hogy. megvan /itt- 
ott/, csak éppen jóformán semmi sem történik azoknak élővé 
tétele érdekében. 1749-ben hunyt el Pozsonyban, mint a londo
ni Royal Society és a berlini, jénai, szentpétervári tudomá
nyos akadémiák európaszerte ismert tagja. Sirkövére a tudomá
nyosság nemzetközi nyelvén, latinul vésték, hogy Magyarország 
tudósa volt: "Hic iacet immortalis Matthias Belius... historiog 
raphus Hungáriáé". Bőd Péter a Magyar Athenásban ezt irta róla: 
"Posoni. első pap, nagy ékességére s dicsőségére született volt 
Magyarországnak."

1434-ben 550 évvel ezelőtt született Janus Pannonius, a 
"poeta doctus", a középkori Magyarország európahires latin 
nyelvű, legnagyobb költője. A hid szerepét töltötte be a mü
veit Európa és a barbárnak bélyegzett Magyarország között.

. 400 éve, 1584-ben hunyt el Bécsben Zsámboky János, tudós 
nevén Johannes Sambucus, történész, irodalmár, orvos, kartog
ráfus, jellegzetes reneszánsz polihisztor tudós egyéniség,aki 
Európaszerte ismert volt nemcsak munkássága, hanem hires kéz-, 
irat és könyvgyűjteménye alapján is. Magyarországról és Erdély
ről több térképet adott ki.

1634-ben, 350 évvel ezelőtt hunyt el a Kolozsvárt Szenei 
Molnár Albert nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi iró, 
müforditó. Hatása a magyar irodalmi nyelv és verselés fejlődé
sére korszakalkotó. Zsoltárai évszázadokon át erősítették a 
hitet és a magyarságtudatot a szegény népben. A magyar nép tör
ténetében, a népmesék világvándoraihoz hasonlóan sokan elin
dultak e hazából, mint Körösi Csorna S. megkeresni a távoli,ősi 
gyökereket és hazahozni a keletet. Mások a nyugatot próbálták 
idevarázsolni, mint Apáczai Csere J. és Szenei Molnár Albert,
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és beoltani a magyar kisvilágba, azt uj és gazdagabb létre 
indítani. Mindkettőjük küldetése az volt, hogy hidat verjen 
nyugatról kelet felé, a keletről jött, de latin műveltségű 
Európa peremére szorult, de az akkori nyugati európaiság mű
veltségét és életformáját szomjazó magyarság számára. Életük 
félsiker, de még több csalódás volt, de emberi és tudósi ma
gatartásuk évszázadok múltával is előre mutat, mint remény
ség, példa és útmutatás.

250 éve született Kempelen Farkas, feltaláló, mechani
kus tudós, a fonetika úttörője, sokoldalú zseniális műszaki 
alkotó. Tökéletesítette a gőzgépet és megszerkesztette a gőz
turbina ősét. Feltárta a beszéd mechanizmusát és beszéd, il
letve hangutánzó gépet készitett a némák számára. Idevonatko
zó, "Mechanizmus der mentschlichen Sprache /1791/" c. müve 
francia és angol nyelven is megjelent. Hires találmányát, a 
sakkozó gépet saját szavaival "mechanikai tréfának", játék
szernek tartotta, illetve szánta, világhíressé tette ugyan, 
de nem ez tette naggyá.

A magyar irodalmi élet megszervezője és vezéregyénisé
ge, a nyelvújítás apostola Kazinczy Ferenc 225 éve, 1759-ben 
született. Életműve a politikai és társadalmi haladást szol
gálta .

200 évvel ezelőtt, 1784-ben a magyarságra nézve egy 
gyászos emlékű esemény zajlott le Erdélyben, a Horia-féle 
felkelés. Még a mai hivatalos magyar történelemirás is úgy 
summázza az erdélyi románság első forradalmi jellegű mozgal
mát, hogy jogosan felkeltek a feudális elnyomás ellen. Meg
lehet, csakhogy hány magyar életébe került ez a "dicső és jo
gos felkelés, akik nem voltak mind elnyomó feudális urak!

Winterl József Jakab pesti egyetemi tanár, 1784-ben, 
ezelőtt 200 évvel alakitott egy tudós társaságot, melynek 
neve és nyelve német volt: "Eine Gelehrte Gesellschaft für ’
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Hungarn", A társaság kiadványának, a "Monatliche Früchte der. 
Gelehrten Gesellschaft für Hungarn" 1. száma meg is jelent. 
Rövid működés után azonban a társaság megszűnt. Ugyanazon év
ben hozta létre és nyitotta meg Winterl a pesti egyetem fü- 
vészkertjét is, állami hozzájárulás nélkül saját anyagi ere
jével, és lelkes tanítványai segítségével.

Ezelőtt 125 évvel 1859. novemberében alakult meg Ko
lozsvárott az Erdélyi Muzeum Egylet, ill. Egyesület, melynek 
alapítását az 1841-43-as országgyűlés határozta el. A megva
lósulásra azonban csak 1859-ben került sor, miután gr. Mikó 
Imre, Erdély szellemi és gazdasági felemelésének vezéregyéni
sége, Erdély Széchenyije vette kezébe az ügyet, ő az egyesü
let alapitója és első elnöke volt. Az egyesületnek eleinte 
két, később három szakosztálya működött: 1 . bölcsészet-nyelv 
és történettudományi, 2. orvostudományi és 3. természettudo
mányi és matematikai szakosztálya, majd az I. világháború 
után a 4-ik a jog-közgazdasági és társadalomtudományi szak
osztály. A szakosztályok rendszeresen tudományos üléseket 
tartottak, továbbá népszerűsítő előadásokat. Az egyesület 
1906-tól kezdve 18 vándorgyűlést szervezett Erdély nagyobb 
városaiban.

Az EME tárai, gyűjteménye alkották az Erdélyi Nemze
ti Múzeumot. Az egyesület által fenntartott és a m. kir. 
államkincstárral kötött szerződéssel, a Kolozsvári Ferenc 
József Tudományegyetem használatába és kezelésébe bocsátotta 
a Muzeum tárainak anyagát vagyis a gyűjteményeit, a gyűjte
mények őrei pedig az illető szakok egyetemi tanárai voltak.
A tárak a következők voltak: .1. könyv-levéltár és kézirattár, 

régiség és éremtár /később történeti és néprajzitár/, 3. 
állattár, 4. növénytár, 5. ásványtár; utóbbi később kettévált 
ásvány-kőzettárra és föld-őslénytárra.
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Az EME-nek több kiadványa jelent meg: 1./ 18 59-től az 
EME évkönyve, 2./ Szakosztályi kiadványok: a./ Erdélyi Muzeum, 
1874-től az 1. és 4. szakosztály folyóirata volt:; b./ Múzeumi 
füzetek a természettudományi szakosztály folyóirata volt, 1906 
ban indult Apáthy István szerkesztésében, majd Szádeczky K. 
Gyula szerkesztette; c./ az orvostudományi szakosztály folyó
irata az Orvostudományi értesitő volt és 1879-ben indult, 3./ 
a vándorgyűlésekről emlékkönyvek jelentek meg és pedig 18 kö
tet. Ezenkivül az egyesületnek voltak alkalmi kiadványai, a 
táraknak pedig saját kiadványai is. Végül az EME kiadásában 
jelent meg az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozat az I. világ
háború után összesen 180 kötettel. Láthatják, hogy az Erdélyi 
Muzeum Egyesület Erdélynek igen jelentős intézménye volt és 
főleg a két háború közötti időszakban fontos szerepet játszott 
amikoris mint az erdélyi magyarság legfőbb tudományos szerve
zete megalapozta és fenntartotta annak szellemi életét. Termé
szetesen 1945-ben megszűnt létezni.

Mindezek után ezévi tevékenységünkről szólok. Az ásvány
tan-geokémiai szakosztály előadóülésén április 9-én szakosz
tályunk 3 előadást mutatott be zsűrizés céljából, melyek a 
moszkvai 27. Nemzetközi Geológiai Világkongresszuson kerültek 
előadásra. Az előadások a következők:

Csiky Gábor: Az ásványtan története és fejlődése Magyar- 
országon 1825-ig

Póka Teréz: Az ásványtan fejlődése Magyarországon a XIX. 
században

Dudich Endre: Az alkémiutól a geokémián át a kozmokémiáig

Ezenkivül a MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bi
zottsága és a Magyar Orvostörténelmi Társaság által közösen 
rendezett, "Újabb eredmények a hazai tudomány-technika és



29

orvostörténet köréből" cimü ankéton novemberben két előadást 
tartottam, "A földtan kezdetei Magyarországon a XVIII. szá
zadban és "A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyű
léseinek története, szerepe és jelentősége a hazai természet- 
tudományok fejlődésében" cimmel.

Előadóülések keretében méltattuk ifj. Noszky Jenő,
Böckh János és Mazalán Pál életművét, továbbá Krenner József 
életéről uj adatokat ismertettünk, ma pedig megemlékezést 
hallunk Kovalevszkijről. Megemlékeztünk az Erdélyi-medence 
földgázának a felfedezéséről. Két előadás ismertette a XVI- 
tól a XIX. századig terjedően régi topográfiai térképek föld
tani és hidrogeológiai tanulságait, egy.előadás pedig régi, 
feledésbe merült XVIII. és XIX. századi földtani lelőhelye
ket, bányafeltárásokat a Budai hegységben. Ezek uj színfol
tot jelentettek előadásaink sorában. Elhangzott egy alig is
mert szakkönyv ismertetése. Összegezve: szakosztályunk 5 elő
adóülésén elhangzott 12 előadás. Ezenkívül négy vezetőségi 
ülést tartottunk. Az előadóülések létszáma 15-20 között volt. 
A szakosztály kiadványa a Földtani Tudománytörténeti Évkönyv 
9. száma december elején megjelent.

Társulatunk elnöksége ezévben is köszöntötte az idő
sebb geológus nemzedék néhány tagját és most mi is köszönt
jük a 75 éves Barátosi Józsefet, a 70 éves Mezősi Józsefet 
és szintén 70 éves Sólyom Ferencet. Kivánok mindnyájuknak jó 
egészséget.

Halottainkról is szólok, mert sajnos ezévben is voltak. 
A Társulat tiszteleti tagja, volt elnöke Szádeczky K. Elemér 
akadémikus életének 81. évében távozott az élők sorából. Éle
tének 60. évében elhunyt Varga Gyula, az M.Á. Földtani Inté- 

geológusa. És 70 eves korában hagyott itt bennünket 
K. Szőts Endre geológus. Emléküket kegyelettel megőrizzük.
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Ezek után évfordulók alkalmából emlékezünk.

A magyarországi ásványtan története XVIII. századi el
ső kezdeti korszaka úttörői közül az első,Fridvaldszky János 
/1730-1784/ jezsuitarendi tanár volt, aki 200 éve hunyt el. 
Élete delén Erdélyben működött 10 éven keresztül; a kolozs
vári egyetemi rangú főiskolán tanitott természettudományokat 
és matematikát. Oktatói tevékenysége mellett elsősorban Er
dély ásványvilágával foglalkozott és a tanintézet természet
rajzi gyűjteményét és ásványtárát ő alapozta meg. Bejárta 
Erdélyt, bányáit tanulmányozta és ásványokat gyűjtött. Meg
figyeléseit a "Minerologia Magni Principatus Transilvaniae" 
cimü könyvében foglalta össze és hagyta ránk,mely Kolozsvá
rott 1767-ben jelent meg, és második kiadást- is megért Bécs- 
ben 1774-ben. Ez a munka Erdély ásványvilágának első leírá
sát adja, de röviden vázolja történetét és földrajzát is. 
Főleg az Erdélyi Érchegység és a Bánság bányáival foglalko
zik és leirja azok ásványait, továbbá a kősóbányákat ismer
teti*; ezenkívül Erdély qgyéb ásványelőfordulásait is. Frid- 
valdszky emliti elsőként a nagyágit nevű aranytellurid ás
ványt.

100 éve született 1884-ben Hoffer András geológus, kö
zépiskolai tanár és a Debreceni Tudományegyetem tanára a Te- 
legdi Roth Károly-féle tanszéken. Munkássága elsősorban a 
hazai vulkánizmus, a vulkáni képződmények vizsgálatára ter
jedt ki. Jelentős szerepe volt a hazai természettudományok 
népszerüsitésében is.

75 évvel ezelőtt született Vidacs Aladár középiskolai 
tanár, a M.Á. Földtani Intézet geológusa. Nevéhez fűződik a 
Mátra hegység részletes földtani térképezése, ahol uj érces 
teléreket tárt fel /Gyöngyösoroszi/ és kutatási! eredménye
ként vált ismertté a recski nagymélységü ércesedés.
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Ezelőtt 100 évvel született Pantó Dezső bányamérnök, 
aki a verespataki aranybányászatban és a recski tarkaérc
bányászatban működött, továbbá tanulmányozta a. dunai arany
mosás problémáit. Ezenkivül mint a Magyar 01ajszindikátus 
geológusa részt vett annak dunántúli olajkutatási munkála
taiban .

Pillér Mátyás és Mitterpacher Lajos jezsuitarendi ta
nárok, a budai, illetve pesti egyetem természettudós pro
fesszorral kortársak voltak, mindketten ezelőtt 250 évvel 
születtek. Pillér Mátyás az egyetem historia Naturalis spe
cialis, a természetrajzi tanszék tanára volt. Ebből alakult 
ki később, 1850-ben jogfolytonosan Szabó József ásványtani 
tanszéke. Pillér jelentős úttörő müve az "Elementa historiae 
naturalis", mely Nagyszombaton jelent meg 1775-ben. Nagy ér
deme, megalapozta a tanszék ásványtani gyűjteményét, rendez
te és fejlesztette azt és értékes saját ásványgyüjteményét 
az egyetemre hagyta. Mitterpacher Lajos a mezőgazdaságtan 
első«hazai egyetemi tanára és a magyar agrártudomány úttörő
je volt, ezenkivül természetrajzot és földrajzot is tanitott. 
Számos tan- és szakkönyvet irt. Tanártársával Pillér Mátyás
sal együtt Szlavóniában természetrajzú és néprajzi tanulmány
utat tett, amiről "Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam" 
cimü útirajz, mint közös munka jelent meg 1783-ban.

150 éve született Than Károly vegyész, a Budapest egye
tem professzora,az MTA tagja, a múlt század második felének 
kiemelkedő természettudósa. A hazai korszerű tudományos kémia 
egyik megalapozója, oktatásának, kutatásának, szervezetének, 
szakirodaimának kiépitője.

Befejezésül: a magyar sajtó, elsősorban a Népszabadság 
figyelemreméltó cikkben emlékezett meg december 7-én Petru 
Grozaról/volt román államfőről születésének 100. évfordulóján
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De nem róla akarok szólni, hanem 1958. januárjában történt 
elhunyta következményeinek egyetlen, számunkra fontos ese
ményéről,mint mementora. Groza halála után ugyanis a Georghiu- 
Dej korszakkal elindul a magyar kisebbségellenes gépezet, ak
ció. Ennek egyik programpontja volt az, hogy 1959-ben,ezelőtt 
25 évvel Kolozsvárott a magyar Bolyai és a román Babes Tudo
mányegyetemet összevonták Babes-Bolyai néven, és ekkor a ma
gyar egyetem volt rektora, az 52 éves Szabédi László, április 
18-án öngyilkosságot követett el. Szabédi László költőt, iro
dalomtörténészt, nyelvészt alig ismerik az anyaországban,bár 
megjelent néhány müve. Róla annyit: ő hitte, hogy a háború 
utáni uj világ formálásában alkotó módon kell résztvennie és 
bizott abban, hogy a dolgok úgy is formálódhatnak, ahogy an
nak képét önmagában kialakította. És ezt mások is, többen 
igy gondolták. Ahogy a régi világgal nem tudott megalkudni, 
úgy maradtak idegenek tőle az uj rend torzulásai. A régi vi
lággal való lelki konfliktusát meg tudta oldani a félrehuzó- 
dással, mert ahhoz a világhoz nem fűzték a béke és barátság 
szálai. A kialakuló uj világgal más volt a kapcsolata, úgy 
érezte - a Magvető kiadásában megjelent müveinek cime sze
rint - "Enyém ez a történelem"; és amikor e történelem ala
kulásának torzulásai folytán feladataival kibékíthetetlen 
konfliktusba került, a lelkiismereti kérdésekben konprcmisszu- 
mokra nem hajlandó kiváló ember a József Attila-i önkéntes 
véget választotta. Az elmúlt 25 esztendőnek ő volt az első ál
dozata.

Ezekkel a komor gondolatokkal búcsúzunk az 1984-es esz
tendőtől, de bizakodással tekintve a jövőbe, kívánok mindnyá
juknak jó egészséget, jó munkát az uj esztendőben.


