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Kedves olvasó!

A nemzeti tudat egyik fontos alkotóeleme a történelmi eszmélés. Hiányában kérdésessé

válhat a nemzeti közösség megmaradása. Lényeges, hogy a közösség tisztában legyen saját

értékeivel, az idô zajlásában kapaszkodót jelentô, lelki erôt adó eseményekkel, illetve azok

jelentôségével. Az emberiség, valamely nép vagy kisebb nemzeti közösség életében végbe-

menô események sorozata maga a

történelem. Az események mö-

gött azonban mindig emberek áll-

tak és állnak. Amikor azt mondjuk

– és joggal mondhatjuk –, hogy

gazdag és több szakaszában szép

történelme van a magyarságnak,

olyankor azokra is gondolni szok-

tunk, akik az események alakításá-

ban, formálásában kiemelkedtek.

Például nehezen tudunk, vagy ta-

lán nem is szoktunk úgy beszélni

a magyar honfoglalásról, hogy ne

említenénk meg Árpád vezér nevét, vagy ha a keresztény magyar állam alapításáról esik szó,

nem maradhat el Szent István király neve. A Székely himnusz szövegében pedig már eleve

benne van Csaba királyfi. Száguldhatunk gondolatban évszázadokon át a mába, minden kor-

szakban találunk történelmi példaképeket. Akikre felnézünk, és akikre büszkék vagyunk.

Akiknek tetteik éreztetik velünk, hogy jó magyarnak lenni. Ôk azok, akik gyönyörûen

hangzó nyelvünk mellé méltó történelmet faragtak nemzetünknek.

Az Emlékezés Parkja is ezt kívánja szolgálni. Hogy felnézhessünk nagyjainkra, méltón

emlékezzünk példaképeinkre. Évekkel ezelôtt úgy találtuk helyénvalónak, hogy Széke-

lyudvarhely, az ôsi anyaszékváros, legyen hordozója és hirdetôje a megmaradást szolgáló

történelmi tudatnak azáltal, hogy szoborpark létesül benne a város fôterén, a ferencren-
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di mûemléktemplommal szemben. Az elképzelés kivitelezésében az akkori hazai politikai

körülmények is közrejátszottak; folyt a vita az aradi Szabadság-szoborcsoport szabadtéri

visszaállításáról. A kivégzett aradi vértanúk emléke nyomán áll most Székelyudvarhe-

lyen, az Emlékezés parkjában tizenhárom történelmi személyiség mellszobra Csaba 

királyfitól Kós Károlyig.

2004 májusa óta az idô igazolta: nem volt hasztalan a történelem elôtti tisztelgés.

Az udvarhelyiek büszkék a szoborparkra. Minden megmintázott személyiség emléke a

szívekben él. Arra is büszkék a városlakók, hogy az Emlékezés parkjának ünnepélyes

avatásán jelen volt és beszédet mondott Orbán Viktor és Tôkés László.

Szolgáljon emlékeztetôül a szoborpark az utánunk jövô nemzedékeknek! Mert az „itt

voltunk és itt leszünk” tudata megtartó erôként száll majd apáról fiúra. És mert a felej-

tés legjobb ellenszere az emlékezés.

Szász Jenô

Szákelyudvarhely polgármestere
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Az Emlékezés Parkjának születése
Beszélgetés Blaskó János szobrászmûvésszel

A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkja, melyet könyvünk részleteiben és egészében is bemu-

tatni szándékozik, felavatásának pillanatától kezdve nemcsak az udvarhelyi, hanem az egész

erdélyi magyarság, valamint az ide látogató anyaországi magyarok zarándokhelyévé vált.

A Park szobrászi arculatának összehangolását, a szobortalapzatok és feliratok tipográfiai egy-

ségét, valamint a szobrok közül hat munka megalkotását is magára vállaló Blaskó János

szobrászmûvész a megbízás nagyszerûségérôl, a létrehozás gondjairól nem szólalt meg - csak

azután, hogy hatalmas embertömeg örömére felavatták az Emlékezés Parkját.

Az Ô vallomása nélkül nem lenne teljes ez a kis könyv, hiszen a felelôsség hordozója az

alkotók nevében ô volt.

„Eddigi munkásságom legszebb idôszakát éltem át mind a felkérés idején, mind a szobo-

regyüttes (és egyáltalán az Emlékhely) létrehozásának folyamatában. Ma sem tudom el-

dönteni, hogy a fogadtatás az én lelkemben hagyott-e erôteljesebb nyomot, vagy azokéban,

akiknek szántam ezt a munkát. Talán nem is kell ezt eldönteni, hiszen közös élményünk:

az összetartozás megélése hatott át mindônket.

A felkérés 2003 nyarán ért, egy, a polgármester úrral történt személyes találkozásom 

alkalmával. Ô vetette fel, hogy létre kellene hozni egy kis ‚Hôsök Terének’ is beillô szo-

borparkot a Küküllô szálló elôtti füves-fás területen, s hogy vállalkoznék-e a feladatra.

Hatalmas energiákat mozgósított bennem a felkérés. Évek óta vártam a pillanatra, ami-

kor bizonyíthatom, hogy a nyelvi, kulturális és történelmi sors folytán nem tíz, hanem 

tizenöt millió magyar közösségének vagyok a tagja, s hogy én személyesen is felelôsség-

gel tartozom ennek a  közösségnek.

De visszatérve a Park létrehozásának alkotó-szervezô munkálataihoz, szükség volt alkotó-

társakra, akik vállalkoztak a mindig szorító idôben, hogy a rájuk bízott mûveket elkészítik.

Szobrász munkatársaim - Lesenyei Márta, Krisztiáni Sándor és Tóth Emôke - ôszinte lel-

kesedéssel, lelkiismerettel és mûgonddal hozták létre mûveiket, köszönet érte!

Arról, hogy fényes és viharos történelmünk mely személyiségeinek portrészobrai jelen-

jenek meg a parkban, a város döntött.
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Munkatársaim sora azonban szobrász kollégáimmal koránt sem zárul le, hiszen a mûegyüt-

test architekturális egységbe kellett foglalni, mely a környezetbe szervesen illeszkedik. 

Erre a sarkalatosan fontos munkára Heil Tibor építész barátomat kértem fel, akivel végig

egyeztetve alakítottuk ki az Emlékezés Parkja jelenlegi vizuális összhangját. 

Ô vezette az építkezés munkálatait, folyamatos munkakapcsolatban a tibódi és székely-

szentkirályi ácsokkal. A fa munkák kivitelezését László Árpád és Szôke Lajos vezették. 

Magam az udvarhelyi kôfaragóval, Tamás Istvánnal dolgoztam együtt, s a szobrok felállítá-

sának munkálatait is vezettem.

Nagyszerû élmény volt, hogy magyarországi mûvészek és székely mesteremberek az össze-

tartozás tudatában létrehoztak valami fontosat, ami értünk és a jövô generációkért született.

A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkja megszületett. A szobrokat koszorúk, virágok, nemzeti

színû szalagok sokasága díszíti. S mint ha szent helyen járnánk, úgy veszi körül ôket az áhítat.

6
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7

Csaba királyfi

A legkisebb királyfi a mesék világában is az az erô, 

aki megmenti vagy feltámasztja botorul rabságba esett 

vagy „halálnak-halálával” halt bátyjait, hogy

újult erôvel virágozzék fel atyjuk birodalma.
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A magyar történelem gyönyörû mondákat, legendákat ôriz, s nem feledkezik

meg a nép ajkán szóló hagyományokról sem.

E szájhagyomány ôrizte meg szépséges mesekincsünket is évszázadokon át, egészen írá-

sos lejegyzésük idejéig. Valóságtartalmukra csak egyetlen példa: „Túl az Óperencián, az

üveghegyeken is túl.” Ezzel a mondattal kezdôdik sok-sok népmesénk, s ha e mondatot

kevésbé költôien, sôt a pôre valóság nyelvén fogalmazzuk meg, úgy a következôképpen

hangzik: Túl az Ober (obor) Ennsen, az alpokon is túl. Ugyanis az Enns volt a duname-

dence nyugati síkságainak határfolyója s egyben az avar birodalom legnyugatibb határa is.

De fûzzük tovább a mese fonalát: „Túl az Óperencián, az üveghe-

gyeken is túl, élt egy öreg király, kinek három fia volt...”

Piszkosz rétor feljegyzései nyomán tudjuk, hogy 

Attila nagykirálynak három fia volt, s a király

mindig komor tekintete csak akkor derült fel

kissé, ha legkisebb fiára nézett. Mert a re-

gôsök, jósok azt jövendölték neki, hogy ô

lesz méltó követôje, birodalma nagyságá-

nak jövendôbeli záloga.

A legkisebb királyfi a mesék világában

is az az erô, aki megmenti vagy feltá-

masztja botorul rabságba esett vagy „ha-

lálnak-halálával” halt bátyjait, hogy újult

erôvel virágozzék fel atyjuk birodalma.

A Csaba-monda és a népmesék világa között

nehéz nem felfedezni a párhuzamot, sôt itt ér

össze a valóság és a népmese világa.

A monda szerint Attila nagykirályunk legkisebb fia Irnak.

Méltóságnevén Csaba-Kaba, a legkisebb sólyom. Ma úgy mondanánk, a legkisebb kirá-

lyi herceg. Ö vezeti ki háromezer harcosát a vérfürdôbôl, melyet az idôsebb testvérek

egymás elleni, s az áruló segédnépekkel vívott hatalmi harcai generáltak Attila váratlan

halálát követôen. Megmentett népét Csaba letelepíti a Csigla mezején, a két Küküllô
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turul
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közén,akik attól fogva nem hunoknak, ha-

nem székelyeknek mondják magukat. Ô ma-

ga segítségért indul, s a vele tartó harcosok

élén visszatér Közép-ázsiába, az Oxus és

Vaxartes (Ma Amudarja és Szirdarja) közé-

re, Khorezmbe. Ott khorozmin nôt vesz 

feleségül, s ráveszi a hatalmas kiterjedésû

hun birodalom ott élô avar, magyar népeit,

hogy foglalják vissza Attila király birodal-

mának nyugati végvidékét, az elveszett

kárpátmedencét (Mahmud Terdzsüman:

„Taríhi Üngürüsz”). Elôbb Baján avar-hun-

jai érkeznek Csaba királyfi itthon hagyott,

hont ôrzô népének megsegítésére, majd 

Árpád magyari népe véglegesen megcse-

lekszi a hon visszafoglalásának nagy mûvét.

Így dicsôült meg a legkisebb királyfi. 

Olyannyira, hogy ô lett a huntudatú székely-

magyarok megmentôje, aki csillagösvényen

érkezik a Tejútról - melyet a néphit a hadak

útjának is nevez - bajba jutott testvéreinek

megmentésére.

10

tegezt borító aranylemez
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11

Szent László
1040-1095

„Nagy lovon ült a nagy férfi, arca rettentô felség;

Korona volt a fejében sár-aranyból, kôvel ékes;”

„Mert nem volt az földi ember, egy azokból kik most élnek:

Feje fölött szûz alakja, látszott ékes nôszemélynek;”
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agyváradtól, a lovagkirály városától Erdély keleti szegletéig templomi freskók

sora ôrzi a nagy király legendás hôstetteit az ország függetlenségéért, a hatalom

megszilárdításáért. Emberi méltósága abban testesült meg, azáltal lett történelmi állam-

alkotóvá, hogy Vazul unokájaként járt közben István, Imre és Gellért szentté avatásáért.

Tudatos uralkodó volt, aki korát messze megelôzve tette Magyarországot elismert 

középhatalommá. Egyházszervezô, püspökségeket alapító

mûködése a tudomány terjedését, iskolák alapítását

tette lehetôvé, és emelte ôt magát kiemelkedô

személyiséggé a pápaság és a nyugati biro-

dalmak terjeszkedése közepette.

Életét csodák és legendák kísérték, ezek-

nek híre avatta az ôt egyik legismertebb,

legtiszteltebb uralkodóvá. ô volt az elsô

igazi európai magyar államfô, aki diplo-

máciai kapcsolatait Kelettôl Nyugatig gon-

dosan építette elismertté, a maga korában

hatalmassá. Gézával, a testvérével való bujdosá-

saik idején a Duna-kanyar ôserdejében pillantják

meg a históriai csodaszarvast, és László jövendöli bátyjá-

nak: te leszel magyar király! A kunok és a tatárok elsô betörései idején, már a magyar

trón birtokosaként küzd meg a leányrablóval. Menekülésekor meghasad a hegy Tordá-

nál, hogy a király megszabaduljon.

Arany János örökítette meg a csodát elbeszélô költeményében, amikor Székelyföld 

védelmében három évszázaddal halála után megjelent a harcban.

„Nagy lovon ült a nagy férfi, arca rettentô felség;

Korona volt a fejében sár-aranyból, kôvel ékes;”

„Mert nem volt az földi ember, egy azokból kik most élnek:

Feje fölött szûz alakja, látszott ékes nôszemélynek;”

„Igen, vallotta az öreg tatár; az a László gyôzött le minket.”
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N

Nagyváradi
vár
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Mindezek már Nagy Lajos király idejében történtek, de az emlékezet a gyôzelmet a

szent királynak tulajdonította. Az erdélyi Háromszéktôl a Nyugat magyarországi

Velemen át a Felvidéki kis templomokig freskók bizonyítják a nagy király kultuszát, aki

az Árpád-házi uralkodók egyik legkiemelkedôbb személyisége volt. „Uram Isten és

Szent László” – sóhajtozták azóta is sokan Székelyföldön, amikor nagy bajban volt 

Erdély, mert ô, mint végsô földi menedék, ha már nem csatabárddal, de a múlt idézésé-

vel segített, bátorítást, hitet adott. Alig két évtizedes uralkodása alatt az ország tekintélye

megnövekedett, mert nemcsak vitézsége, de bölcsessége is emelte ôt kora történelmé-

nek legmagasabb csúcsára.

14

Szt. László legenda, falkép Székelyderzs 1419
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Hunyadi János
1407-1456

Mint védôje a keresztnek

Megrontója büszke tarnak

Idegen nép hôse is lett

Derék hôse a magyarnak.

Arany János
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mikor földrészünkön délidôben megkondulnak a harangok, sokaknak – különösen

a nagyhatalmú európai országok népei között – már nem jut eszébe, hogy Hunyadi

János „világraszóló” gyôzelmét ünnepeljük. Vigyázzunk, hogy saját hazánkban feledésbe ne

múljék az ország elsô kormányzójának és seregének hôsi tette. Zsigmond király udvarában

kezdte bontakoztatni hadvezéri tehetségét 1437-ig. Kora legjobb zsoldosvezéreinek táborában

tanulta és gyakorolta a hadmûvészetet. Seregének javát válogatott cseh-magyar zsoldosok-

ból, de nagy katonai táborát népi felkelôkbôl szervezte. Ulászló lengyel király választásáért

küzdött, és Garai László seregét Szekszárdnál szétverte.

A király bizalmasaként tanácsadó, és a török határ

védelmének felelôse lett. Történészeink föl-

jegyzik, hogy az elsô csatáját (Mezid bég

ellen) Marosszentimrénél elveszítette

1442. március 18-án. De néhány nap

múltán, március 25-én, sebtében ver-

buvált felkelôivel megsemmisítette

a bég seregét. A törökök ezután 

esküdtek föl rá, hogy legfôbb hadi-

tettük Hunyadi elvesztése legyen.

(Egy ízben Kamonyai Simon alve-

zér páncélt cserélt a fôvezérrel - ô

áldozatául esett a török bosszúnak.)

Hunyadi János élete legfôbb céljá-

nak a török kiszorítását tekintette a

keresztény Európából. Rendre-másra

vezette a csatákat, és mindig gyôzött. 

A híres várnai csatát 1444-ben Ulászló meg-

gondolatlansága miatt veszítette el. Rigómezôrôl Brankovics

György árulása miatt került az áruló vajda fogságába.

Igyekezett az egész Európát mozgósítani az ôsellenség ellen, de sajnos magára maradt. 

Hadikiadásait saját birtokai bevételébôl fedezte. Konstantinápoly elvesztése megrémítette

16

A

Hunyadi
címer

Könyv copy.qxd  11/4/11  10:11  Page 16



Könyv copy.qxd  11/4/11  10:11  Page 17



Európát, de egy új százezres seregért nem áldozott senki, és a török felbátorodva megindult

Nándorfehérvár ellen. Hunyadi saját seregével, Kapisztrán János parasztokból toborzott

kereszteseivel 1456. július 21-22-én a szultán többszörös túlerôben lévô seregét szinte meg-

semmisítette. De a pestis elragadta Európa igaz védelmezôjét. A gyulafehérvári székesegy-

házban nyugszik. Hírét-nevét Mátyás, Kolozsváron született fia emelte a maga tetteivel

együtt a magyar történelem legdicsôségesebb férfiúinak sorába.

18

Nándorfehérvári ütközet
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Fráter György
1482-1551

A török szabadságot ígér a parasztnak 

s ezzel nyeri meg magának, mert 

az elnyomott ember örömest ad hitelt az ilyen szavaknak, 

habár még nagyobb rabságba süllyed
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tesenovic Martinuzzi horvát származású fôpap, hadvezér, diplomata vetette meg

az erdélyi fejedelemség alapjait a legszomorúbb históriai korban. Az ország há-

rom részre szakadt, Buda csellel a szultán hatalmába került. I. Ferdinánd egyetlen célja

az osztrák birodalom egyedüli uralma, Magyarország Bécs alá vetettségének megerôsíté-

se volt. Itt teljesedett be igazán, hogy „Két ellenség a Duna két parton, Kevés annak az

én egy jó kardom”. Török Bálint már Sztambulban raboskodott, Izabella királynô és a

gyermek János Zsigmond királlyá választása, az ország ön-

állóságának kivívása szertefoszlott. Fráter György

mindent megkísérelt, hogy Erdély önállóságá-

val a magyar nemzeti érdekek érvényesül-

jenek Ferdinánd és a szultán ellenében.

Olyan elveket vallott, melyek telje-

sen ellenkeztek kora birtokosainak,

de a hatalmat bitorlóknak a néze-

teivel is. Mintha elôre látott volna

a 19. századba. „Szabadítsa fel a

király a jobbágyságot urai zsarnok-

sága alól. A török szabadságot ígér a

parasztnak, s ezzel nyeri meg magá-

nak, mert az elnyomott ember örö-

mest ad hitelt az ilyen szavaknak, habár

még nagyobb rabságba süllyed. S magunk

vagyunk ennek az okai; mert a pórt annyira el-

nyomtuk, hogy feleségén és édes gyermekein kívül

„édes mindenétôl meg van fosztva”. Természetesen a „barát” levele nem hatotta meg a

királyt. Igaz, megnyerése érdekében a pápánál kieszközölték bíbornokká való kinevezé-

sét. De ô ezt a címet soha nem használta. A kettôs hatalom - Ferdinánd és a szultán - el-

lenében azon munkálkodott (az „egyiket a másikkal” elv alapján), hogy Erdély legyen

szabad, és Magyarországgal egyesülve a törököt szorítsák ki a Kárpátok alól. Sajnos hit-

vány árulók mindig akadtak, mint Pesthi, aki titkára volt. Ô Castaldónál beárulta, hogy a
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barát a törökkel egyezkedik. A király azt üzente Castal-

dónak: „Meg kell elôzni a barátot, s eltenni ôt láb alól s

nem várni a nagy csapást a birodalomra, és az egész ke-

reszténység kárára”. Ezzel együtt a király azt írta Fráter

Györgynek: „Te egymagad állasz jelenleg az egyház férfiai

között, ki karral és tanáccsal oltalmazod a hitetlenek ellen

a kereszténységet”. Közben a gyilkos terv készen volt.

Castaldo, Pallavicini, Ferrari Márk kíséretükkel Alvincra,

Martinuzzi kastélyába belopózkodtak, és a reggeli imádság

közben orvul meggyilkolták Fráter Györgyöt. Hatvan 

napig temetetlenül maradt a holttest, majd a fehérvári

kanonokok elrejtették a maradványokat mindenkinek meg kell halni sírfelirattal. Az or-

gyilkosokat a pápai szentszék felmentette a bûnvád alól.
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Báthory István
1533-1586

„Tárogató harsan, tengernép az utcán

Szentpáli csatából, jô Báthory István.”

Gyulai Pál
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rdély fejedelme, Lengyelország királya befolyásos, hatalmas birtokokkal rendel-

kezô családban született. Apja halála után Várday Pál esztergomi érseknél apró-

doskodott, majd a bécsi udvarba került. Mantovai és padovai tartózkodása alatt ismerke-

dett meg a reneszansz szellemiséggel. 

Kimagasló tehetségét bizonyítja, hogy 23 évesen, 1556-ban az erdélyi nemesek nevében ô

fogadja a hatalom átvételére Erdélybe érkezô Izabella

királynôt, majd annak hadvezéreként vezette

Szatmár védelmét a királyi csapatok ellen.

János Zsigmond erdélyi  fejedelem  kö-

vetekén járt Bécsben, ahol a János

Zsigmond és I. Miksa közötti kiúju-

ló ellentét következtében Miksa

elfogatta, és két éven át ôrizet

alatt tartotta Prágában. A már-

már a közélettôl visszavonuló

Báthoryt 1571-ben az országgyû-

lés Erdély fejedelmévé választotta.

Kemény kézzel lát hozzá a szinte az

anarchia felé sodródó fejedelemség

kormányzásához. Fejedelemsége ide-

jén megerôsödött Erdély gazdasága,

megszilárdult katonai helyzete. Gyulafehér-

vári udvara reneszánsz szellemi központtá lett.

Támogatta a kultúrát, Kolozsvárott akadémiát létesített.

A katolikus hit oszlopaként kapcsolatot tartott a Vatikánnal, és igyekezett a katolikus hit

megbecsülését visszaállítani a protestáns Erdélyben. De annak ellenére, hogy az ellenre-

formáció híve volt, a rendek elôtt esküt tett a vallásszabadság tiszteletben tartására.

Már uralkodása kezdetén felismerte, hogy a Habsburgok és a török birodalom kettôs szorítá-

sában kell politizálnia, az e helyzet adta korlátok és lehetôségek között. A kettôs alávetettség

felismerésével alapozta meg a fejedelemség fennmaradásáig utódainak a politikai alapelveit.

24

E

Báthory
címer

Könyv copy.qxd  11/4/11  10:11  Page 24



Könyv copy.qxd  11/4/11  10:11  Page 25



Egyre erôsödô nemzetközi tekin-

télyét jelzi, hogy a Jagelló ház ki-

halását követôen 1575-ben a len-

gyel nemesség I. Miksa császárral

szemben Báthory Istvánt válasz-

totta Lengyelország királyává. 

A lengyel trón elfoglalása után

sem mondott le az erdélyi fejede-

lemségrôl. Mivel a lengyel ren-

dek feltétele volt, hogy Krakkóba

költözzék, bátyját Kristófot hely-

tartó vajdaként hátrahagyva Len-

gyelországba költözött. Az erdélyi

ügyek intézésére Krakkóban er-

délyi kancelláriát hozott létre.

Lengyel királyként is az erôs köz-

pontosított hatalom kiépítésére

törekedett. A törvények szigorú betartását követelte meg az alkotmányos monarchia 

keretei között. Célja egy Lengyelországot, Litvániát, Erdélyt és Magyarországot magában

foglaló Habsburg és török ellenes államszövetség létrehozása volt, mely korai halála miatt

nem valósulhatott meg.

A magyarok Erdély elsô nagy fejedelmét, a lengyelek egyik legnagyobb királyukat tisz-

telik benne.
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Bethlen Gábor
1580-1629

„A nagy fejedelem”
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urópa megosztva – katolikus-protestáns ellentétek –, véres háborúk, török hó-

dítók. Kiszolgáltatván a pusztulásnak. Diplomáciai és történelmi elôrelátása 

kevés uralkodónak, hadvezérnek volt, de közülük is messze kimagaslott az erdélyi

bölcs és igaz fejedelem, akit az élet tanított meg mindenre. Vigyázzon és ôrködjön,

hogy az utolsó menedék, Erdély, túlélje a veszedelmeket. A harmincéves háború kel-

lôs közepén, amikor Gusztáv Adolf svéd király is a török elleni szövetséget tartotta a

legfontosabb cselekedetnek, a Habsburg királyok kizárólag a protestantizmus üldözé-

sét tekintették „szent feladatnak”.

Bécs hatalmi törekvéseinek elveit a következôkben emlegették az erdélyi gondolkodók:

ígérni mindig, ajándékozni, ha muszáj, megadni soha! Bethlen Gábor ezek ismeretében

építette föl Erdélyt és Magyarországot együtt megôrizni óhajtó terveit, mert úgy tapasztal-

ta: a hatalmak mindig cserben hagynak, csak magad lehetsz országod megmentôje. A szár-

hegyi Lázár-kastélyban, anyai nagybátyjánál kezdte felismerni a politika becstelenségeit,

és 16 éves korában Báthory Zsigmond udvarában már

hadjáratot vezetett a havasalföldi vajda ellen.

Bocskai István fejedelemmé választását ô segí-

tette csellel, majd maga is csatlako-

zott Bocskaihoz, akitôl megta-

nulta, a szegények (a hajdúk),

ha jó vezér alatt szolgálnak,

hazát teremthetnek. Sajnos

megbízott Báthory Gábor-

ban is, aztán megtanulta: az

önzés, nagyravágyás, ke-

gyetlenkedés az ország vesz-

tét okozhatja. Életét kellett

mentenie Báthory bosszúja elôl,

de a történelem igazságtétele lett,

hogy ô kerülhetett a fejedelmi székbe.

Erdély aranykora, emlegetik a krónikaírók
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Bethlen Gábor korát, aki rövid életpályája idején szinte állandó háborúban mindig gyô-

zött, és ôt tekintették a protestáns királyok leghûségesebb és legmegbízhatóbb szövet-

ségesüknek. Mindig Bécs ellen, mindig a szabadságért, soha önmagadért! Diadalmas

gyôzelmei közepett ôt is királlyá választották, de sem a koronát, sem a címet soha nem

fogadta el. Nikolsburgi béke, második bécsi béke, pozsonyi béke: mind-mind az ô 

gyôzelmeinek eredménye, de mindezek a hadjáratok háttérbe szorították egyetlen törek-

vését: Erdélyt megszabadítani a töröktôl!

Életrajzírói megemlékeznek buzgó vallásosságáról, aki életében huszonnyolcszor olvasta

el a Bibliát. Életét irányító mondását feljegyezték: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

Kemény János, az életírója jegyezte föl: „Különös gondja volt az iskolákra, nemzetének

tudományos kiképeztetésére, a fôiskolát gazdagon adományozta, külföldrôl nagyhírû né-

met tanárokat hozott be, s a német egyetemeknél alapítványokat tett magyar ifjak

számára. És Erdély adóját leszállította.” Móricz Zsigmond örökítette meg életét.
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II. Rákóczi Ferenc
1676-1735

Gyôzhetetlen én kôszálom,

Védelmezôm és kôvárom,

a keresztfán drága áron,

Oltalmamat Tôled várom.
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Rákócziak, a Báthoryak, a Zrínyiek vére keveredett ereiben Alig múlt egy éves,

amikor elveszítette édesapját, és tizenkét éves volt, amikor édesanyja mellett

Munkács várában élte át az ostromot. Hiába bízták nevelését (már császári fogságban) 

Kollonich Lipótra, a leghírhedtebb magyargyûlölôre, hiába kényszerítették volna szerzete-

si pályára, Rákóczi nemzetéhez jó és balsorsban hûséges maradt. Egyre jobban tudatosult

benne, hogy a Habsburgok hatalmi berendezkedése elfogadhatatlan Magyarország és 

Erdély számára egyaránt. A rebellis magatartása miatt

bebörtönzött Rákóczi Lengyelországba szö-

kött, ahonnan hazatérve 1703-ban a tisza-

háti felkelôk kérésére, élére állt a

Habsburgok elleni szabadságharcnak. 

Erdélyben is egyre fokozódott a

Habsburg-uralommal szembeni elé-

gedetlenség. 1704 nyarán Rákóczi

Ferencet a gyulafehérvári ország-

gyûlés Erdély fejedelmévé válasz-

totta. II. Rákóczi Ferenc azonban

nem költözhetett Erdélybe, az or-

szág ügyeinek intézését az Erdélyi

Consiliumra bízta. A fejedelem Erdély

államiságát tulajdonképpen a Magyaror-

szággal kötött szövetségben látta biztosí-

tottnak. Az 1705 ôszén tartott szécsényi 

országgyûlésen megalakult a magyaror-szági rendek

konföderációja, s II. Rákóczi Ferencet Magyarország vezérlô

fejedelmé-vé választották. Döntés született arról is, hogy a konföderáció az erdélyi rendek-

kel is szövetséget köt. A tényleges szö-vetséget azonban nem jött létre, mert Erdély jelentôs

része ismét az osztrákok kezére került. A kuruc csapatok azonban hamarosan visszafoglalták

Erdély nagy részét, és Rákóczi mellé álltak, majd 1707. április 5.-én  a marosvásárhelyi or-

szággyûlés kimondta Erdély elszakadását a Habsburgoktól.
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1711-ig az általa irányított és vezetett csaták-ütközetek fényes diadalokat hoztak. Sajnos a

döntô összecsapásokat árulások-ügyetlenségek, képzetlen katonai vezetés miatt rendre

elveszítve, békealkudozásokra kényszerült. A vezérlô fejedelem azonban bízott abban,

hogy a nemzetközi béketárgyalásokon felkarolják Erdély és Magyarország közös ügyét. En-

nek elômozdítására utazott el a fejedelem 1711 elején Lengyelországba. Távolléte alatt Káro-

lyi Sándor kuruc fôparancsnok - háta mögött érezvén a rendek támogatását - 1711. április 30-án

békét kötött Szatmáron a Habsburgokkal. A tárgyalásokon Erdély önállósága szóba sem került. 

Életútját megingathatatlan istenhite kormányozta vezérlô fejedelem korában éppen úgy,

mint a számûzetésben. Emberi alázatáról szól az az ének, amely a történelmi egyházak

összes énekeskönyvében megtalálható. 

Gyôzhetetlen én kôszálom,

Védelmezôm és kôvárom,

a keresztfán drága áron,

Oltalmamat Tôled várom.

Az oltalmazó, vezérlô fejedelem elindult a számûzetésbe, Magyarországon és Erdélyben pe-

dig visszaállt a Habsburg uralom.
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Wesselényi Miklós
1796-1850

A „Sibói Bölény”

„Erényei hangosabbak a zene harsogásánál,

világosabbak a lobogó fáklya fényénél.”
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szobor elôtt megállók a név elolvasása után hogyan is emlékeznek Wesselényi 

Miklósra? Széchenyi István egyik legjobb barátja volt, Kossuth Lajossal együtt került

börtönbe, a híres pesti árvíz embereket mentô hajósa volt, az erdélyi nemesség legnagyobb re-

formkori politikusa. A történelem hôségesebb ismerôi azt is hozzátehetik: a „sibói-bölény”.

Tizenkét évesen lovas dandárt vezényelt, 1817-ben az erdélyi

ínségakció szervezôjeként a politikai élet nyílt terére lépett,

hogy hét év múlva az erdélyi úrbérrendezés országgyûlési

tárgyalását követelô ellenzék tagjaként tegye ismertté

nevét Erdélyben s az országban. Széchenyivel kötött

barátsága európai körútra indítja a két vállalkozó if-

jat, mert a ’gyalogszerrel utazva lát igazán az

ember’ elv alapján azon versengenek, ki

bírja jobban a gyaloglást, ki az éhe-

zést. Wesselényi lábbal, Széchenyi

nélkülözésben volt kitartóbb.

Szomorú, de a baráti szövetség

megszakadt, a radikálisabb

Wesselényi a jobbágyfelszaba-

dítás eszméjének hangoztatá-

sáért, Pozsonyban kônyomda

létesítéséért, Szatmárban prog-

rambeszédeiért – hiába, hogy a

legjobb ügyvédek (Deák, Kölcsey,

Benyovszky Péter) védelmezték - 

három évet kapott, és az embert sorvasztó

homályban súlyos szembajt, amely látásvesztéssel

végzôdött. A jövôt látó, nagy formátumú, képzett tudós, szónok, író úgy érte meg az 1848-as

szabadságharc kitörését, hogy szeme világát veszítve, idegen földön próbálta gyógyíttatni

szörnyû betegségét. Nincs miért keresgetni az okokat, a szabadság eszméjéért fáradozókat

a „kancellária” messze érô keze mindenképen el tudta csöndesíteni.
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Különös, hogy ereje teljében nem féltette magát s az országot a forradalomtól, késôbb 

vakon már intette barátait, ne lépjenek forradalmi térre, mert „a forradalom az a híd,

amelyen keresztül az abszolutizmus visszatérhet.” A fegyverzaj elôl gyógykezelésbe me-

nekült és onnan hazatérôben, 1850-ben már a lerombolt Pesten érte utol a halál. A nem-

zet egyik oszlopa dôlt ki, mondták barátai, követôi, hívei, de ôt a szerencsétlen sorsú

nemzet tragédiája siettette a halálba, amely megváltásul érkezett. Tudós, mezôgazdász,

országépítô volt, nagy kor nagy halottja.
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Bem József
1794-1850

Mi ne gyôznénk, hisz Bem a vezérünk,

A szabadság régi bajnoka!

Bosszúálló fénnyel jár elôttünk

Osztrolenka véres csillaga.

Petôfi Sándor
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forradalmak igazi katonája volt, hazájától Szíriáig olyan katonai pályát futott,

amely egész Európában ismertté tette nevét, hírét. Katonának készült, hadtu-

dományokban jártas vezetônek, mert megérezte, hogy tehetsége, kitartása ezen a téren

érvényesülhet igazán. Természetesen nem a maga dicsôségét kereste, hanem az elnyo-

mottakért, minden szabadságmoz-

galom érvényesüléséért harcolt

teljes életén keresztül.

Magyarországra is a sza-

badság eszméje szólította

már kipróbált katonaként,

hiszen Napóleon ellen

1812-ben, majd az 1830-

31-es lengyel felkelésben

olyan katonai elismerést szer-

zett kiváló tüzértisztként, ami

európai tekintélyt is adott az el-

nyomottak szabadságáért harcoló fiatal

forradalmárnak. Emigrációban járta végig

Európát, könyvet írt a lengyel szabadságharcról.

1848. október 14-én a bécsi forradalomban védôrségi pa-

rancsnokként vezényelte a város védelmét. Bécs eleste után szinte

természetes, hogy hazánkba sietett, ahol Kossuth Lajos december else-

jén az erdélyi hadsereg parancsnokának nevezte ki.

Itt végezte el azt a jelentôségteljes munkát, mely egyszerre védelmi feladat,

hadseregszervezés és felvilágosítás volt: a nemzetiségi béke megteremtése. A de-

mokratikus magyar és román erôk egyesítésén munkálkodott, mert tudta, hogy forra-

dalmakban a népfelkelés kibontakoztatása olyan erôt hordoz, amely közösségben veszi

föl a harcot a közös ellenség ellen. Újjászervezett hadseregével elôbb Erdély északi,

majd déli részét szabadította föl a császári erôktôl. Hadi sikereit a gálfalvi, szelindeki, ví-

zaknai, szászvárosi, piski és szebeni harcok tették emlékezetessé, de a hetvenezres, 
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Erdély ellen irányított orosz erôkkel szemben az erdélyi hadsereg nem volt elég. A segesvá-

ri, illetve temesvári vesztes ütközetek után a forradalmi magyar hadsereg altábornagya el-

hagyta az országot, de a szabadságvágy gondolatát Szíriáig vitte magával, és életét katonaként

végezte fiatalon. Fiam, így nevezte Petôfi Sándort az ô választott segédtisztjét, és eltûnését

soha nem bocsátotta meg magának. Egyek voltak ôk ketten a világszabadság eszméjében.
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Bem tábornok Nagyszeben bevételénél
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Bethlen István
1874-1946

Ô volt, aki IV. Károly második puccskísérletének 

megakadályozása után benyújtotta, 

majd elfogadtatta a Habsburg-ház trónfosztását.
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róf Bethlen István a XX századi magyar politika legeredményesebb nemzeti-

konzervatív politikusa, államférfi, a középkori önálló magyar államiság megszû-

nése után az állami önállóságát 1920-ban visszanyert Magyarország miniszterelnöke 1921

és 1931 közötti idôszakban. 

A régi erdélyi nemesi családból származó Bethlen István 1874 –ben született a Maros-Torda

vármegyei Gernyeszegen. Kilencéves koráig a család mezôsámsondi, gernyeszegi és kolozsvá-

ri kastélyaiban nevelkedik, majd a Monarchia legrangosabb iskolájába, a bécsi Theresianumba

kerül, ahol tíz évig él és kiválóan tanul. Ezt követôen agrártudományi 

valamint állam és jogtudományi tanulmányokat folytat a

pesti illetve angliai egyetemeken, majd hazatér 

Erdélybe és a családi örökség ôt megilletô részén

gazdálkodni kezd, egyidejûleg bekapcsoló-

dik a helyi és országos politikai életbe is.

1901-tôl országgyûlési képviselô, 1907-

tôl tiszteletbeli elnöke a Székely Tár-

saságok Szövetségének, 1914-tôl

1918-ig elnöke az Erdélyi Szövetség-

nek, befolyásos irányítója az 1918-ban

alakult Székely Nemzeti Tanácsnak.

Az impériumváltással menekülni kény-

szerül a román katonaság által felgyújtott

mezôsámsondi birtokáról, elhagyja Erdélyt

és Budapestre költözik, ahonnan hamarosan

szintén menekülnie kell, ezúttal Kun Béláék

kommunista Tanácsköztársasága elôl. Bécsben veze-

tôje a magyarországi kommunista uralom megbuktatásáért 

tevékenykedô Antibolsevista Comiténak. Az országot sorsfordító idôkben lebénító és romba

döntô szélsôséges baloldali politika megbukása utáni a nemzeti-keresztény Horthy rendszer

megszilárdítója, miniszterelnökként nevéhez fûzôdik a történelmi krízishelyzetben juttatott

Magyarország politikai, gazdasági és társadalmi konszolidációja. A politikai konszolidáció kere-
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Bethlen
címer

G
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tében a nagybirtokosság, nagypolgárság

és felsô államhivatalnoki csoportoknak a

magyar nemzeti érdekek jegyében törté-

nô új kompromisszumát hozza létre,

amelybôl a magyarországi baloldalt sem

rekeszti ki. A gazdasági konszolidáció esz-

közei az ország javára felhasznált külföldi

kölcsönök, amelyeket hatékony gazdaság

és vámpolitika illetve pénzügyi politika

kísért. Miniszterelnöksége alatt alakult meg a Magyar Nemzeti Bank, ekkor vezették be a 

magyar gazdaság önerôs fejlôdését segítô új vámrendszert is. A társadalmi konszolidációt nagy-

mértékben Bethlen István szociálpolitikája biztosította: megteremtették a modern társadalom-

biztosítást, bevezették a kötelezô betegségi és baleseti biztosításokat, lényegesen javították a

népegészségügyi és lakáshelyzetet, kiterjesztették a népoktatást és a magyar nemzeti összetar-

tozás jegyében hatékony kultúrpolitikát folytattak. 

Külpolitikájának célja Magyarország nemzetközi elszigeteltségének feloldása, az ellenséges

utódállami érdekszövetség szorításából való kitörés volt, mely célt józan, megfontolt és ered-

ményre vezetô eszközökkel szolgálta. 

Az 1929-33-as gazdasági világválság magyarországi hatásai miatt 1931-ben lemond a minisz-

terelnökségrôl, ám ezt követôen is – felsôházi tagként és Horthy Miklós tanácsadójaként -

meghatározó szereplôje marad a két világháború közötti magyar politikának. A jobboldali és

baloldali szélsôségeket egyaránt elutasította, a magyar termôföld és a földreform kérdését nem

pusztán gazdasági, hanem etnikailag stratégiai kérdésnek tartotta, a tömegtársadalmakra jel-

lemzô tudatbefolyásoló tömegmédia különbözô érdekcsoportokat kiszolgáló hatásai miatt

fenntartásai voltak az általános választójog bevezethetôségével kapcsolatban 

1945-ben a kommunisták kiiktatják a közéletbôl, a bevonuló szovjet csapatok letartóztatják és

elhurcolják, 1946-ban meghal egy moszkvai rabkórházban. 1947-1990 között a közemlékezet-

bôl is kitörlik, személyének és tevékenységének értékelését meghamisítják. 1990 után a még-

is emlékezô és tisztelgô utókor Erdélyben valósítja meg azt, ami Magyarországon még mindig

nem lehetséges: két mellszobrot is emelt gróf Bethlen István miniszterelnöknek.

( Székelyudvarhely- Emlékezés Parkja, 2004 és Gernyeszeg- Református templomkert, 2006) 
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A Gernyeszegi kastély Bethlen István szülôhelye
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Kós Károly
1883-1977

„...és emlékezni fognak rám is

apáimra is az én véreim...”

Könyv copy.qxd  11/4/11  10:11  Page 47



pítész, író, politikus, képzômûvész és akármely téren próbáljuk kiemelni tevé-

kenységét, mindenütt maradandót alkotott Erdély polihisztora, nemzedékek

nagy tanítója. Temesvár-Kolozsvár születésének illetve hazaköltözésének két nevezetes

városa, de Sztambul-Budapest-Sztána - jelölhetünk három másik várost, illetve falut,

ahová kötôdik szerteágazó tevékenysége azokon a városokon kívül, ahol gyönyörû épü-

letekkel gazdagította a kort, a 20. századot.

Templomok, iskolák, mûvelôdési központok bizonyítják azt a kivételes egyéni tehetséget,

amely sajátságos magyar és kóskárolyi, és azt jegyzik egész Európában. A népmûvészet mo-

tívumgazdagsága érvényesül középületeiben

is. Szövetségben a természetféltéssel és a

múlt örökségével, mert ezekbôl ötvözôdött az

egész magyar nemzeti építészet megteremté-

se és az a mindent egybefoglaló alkotóút és

eredmények sora, ami Kós Károlyt európaivá

és nemzetivé egyszerre avatja. Életparancs-

nak tekintette, hogy 1920-ban a budapesti

egyetemen felkínált tanszékvezetést elhárít-

sa és hazatérjen Erdélybe, mert ahogyan kö-

vetôjének, Gy. Szabó Bélának is mondta:

odahaza most nagyobb szükség lesz ránk. 

Folyóiratokat szerkeszt, politikai megbízatá-

sokat vállal az akkor nagy szükségben esz-

mélkedô magyarságért, történelmi drámát,

regényeket ír, és ô az egyik kiáltó szó a hazá-

ban minden akadékoskodások ellenében. 1945 után – annak ellenére, hogy alkotó otthonát,

Sztánát feldúlják-kifosztják, úgy ítéli, nem maradhat tétlen, így bekacsolódik a politikai

életbe is. A Magyar Népi Szövetség megyei elnöke lesz, de vállalja az Erdélyi Magyar 

Gazdasági Egyesület elnöki megbízását is. Korunk, Világosság címû lapok állandó munkatár-

sa, és nyugdíjba vonulása után fôleg irodalommal foglalkozik, de tanít is a Mezôgazdasági

Fôiskolán, természetesen egész Erdély mûvelôdési ügyének elômozdítója. Hazájában az 

48

É

Kós Károly rajza: harangláb Mezôcsáváson
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augusztus 23. érdemrend elsô fokozatával,

Magyarországon a Népköztársaság Zászló-

rendje legmagasabb érdemrendjével tüntetik

ki. Mindennél fontosabbnak tartja a képzômû-

vészeti, irodalmi életben való tevékenységét,

és ô az egyik legnagyobb pártfogója az induló

tehetségeknek, mindenkit igyekszik támo-

gatni, akik felkeresik, és rendszeresen szól a

bajbakerültekért a transzilvanizmus tiszta esz-

méjének legfôbb támogatójaként.

Külön kell méltassuk megjelent munkáit

Hármaskönyv, Kalotaszegi Krónika, majd

külön folyóiratokban egy-egy teljes szám az

ô gyümölcsözô munkálkodásáról mind azt

bizonyítják, hogy a szó milyen hatalmas

fegyver, az írás milyen lenyûgözô erô azok

szolgálatában, akik az elkötelezést vállalják, az életet megalkuvás nélkül akár a hatalom-

mal ellenkezésben is. Hatalmas emberi életkorral megáldottan a tehetség minden isteni

ajándékával, a tálentumok áldott és alázatos gyümölcsöztetésében egy szomorú évszázad

múlásában olyan tiszta eredményekkel élt, melyek csak keveseknek adattak meg. Felne-

velô példa volt és maradt valamennyiünk számára.
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Kós Károly rajza: ketesdi templom
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Nyírô József
1889-1953

„Mindent megemésztô, tiszta, szent ôsi tûz!

Menj át énelôttem, mútasd meg az útat!

Mútasd meg az útat, szólítsd meg az eget!

Szólítsd meg az eget, szólítsd meg az Istent!

Szólítsd meg az Istent, küldené madarát!

Küldené madarát, szárnya árnyékával, hogy hozzád vezessen”
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rodalomtörténészeink párban Tamási Áronnal együtt szokták emlegetni és idézni a

székely emberek pásztorainak, hegylakóinak, a hétköznapi szegények csodálatos

életû alakjairól híressé vált írót, de hiszen feltûnésük, az irodalomban betöltött szerepük

olyannyira rokon, hogy a kettôs figyelmet a rokon szerepet betöltôk úgy is megérdemlik.

Nyírô élete nagyon sok emberi próbákkal kísért volt, mert gyakorló lelkész és lapalapító új-

ságíró, de gazdálkodó és könyvkiadó mind-mind volt az élet során, mégis az író maradt meg

igazán, aki szívvel és ésszel vállalta föl egyszerre szûkebb ha-

zája népének sorsát bemutató életutait.

Kétségtelen, hogy Az emberek a havason címû

Erdélyben forgatott, a sorban legragyogóbb

utat bejáró filmalkotás alakjait Nyírô József

elbeszéléseibôl válogatta a rendezô. Így a

Jézusfaragó ember, a Kopjafák, Úz Bence,

Az én népem voltak a példák, amelybôl

elkészült a forgatókönyv, majd Szôts

István rendezésében az alkotás. Nyírô

hôsei voltak a szereplôk, és a csíksom-

lyói búcsú, ami egyre jelentôsebb ese-

mény Erdély életében, központi ese-

mény lesz a filmdrámában is.

Az író élete, ahogyan jeleztük, elég válto-

zatos életvállalás, ami a budapesti Magyar Erô

címû lap szerkesztôségétôl a Madridba emigrálá-

sig tartott. Mint oly számosaknak, az író útja is a mene-

külésig tartott, és a hányt-vetettség Amerikáig kísérte, ahol Clevelandben alapító elnö-

ke lett a Kossuth Lajos kiadónak. A Székelyzsomborba, a szülôföldre vivô utak végleg

bezáródtak, de az élmények, az emlékezet hûségesen felidézte azokat, akikért addig ke-

veset szóltak, a székelység szegényeit.

Az elmúlt század minden megpróbáltatásaival együtt olyan irodalmi mûveket hagyott az

utódokra, melyekben két háború szenvedéseinek summája is megtalálható, hiszen a szülô-
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Kós Károly
rajza
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földtôl való örök eltávolodás és elzárkóztatás egyéni szenvedések legkegyetlenebb valósá-

ga, amelyet megélni mindennapos fájdalom. Ilyen lélektani megterheltetés mellett mindig

nehezebben lehet alkotni, mindig fájdalmasabb, hogy nem térhet vissza valaki a helyszín-

re, hogy találkozhassék élôben az ihletett írásokban megfogalmazottakkal, a sorsot hordozó

hétköznapi hôsökkel, a legkedvesebb ismerôsökkel. A földrajzi távolság leküzdhetetlensé-

ge fájóbb és mardosóbb mindennél, mert gyarló emberi intézkedések miatt nem lehet 

átlépni a megmagyarázhatatlan határokat.

Vigasztalás abban található, hogy újra indultak a könyvkiadások és egy nemzedék számá-

ra megteremtôdött, hogy olvashatja az írói üzeneteket.

De vajon olvassák-e az örökbe hagyott mûveket?

Ez már az utókor felelôssége.
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Kós Károly rajza: kalotaszegi ház
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Vándor székely
hazatalál

„És lészen csillagfordulás megint

És miként hirdeti a Biblia:

Megméretik az embernek fia

S ki mint vetett, azonképpen arat.

Mert elfut a víz és csak a kô marad,

De a kô marad.”
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szoborpark egyik lakója egyszerre sok-sok névtelen, elszakadt, világba sodródott

hazabeli székely megtestesítôje, mert azokat eleveníti, akik nem kalandvágyból, de

kényszerbôl vágtak neki az ismeretlennek. Sokszor volt ezen a darab földön az éhínség is a

nagy ok, amiért vándorbotra szorult a szegény, még többször az igaztalan megpróbáltatások

miatt választották a menekülést az itt élôk legjobbjai is.

Aztán elsô világháború, majd második, mindkettô a megpróbáltatások igáját nehezítette nem-

zedékek vállaira, és megélhetésért-munkáért seregesen indultak kívül a Kárpátokra városokat,

gyárakat építeni, mert a székely emberek munkaereje mindenütt megbecsült lett. Hívogatta

ôket az „új világ” is, Amerikáig is eljutott közülük sok kenyérkeresô, akik egyértelmûen azzal

vágtak neki az óceáni útnak: ha megkerestem az élhetésre szükségeset, visszatérek, mert ez a

hazám! Allegorikus emlékmû a szomorú vándorokra emlékeztetô alkotás, egyben a hit tanúsá-

ga, hiszen az esztendônként ismétlôdô világraszóló búcsújárás énekében ott van a vigasztaló ige:

Vándor fecske hazatalál, édesanyja fészkére száll!

Hazajöttünk megáldotta Csíksomlyói Szûz Mária.

Úgy tartják sokan, ez a szent ének az igazi székely himnusz, a világvándor, világhírt megért

zeneszerzô, Bartók Béla hangszerelésében Este a székelyeknél címet adottan olykor több

százezer hívô ajkán ezek a hangok, ezek a szavak zendülnek a hazaérkezés szimbólumaként.

Aztán ne feledjük, a szobor szótlan vallomásában annak a vándornak a vágya is benne van,

aki üzente a világnak, hogy figyeljenek, mert „a víz szalad, de a kô marad.”

Székelyudvarhely szoborkertjében az ezerévbôl ott találhatók az emlékezetvigyázók, nem az

ôsi és hôsi múlt legnagyobbjai, de áldozatvállalásból a legkiemelkedôbbek, nélkülük szegé-

nyebbek volnánk, sôt nem is lennénk. Nemcsak hazát alapoztak, de életük árán védelmez-

ték egyetemesen Erdély lakóit. Megmaradásunkért helyükön tették, amit tehettek, nem kö-

szönetet vártak cserébe, mindössze megbecsülést, emlékezetet. ôk tizenhárman.

Látogató, ha erre jársz, tégy egy-egy szál virágot önmagadért, a kert lakóinak emlegetésére,

mert a hétköznapi történelem megbecsülôi nem üres szavak formálói, hanem azok, akiket

tettekre indít a példa, és akik nem felejtik az elôdöket, mert a mindenkori jelen az áldoza-

tot adóknak köszönhetô.
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Az alkotók
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Blaskó János
szobrász

1959-63: Képzô- és Iparmûvészeti Gimnázium,

mestere: Somogyi József, 1964-71: Magyar Képzô-

mûvészeti Fôiskola, mestere: Mikus Sándor. 1972-

75 között: Derkovits-ösztöndíj; 1972: a Fiatal Mû-

vészek Stúdiója kiállításán a Mûvészeti Alap díja;

1973-88 között: Váci Tárlat, szobrászati díjak;

1979: Eger, szobrászati fôdíj; 1988: Budapest, XIII. kerületi Képzômûvészek Tárlata, a ke-

rületi tanács díja. 1969 óta kiállító mûvész. 1973 és 1988 között Vácott élt, 1988-tól Buda-

pesten és Zsennyén dolgozik. 1993 óta a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fô-

iskola szobrász-tanára.

Mesterei: Somogyi József, Mikus Sándor.

Köztéri mûvei

• Petôfi-portré (bronz, 1972, Vác,)

• 900 éves-emlékkô (mészkô, ólom, 1975, Vác)

• Gábor József-portrédombormû (vörösréz, 1975, Vác, Gábor József Általános Iskola)

• Táncolók (süttôi mészkô, 1976, Verôcemaros)

• A mi világunkért (vörösréz, 1978, Vác, Hajós Alfréd Úttörôház)

• Emberpár (bronz, süttôi mészkô, 1980, Vác, Madách Imre Mûvelôdési Központ)

• Figurális dombormû (bronz, 1980, Erdôkertes, Egészségház)

• Bartók-dombormû (bronz, gránit, 1981, Vác, Zeneiskola)

• Petôfi (bronz, 1983, Budapest-Csepel, Petôfi tér)

• Család (andezit, bronz, 1983, Erdôkertes)

• Fogathajtó VB-fogadóplasztika (fa, bronz, 1984, Szilvásvárad, Lovarda)

• Juhász Gyula-mellszobor (bronz, süttôi mészkô, 1984, Vác, Általános Iskola)

• Erkel Ferenc (bronz, andezit, 1986, Gödöllô)

• Virágok (1987, Vác - megsemmisült)

• II. világháborús emlékmû (bronz, süttôi mészkô, 1988, Fülöpszállás)
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• Bolyai János-mellszobor (bronz, 1989, Budapest, Katonai Mûszaki Fôiskola)

• Homlokzati felirat (vörösrézlemez-domborítás, 1990, Budapest, Varga Gyula park)

• Emlékmû (bronz, mészkô, 1990, Szent Lóránt)

• Portré (vörösréz, 1991, Nizza)

• II. világháborús emlékmû (márvány, 1991, Sajómercse, Népház)

• I. és II. világháborús emlékmû (vakolt téglaarchitektúra, bronz, 1992, Rábatöttös)

• Turul madár (bronz, 1992, Sajómercse)

• I. és II. világháborús emlékmû (vakolt téglaarchitektúra, bronz, 1992, Sorkifalud)

• Krisztus (bronz, 1993, Gyulafirátót, Golgota)

• Korpusz (bronz, 1994, Rábatöttös)

• II. világháborús emlékmû (bronz, mészkô, 1995, Tát)

• Békássy Ferenc költô emlékére (architektúra, bronz, 1996, Zsennye, Kastély)

• Napba öltözött asszonyok (kerámia, Szombathely, 1999)

• Az Év Egri Szôlésze, Borásza vándordíjak (bronz, 1999)

• Millenniumi Emlékmû. (Süttôi mészkô, bronz, 1999, Rábatöttös)

• I. Géza király. (bronz, 2000. Vác.)

• Rumi Rajki István szobrász porrtréja. (mészkô, bronz, 2000, Rum)

• Berzsenyi kút. (bronz, gránit, 2001, Egyházashetye)

• Millenniumi Emlékmû. (tölgyfa, bronz, 2001, Gutaháza)

• Zimándi Ignác portré. (süttôi mészkô, 2001, Törökbálint)

• Millenniumi emléktábla. (bronz, 2001, Szombathely)

• Millenniumi Emlékmû. (bronz, mészkô, 2002, Sorkifalud)

• Kós Károly portré. (bronz, andezit, 2003, Székelyudvarhely)

• Soó Rezsô dombormû (bronz, gránit, 2003, Székelyudvarhely)

• Emlékezés Parkja szobrászati arculatának és hat szobrának megalkotása. Csaba királyfi,

Szt László király, Bethlen Gábor, Nyírô József, Bethlen István, Vándor székely (2004)

• Gr. Czegei Wass Albert. (bronz, süttôi mészkô, 2005, Solymár)

• Csaba királyfi. (süttôi mészkô, bronz, 2006, Zalaegerszeg)

• A szombathelyi Fô tér díszkútja és szobrai. (bronz, gránit, 2006)

• „A homoródalmási székely hôsök emlékére”. (2006, Homoródalmás)

• Gr. Bethlen István. (bronz, andezit, 2006, Gernyeszeg)
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Heil Tibor
építész

született: 1963-ban Kaposváron a középiskolát

Pécsen végezte 1988-ban diplomázott az Ybl

Miklós Mûszaki Fôiskola

munkahelyek :

• 1983-84 Somogyterv

Mesterek:

Kampis Miklós

Lôrincz Ferenc

Dr L. Szabó Tünde

• 1987 Külsôs tanonc a Makóna Kisszövetkezetben

• 1988 Felvételt nyert a Makónába. Mester: Nagy Ervin

• 1990 Kupola Építész Kft. Mester: Nagy Ervin

• 1993 Kvadrum Építész Kft tag és tulajdonostárs

• 2000-2003 Leányfalui fôépítész

fontosabb középületek :

• Csengeri Egészségház 1992

• Csengeri Polgármesteri Hivata 1993

• Bp VIII. ker. Horváth M. tér mögötti terület rendezése és vázlattervei 1999-2000

• VIII. ker. Corvin mögötti terület vázlattervei 2000

• Hajógyári szigeti „Tündérkerti” pavilon 2001

• Borgátai Gyógyfürdô 2002

• Balatonkenese Yacht Club 2003

• Balassagyarmat 31 lakásos társasház, étterem, sörözô, üzlete 2003-200

• Nagymaros, Fô térhez kapcsolódó területek komplex 2006

környezetrendezési terve

• Székelyudvarhely Emlékezés Parkja
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Lesenyei Márta
szobrász

A Dési Huber Körben, Gyenes Tamásnál kezdte ta-

nulmányait. A Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán

Szabó Iván és Pátzay Pál, Beck András, Kisfaludi

Strobl Zsigmond tanítványa 1949-1954 között. 

A 80-as évektôl Zsennyén él. A zsennyei mûvész-

telep állandó résztvevôje. 1955: Fôvárosi díszkút-

pályázat II. díja; 1957: Munkácsy-díj; 1959: Világifjúsági Találkozó-díj, II. díj (Bécs); 1967:

Országos Kisplasztikai Biennálé, II. díj; 1972: Miskolci Nagydíj; 1976: érdemes mûvész.

Korai mûvei anya-gyermek, nôábrázolások. Jelentôs 1978-ban készített fülkeszobor-soroza-

ta, több vallásos témájú mûvel. A 80-as évek végétôl több egyházi megrendelésnek tesz ele-

get, férjével, Kiss Sándorral együtt készíti a templombelsôk szobrait, oltárait.

Mesterei: Gyenes Tamás, Szabó Iván, Pátzay Pál, Beck András, Kisfaludi Strobl Zsigmond

Köztéri mûvei

• Ülô figura (alumínium, kô, 1965, Sopron)

• Leány libával (mészkô szobor, 1954, Hódmezôvásárhely)

• Tündér Ilona (kô, 1954, Miskolc)

• Tavasz, Nyár, O˝sz, Tél (terrakotta, 1959, Pécs-Uránváros)

• Tornászok (terrakotta, 1958, Székesfehérvár)

• Táncoló lányok (bronzszobor, 1960, Debrecen, Mártontelepi Iskola)

• Furulyázó fiú (bronzszobor, 1964, Debreceni Agrártudományi Egyetem)

• Ülô figura (alumínium, kô, 1965, Sopron)

• Játszó gyerekek (bronzszobor, 1965, Komárom, gyermekváros)

• Anya gyerekkel (haraszti kôszobor, 1968, Gyöngyös, lakótelep)

• Királyanya (bronzszobor, 1968-1971, Szilágyi Erzsébet fasor)

• Vitorlás (bronzszobor, 1970, Balatonboglár, üdülô)

• Napba nézô (mészkô faragás, 1970, Salgótarján, Pécskô üzletház)
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• Kazinczy (bronz mellszobor, 1971, Gyôr, Kazinczy Gimnázium)

• Óvodások (haraszti kô szobor, 1972, Felsôpetény, gyermekotthon)

• Ferenczy Noémi síremléke (bronzszobor, 1973, Kerepesi úti temetô)

• Felszabadulási emlékmû (bronz, 1973, Derecske)

• Berény Róbert síremléke (bronz-kô, 1975, Farkasréti temetô)

• Három tavasz (bronzszobor, 1975, Kiskôrös, Fô tér)

• Tar István-síremlék (mészkô szobor, 1977, Farkasréti temetô)

• kútplasztika (bronz, 1977, Balatonszemes, Minisztertanács-üdülô)

• Szt. György (bronzszobor, 1978, Mosdós, Gyermek Tüdôintézet)

• Anya gyerekével (mészkô, 1979, Ózd)

• Békésy György (bronz portrédombormû, 1979, Budapest, Posta Kísérleti Intézet)

• Lovacska (fenyôfa, 1979, Budapest, Margitsziget, elpusztult)

• Bartók Béla (bronz mellszobor, 1981, Iregszemcse)

• Várvédôk (bronzrelief, 1982, Kôszeg, Jurisics-vár)

• Gyógyítás (bronzrelief, 1982, Kecskemét, megyei kórház)

• Rózsakert (bronz- és kôszobor, 1984, Siófok, áll. gazdaság)

• Kilátókô (budakalászi mészkô-bronz szobor, 1984, Gellért-hegy)

• Hámán Kató (bronz portrédombormû, 1984, Szombathely, Hámán Kató leánykollégium)

• dr. Bartucz Lajos (bronz emléktábla, 1985, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem)

• Fürdô gyerek (kô-bronz szobor, 1985, Balatonszemes, kemping)

• I. Béla király (bronz, 1986, Szekszárd)

• fríz (dombormû, 1987, Szombathely)

• Flóra (bronzszobor, 1988, Szombathely, Köjál)

• Szily János (bronz dombormû, 1990, Szombathely, Püspökvár)

• Dukai Takács Judit (bronz dombormû, 1990, Sopron)

• Haranghy László (bronz dombormû, 1990, Semmelweis Orvostudományi Egyetem)

• dr. Batthyány-Strattmann László (bronzszobor, 1990, Körmend)

• II. világháborús emlék (bronz-kô plasztika, 1990, Gerse)

• 14 stáció (bronz dombormûvek, 1991, Csörötnek, római katolikus templom)

• Krisztus (bronzszobor, uo.)

• II. világháborús emlékmû (kô-bronz dombormû, 1992, Telekes)
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• Szt. László-oltár dombormûvei (bronzreliefek, 1992, Rum, római katolikus templom)

• Angyali üdvözlet (bronz dombormû, 1992, Csörötnek, római katolikus templom)

• II. világháborús emlékmû (kô, bronz, 1993, Nyôgér)

• Eötvös József (bronzportré, 1993, Szombathely)

• Hunyadi János (bronz portrészobor, 1994, Szombathely, Általános Iskola)

• Szent Erzsébet (cseresznyefa, 1995, Monostorapáti, Szent Erzsébet-templom)

• II. világháborús emlékmû (1998, Jánosháza).

• Keresztút. Oltár plasztika. Faragott ajtó. (Hittudományi Fôiskola, Veszprém, 1999)

• Szt István. (2000, Vashosszúfalu)

• István felajálnja a koronát. (2000, Pásztó)

• István és Gizella. (2000, Körmend)

• IV. Béla. (2000, Borgáta)

• Szt István portré. (2002, Kisbabot)

• „Bibliafordító” relief. (2002, Devecser)

• Gárdonyi Géza relief. (2002, Devecser)

• IV. Béla. (2003, Olaszfa)

• Mindszenty relief. (2004, Szombathely)

• Emlékezés Parkja. Hunyadi János, Kós Károly. (2004)

• Bódi M. portré. (2005, Litér)

• Orvosportrék. (2005, Szombathely. Kórház)
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Tóth Emôke
szobrász

1960-62: kirakatrendezô-dekoratôr szakiskola. 

A szobrászatot férjétôl, Kiss Kovács Gyula szob-

rászmûvésztôl tanulta. A Szombathelyi Rumi

Rajki István mûpártoló Kör elnöke.

Mesterei: Kiss Kovács Gyula.

Köztéri mûvei

• díszkút (kô, bronz, 1984, Marcali)

• díszkút (kô, bronz, 1985, Paks)

• Gosztonyi János-síremlék (mészkô, 1986, Celldömölk)

• Hild-érem felnagyítása 1 m átmérôre (bronz, 1988, Sárvár, Nádasdy-kastély)

• Garasin Rudolf (bronz, kô, 1988, Szombathely, Helyôrségi Klub)

• Hild József (bronz dombormû, 1989, Mosonmagyaróvár)

• Hunyadi Mátyás (mellszobor, kô, bronz, 1989, Szabadszállás)

• II. világháborús emlékmû (kô, bronz, 1990, Marcali)

• I. világháborús emlékmû (bazalt, 1992, Celldömölk-Alsóság)

• 1848-as emléktábla (mészkô, 1993, Marcali)

• Hollósy Simon (bronz mellszobor, 1992, Técsô)

• Báthory István (bronz dombormû, 1994, Técsô)

• Antall József emlékmû. (1999, Jánosháza)

• Széchenyi István mellszobra. (2000, Vasvár)

• Szt. Domonkos Emlékfal. (2001, Vasvár)

• Széll Kálmán mellszobra. (2002, Szentgothárd)

• Emlékezés Parkja. Székelyudvarhely. Fráter György, Wesselényi Miklós portré. (2004)
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Krisztiáni Sándor
szobrász

1975. július 7-én született Budapesten. Érettségi

vizsgát a Madách Imre Gimnáziumban tett. 1993-

ban a Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fôiskolára

nyert felvételt. 1966-ban a Magyar Képzômûvészeti

Egyetem, kôszobrász restaurátor szakának lett hallga-

tója. Jelenleg a Képzômûvészeti Egyetem elôkészítô

programjában tanít anatómiát, rajzot és mintázást. 2003-tól az Anatómia tanszék tanársegédje.

Mesterei: Blaskó János, Bányai József, Mihály Gábor, Rátonyi József, Szabó Péter, Kiss Tibor

Köztéri mûvei

• Gróf Batthyány Kázmér mellszobra (bronz, 1998, Külügyminisztérium aulája)

• Gróf Batthyány Kázmér mellszobra (bronz, 1998, Kisbér)

• Perényi Péter Nádor mellszobra (márvány, 2000, Siklós)

• Szent István szobra (bronz-mûkô, Apát-újfalu, 2001, Szlovákia)

• Gróf Széchenyi István mellszobra (bronz, 2002, Kisbér)

• 6 db dombormû az FTC edzôpályáinál a névadókról (bronz, 2002)

• Sebesség dombormû (bronz, 2002, Hungaroring)

• Emerson Fittipaldi mellszobra (bronz, 2002, Hungaroring)

• B. Eccleston mellszobra (bronz, 2002, Hungaroring)

• II. Rákóczi Ferenc dombormûve (bronz, 2004, Balatonvilágos)

• Bem tábornok mellszobra (bronz, 2004, Székelyudvarhely)

• II. Rákóczi Ferenc mellszobra (bronz, 2004, Székelyudvarhely)

• Báthory István mellszobra (bronz, 2004, Székelyudvarhely)

• Szent Orbán szobra (2004, Szlovákia)

• II. Rákóczi Ferenc dombormûve (bronz, 2004, Szentegyháza)

• Nagy László szobra (bronz, 2005, Vésztô-mágor)

• A fájdalmas rózsafûzér titkainak dombormû-sorozata (bronz, 2006, Budapest)
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Utószó

Csaba királyfitól az Amerikáig bujdosott magyarokat megidézô történelmet hordozó érc-

be formált alkotások az Emlékezet Parkjában Székelyudvarhelyen soha sincsenek friss

virágok nélkül. Hazaiak, szomszéd országbeli látogatók mind úgy érkeznek, hogy ezt a

különleges „kertet” egy város közepén felkeressék az emlékezet megújításáért, egyben

tiszteletadásért, amiért csak dicséret illetheti az itteni irányítókat. Tizenhárom szobor-

ban a magyar történelem itt ôrzi azokat az országjobbítókat, akik életüket szolgálatnak

szentelték. Királyok, fejedelmek, hadvezérek, írók-költôk-politikusok, akik ott találha-

tók a história fényes és árnyalt lapjain, de közös törekvéseik abban azonosak, hogy az or-

szág elômozdításában az emberek érdekében munkálkodtak.

Nemcsak Erdélyért, Magyarországért, de minden itt élt emberért, hiszen a történelem

nem válogatja külön az embert az embertôl, és a kisebb közösségek ugyanúgy e világ-

egyetem tökéletesedésén fáradoznak, mint az országos-helyi-személyi megnyilatkozá-

sok, ezért minden felidézés annak kiteljesedése, ami a köszönetben található. ôk voltak,

alkottak, ôk mozdították maguk alatt a földet, a hazát, a világrészt, és tetteik megvilágo-

sodnak fennmaradt eredményeikben.

Nem a fényes dicsôség felmagasztalása ez a városkerti szoboregyüttes, hanem fejezete-

ket hordoznak az ezer évbôl, példát sugároznak az élôkre helytállásból, tisztességbôl, be-

csületbôl. Erényük a szolgálat volt, melyért ha kellett, feláldozták javaikat, odaadták kí-

nált lehetôségeiket, teljességben életüket, mert a történelem mindig áldozatokat is kí-

vánt. Lehetett volna tovább sokasítani históriai személyekkel a sort, de ebben a váloga-

tásban az érvényesült, hogy a Bihari-havasoktól a Fekete-ügy völgyéig található kiemel-

kedett nagyságok legjellemzôbb személyiségei szólaljanak hozzánk, amikor megállunk

elôttük tisztességet tenni.

„A jelen csak úgy hordoz áldást, ha nem feledjük a múltat.”

Fábián Gyula

68

Könyv copy.qxd  11/4/11  10:11  Page 68


