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Pécsi L. Dániel jelképművész, tárgyrestaurátor, villa-
mos üzemmérnök, műtárgykörnyezeti mérnök, mar-
keting kommunikációs menedzser 1951-ben született
Dorogon. Munkahelyei voltak: ERŐTERV, ALUTERV,
Múzeumi Restaurátor- és Módszertani Központ, MTA
Zenetudományi Intézet, Budapesti Elektromos Művek
Rt. Az Ars Hungarica Bt. alapítója. Vezetője az Óbudai
Bartók Béla Hanglemezklubnak (1975), kezdeménye-
zője és irányítója az Esztergomi Balassa Bálint
Közművelődési és Hanglemez Klubnak (1978),
főszervezője a Balassa Bálint Fesztiválnak (1979), az
Esztergomi Históriások Hagyományőrző Napok rendez-
vényének (1980–1985). Aktív szervezője a Mária Valéria
Hídbizottságnak (1980-2000), 1989-ben szervezője a II.,
1996-ban és 2000-ben jelkép- és arculattervezője a
Magyar Reformátusok III. és IV. Világ találkozójának.
1980 és 1985 között irányítja azt a szakmai bizottsá-
got, melynek feladata felmérni a magyar koronázási
jelvények, elsősorban a palást műtárgykörnyezetét.
Az azóta hagyománnyá vált dorogi Megbékélés
Napja rendezvénysorozat egyik kezdeményezője és
főszervezője 1993 és 1995 között. 1993-ban kezde-
ményezője és megvalósítója a Dorogi Hűség nyilat -
kozat Emlékmű és az 1956-os Emlékkő felállításának.
1994-ben főszervezője II. Alekszij patriarcha magyar-
országi látogatásának. 1996-tól foglalkozik hivatás-
szerűen a Kárpát-medencei egyházak, települések,
oktatási intézmények, civil szervezetek jelképeinek
tervezésével, kivitelezésével. Bár sem iparművészeti,
sem képzőművészeti végzettsége nincsen, 2007-ben
felvették a Magyar Alkotóművészek Országos Egye -
sületének grafikai tagozatába.
Dr. Kukorelli István jogtudós, volt alkotmánybíró –
többek közt – e szavakkal nyitotta meg 2006-ban
a művész párkányi kiállítását: „Pécsi L. Dániel kitűnő
heraldikus. Művei üzenetértékűek, közérthetőek,
beszélnek. A meghívóiban szerényen ő csak jel-
képtervezőnek tekinti önmagát. Én rendre, most is
címerművészként köszöntöm.”

– Ön dorogi születésű, régóta Óbudán él, de még
mindig ezer szállal kötődik Komárom–Esztergom
megyéhez.
– Dorogon jártam általános iskolába, oda, ahová
Grosics Gyula is. A legendás Aranycsapatból már
csak ketten élnek, s mindketten dorogi kötődésűek.
Grosics Dorogon született és édesanyám osztály-
társa volt. Buzánszky Jenő pedig 1947-től él a város-
ban. Mindkettőjükkel nagyon jó barátságot ápolok.
Grosics már Budapesten él, de sűrűn megfordul
Dorogon. Legutóbb közösen azon a jeles esemé-
nyen vettünk részt, mikor a Petőfi Sándor Általános
Iskolában ünnepélyes keretek közt felavatták az
általam tervezett jelképeket, a címert és a zászlót.
Akkor még élt közös tanárunk, Döbrössy József, és
92 évesen ő volt a rendezvényen a zászlótartó.
– Több dorogi emlékmű kötődik az ön nevéhez.
– Pontosabban három. Ebből kettő az ötletem és
ügybuzgalmam alapján létesült: a Dorogi Hűség -
nyilatkozat Emlékműve és az 1956-os Emlékkő.
A Megbékélés Napjára készült még egy emlékmű,
aminek a stilizált alakjai adták nekem azt az ötletet,
hogy a győzelem helyett a Megbékélés Napját
ünnepeljük májusban. Úgy gondoltam, ne mások
győzelmének örvendjünk, hanem zárjuk le a múltat
úgy, hogy mi megkövetjük azokat, akik ellen vét-
keztünk, de azt is elvárjuk, hogy kérjenek tőlünk
bocsánatot azok, akik ártottak a nemzetünknek.
Az első ilyen rendezvény 1993-ban volt. Unoka -
testvérem, Szalai Ferenc megkért, hogy az emlék-
műavatóra hívjam el Für Lajos akkori honvédelmi
minisztert, de ő közfeladatai ellátása miatt nem
tudott részt venni az eseményen. Végül is Szabad
György, a Parlament akkori elnöke jelent meg a ren-
dezvényen, ami a temetőben, majd a főtéren zaj-
lott. A Megbékélés Napja nemzetközileg is nagy
hírt és elismerést váltott ki, hiszen egyik fővédnöke
II. János Pál pápa, a másik Catherine Lalumière, az
Európa Tanács egykori főtitkára volt.

Medveczky Attila
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– Miként lehetett Őszentségét fővédnöknek fel-
kérni?
– A nunciatúrán elmondtam terveinket, s néhány
hónap múlva visszajeleztek: a pápa elvállalja
a fővédnökséget, mert egy szép gondolatnak tartja
a Megbékélés Napját.
– A történelmi egyházak képviselői is jelen voltak
a rendezvényen?
– A római katolikus egyházat a nuncius úr és Paskai
bíboros úr képviselte, míg a reformátust Márkus
Mihály püspök, az evangélikust Szebik Imre püspök,
az orosz ortodoxokat Kádár Iván protoierej,
Schweitzer József főrabbi pedig a zsidó felekezetet.
Úgy az emlékművet, mint a dorogi új címert és zász-
lót ilyen egyházi méltóságokból álló ökumenikus
grémium áldotta meg, szentelte meg és avatta föl.
– Miért kellett Dorognak új címer? Nem volt megfe-
lelő a háború előtti?
– 1945 előtt nem volt jelképe Dorognak, s utána
pedig kommunista szimbólumok voltak a címeré-
ben. Címerhasználati joggal – amit a király, vagy az
erdélyi fejedelem adományozott, vagy erősített
meg – csak a városok és mezővárosok rendelkez-
tek. Dorog pedig 1945 előtt egy bányász-nagyköz-
ség volt. A falvaknak csupán pecséthasználati
joguk volt, és egyes pecsétlenyomatokban ismét-
lődő ábrák láthatók, amelyek a település arculatára
utaltak. Például a szőlőfürt arra utalt, hogy a faluban
borászattal foglalkoznak. Dorog az 1920-as évek-
ben, Trianon után lett nagyobb település, amikor
a hajdani Hunyad vármegyei bányászvárosból,
Petrozsényből egy jeles úriember, Schmidt Sándor
vezetésével áttelepült a bányász tisztikar. Velük
több székely és román bányász érkezett Dorogra.
Schmidt Sándor adta meg Dorog mai arculatát,
akkor épült föl a jelenlegi városháza, a Szent
Borbála-templom, amit bányásztemplomnak ne -
vez  nek, a kálvária stációk, iskolák és különböző
közintézmények. Schmidt Sándor bár katolikus volt,
építtetett egy olyan protestáns templomot, ami úgy
lett kialakítva, hogy abban református, evangélikus,
sőt még unitárius istentiszteletet is tarthatnak.
– Egy cikkben azt olvastam, hogy Erdély szerel-
mese lett, miközben a ’70-es években atyai felme-
nőit kutatta a Tündérországban.

– Pontosabban 1973-ban kezdtem el ezt a kutató-
munkát. Apai ágon székely családból származom,
amire büszke is vagyok. Egyik felmenőm, Pécsi
Simon Erdély kancellárja volt. A családunknak több
évszázados címere van, amely a kolozsvári Farkas
utcai templomban megtekinthető. Érdekesség,
hogy 300 évre visszamenőlegesen, mindegyik
elsőszülött fiú Dániel volt a családban. Az 1830-as
években került át Erdélyből a mai Magyarország
területére szépapám, aki református lelkész volt.
Történt, hogy a szigetmonostori lelkész egyszer
látogatóba ment Erdélyországba, s vitte magával
lányát is, akit szépapám megismert s feleségül vett.
Anyai ágon pedig sváb-bajor eredetű katolikus csa-
ládból származom. Ez a családi ökumené. Gyer -
mek ként a nyarakat rendszeresen Szentendrén,
apai nagyszüleimnél töltöttem. Nagyapám vitéz
Pécsi Dániel, a két világháború között Szentendre
rendőrkapitány-helyettese volt, és a református
egyházközség gondnoka, aki azt mondta nekem:
otthon lehetsz pápista, de itt a kálomista istentisz-
teleteken veszel részt.
– Dorogon, ha jól tudom, közvetve megismerte
a Felvidéket is tanítói jóvoltából.
– Két tanárom is a Felvidékről került át, így a már
említett Döbrössy József és Jánosi Klára. Döbrössy
tanár úr nem a tananyagot tanította nekünk,
hanem a valódi történelmet. Tőle tudtuk meg azt
is, mi történt valójában Trianonban. Ő nem csak tör-
ténelmet, hanem ha kellett, matematikát és fizikát
is oktatott. A helyi pártvezetők gyerekeit ő korrepe-
tálta, így elnézték neki azt, hogy óráin nem a hiva-
talos, pártos tananyagot adja le. Ezeket dorogi
látogatásaim során hallottam tőle.
– Olvastam: 1979 óta résztvevője és egy alkalom-
mal szervezője is volt a felvidéki honismereti kerék-
pártúráknak.
– Ezek a túrák jóval a rendszerváltás előtt kezdőd-
tek. 1979-ben voltam először a Felvidéken kerékpár-
túrán. A táborhelyünk a csallóközi Jókán volt, s én
eltévedtem Pintyő barátommal, így Mátyusföldön
keresztül, kalandos úton a zoboralji Zsérére jutot-
tunk. Ez volt az a falu, amelynek plébániáján Kodály
és Bartók megszállt 1907-es felvidéki gyűjtése alkal-
mával. Bartók elment szlovák népdalokat gyűjteni
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Zobordarázsiba, míg Kodály Zsérén, Csitáron, Geren -
cséren és Kolonban magyar népdalokat gyűjtött.
Zsérén gyűjtötte a Kicsiny a hordócska és az A jó
lovas katonának címűeket is, s az utóbbi bekerült
a Háry János daljátékba is.
– Zsérének ön díszpolgára lett 1999-ben.
– 1994-ben kezdeményezője voltam Maga Ferenc
barátommal a településen felállított Reménység
Emlékműnek és a zsérei Megbékélés Napja ren-
dezvényeknek. Az volt a közös gondolatunk, hogy
végre együtt építsünk – magyarok és szlovákok –
egy szebb jövőt. Az emlékműre egy barátommal
közösen meg is terveztük Zsére címerét, mellette
a felirat: ezt az emlékművet Zsére község magyar
és szlovák polgárai állították a két nép történelmi
megbékélése reményében. Készült az Európa
Tanács és a Zoboralja Régió támogatásával.
1994-ben került hatalomra Meciar, nálunk pedig
a pufajkás Horn Gyula. Meciar le akarta romboltatni
ezt az emlékművet, tervét csak az gátolta meg,
hogy az ET is támogatta annak felállítását. Ennek
17 éve, s azóta a két nép megbékélése még min-
dig nem történt meg, de mi civilek tettünk legalább
akkor egy kísérleti lépést ennek irányába.
– Tehát 1996-ben már címert tervezett. Akkor már
jelképművész volt?
– Ekkor még tudatosan jelképtervezőnek nevez-
tem magamat. 2007-ben Sára Ernő grafikusművész
barátom ösztönzésére beadtam címeralkotásaimat
elbírálás végett a Magyar Alkotóművészek Orszá -
gos Egyesülete Grafikai Tagozatának. Nagy megtisz-
teltetésemre a neves művészekből álló bíráló
bizottság pozitívan értékelte munkáimat és felvet-
tek a grafikai tagozatba. Műveimet egy közös kiállí-
táson mutattam be a Duna Galériában. Ezen jelen
volt Fekete György belsőépítész professzor úr is, aki
a későbbiekben megtisztelt kiállításaim megnyitá-
sával. A jelképművész megnevezést pedig Tőkés
László püspök úrnak köszönhetem. 1999-ben
a temes vári forradalom 10. évfordulójára a Magyar
Posta felkérésére egy postai képes levelezőlapot
terveztem, nyomott bélyeggel és elsőnapi postabé-
lyegzéssel. Ezt a levelezőlapot dedikáltattam a püs-
pök úrral, amelyen a nevem mellé a jelképművész
megnevezést illesztette. 

– Úgy, hogy nem volt felsőfokú művészeti végzett-
sége, hiszen a Kandó Kálmán Villamosipari
Műszaki Főiskolára járt, bár művészettörténész sze-
retett volna lenni.
– Az általános iskola elvégzése után édesapám
azt mondta nekem, hogy olyan helyen tanuljak
tovább, mely szakmát is ad. Ezért 1965-ben jelent-
keztem a pesti villamosenergiaipari technikumba,
ahol elsőben jeles tanuló voltam, majd mikor
bejöttek a műszaki tárgyak, rájöttem arra, hogy
mindez távol áll tőlem, de azért édesapám iránti
tiszteletből kijártam ezt az iskolát. Szerencsére az
egyik kollégiumi tanárom egy „B-listás” festőmű-
vész, Gonda László volt, aki látta bennem, hogy
érdekel a művészet világa. Azt mondta nekem:
jelentkezz művészettörténésznek. Fel is készített
a felvételire, elértem a maximális pontszámot, de
mégsem vettek föl. Ki tudja, mi állt a háttérben?
– Ön 20 évesen már érettségiztetett. Ez miként
lehetséges?
– Miután leérettségiztem, édesapám azt mondta:
nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy a felső-
fokú taníttatásomat támogatni tudják. Ezért Gonda
Laci bácsi nevelőtanári állást szerzett nekem
Budatétényben, a SZÖVOSZ szakközépiskolájának
kollégiumában. Az egyik matematika-fizika szakos
tanárnő az érettségi előtt gyes-re ment, s mivel
nem találtak mást, aki helyettesítette volna, engem
kértek fel e nem mindennapi feladatra. Így alig
húszévesen érettségiztethettem le a negyedikes
osztályt.
– Ettől függetlenül vonzották a humán művésze-
tek és előbb az Óbudai, később az Esztergomi
Hanglemezklub vezetője lett. 
– Gonda Laci bácsi és a kollégium igazgatója még
középiskolás koromban felfedezte azt, hogy meny-
nyire érdeklődőm a humán és művészeti tárgyak
iránt. Diáktársaimmal így alapítottunk fotós, képző-
művészeti és zenei klubot. Az igazgató hozzájárult,
hogy szobatársaimmal színházakba és hangverse-
nyekre járjak. Sőt még azt is megengedte, hogy hét-
végenként az igazgatói irodában az ő klasszikus
lemezeit hallgathassam. 1974-ben beiratkoztam
a József Attila Szabadegyetem zenetörténeti szakára,
amit elvégeztem, s erről bizonyítványt is kaptam.



P O R T R É G A L É R I A9 2

A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat úgy döntött,
hogy népszerűsíteni kell a komolyzenét, az általa
kiadott lemezekkel, s így jöttek létre a hanglemez-
klubok. Az óbudainak 1975-ben én lettem a veze-
tője, ahova sok jeles zeneművészt meghívtunk. Így
egy alkalommal az ön édesapja is vendégünk volt.
Egy időszak eltelte után a klubtagoknak azt javasol-
tam, hogy ne csak zenészeket hívjunk meg, hanem
mutassunk be egy művelődéstörténeti korszakot, s így
tartsanak előadást a zenetörténészek mellett művé-
szettörténészek, történészek és művelődéstörténészek
is. Ekkor kerültem szorosabb kapcsolatba a régi zene
művelőivel, köztük a Kecskés András lantművész
vezette együttessel és Kobzos Kiss Tamás énekmon-
dóval, akik azóta is elkötelezetten terjesztik a régi
magyar muzsikát. Barátaim felkértek, hogy menedzsel-
jem őket. Az Országos Filharmóniától több meghallga-
tás után sikerült engedélyt szereznem arra, hogy ezen
együtteseket bemutassam a nagyközönség előtt. Így
lettem zenei műsorvezető, koncertszervező, ún.
moderátor. Ebben a szerepben nagyon sok muzsikust,
képzőművészt és művészettörténészt ismertem meg.
– Hogyan került a Múzeumi Restaurátor és Mód -
szer tani Központba?
– Kobzos Kiss Tamás dolgozott ott vegyészként,
s 1978-ban beajánlott Éri István igazgatónál múzeumi
műtárgyvédelmi mérnöki feladatkörbe. Szinte azonnal
olyan feladatot kaptam, amiről nem is álmodtam.
Köztudomású, hogy a Szent Korona és a koronázási
jelvények ugyancsak ebben az évben kerültek vissza
Magyarországra. Nekem kellett megvizsgálnom, hogy
milyen műtárgyvédelemben részesüljenek. Ekkor nyílt
lehetőség számomra, hogy behatóan megismerjem
a jelképek világát. Későbbi munkásságomra nagy
hatással volt az, hogy megismerkedhettem egy kiváló
csapattal. Pap Gábor művészettörténész, Csomor
Lajos aranyműves, Kátay Mihály tűzzománc művész,
Ferencz Csaba fizikus és Jankovics Marcell jelképku-
tató felkeresett engem, hiszen én lemérhettem
a koronázási jelvényeket, és olyan adatokat tudtam
nekik szolgáltatni, ami megkönnyítette a kutatásukat. 
– A műtárgyvédelemre visszatérve: úgy hallottam,
hogy a palástot nem megfelelően tárolták.
– A magyar koronázási jelvény-együttes, mint szak-
rális, beavatási tárgyak a királykoronázás kellékei

voltak. Ezeket a szakrális tárgyakat kizárólag csak
a koronázások alkalmával vették elő egy elzárt
helyen szigorúan őrzött ládából. Ennek a biztonság-
nak köszönhetően viszonylagos védettsége volt
a palástnak is. Sötét helyen tartották, viszonylag
állandó hőmérsékleti és légnedvességi értékek
között. Miután 1849-ben a föld alá rejtette a magyar
Szent Koronát és a jelvényeket Szemere Bertalan,
víz érte a palástot. Tudjuk, a nyilasok is elásták
a koronázási ékszereket. De ez sem okozott akkora
kárt a palástnak, mint amit tettek a Nemzeti
Múzeumban. Akkor egy pozdorja lemezből készült
tárlóba állították ki a palástot, és egy 40 literes
űrmértékű szobai légnedvesítőt helyeztek be mellé.
1982-ben karácsony előtt bezárták a kiállítást, úgy
hogy nem kapcsolták ki a légnedvesítő berende-
zést, és csak újév első napjaiba mentek be újra
a helyiségbe. Mi történt? A fűtetlen helyiségben
a légnedvesítőből kiáramlott 40 liter víz lecsapódott
a hideg üvegen, s mint az eső, ráhullott a palástra.
Ezután kaptam szabad kezet arra, hogy megvizsgál-
juk egy szakembergárdával, hogy a kiállítás valóban
megfelel-e a nemzetközileg elfogadott műtárgyvé-
delmi elvárásoknak Még 1980-ban tárgyrestaurátori
képesítést szereztem, majd elkezdtem behatóbban
a heraldikával foglalkozni. A rendszerváltás után ele-
inte szellemi társalkotó voltam a jelképtervezésnél,
majd néhány év múlva már önállóan végeztem
tevékenységeimet. Tehát a Szent Koronától jutottam
el a címerek világába. Milyen érdekes a sors: ha fel-
vettek volna a művészettörténet szakra, akkor
mindez nem történhetett volna meg velem.
– Azt olvastam, hogy a Magyarok Világszövetségének
a jelképét is ön tervezte.
– Ez így nem igaz. Valóban, egy olyan összevágott
interjút közöltek velem, amiből erre lehet következ-
tetni. Én abban a grémiumban voltam benne, amely
az MVSZ jelképéről és vizuális arculatáról döntött.
A történet azonban az alábbi előzményekre nyúlik
vissza. 1991-ben Boross Géza, dorogi református lel-
kész volt a főszervezője a Magyar Reformátusok II.
Világ talál ko zó jának. Megkért arra, hogy szerezzek
erre anyagi támogatókat. Így eljutottam az ELMŰ-
höz is, amelynek akkori vezérigazgatója jelentős
támogatást adott, s látván a világtalálkozó sikerét,
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megkért, hogy dolgozzam náluk. Így 1991 és 1995
között az ELMŰ PR-vezetője voltam, ahol szerzett
tudásomat a cég új arculatának váltásában kama-
toztattam. Az akkori vezérigazgató ezzel azt akarta
bemutatni, hogy támogatja az új politikai vezetést.
Nos, miután Hornék kerültek kormányra, rövidesen
el kellett távoznom onnan. De még előtte történt,
hogy Csoóri Sándor, a MVSZ elnöke 1992-ben
vendége volt az ELMŰ általam szervezett egyik
rendezvényének, ahol megtapasztalta, hogy jelké -
pekkel is foglalkozom. Megkért, hogy csatlakozzak
a világtalálkozó szervezőbizottságához és javasol-
jak valakit az MVSZ új jelképének megtervezésére.
Így esett választásom Örs fiam volt pannonhalmi
osztálytársának édesapjára, Sára Ernő grafikusmű-
vészre, aki ezt örömmel elvállalta és nagyon szín-
vonalas művet alkotott. 
– 1996 óta önállóan készít egyházi és világi jelké-
peket.
– Eddig majdnem 300-at készítettem, melyből
200-at hivatalos címerként használnak az egy-
házi szervezetek, települések, oktatási intézmé-
nyek és egyéb intézmények. Büszke vagyok,
hogy 2000-ben a magyar református egyháztes-
teknek, a püspökségeknek én tervezhettem meg
a címereit. Nem csak a Kárpát-medencei egyházke-
rületeknek, egyházközségeknek, hanem az Amerikai
Magyar Református Egyházaknak, az Ausztráliai
Magyar Református Egyháznak és a Nyugat-európai
Magyar Református intézményeknek is. Terve zési
megbízásokat tehát először a református, majd az
unitárius egyháztól kaptam, majd jöttek a telepü-
lések: Sárisáp, Epöl, Leányvár, Annavölgy, Bükk -
zsérc, Bátorkeszi stb. A sort aztán Székelyföld,
a Partium, Mezőség, Kalotaszeg, Tiszahát követte.
Ismeretes, hogy a II. világháború után először az
NSZK-ban jelentkezett az az igény, hogy ne csak
a privilegizált városok használhassanak címert,
hanem minden közösségnek legyen saját
címere. Nálunk erre a rendszerváltás után került
sor. Azt vallom, hogy a jó címer egy adott közös-
ség múltját és jelenét összegzi. Az önazonosság
kifejezésén túl pedig önbecsülést biztosít az
adott közösségnek, és szellemi üzenetet küld
a jövő nemzedékeinek.

– Az 1980-as évek végén több család elővette
a pincéből a porosodó címert, vagy néhányan rajz
alapján készítettek maguknak. Előfordult olyan,
hogy valaki, akinek famíliája nem volt nemes,
címert kért öntől?
– Nemesi oklevelet, címert csak a király vagy az
erdélyi fejedelem adhatott. Tehát én ilyen esetben,
leginkább baráti felkérésre csak ún. nemzetségi jel-
képet tervezhetek megbeszélt szempontok alapján.
Ha pl. valaki újságíró, publicista, akkor a jelképbe
bekerülhet például egy nyitott könyv. Az is előfor-
dult már, hogy elveszett családi címereket rekonst-
ruáltam az ún. királykönyvek alapján. Ezekben
megtalálhatók ugyanis a címeradományozásra és
a címerre vonatkozó heraldikai leírások. 
– A Partiumi Keresztény Egyetem felkérésére elké-
szíthette az 1990 utáni első erdélyi magyar felső-
fokú intézmény címerét.
– Mindezt felajánlásként készítettem el. Felül, piros
mezőben látható egy összetekert pergamen egy pen-
nával, mellette a székelyeket jelképező Nap- és Hold-
szimbólum. A két címermezőt elválasztó hullámos
pólya a Sebes-Köröst jelképezi. Az alsó mezőben
pedig az ökumenikus összetartozás szimbólumaként
az ún. Krisztogram szerepel, mely egyúttal valamennyi
keresztény egyház közös jelképe is. 
– Ön minden évben kiad egy falinaptárt, melyben
az elmúlt esztendőben készült jelképek láthatók.
2010-ben készítette el többek között a Partium FC,
a párkányi Ady Endre Alapiskola és az Esztergomi
Dolgos Borház jelképét. Esztergom városához is sok
minden fűzi önt. Az is, hogy példaképének tekinti
a vár ostromakor életét vesztett Balassa Bálintot.
– Balassa azért is példaképem, mert nem csak tol-
lal, de karddal is harcolt a hazájáért. Igaz, nagybátyja
kisemmizte, de nem lett ezután egy önsors rontó
ember, hanem vitézként élte életét.
– Részt vett a Mária Valéria-híd újjáépítésének
szervezésében.
– Igen, de Esztergomban előtte még megalapítot-
tuk dr. Horváth István múzeumigazgatóval és
Koditek Pál idegenforgalmi szakemberrel a hangle-
mezklubot, aminek foglalkozásai a Balassa Bálint
Múzeumban voltak. Tudjuk, Balassa Bálint a verseit
énekszóval adta elő, s ekkor ez az ötletem volt,
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hogy hozzunk létre egy Balassa-fesztivált. Ez meg
is valósult 1979 nyarán. 1980-ban ez a fesztivál fel-
vette az Esztergomi Históriások nevet. Eszter gom -
ban tudtam meg azt, hogy a Mária Valéria-híd
felépítése érdekében működik egy civil hídbizott-
ság, aminek bekapcsolódtam a munkájába. Amikor
Catherine Lalumière asszony meghívott Stras bourg -
ba, megkérdezte tőlünk: lesz-e új híd? Közöltem
vele, hogy a csonkahíd egész Európa szégyenfoltja.
Az EU-ban megvolt a híd újjáépítéséhez a jó szán-
dék, hiszen egy bizonyos összeget elkülönített arra.
Csakhogy Horn és Meciar ezt elutasította. Nekünk,
civileknek az az érdemünk, hogy rávettük az EU
akkori vezetőit, hogy azt a pénzt fagyasszák be.
Az első Orbán-kormány idején már csak a jó szán-
dék kellett a híd felépítésére, ami meg is volt.
A magyar és a szlovák kormány külön-külön a költ-
ségek egynegyedét állta, a felét pedig az EU. Nagy
megtiszteltetés ért a híd felavatása után, amikor 17
esztergomi és párkányi civil szervezet ajánlására,
addigi fáradozásaink elismeréseként, Agócs Zoltán
felvidéki hídtervező mérnökkel átvehettük a Mária
Valéria Hídért Aranyérmet.
– Ön az Erdélyi Gyülekezet művészeti főmunka-
társa. Mit jelent ez a munka?
– 2002 után nagyon kevés megrendelést kaptam,
és 2009-re olyan helyzetbe kerültem, hogy el kellett
helyezkednem. Az Erdélyi Gyülekezet vezető lelké-
szének, dr. Zalatnay István úrnak köszönhetőn elő-
ször intézményi koordinátori állást kaptam, majd ezt
követően lettem művészeti főmunkatárs. Ismeretes,
hogy az Erdélyi Gyülekezet a Romániai Református
Egyház Királyhágómelléki Egyház kerületének magyar-
országi gyülekezete, mely Magyarországon külön van
bejegyezve. Megemlí tem az Erdélyi Emlékkertet, ami
szintén a gyülekezethez tartozik. A Magyarországon
élő – gyakran már idős – erdélyiek számára nem
mindig könnyű eljutni az Erdélyben nyugvó hozzátar-

tozóik és barátaik sírjához. Így jutott el a lelkész úr
egy virtuális temető létrehozásának gondolatáig.
A háromnegyed körívet alkotó emlékhely 16 szel-
vényből áll, a 16 erdélyi régiónak megfelelően. Ezek
mindegyikén több száz emléktábla elhelyezésére lesz
mód a földvárra emlékeztető, támfalra támaszkodó bár-
dolt pallókon. A 2008. november 1-jén felszentelésre
került Erdélyi Emlékkertben lévő emlékhelyeket két cso-
portra oszthatjuk. Egyrészt a régiók szellemiségét, törté-
nelmi szerepét, értékeit minden régió 10-10 nagy
szülöttjét felidéző gondolatok és bronz plasztikák kép-
viselik. Másrészt lehetővé válik több ezer emléktábla
elhelyezése az erdélyi temetőkben nyugvó szeretteikre
gondolva. Már elkezdődött a templom építése, amely-
ben majd ökumenikus igehirdetéseket tartanak.
– A műveit bemutató falinaptáron az ön jelmondata
olvasható: nemcsak nyelvében, de jelképeiben is él
a nemzet. Tudom, hogy van egy hitvallása is.
– Ennek az a története, hogy Németh Zsolt kül-
ügyi államtitkár édesapja, Németh Géza reformá-
tus lelkész szervezésével sokan könyveket,
gyógyszereket juttattak el Erdélybe még a kom-
munista rendszer alatt. Jómagam is vittem ki
ilyen segélycsomagot, és csak a határon derült
ki, hogy a csomag alján román nyelvre lefordított
bibliák is vannak. Lebuktam, és bekísértek
a szeku biharpüspöki irodájába, ahol egy napig
vallattak. Miután kiengedtek, s felültem a vo -
natra, akkor fogalmazódott meg bennem hitval-
lásom: „Bölcselet és tudás, kegyelet a múlt, az
ősök iránt. A megtartás szelleme, egymás köl-
csönös tisztelete nemesít embert és nemzeteket.
Mit jelent magyarnak, oláhnak, tótnak vagy bár-
mely nemzetségbelinek lenni? Hinni és bízni
a jövendőben, s mindent őszintén, keresztény
emberként cselekedni!”

(Magyar Fórum 2011(2))
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