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Velünk az Isten!
( I z  7 , 1 4 ;  M t  1 , 2 3 )

Az egyház fokozatosan ismerte fel, hogy 
Jézus Krisztus Eucharisztiában való 
jelenléte imádandó jelenlét. Az Oltári-

szentség tehát nem valami, hanem Valaki. 
Ebből a felismerésből származott a szentség-
imádás gyakorlata. Az Eucharisztia szentmi-
sén kívüli tiszteletének elterjedését kísérte 
egy negatív jelenség is: az emberek egyszerűen 
leszoktak a szentáldozásról. Ezért kellett a IV. 
lateráni zsinatnak 1215-ben kötelezővé tennie 
a húsvéti szentgyónást és szentáldozást.

Az Oltáriszentséget a 11. századig semmiféle 
külső tiszteletben nem részesítették. Valószí-
nűleg térdet sem hajtottak előtte, a térdhajtás 
inkább az oltáron lévő keresztnek járt. Mécses 
sem égett mellette. Nem az oltáron, hanem elő-
ször az oltár felett függő, galambalakú tartó-
ban őrizték abból a célból, hogy elvigyék a bete-

geknek, haldoklóknak. A gótikus korban pedig 
a szentély oldalfülkéjébe került. Bár a gótika 
áhítatának a középpontjában az Oltáriszent-
ség állt, az emberek buzgón látogatták a szent-
miséket, de évente csak egyszer áldoztak. Szé-
pen szól az Oltáriszentségről a Krisztus követése 
könyv IV. fejezete, szorgalmazva a gyakori 
szentáldozást. Az 1200-as évek végétől a két 
szín alatti áldozás gyakorlata is eltűnt. (Addig 
– számunkra már kissé szokatlan módon – 
aranyból készült szívócsővel vették magukhoz 
a hívek Krisztus vérét.)

Az 1200-as évek közepén virágzik ki az Oltári-
szentség szentmisén túli tisztelete. Ennek több 
dolog volt a forrása.

A 11. században élt Tours-i Berengár tanai igen 
elterjedtek voltak. Berengár szerint Jézus nem 
valóságosan, hanem csupán jelként van jelen az 
Oltáriszentségben. Bár tanait nyilvánosan visz-
szavonta, többször is hitvallást tett a valósá-
gos jelenlétről, de a teológiára és a papság gon-
dolkodására nagy hatással volt. Az egyház, 

az Oltáriszentség tiszteletének erősítésével, 
a valóságos jelenlét hangsúlyozásával igyeke-
zett ellensúlyozni a berengári tanokat.

IV. Orbán pápának (pápasága: 1261–1264) szív-
ügye volt az Oltáriszentség tisztelete. Ő ren-
delte el 1264-ben, az Oltáriszentség külön 
ünnepét, Krisztus szent Testének és Véré-
nek főünnepét („Úrnapját”), a Szenthárom-
ság vasárnapja utáni csütörtökre helyezve azt. 
(Az Oltáriszentség eredeti ünnepe természe-
tesen nagycsütörtök.) Úrnapjának zsolozsmá-
ját és szentmiséjét Aquinói Szent Tamás állította 
össze. Tőle származik – többek között – az 
„Adoro te devote latens deitas” („Rejtőző Isten-
ség hittel áldalak”) kezdetű himnusz. A him-
nusz szövege alapján feltételezhetjük, hogy az 
Oltáriszentség kihelyezése, szemlélése, imá-
dása helyenként már gyakorlat volt.

Orbán pápára két esemény is nagy hatással volt. 
Az egyik, egy apáca, Lüttichi Julianna látomása. 
Őt egyébként személyesen ismerte a pápa, 
mégpedig abból az időből, amikor még domon-
kos szerzetes volt. Juliannát látomás vezette 
rá, hogy az egyház ünnepeinek teljességé-
ből hiányzik egy: az Oltáriszentség ünnepe. 
A másik esemény egy eucharisztikus csoda 
volt. (Több eucharisztikus csodát ismerünk 
a 13–14. századból. Hazánkban Bátán őriz-
tek és őriznek újra egy ilyen csodából szár-
mazó Szent Vér-ereklyét.) 1263-ban egy zarán-
dok cseh pap szentmisét mutatott be a bolsenai 
Szent Krisztina-templomban. Az átváltozta-
tás pillanatában kétség szállta meg, hogy való-
ban Krisztus testévé és vérévé válik-e a kenyér 
és a bor. A szentmisén a megtört ostyából vér-
cseppek hullottak a korpoláréra („bolsenai 
csoda”). A véres korporálét Orvietóba vitték, 
akkor éppen ott tartózkodott IV. Orbán pápa, 
aki megrendülten vette ezt kezébe, és elhatá-
rozta, hogy teljesíti Julianna és sokak kérését, 

lépcsőfő

Ebben az évben 

június 14-én (a világ-

egyházban, így 

a szomszédos orszá-

gok magyarlakta 

területein is, június 

11-én) ünnepeljük 

Urunk Testének és 

Vérének főünnepét, 

azaz Úrnapját. Ehhez 

kapcsolódik írásunk.

Írásunk szerzője plébániánk 

káplánja, ciszterci szerzetes, 

húsz éve pap. 
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elrendeli az Oltáriszentség ünnepét. Az úrnapi 
körmenet a 15. századtól vált gyakorlattá.

Még két dolog ezekhez az időkhöz. Páduai Szent 
Antal (1195–1231) életrajzában olvashatjuk 
a következőt: Antal egyszer találkozott egy 
zsidó emberrel, aki tagadta Krisztus jelenlé-
tét az Oltáriszentségben. Azt mondta, nem 
hisz addig ebben, amíg öszvére le nem térdel 
az Oltáriszentség előtt. Néhány nappal később 
Antal egy beteghez vitte az Oltáriszentséget, 
és találkozott a gúnyolódóval. A zsidó szamara 
pedig, Antal láttán, akinél ott volt a szentos-
tya, letérdelt.

Boldog Kadlubek Vince nagy műveltségű krakkói 
püspök (1161–1223) – aki Nyugat-Európában is 
megfordult – lelkes terjesztője volt az „örökmé-
csesnek”, vagyis annak, hogy az Oltáriszent-
ség őrzési helyénél állandóan olajmécses égjen. 
Vince lemondva püspöki tisztjéről ciszterci 
szerzetesként halt meg. Az örökmécses mint-
egy tanúbizonyság arról, hogy a szentostyá-
ban valóságosan jelen van, közöttünk él Jézus 
Krisztus. A középkor végére már gyakorlattá 
válik az Oltáriszentség szentmisén kívüli tisz-
telete, a szentségimádás.

A reformációra a trienti zsinat (1545–1563) igye-
kezett választ adni, elindítva a katolikus meg-
újulást. A zsinat megvédte a reformátorok 
által támadott valóságos jelenlétet és a szent-
mise áldozati jellegét. Szólt arról, hogy az Oltá-
riszentség szent helyen való őrzése már sok 
évszázada „üdvös és szükséges szokás” az egy-
házban. A szentségimádásról nem szólnak 
a zsinati dokumentumok.

A zsinatot megelőzően tevékenykedett Zaccaria 
Szent Antal áldozópap (1502–1539) több szer-
zetesközösség alapítója. 1534-ben Milánóban 
ő kezdeményezte az ún. negyvenórás szent-
ségimádást, Jézus negyvenórás sírban nyug-
vásának tiszteletére. Ezt VII. Kelemen pápa 
(pápasága: 1592–1506), a római templomok-
ban a nagyböjtöt megelőzően, farsangvasár-
naphoz kapcsolódva kötelezővé tette. Ennek 
a szentségimádásnak volt lelkes terjesztője 
Néri Szent Fülöp (1515–1595). A 17–18. században 
ez a szentségimádási forma az egész katolikus 
világban elterjedt. A negyvenórás szentségimá-
dást a jezsuiták kezdeményezésére sok helyen 
a nagyböjt végi háromnapos szentségimádás vál-
totta fel. (Csak nappalra helyezik ki az Oltári-
szentséget; míg a negyvenórás szentségimádás 
folyamatos, éjszakára is kiterjed.)

A barokk korban bontakozik ki teljes pompájá-
ban az Úrnapjának megünneplése. (Gondoljunk 

a latin országok úrnapi körmeneteire!) A szent-
ségimádás elterjed, szerzetesrendek, jám-
bor társulatok vállalják fel ennek ügyét. Gya-
korlattá válnak az ún. szentségkitételes misék. 
(A szentmisét a monstranciában kihelyezett 
Oltáriszentség előtt mutatták be. Hazánk-
ban újhold-vasárnapokon mutattak be ilyen 
szentmiséket. Ez a miseforma eléggé ellent-
mondásos; így a II. vatikáni zsinat megszün-
tette.) Az eucharisztikus áhítatot a 17–18. szá-
zadban jelentkező janzenizmus sem kezdte ki 
igazán, bár hatással volt rá. Például, a tovább 
élő janzenizmus hatásának is betudható, hogy 
a 19. században a szemináriumokban a kispa-
pok havonta egyszer áldoztak, a szentségimá-
dást sem igen szorgalmazták körükben. Zir-
cen a szerzetesnövendékek a 19. században 
naponta áldoztak, gyakoriak voltak az egész 
szerzetesközösség részvételével a szentség-
imádások, ebéd után közös szentséglátogatást 
végeztek.

A 19. században új lendületet kapott a szentség-
imádás gyakorlata, leginkább Eymard Szent 
Péter Julián francia pap (1811–1868) tevékeny-
sége folytán. Ugyancsak Franciaországból 
indultak el az eucharisztikus kongresszusok 
(1874). A 19. században jöttek létre olyan szer-
zetesközösségek, amelyek az Oltáriszentség 
állandó imádását, az ún. „örökimádást” tekin-
tik feladatuknak. Ilyen például az Örökimádó 
Nővérek közössége. Ők végezték 1950-ig a buda-
pesti Üllői úti Örökimádás-templomban az Oltá-
riszentség állandó imádását. Az Örökimádás-
templom Kanter Károly (1853-1920) „Budapest 
apostola” buzgósága révén épült fel. A huszadik 
század elején X. Szent Piusz pápa szorgalmazta 
a gyakori, napi szentáldozást, illetve a gyere-
kek korai elsőáldozását. Ezek is mélyítették az 
Oltáriszentség iránti tiszteletet.

A II. vatikáni zsinat (1962–1965) nem nyilatkozott 
a szentségimádásról. A későbbi pápai megnyi-
latkozások viszont említik és szorgalmazzák. 
(VI. Pál pápa: Mysterium fidei /„Íme hitünk szent 
titka”, II. János Pál pápa: Ecclesia de Eucharistia /
„Az egyház az Eucharisztiából él”) Napjaink-
ban az Oltáriszentség tiszteletének megúju-
lását láthatjuk. Sok helyen van állandó vagy 
egész napos szentségimádás a templomokban. 
Az Eucharisztia elsősorban „fogyasztandó”, de 
imádandó szentség is. Rávezet bennünket arra, 
hogy felismerjük, a prófécia megvalósult, való-
ban „velünk az Isten!”.

H u s z á r  L ő r i n c  O .C i s t .
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Érzem a felelősség roppant 
súlyát, amely reám nehe-
zedik abban a pillanat-
ban, amikor Magyaror-
szág részéről elsőnek kell 
szólnom ezekről a feltéte-
lekről. De tétovázás nél-
kül nyíltan kimondom, 
hogy a békefeltételek, úgy, 
amint Önök szívesked-
tek azokat nekünk átnyúj-
tani, hazám számára 
lényeges módosítások nél-
kül elfogadhatatlanok-
nak látszanak. Tisztán 
látom azokat a veszélye-
ket és bajokat, amelyek 
a béke aláírásának meg-
tagadásából származhat-
nak. Mégis, ha Magyar-
ország abba a helyzetbe 
állíttatnék, hogy választa-
nia kellene ennek a béké-
nek az elfogadása vagy 
aláírásának visszautasí-
tása között, úgy tulajdon-
képpen azt a kérdést kel-
lene feltennie magának: 
legyen-e öngyilkos azért, 
hogy ne haljon meg.

Ezentúl immár célja van, hogy élj: 
Hirdesd testvéreidnek messzehangzó 
igével, hogy csak az marad alul, 
ki önmagát elejti és lehull.

Dsida Jenő | Erdély

Részletek 

Apponyi Albert 

gróf francia, 

angol és 

olasz nyelven 

elmondott 

beszédéből 

(Párizs, 1920. 

január 16.)

„
h
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„Mindenekelőtt nem titkol-
hatjuk el megdöbbenésün-
ket a békefeltételek mérhe-
tetlen szigorúsága miatt. 
E megdöbbenés könnyen 
magyarázható.

A többi háborút viselő nem-
zettel, Németországgal, 
Ausztriával és Bulgáriával 
kötött béke feltételei min-
denesetre szintén szigo-
rúak. De közülük egyik sem 
tartalmazott olyan, a nem-
zet létét érintő területi vál-
toztatásokat, mint azok, 
amelyeket nekünk akarnak 
megszabni. 

Magyarország számára ez azt jelentené, hogy 
elveszíti területének kétharmad és népessé-
gének majdnem kétharmad részét, és hogy 
a megmaradt Magyarországtól megvonják 
a gazdasági fejlődés majdnem összes felté te-
leit. Mert az ország e szerencsétlen középső 
része, elszakítva perifériáitól, meg lenne 
fosztva szén-, érc- és sóbányáinak legnagyobb 
részétől, épületfájától, olajától, földgázforrá-
saitól, munkaerejének jó részétől, alpesi lege-
lőitől, amelyek marhaállományát táplálták; 

ez a szerencsétlen középső rész, mint mon-
dottam, meg lenne fosztva a gazdasági fejlő-
dés minden forrásától és eszközétől ugyan-
akkor, amikor azt kívánják tőle, hogy többet 
termeljen. Ily nehéz és rendkívüli helyzetet 
látva, felmerül a kérdés, hogy a fent említett 
elvek és érdekek mely szempontja váltotta ki 
ezt a különleges szigorúságot Magyarország-
gal szemben?

Talán ítélethozatal lenne ez Magyarország 
ellen? 

a
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Ó, csodás Kárpátok,
lenyűgöző, agg bérceid,
kultúrák, vallások,
nyelvek, viharvert népeid,

csak téged csodállak!
Mély nyugalom szállt lelkembe.
Érzem, te is figyelsz –
simogatod tekintetem.

Lám, lemostad rólam
most a jelen ingoványát,
én beléd vetettem,
ó, nézd! a jövő rózsáját.

Szinte minden nyugodt,
de jaj, érzem a magányát:
békés, halk és csendes,
lásd, mohón iszom látványát.

Ó, Kárpátok, bércek –
egy könnycsepp szállt a szemembe!
Méz-szelek sodortak
izzást lüktető szívembe

Gani Zsuzsanna | Kárpátalja

 Csukás-hegység  

a Kárpátok délkeleti csücskében

Fotó: Jani János t
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A szülőföldnek sírhantjelöltjei 
vagyunk. És egyhangúlag megvá-
lasztott emlékei. Mert az utolsó 
hely az, ahol nevünk emlegetése 
kilobban... Mert amikor minde-
nütt elfelejtettek: a szülőföldnek 
még mindig akad mondanivalója 
rólunk.

Sütő András | Erdély

á
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Talán akkor oly szándékkal állunk szemben, amely 
a népek szabadságának eszméjét követi?

Úgy látszik, hogy ennek a szándéknak kiindulópontja az 
a feltevés, amely szerint Magyarország idegen nyelvű 
lakosai szívesebben tartoznának oly államhoz, amely-
ben az államfenntartó elemet fajrokonaik alkotják, 
mint Magyarországhoz, ahol a magyar hegemónia 
érvényesül. 

Ez azonban csak feltevés, és ha a feltevések útjára 
lépünk, úgy bátor vagyok megjegyezni, hogy e fel-
tevés fordított értelemben alkalmazható arra a 45% 
magyarra és németre, akik most új államokhoz csatol-
tatnak, és kikről ugyanilyen joggal feltehető, hogy szí-
vesebben maradnának a magyar állam polgárai. Ez az 
okoskodás nem jelentene mást, minthogy az előnyö-
ket a másik oldalra helyezzük. De miért induljunk ki 
sejtésekből, és miért alapozzunk feltevésekre, ami-
kor a valóság megállapítására rendelkezésünkre áll egy 
nagyon egyszerű, de egyetlen eszköz, amelynek alkal-
mazását hangosan követeljük, hogy e kérdésben tisz-
tán lássunk. És ez az eszköz a népszavazás. 

1877-ben születtem 
Pozsonyban, Magyar-
országon. Kihang-
súlyozom, Magyar-
országon, a magyar 
koronázó városban, 
melynek magyar és 
német lakossága volt,  
s ahol mindkét nyelven 
nevelkedtem. Így tör-
tént, hogy atyai nagy-
anyám sohasem tanult 
meg magyarul; még 
most is látom, aho-
gyan esténként kötö-
get, számos kendőbe 
bugyolálva; mert min-
dig fázott. Mikor mi, 
gyermekek az asztal 
körül szaladgáltunk, 
fázósan rázkódott 
össze, s panaszosan 
szólt ránk: „Kinder, 
macht keinen Zug!”

Dohnányi Ernő |

„ „

r
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Amidőn ezt követeljük, hivatkozunk a Wilson elnök úr 
által oly kiválóan szavakba öntött nagy eszmére, amely 
szerint semmilyen emberi csoport, az államok lakos-
ságának egyetlen része sem helyezhető akarata, meg-
kérdezése nélkül, mint valami marhanyáj egy idegen 
állam fennhatósága alá. Ennek a nagy eszmének nevé-
ben, amely különben axiómája a józan észnek és a köz-
morálnak, követeljük a népszavazást hazánk azon 

részeire vonatkozólag, amelyeket tőlünk most elszakí-
tani akarnak. Kijelentem, hogy előre alávetjük magun-
kat a népszavazás eredményének, bármi legyen is az. 
Természetesen követeljük, hogy a népszavazás olyan 
körülmények között tartassék meg, hogy annak sza-
badsága biztosítva legyen. 

A fák között

A kimondható végtelen
elhozza fényeit
ormáról legmélyére vet
s terében elmerít

A van ami most élhető
ám az oka titok
míg a mennydörgő létezés
időnk hátára dob

Ebből az éje-sötétből
mely arctalan nevet
halvány merülő útjára
lök formát s ad nevet

s a fák között az égre kap
kéken a pillanat
de a lomb szép zöld tüze
őszünkig itt marad

Varga Imre | Felvidék

„

t



L é p c s ő  /  2 0 2 0 /  Te  D e u m10

imalépcső

Magyarország az organikus egység minden feltételével rendelkezik, egyet kivéve, és ez a faji egység. 
De mint az imént mondottam, azok az államok, amelyeket a békeszerződés értelmében Magyar-
ország romjain építenének fel, szintén nem rendelkeznének a faji egységgel – az egység egyetlen 
olyan elvével, amely Magyarországnak nincs meg –, s hozzáteszem, hogy az egység egyetlen alap-
elvével sem fognak bírni. Az alakítandó új államok átvágnák a földrajz természetes határait, meg-
akadályoznák a hasznos belső vándorlást, amely a munkást a kedvezőbb munkaalkalmak felé 
irányítja; megszakítanák a tradíció fonalait, amelyek a századokon át együtt élőket közös menta-
litásban egyesítették, akik ugyanazon eseményeket, ugyanazt a dicsőséget, fejlődést és ugyanazo-
kat a szenvedéseket élték át. Nem jogosult-e tehát a félelmünk, hogy itt az állandóságnak kipró-
bált oszlopa helyett a nyugtalanságnak újabb fészkei fognak keletkezni? 

Nem szabad magunkat illúziókban ringatnunk. Ezeket az új alakulatokat az irredentizmus aknázná 
alá, sokkal veszedelmesebb formában, mint azt egyesek Magyarországon fölfedezni vélték. Ez 
a mozgalom, ha létezett is Magyarországon a műveltebb osztály egy részénél, a nép nagy töme-
geit sohasem hatotta át. Az új alakulatokat azonban oly nemzetek irredentizmusa aknázná alá, 
amelyek nemcsak idegen hatalom uralmát éreznék, de az övékénél alacsonyabb kultúrájú nemzet 
hegemóniáját is. És itt organikus lehetetlenséget kell megállapítanunk. Mindenesetre feltételez-
hetjük, hogy még egy magasabb kulturális fokon álló nemzetiségi kisebbség is képes a hegemónia 
gyakorlására egy alacsonyabb fokon álló többséggel szemben, de hogy egy alacsonyabb kulturális 
fejlettséggel bíró kisebbség vagy egy igen csekély többség hegemóniával bírhasson, elérhesse egy 
magasabb kulturális fokot elért nemzetiség önkéntes alárendelődését és morális asszimilációját, 
ez, Uraim, organikus lehetetlenség. 

„

„

a
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A gyulafehérvári román nagy-

gyűlést 1918. december 1-jén 

tartották; az 1228 küldött 

ekkor szavazta meg azt  

a határozatot, amely kimond-

ta Erdély és az akkori Román 

Királyság egyesülését.  

A deklaráció azonban nem 

lett a román alkotmány része. 

Az új román állam megalkotásának alap-
elveiül, a Nemzetgyűlés kimondja 
a következőket:

1. Teljes [nemzeti] szabadság az összes 
együttlakó népek számára. Minden 
nép saját nyelvén, kebeléből való egyé-
nek által fogja művelni, kormányozni 
magát és törvénykezését ellátni; min-
den nép ama egyének számának ará-
nyában, akik alkotják, meg fogja kapni 
a jogot a Törvényhozó Testületekben és 
az ország kormányzásában való képvi-
seletre.

2. Egyenlő jogok és a felekezeti önkor-
mányzat teljes szabadsága az állam 
összes felekezetei számára.

3. A tiszta népuralomnak megvalósí-
tása a közélet minden terén. Általános, 
közvetlen, egyenlő, titkos, községen-
kénti, aránylagos választójog a községi, 
megyei vagy törvényhozási képviselet 
számára, mindkét nem részére,  
a 21. életévtől kezdve.

4. Tökéletes sajtó-, egyesülési és gyüleke-
zési szabadság; minden emberi gondo-
lat szabad terjeszthetése...

Aki az erdő fáitól,  
a sziklától, a zuhogó 
pataktól és a vándorló 
felhőktől kéri kölcsön  
a gondolatokat,  
az nem is fogy ki  
belőlük soha.

Mikszáth Kálmán |
Felvidék

Uram, olyan egyforma minden szolgád
És oly egyforma minden templomod,
S olyan mindegy, hogy a toronycsúcsokra
Keresztet tűznek-e vagy csillagot.

Uram, én békén hagylak az imámmal,
De Te se kívánj a szívemtől semmit,
Vagyok kopott kőtábla, jaj sok zápor
Mosta le rólam a Te törvényeid.

Uram, teremtők vagyunk mind a ketten,
Amily igaz, hogy a lelkem Te adtad,
Olyan igaz, hogy én formállak Téged
És nincs Uram, én rajtam más hatalmad.

Mégis Uram, míg ringsz egy fűszál selymén,
Amíg sötétlesz mélyén egy örvénynek,
Amíg csillagbetűkbe írva látlak:
Uram, lesz még találkozásom Véled.

Reményik Sándor | Erdély

A Retyezát és a Bukura-tó környéke  

a Pelága-csúcsról. 

Fotó: Jani János

l
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Akácok az őszben

Állnak az akácok bús, bácskai őszben,
kopaszul, szegényen s türelmesen állnak,
szél rázza fejüket, fejsze csap húsukba.
Nincsen épp jó sora az ákácifáknak.

Állnak csendben, árván a csatorna mentén,
állnak szerteszórva a Tisza vidékén,
akác-bánatokról sir zörgő harasztjuk…
Fanyar akácfüstöt fúj a zsellér kémény.

Tölgybe, cserbe, hársba villám csap le néha,
de az erdei fa már tündért is látott!
Ti csak sivár síkot s sáros embert láttok,
aki tépi, töri az árva akácot.

Vártok valamire, bús, árva akácok?
Álmodtok-e néha nagy, zúgó erdőről?
Vagy belenyugodtok a mostoha sorsba,
s nem törődtök véle, a holnap mit őröl?

Mennyi árva akác áll a nagy világban…
Nagy testvéri vággyal gondoltok-e rájok?
Rosszabb, jobb-e sorsuk, milyen az ősz arra?
Tépi őket ott is ember, vihar, átok?

Ne nyögjetek, tarlott, bácskai ákácok,
sáros világtoknak ha nincs fénye, pírja,
lesz azonban ünnep, lesz még egyszer május,
s a sok ákácillat összeborul sírva!

Szenteleky Kornél | Délvidék

Ady Endre | Érmindszent
Apáczai Csere János | Apáca
Áprily Lajos | Brassó
Arany János | Nagyszalonta
Bakfark Bálint |Brassó
Balassi Bálint | Zólyom
Bánffy Miklós gróf | Kolozsvár
Baróti Szabó Dávid | Barót
Bartók Béla | Nagyszentmiklós
Benedek Elek | Kisbacon
Bethlen Miklós | Magyarszentpál
Bod Péter | Felsőcsernáton
Bogáthi Fazekas Miklós | Torda
Bolyai Farkas | Nagyselyk
Bolyai János | Kolozsvár
Bölöni Farkas Sándor | Bölön
Brassai Sámuel | Torockó
Csáth Géza | Szabadka
Cseres Tibor | Gyergyóremete
Csontváry Kosztka Tivadar | Kisszeben
Dohnányi Ernő | Pozsony
Domokos Pál Péter | Csíkvárdotfalva
Dsida Jenő | Szatmárnémeti
Esterházy János | Nyitraújlak
Esterházy Pál | Kismarton
Gulácsy Irén | Lázárföld
Heltai Gáspár | Nagydisznód
Hunyady Sándor | Kolozsvár
Jedlik Ányos | Szímő
Jékely Zoltán | Nagyenyed

Csak az a nemzet  
érdemes jobb sorsra 

és örök életre,  
amely meg tudja 

becsülni nagyjait,  
és amelynek  

mindig szem előtt 
lebeg azok példát 
adó munkássága.

Gróf Esterházy 
János | Felvidék

a
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Ady Endre | Érmindszent
Apáczai Csere János | Apáca
Áprily Lajos | Brassó
Arany János | Nagyszalonta
Bakfark Bálint |Brassó
Balassi Bálint | Zólyom
Bánffy Miklós gróf | Kolozsvár
Baróti Szabó Dávid | Barót
Bartók Béla | Nagyszentmiklós
Benedek Elek | Kisbacon
Bethlen Miklós | Magyarszentpál
Bod Péter | Felsőcsernáton
Bogáthi Fazekas Miklós | Torda
Bolyai Farkas | Nagyselyk
Bolyai János | Kolozsvár
Bölöni Farkas Sándor | Bölön
Brassai Sámuel | Torockó
Csáth Géza | Szabadka
Cseres Tibor | Gyergyóremete
Csontváry Kosztka Tivadar | Kisszeben
Dohnányi Ernő | Pozsony
Domokos Pál Péter | Csíkvárdotfalva
Dsida Jenő | Szatmárnémeti
Esterházy János | Nyitraújlak
Esterházy Pál | Kismarton
Gulácsy Irén | Lázárföld
Heltai Gáspár | Nagydisznód
Hunyady Sándor | Kolozsvár
Jedlik Ányos | Szímő
Jékely Zoltán | Nagyenyed

Jósika Miklós | Torda 
Kaffka Margit | Nagykároly
Kájoni János | Jegenye
Kallós Zoltán | Válaszút
Kányádi Sándor | Nagygalambfalva
Karácsony Benő | Gyulafehérvár
Károli Gáspár | Nagykároly
Kassák Lajos | Érsekújvár
Kazinczy Ferenc | Érsemjén
Kemény Zsigmond | Alvinc
Kempelen Farkas | Pozsony
Kolozsvári Grandpierre Emil | Kolozsvár
Kós Károly | Temesvár
Kosztolányi Dezső | Szabadka
Kölcsey Ferenc | Sződemeter
Kőrösi Csoma Sándor | Csomakőrös 
Kriza János | Nagyajta
Kurtág György | Lugos
László Gyula | Kőhalom
Lászlóffy Aladár | Torda
Ligeti György | Dicsőszentmárton
Liszt Ferenc | Doborján
Madách Imre | Alsósztregova
Makkai Sándor | Nagyenyed
Márai Sándor | Kassa
Márton Áron | Csíkszentdomokos
Mécs László | Hernádszentistván 
Méliusz József | Temesvár
Mikes Kelemen | Zágon
Mikszáth Kálmán | Szklabonya

Misztótfalusi Kis Miklós | Alsó-Misztótfalu
Molter Károly | Óverbász
Nyírő József | Székelyzsombor
Orbán Balázs | Székelylengyelfalva
Orbán György | Marosvásárhely
Páskándi Géza | Szatmárhegy
Pázmány Péter | Nagyszombat
Ravasz László | Bánffyhunyad
Reményik Sándor | Kolozsvár
Reviczky Gyula | Vitfalva
Rimay János | Alsósztregova
Sánta Ferenc | Brassó
Somlyó Zoltán | Alsódomború
Sütő András | Pusztakamarás
Szabó Dezső | Kolozsvár
Székely Bertalan | Kolozsvár
Székely János | Torda
Szenczi Molnár Albert | Szenc
Szervátiusz Jenő | Kolozsvár
Szilágyi Domokos | Nagysomkút
Tamási Áron | Farkaslaka
Teleki Sámuel | Sáromberke
Tinódi Lantos Sebestyén | Vajdahunyad
Tompa Mihály | Rimaszombat
Tóth Árpád | Arad
Wass Albert | Válaszút
Xántus János | Csokonya
Zilahy Lajos | Nagyszalonta
Zrínyi Miklós | Csáktornya
[és így tovább]

n
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Az új magyar kisebbségi értelmiség tudja, 
hogy az a hosszú állóharc, amely végzete 
és sorsa, elsősorban értelem és idegek kér-
dése. Kíváncsiságuk gyakorlati: egyszerre 
ügyelnek Európába és haza, Magyaror-
szágba. Nem várnak csodákat nagyha-
talmaktól, nem kötik sorsuk szekerét 
idegen tengelyekhez. Magyarok akar-
nak maradni, művelt és európai magya-
rok, magyarok akarnak maradni, minden 
becsvágyukkal, érzelmükkel és életlehe-
tőségükkel, a földön, ahol születtek. Tár-
sadalmi eszményüket nem kölcsönzik 
a németektől, de az angoloktól és a franci-
áktól sem. Demokratizmusuk egészséges, 
humanista és polgári...

Márai Sándor | Felvidék

O! Dicsöséges Szeplötelen szép Szüz Mária 
Mennek, Földnek Királyné aszszonya, 
ki az te Híveidet el nem hagyod, s’ meg 
nem utálod, tekíncs kegyessen én-
reám, Oh kegyelmes Aszszonyom, az 
Te gyönyörüséges szemeiddel; és nyer-
jed énnékem Szent Fiad elött vétkeimnek 
bocsánattyát. Hogy az ki a’ Te makula-
nélkül-való fogantatásodat igaz szívböl 
vallom, e’ Világon-való ellenkezö 
dolgaimtól meg-menekedgyem, az 
más Világon pedig néked leg-kissebbik 
szolgád lehessek, s’ Szent Fiadat az Úr 
Jésus Kristust az én meg-Váltó Iste-
nemet Mennyekben dicsőíthessem: ki 
az Atyával, és Szent Lélekkel egy igaz 
Istenségben él, és Uralkodik örökön öröké. 
Amen.

Galántai herceg Esterházy Pál |
Őrvidék

u
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Megtanultam megelégedni azzal, 
amit a sors számomra juttatott: 
az egészséget, a családomat és az 
Úristennek azt a sok-sok szépségét, 
amit az emberek nem tudnak elron-
tani és megcsúfolni, s ami ingyen 
ajándékként jut minden ember-
nek, csak a szemét kell kinyitni 
a látásra, fülét a hallásra és lelkét 
a befogadásra.

Kós Károly | Erdély l
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Körtéren innen és túl
K a r i n t h y  F e r e n c  é j j e l i  s é t á i

Cikkünk szerzője 

művelődéstörténész, 

az MTA doktora, c. egyetemi 

tanár. A berlini Humboldt 

Egyetem, a Zágrábi Egyetem,  

a Károly Egyetem  

és a Varsói Egyetem vendég-

tanára. József Attila-díjas író, 

20 önálló könyve látott 

napvilágot. Az egykori József 

Attila (most Szent Imre) 

Gimnáziumban érettségizett 

1963-ban, szűkebb hazája  

a Szentimreváros.  

Szenvedélye a csavargás  

az Adriától a Balti-tengerig.

Nem hiszem, hogy találhatnánk rajta kívül olyan 
magyar írót, akinek ilyen szoros kapcsolatai 
lettek volna a Szentimrevárossal. Az édesap-
járól elnevezett Verpeléti úton nőtt föl, a Nyu-
gat köréhez tartozók hasonkorú gyerekeivel. 
Jó félévszázaddal később így vallott szűkebb 
pátriájáról: „Nekem persze a legkedvesebbek az 
ifjúkori tájak. A holtág, az a földnyelv a vasúti 
híd alatt, a Ménesi út, a Mányoki út, a Somlói út, 
a Citadella. Meg ez a lapály itt lent, a Badacsonyi 
utca, Tarcali utca vidéke. Nekem akkor kezdődik 
a tél, amikor a Feneketlen-tó befagy. S az hirdeti 

a tavaszt, ha van még rajta jég, de már ráfolyik és 
pocsog az olvadó víz.” Életének túlnyomó részét 
ezen a környéken töltötte. 1945 után, fiatal éve-
iben lakott a Szüret utcában, Kossuth-díja után 
pedig a Ménesi út 71-ben, ahol emléktábla örö-
kíti meg emlékét. 

Sokoldalú írói pályájának számos alkotása – regé-
nyek, színdarabok – játszódik a Gellérthegy 
mellékén. Gyerekkorának világát, a Karinthy-
család mindennapjait ismerhetjük meg a Szel-
lemidézés (1946) című regényéből. A Budapesti 
tavasz (1953) az ostrom idején játszódik csak-
úgy, mint a Gellérthegyi álmok (1970) című szín-
darabja. Mára kissé elfeledett Epepe (1970) című 
regényét mostanában akár profétikusnak érez-
hetjük, hiszen ebben az ellenutópiában a magát 
„haladónak” föltüntető, globalizálódó világ föl-
oldhatatlan dilemmáival nézhetünk szembe. 
A főhős véletlenül egy olyan nagyvárosba 
kerül, ahol érthetetlen nyelvet használnak, az 
identitás alapja csupán a túlélés vágya, és alig 
maradtak már emberi gesztusok. Mintha szö-
ges ellentéte volna ez Lágymányosnak, a barát-
ságos városszéli közegnek, ahol évtizedeken 
át élhetett. „Nem szép vidék, nem is egységes. Ha 
idegenek szemével próbálom nézni, semmi különö-
set nem találnék benne. De aki itt él, annak épp ez 
a sokszínűsége érdekes, vonzó. Periféria volt, falu 
is, város is. Noha Budapest azóta hatalmasat nőtt, 
messze túlnőtt Lágymányoson, ebből a jellegéből 
megőrzött valamit.” – emlékezett.

Nehéz meghatározni annak az írásának a műfa-
ját, amelyben éjjeli bolyongásainak élményeit 

vette sorra. A Lágymányosi éjszakák hét részből 
álló sorozata tekinthető lírai szociográfiának 
az 50-es évek legvégéről, hangulatos, öniró-
niával fűszerezett képek, emlékek és élmé-
nyek összefényképezésével. Ha úgy tetszik, 
egy városrész közérzeti térképe, jól azonosít-
ható pontokkal és idővel. A Ménesi útról indul 
lefelé a Villányi útra, majd tovább: „éjfélig tart 
nyitva a körtéri állóbüfé, más néven Lordok Háza. 
Itt valóban szerények az árak, az esti műszakból 
jövők, meg a magamfajta önkéntes bakterek, aki-
ket orv éji éhségek űznek, 6 forint 30-ért kapnak 

zóna sertéspörköltet.” Láthatjuk a közeli sarki 
presszót, a tér közepén a nyilvános vécé tábláit, 
az egykori Szabadság (később Bartók) mozit, 
a szövetkezeti borkóstolót. Az éjjel nyitva tartó 
éttermeket, a Kis Rablót és a Búsuló Juhászt. 

A látvány a Citadellától természetesen neki is 
elengedhetetlen: „…innen a csúcsról lámpaso-
rokkal kirajzolt térképként látni az egész Lágy-
mányost, az egész várost. Éles, magasba ágas-
kodó S-kanyarjáról ismerni meg a Budaörsi utat… 
kettős, majd a töltésen túl egyszeri sor lámpájá-
ról a Fehérvári utat. Szelíd hajlással görbül a Bar-
tók Béla út, az innenső tetők eltakarják fénycsö-
veit, csak a szemközti házak sárgán megvilágított 
oromzata sejteti ívét.” A bolyongás Kelenföl-
dön, a Bercsényi utcán és a tejüzemen keresztül 
vezet a Kopaszi-gáthoz. A befejező sorok között 
pedig a vallomása: „Ez a holt ág, nekem ez volt 
gyerekkorom ősvize, s bár azóta jártam már a ten-
geren, ha óceánokról olvasok, képzeletem csökö-
nyösen ide szorítja be, e szűk homokos partok közé; 
a távoli, nyüzsgő kikötők, Rio vagy Hongkong is 
mindig újra ez a tenyérnyi öböl, ahol a téli pihenőn 
alig fér el néhány uszály; körötte a kusza külvá-
rosi táj; a fürdőházak, sínek, csúszdák, kémények: 
nekem ez az őshaza.”

 
K i s s  G y.  C s a b a

Jelen írás a szerző „Szentimrevárosi Athenas” cím-
mel indított sorozatának része, amely kerületünk 
irodalomtörténeti múltjáról készít tartalmas pilla-
natfelvételeket.
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