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Bencze Lóránt
nyelvész, egyetemi tanár (Sellye, 1939. december 6.)

A Napút kedves kérésének hiúságom nem tudott el-

lenállni, hogy visszapillantsak. Ámbár példaképem 

a der�s emlék� Kovács Arisztid bencés paptanár, 

aki hetven-nyolcvan évesen is el�renézett: fát ülte-

tett, és közben fi atalokat hallgatott meg és igazított 

el szerény és szelíd szavával. A pannonhalmi várfal-

ról letekint� látogatók és ott él�k szemét ma is ez 

a félköríves fasor gyönyörködteti, a megfáradtakat 

pedig árnyas nyugalommal várja. Egyetemi tanár-

ként unokáim korosztályának tartok el�adásokat, 

nyugdíjasként is teljes állásban, ameddig csak en-

gedik és bírom er�vel. Nem tanítom �ket, hanem 

tanulni igyekszem t�lük, amennyire hajlandók �k, 

és képes vagyok rá én. Akárcsak a gyerekeim-

t�l, vejeimt�l, menyemt�l és unokáimtól, akiknek 

nyüzsgését, szóváltását élvezem és csodálom.

Apai nagyapám volt az, akire gyermekként a leginkább fölnéztem. Öt mes-

terséget tanult ki és m�velt, és esténként és vasárnaponként csak olvasott és 

olvasott. Most a feleségem az, akire a leginkább föltekintek. Örsi Zsuzsa �, a 

világot magasságában és mélységében felmérni tudó, széltében és hosszában 

átlátó, nagyon sokat olvasó, a világot színeiben megél� gobelinm�vész, én 

aprózgatva araszolgató-sertepertél�, földhözragadt fi lológus. Élénken élünk 

ebben a folyamatos különböz�ségben. Ráadásul az � háttere szilárd katolikus 

család, az enyém vastagnyakú, de töpreng�en bizonytalankodó protestáns 

atyafi ság. A  legtöbb írásomnak � az els�, kemény, de nekem gyümölcsöz�, 

végs� soron engem védelmez� kritikusa.

Amikor módomban állt, igencsak eltér� egyéniség�, más-más világlátású 

munkatársakkal vettem magam körül, vagy kerestem az ilyen emberek társa-

ságát. Az élénk színek gyakran ’ütik egymást’, és ez nem könny�, de a szürke 

semmilyenséghez nem vonzódom. Ez is egykori pannonhalmi szerzetestaná-

raim és szerzetestársaim verete rajtam. Egyikük a svájci Fribourgban tanult, a 

másik Rómában, a harmadik Párizsban, a Sorbonne-on, a negyedik Berlinben 

(szerzetesként!) az ateista Nikolaj Hartmann-nál, és így tovább. Ami közös volt 

bennük, a bencés Regula szelleme: az egyenl�ség szigorú fenntartásában is 

az egyéniség határtalan, közösségérdek� tisztelete, a lelki-szellemi szabadság 

és véleménynyilvánítás biztosítása és biztonsága, a mértékletesség mind a 

lelkesedésben, mind a racionalitásban stb. Nemrégiben esett meg ötvenéves 

érettségi találkozónk. Jócskán különböz�, tarka, színes emberkék voltunk és 

maradtunk. Ami érték tehát mégiscsak közös bennünk, az Pannonhalma érde-

me. Mindegyikünk a nulláról indult 1958-ban családja, vallásossága, egyházi 

iskolázottsága miatt, mégis mindegyikünk küzd�képesnek bizonyult, és kivétel 

nélkül mindegyikünk boldog, akár Toronto város f�mérnöke lett, akár dunán-

túli sz�l�sgazda. Talán ezért történt, hogy Boldog a nép, amely tud ünnepelni 
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címmel (zsoltáridézet!) jelentettem meg egyik könyvemet, válogatást 1993–

2003 közötti el�adásaimból, beszédeimb�l (Corvinus Kiadó, 2004). Szerettem 

ünnepelni és ünnepeket szervezni otthon és iskolában egyaránt. Miközben oly 

sötét korban és éji világban éltünk és élünk, amelyhez képest a sokat emlege-

tett ’sötét középkor’ valójában napfényes nyári délel�tt!

Mert bár nem akartam más lenni, mint középiskolai szerzetestanár, a 

diktatúra titkosrend�rsége ördögien, a Gondviselés jóságosan más irányba 

taszigált. El�ször mérhetetlen szellemi kincsestárba, a Magyar Tudományos 

Akadémia könyvtárába. Majd amikor újra taníthattam egykori ELTE-s profesz-

szorom és a nem ok nélkül ’páternek’ becézett párttitkár jóvoltából, adjunk-

tusként terveztem nyugdíjba menni és kapálgatni. Ennek a vágyamnak az ún. 

rendszerváltás állt az útjába. Katolikus f�iskolát építhettem újjá a bölcs püspök, 

dr. Takács Nándor OCD és éles elméj� apáca tartományf�nökn�, Kenéz Enik� 

támogatásával és kérésére. Könyvsorozatot szerkeszthettem új témákról a leg-

különfélébb tudományokban (A  Hét Szabad M�vészet Könyvtára, negyvennél 

több kötet jelent meg), nemzetközi és magyar konferenciákat szervezhettem 

(itthon els�ként a konfl iktuskezelésr�l, a burn-outról, a vallás és a háború kap-

csolatáról stb.). Mindennek az emberi gyarlóság, a butaság és a rosszindulat 

kotyvaléka vetett véget, de úgy – és ez sem lehet nem gondviselésszer� – , hogy 

még megalapíthattam 2004-ben az els� magyar nyelv� vallástudományi folyó-

iratot, a Vallástudományi Szemlét, majd részt vehettem az els� vallástudományi 

MA szak megalapításában és a vallástudományi doktori iskola munkálataiban 

is, amelyet valaha elterveztem. Egész életemben, amikor valami tragikusan be-

zárult, ismételten új meg új távlatok nyíltak meg el�ttem. Valaki nagy fölénnyel 

rendezkedik és irányítja a világot, amikor a kicsike ember rombol és feléget?!

Mindig párhuzamosan több, meglehet�sen különböz� arculatú közösség-

hez is tartoztam, de tudományos vagy politikai párthoz soha. Ez kétségkívül 

halmozottan hátrányos helyzetbe hozott, mert mindegyik párt a másik, vele 

ellenséges párthoz sorolt, és egyik sem segített, s�t mindegyik csak keresztbe 

tett. Ám így szabadon alkothattam, illetve alakíthattam véleményt, és ha téved-

tem, megváltoztathattam – divatszelek ellenében is, meg mentén is. Csodál-

kozva hallom, amikor azt mondják, „ha újrakezdhetném az életemet, ugyanúgy 

tennék”. Bizony, mai szemmel sok mindent másképp tennék!

Nem is vagyok igazi tudós. Nem tudtam kitartóan és következetesen meg-

ragadni egyetlen ’csigaszög-gy�jtemény’ gyarapításánál és vizsgálatánál. Ezt 

hamar észre is vették a feletteseim, folyton új és új feladatot adtak, újabb és 

újabb tárgyakat tanítottam, gyakran els�ként az országban, a gimnáziumban 

vagy az egyetemen, f�iskolán. Épphogy elvégeztem a magyar–angol tanári 

szakot az ELTE-n, az igazgató szeptember 1-jén odaszólt, hogy mától hittant 

kell tanítanom. A következ� évben már ’profi ’ teológus tanította – a jegyzeteim 

alapján. Az els� szövegtani el�adásokat bízták rám adjunktusként, mert több 

professzor nem merte vállalni, és három tanársegéd (kett� jelenleg egyetemi 

tanár) járt be az óráimra, hogy tudják, mivel is foglalkozzanak a párhuzamos 

szemináriumokon. Pszicholingvisztikai el�adások kellettek hirtelenjében, mert 

a neves pszichológus Amerikába távozott. Nosza, Bencze, csináld! Két év múlva 

bukkant fel az az új kolléga, akinek a ’profi lja’ lett. Visszavezettem a fels�okta-

tásba a retorikát az 1980-as években, oly nagyok asszisztáltak alázatosan, mint 
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Sinkovits Imre és Bánffy György, az els� órán ott ült a rektor, aki támogatott, 

és több professzor, aki el�z�leg akadályozott. Ugyanebben az id�ben az els� 

hermeneutikai el�adásokat tartattam és tartottam magam is, 1986-tól az els� 

ikonikus és kognitív nyelvészeti szemináriumokat. Az 1990-es években sokakat 

felkértek Montrealból, hogy tanulmányt készítsenek nemzetközi tanulmánykö-

tetbe az építészet és embléma témakörben, de csak tizenkett�t jelentettek meg 

a talán negyven-ötven, az egész világról mindenhonnan beérkezett tanulmány-

ból, köztük az enyémet. Pár évre rá felszólítottak egy-egy nyelvészt az Európai 

Unió tagországaiból, hogy az udvariasságról írjanak. A kötetet szerkeszt� angol 

professzor a könyv megjelenése után eléggé elkeseredve küldte meg a könyv 

elmarasztaló kritikáját, amelyben csupán két tanulmányt dicsértek, a francia és 

a magyar szerz�ét. Kollégáimmal megalapítottam a világon az els� romológia 

tanszéket 1992–94-ben, majd az els� cigány/roma óvodapedagógus és tanító 

szakot, mert úgy gondolom, ez – az alap- és fels�fokú tanulás – az egyetlen jár-

ható, rövid és hosszú távú út minden népnek. Sem a váltakozó kormányoknak, 

sem a cigányságnak, sem a roma szervezeteknek nem kellett. Kolozsvárott 

és Egerben antropológiai nyelvészetet és kommunikációelméletet tanítottam 

2005-t�l. Mind a kett� ’kellett’, de életkorom és a földrajzi távolság pár év múl-

tán közbeszólt.

Tetteim felsorolása dicsekvésnek t�nik, jóllehet inkább kudarcsorozat, mert 

hihetetlen többletmunkámba került újra és újra elmélyülni újra és újra más tu-

dományágban, résztudományban, bár nem fájt különösebben, hogy váltanom 

kellett. Ellenkez�leg. Izgalmas volt. Nyelvészbarátom szerint gazdagította is 

egyik a másikat. Mégis munkásságomnak több mint a fele a vallás kognitív és 

szociokulturális beágyazódásával foglalkozó nyelvészet, tehát van egységes íve. 

Jelenleg rendszeresen szemiotikát, retorikát, félévenként váltogatva pedig a 

következ� egyetemi és f�iskolai tárgyakat tanítom a Zsigmond Király F�iskolán 

egészen más és más ’világrendb�l’ jött tanárok és hallgatók között: középkori 

fi lozófi ai szövegolvasás, a vallásos világkép kommunikációja, média és vallás, 

bevezetés a kereszténységbe, keresztény Nyugat a középkorban, hermeneutika 

és m�elemzés. Tarka, színes, szerteágazó lista és embertelenül sok munka és 

tanulás – nekem. Hajnaltól napestig, hétközben és hétvégeken – reményben a 

végs� estélig, ez élet zárásig.
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Seregi József
szobrászm�vész (Budaörs, 1939. december 10.)

A  háború után kisemmizett, szegény 

budaörsi családból származom.

1954-ben, a nyolcadik általános 

iskola elvégzése után szakmát kellett 

választanom. Apám t�zoltó volt, igen 

kevés keresettel. Négyen ettünk az 

asztalnál, n�véremmel és szüleimmel, 

egy keresetb�l éltünk. Szakmát kellett 

tanulnom, hogy minél el�bb kereset-

hez jussak, és segíthessek szüleimnek 

a megélhetésben. Gimnázium vagy 

kés�bb f�iskola számításba sem jö-

hetett.

Sohasem voltak üzletben vásá-

rolt játékaim, azokat mindig magam 

készítettem. Szerettem rajzolni, fes-

tegetni. A XI. kerületi Tanács folyosó-

jának falán kifüggesztett választható 

szakmák közül a k�szobrász szakma 

neve volt számomra a legszimpatiku-

sabb. Választásom – azt hiszem – jól 

sikerült, és egy életre szólt.

Tizennégy évesen nem éreztem 

fi zikailag nehéznek a k� faragását. 

Izgalmas, változatos volt megismerni 

az anyagokat, a szerszámokat és a 

különböz� szakmai fogásokat. Nagy 

tudású, kit�n� mesterek irányítása alá 

kerültem. Mesterem, Bátki Lajos apai 

szeretettel foglalkozott velem, irányí-

tott és oktatott. Harmadéves inas le-

hettem, amikor rám bízta Medgyessy 

Ferenc Lantos n� cím� szobrának „ki-

nagyolását”. Roppant büszke voltam 

arra, hogy a nagy szobrász alkotásán 

dolgozhattam. A  szobor készre fara-

gását már a mesterem végezte, de 

jutalmul megengedte nekem, hogy 

a szobor jobb kezét én faraghattam 

„készre”. Amikor Medgyessy m�vész 

úr a szobrot átvette, mesterem rámu-

tatott a kézre:

„Ezt a kezet Józsika faragta!” (Mes-

terem így nevezett.)

Medgyessy csak annyit mondott: 

„Ebb�l a gyerekb�l még lesz valami.”

Ha lett is, ha nem, e néhány szó 

egész életemben elkísért, és nehéz 

helyzetekben er�t, kitartást adott a 

folytatásra.

A jó szándék és dicséret a legfon-

tosabb, a kudarcot, bár nehezen, de el 

lehet felejteni.

Jó lett volna, de ma már nem szé-

gyellem, hogy nem járhattam m�vé-

szeti f�iskolára. Munka után esti gim-

náziumba jártam. Hétvégeken kit�n� 

m�vésztanároktól rajzot és mintázást, 

anatómiát tanultam a Török Pál utcai 

M�vészeti Gimnáziumban.

A Kivitelez� Vállalatnál k�be farag-

hattam Vilt Tibor, Medgyessy Ferenc, 

Kerényi Jen�, Madarassy Valter, Tar 

István, Kiss István, Martsa István és 

még sok más id�s mester munkáit.

Vágyat éreztem arra, hogy saját el-

képzeléseimet, gondolataimat – most, 

hogy már egy kissé jobban megismer-

tem a k� tulajdonságait, formálható-

ságát – próbáljam szoborrá faragni.

Kiállításokra jártam, könyveket 

olvastam, m�vészettörténeti el�adá-

sokra jártam – egyszóval autodidakta 

módon felkészültem arra, hogy igazi 

szobrásszá váljak. Ez lett életem célja.
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Kiállításokra, pályázatokra kezd-

tem dolgozni.

A  Fiatal M�vészek Stúdiója kiállí-

tásain és számos országos tárlaton 

szerepeltek munkáim.

1967-ben felvettek a M�vészeti 

Alaphoz és a Fiatal M�vészek Stúdi-

ójához, kés�bb a Magyar Képz�- és 

Iparm�vészek Szövetsége vett tagjai 

sorába.

1969-ben kaptam els� köztéri 

megbízásomat, azóta mintegy negy-

ven alkotásom látható az országban és 

külföldön egyaránt. Kisebb-nagyobb 

sikerrel pályázatokon vettem részt. 

Számos kisplasztikám került köz- és 

magángy�jtemények tulajdonába.

Tizenhárom nemzetközi szobrász-

szimpóziumon vettem részt, amiket 

nagyon fontosnak találtam, mert itt 

egymástól sokat tanulhattunk, és élet-

re szóló barátságokat köthettünk cso-

dálatos, rokon gondolkodású embe-

rekkel.

Legutóbbi munkámat ez év szep-

tember 14-én avatták a budaörsi K�-

hegyen, ez egy sütt�i mészk�b�l ké-

szült feszület.

A  kereszt és Jézus alakja a fe-

születben egy fogalommá, szoborrá 

válik.

Lehet, de nem igazán fontos, hogy 

egy szobornak f� nézete legyen, ezzel 

nem mondtam újat, de igyekeztem 

mindig ehhez tartani magam. Az a jó 

szobor, amelyiknek minden nézete 

tökéletes.

Három tavasz
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Ilyés István
szobrászm�vész (Rozsály, 1939. december 17.)

„Az él� néphagyomány életben tartja a nemzeteket.

Számomra emberi és szellemi szabadságot jelent.”

Amikor megszülettem, a világ a második világhá-

borúra készült. Apai nagyapám falusi tehénpásztor 

volt, nagyanyám bábaasszony. Édesapám nap-

számos. Négyen voltunk testvérek. János bátyám 

már halott, Sándor bátyám Kanadában él, Erzsike 

húgom m�t�sn� a MÁV Kórházban.

Szüleimet a szegénység gyermekkoromban 

gyakori költözködésre kényszerítette: ezekre az 

id�kre már alig emlékszem.

Jól emlékszem viszont arra a reggelre, amikor a 

szikrázó napsütésben, másfél évesen, kilépegettem 

cselédházunk ajtaján, s a kertet, ahová megérkez-

tem, olyan szépnek láttam, mintha az isteni Atya ép-

pen ezen a reggelen s éppen ebben a kertben fejezte 

volna be szépséges teremt� munkáját. Ebben a pa-

radicsomi szépség� kertben élem gyermekkoromat.

„Álmodozva hajózunk �seink bárkájában a vég-

telenség felé, fáradt testünk fölött angyalhaj 

kering, és a hajnali széllel elszállunk mind.”

A kert temploma Az ember egyszemélyes lakhelye

A m�veket Haris László fotózta
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Csepregi Oszkár
kohómérnök, sportvezet�, honvédtiszt (Debrecen, 1939. december 21.)

A  XX. század történel-

münk egyik legvére-

sebb, legtöbb áldozatot 

követel� százada volt. 

Akik ezt az id�szakot 

a Kárpát-medencében 

mind végigélték, tanú-

síthatják. Családi indít-

tatásom, az élet adta le-

het�ségek az én életpá-

lyámban is mély nyomo-

kat hagytak, az egyenes 

ívelés helyett többször 

is száznyolcvan fokos fordulatra kény-

szerültem. Éppen ezért tapasztalatok-

ban gazdag életutat jártam be.

Visszatekintve �seimre, minden 

ágon els�sorban németeket találok, 

akik a törökök ki�zetése után teleped-

tek meg Magyarországon: édesanyám 

révén a Fajszra került földm�vel� 

Frickek, édesapám vérvonalát követ-

ve pedig a katona, iparos Spillerek, 

Fritzek, Winterfeldek. A  20. századra 

már mind elkötelezett magyarnak val-

lotta magát, t�lük ezt a szellemiséget 

örököltem. Magyar állampolgár pedig 

úgy lettem, hogy az els� világhábo-

rút követ� összeomlás után a Ma-

gyarországon rekedt és még kiskorú 

édesapámat a Szerb–Horvát–Szlovén 

Királyságból kizsuppolt, jó ideig a 

Ferencvárosi pályaudvaron vagonla-

kóként teng�d� nagynénje formailag 

örökbe fogadta.

A  családi hagyományokat folyta-

tom: Ludovikát végzett katonatiszt fi a 

vagyok, t�le örököltem katonás meg-

jelenésem, szemléletem. De mást is, 

miután Franciaországban volt hadi-

fogságban, így megítélése a Keletr�l 

hazatért hadifoglyoknál is hátrányo-

sabb volt. Meglep� módon a „nyuga-

tos” bélyeget saját jo-

gon is megszereztem, 

ötévesen a pockingi 

gy�jt�lágerb�l hazatér-

ve „hadifogoly”-igazolást 

(!) állítottak ki rólam a 

hatóságok.

Ett�l kezdve életem-

b�l harminc évet Deb-

recenben, anyai nagy-

szüleim házában töltöt-

tem el, mivel családunk 

minden ingósága egy 

vasúti kocsiban pusztult el, és a raj-

tunk lev� ruhánkon kívül egyebünk 

nem maradt. Itt nagyapám révén, aki 

lelkészi végzettsége mellett a híres 

Református Gimnázium tanára volt, 

a szívós kitartást és a nagyon er�s 

lokálpatriotizmust szívtam magam-

ba. A fogságból hazatért édesapámat 

B-listázták, a legkeservesebb körül-

mények között dolgozott – már ami-

kor hagyták dolgozni –, volt harma-

dos földmunkás (vákáncsos), távve-

zeték- meg vasútépít� segédmunkás, 

és végül a hatvanas évek közepéig 

zsákfoltozó.

Életemben az els� igazi lelki törést 

a családi helyzetemben bekövetkezett 

változás jelentette. Nagyszüleim, hogy 

megmentsenek a beígért kitelepítés-

t�l, vér szerint örökbe fogadtak. Ek-

kor újra anyakönyveztek, kitörölték a 

múltam, Spillerb�l Csepregi lettem. 

Így nagyapám lett az apám, nagy-

anyám az anyám, édesanyám a n�vé-

rem, édesapám a sógorom. Ebben a 

természetellenes légkörben éltem le 

diákéveimet, tervezgetve vágyálmo-

mat, hogy egykoron régész vagy m�-

vészettörténész leszek. Érettségi után 

felvettek a Debreceni Kossuth Lajos 
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Tudományegyetemre. Ekkor követke-

zett be az újabb törés életemben. Két 

hét múlva váratlanul felfüggesztettek 

az egyetemen, mert „kiderült”, hogy 

ki akarom játszani a rendszert, eltaga-

dom valós származási adataimat. Raj-

tam keresztül az osztályellenség fura-

kodik be az egyetemre. Végül Benke 

Valéria miniszter asszony döntött sor-

somról, példát statuálva kitiltott az or-

szág összes egyetemének bölcsész-, 

természettudományi és jogi karáról.

Életem új irányt vett: a Hajdúsá-

gi Iparm�vekben anyagmozgató se-

gédmunkásként kezdtem, ipari tanu-

ló, majd három m�szakban dolgozó 

szakmunkás lettem. Levelez� úton 

okleveles kohómérnöki diplomát sze-

reztem. Termékmin�sít� és kutató 

területen dolgoztam. A  sors iróniája, 

hogy a vállalat hadiüzem volt, és múl-

tam ismeretében is elfogadtak mint 

l�szergyártót, anyagvizsgálót, kutató-

mérnököt. F� „szerelmem” a Magyar-

országon akkor még gyerekcip�ben 

járó melegkamrás nyomásos öntészet 

volt. Eredményeimet hazai és nem-

zetközi kongresszusokon, konferen-

ciákon ismertettem. Régi álmaimról 

nem megfeledkezve az itt megszerzett 

tapasztalataimat a kés�bbiekben a 

bronzkori olvasztókemencék rekonst-

ruálásánál az akkori tárgyak metal-

lurgiai és metallográfi ai vizsgálatánál 

kamatoztattam.

Úgy éreztem, megtaláltam életem 

célját. Sajnos a kezdetben szép há-

zasságom zátonyra futott. Életemben 

újabb kanyar következett, mindent 

hagyva Lipcsébe mentem dolgozni. 

Négy és fél év után visszautam újabb 

fordulatot jelentett. A  hadseregben 

ajánlottak olyan rendfokozatot és be-

osztást, ami egyéniségemnek és ké-

pességemnek megfelelt. (Hej, annak 

idején erre még Benke Valéria sem 

mert gondolni!)

Felügyeletem alá tartozott a ma-

gyar modellezés, rádióamat�r-moz-

galom, búvárkodás, sportrepülés, a 

sorköteles gépjárm�vezet�-képzés és 

a lövészsport meghatározó része. Fel-

adatom volt a sorköteles és iskolás 

fi atalok hazafi as szellem� nevelése. 

Különösen a búvárokkal mélyült el 

a kapcsolatom. Felismertem, hogy 

a náluk összegy�lt speciális isme-

retek nagyszer�en alkalmazhatók a 

búvárrégészetben. Sok éves munká-

val feltártunk Bölcskénél a Dunában 

egy római er�döt. A falakba beépített 

szebbnél szebb faragott kövekb�l a 

településen szabadtéri múzeum lé-

tesült. Ezzel hivatalosan is létrejött a 

magyar búvárrégészet. Ezt ismerte el 

a Magyar Régészeti és M�vészettörté-

neti Társulat azzal, hogy befogadott 

bennünket. A  további feltárásainkat 

önálló szakosztályként a társulat kere-

tei között végeztük. A  rendszerváltás 

után a Magyar Búvárszövetség elnö-

kéül választott, ezt a munkát 12 évig 

végeztem. Büszkén mondhatom, ko-

moly részem volt abban, hogy sport-

teljesítményünk, búvárképzésünk 

színvonala, és a régészeti munkánk 

alapján a Világszövetség (CMAS) há-

rom legeredményesebb nemzeti szö-

vetsége közé kerültünk. Hazánkat a 

Világszövetség vezet� testületeiben 

képviseltem. Munkánkon a koronát az 

SMS Szent István csatahajóhoz veze-

tett nemzetközi búvárexpedíció jelen-

tette az Adrián. Többéves fáradozással 

sikerült felvázolni a hajó elsüllyedésé-

nek hiteles történetét, és ennek révén 

felhívni a közvélemény fi gyelmét arra, 

hogy egykoron volt Magyarországnak 

tengerpartja, kiköt�je, kereskedelmi 

és haditengerészete, hadihajó-épít� 

ipara. Ezzel úttör� munkát végeztünk 

történelmünk egy szándékosan fele-

désbe merült szeletének megismer-

tetésében.
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Ez volt az én XX. századom. Ös-

szegezve: megtanultam, hogy semmi 

küls� er� nem teheti tönkre az em-

bert, ha van benne képesség, akarat, 

kitartás. Mindenért keményen meg-

dolgoztam. És az általam megszerzett 

sokféle ismeret, tapasztalat az utódok, 

tanítványok munkájában tovább él, 

azokra építenek. Ez a fejl�dés záloga.

Úgy érzem, a hetedik X-be belép-

ve nemcsak a múlt összegzésér�l kell 

szót ejtenem, hanem arról is, mit gon-

dolok a jöv�r�l. A bevezet�ben som-

más képet festettem a XX. századról. 

Sajnos a jöv�ben is sötét felh�ket 

látok. Az emberi természet ellensége 

önmagának, nem akar hosszú távon 

gondolkodni és cselekedni. Felel�tle-

nül áthárítja a gondokat az utódokra. 

Nem elég a világ állandó változásából 

adódó problémák garmadája, mi ma-

gunk is teszünk azért, hogy jöv�nk 

minél sötétebb, nehezebb legyen. Ki-

zsigereljük bolygónkat, tönkretesszük 

légkörünket, szennyezzük vizeinket, 

pusztítjuk az életet jelent� erdeinket 

és önmagunkat. Gy�löljük egymást, s 

mondvacsinált okokkal is egymás tor-

kának esünk. A legszörny�bb, miköz-

ben döbbenetes tempóban n�nek az 

ismeretek, legalább úgy n� a szaka-

dék az átlagember és a tudomány kö-

zött. A felel�s gondolkodású emberek 

látják a következményeket, protestál-

nak, miközben a vezet� hatalmak dol-

lármilliárdokat fektetnek abba, hogy 

megvalósítsák a tömegméret� boly-

góközi utazást, ezzel annak lehet�-

ségét, hogy az emberiség egy másik 

bolygón új életet kezdhessen, és le-

gyen mit újra tönkretennie.

Ez az a pont, amikor felül kell ke-

rekedniük a protestálóknak, tisztán lá-

tóknak, hogy – a végzetes katasztrófát 

megel�zend� – a felgy�lt ismereteket, 

tapasztalatokat az emberiség javára 

fordíthassák. Akármilyen sötét az ál-

talam vizionált jöv�, én hiszek a válto-

zásban. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 

mint a négy feln�tt gyermekem és 

a hét unokám, és az, hogy gyönyör-

ködöm cseperedésükben, fejl�désük-

ben, és feleségemmel kéz a kézben 

mindennap várjuk, mikor kapunk hírt 

újabb jövevényr�l. Én hiszek a jöv�-

jükben. Ámen!
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Balázs Lajos
egyetemi docens, néprajzkutató (Bukarest, Románia, 1939. december 22.)

Csíkkászoni édesanyám és édesapám 

gyermekként kerültek a Regát f�váro-

sába cselédnek szeg�dni, mesterséget 

tanulni, vagyis azért, hogy egy-egy ke-

nyeret kér� szájjal kevesebb maradna 

a négy-öt gyermekes családokban, és 

élnének meg a maguk lábán, népt�l, 

anyanyelvt�l teljesen idegen világban. 

Sorsuk sok ezer székely magyar sorsá-

val volt azonos. Ott ismerték meg egy-

mást, szerelmükb�l lettem én. És bár 

több mint tíz éve, hogy bukarestieknek számítottak, 1940-ben valami mégis 

megmozdult bennük, a bécsi döntés végképp Erdély, Csík fele fordította vis-

sza �ket. Bukaresti életük létkérdés volt, és mintha a sors irányított volna, az én 

szakmai létem és karrierem kényszer� alakulása engem is a román f�város fele 

vitt. Ha �k ott maradnak, nem tudhatom, mi lett volna bel�lem, de azt tudom, ha 

egyetemi tanulmányaim céljából nem a bukaresti egyetem bölcsészkarán nyitom 

az ajtót, noha Kolozsvárra vágytam, sakmunkásnál többre nem vittem volna.

Csíkszentmártonban telepedtünk le, hadiárva édesapám magyar állami 

támogatással csépl�gépet vásárolt, hogy azzal alapozza meg létünket, ami-

b�l az lett, hogy 1952-ben kuláklistára került. Szerény anyagi és gazdasági 

létünk tönkretétele azzal egészült ki, hogy ugyanazon év szeptemberében, az 

els� iskolai hét szombatján engem, iskolát és tanulást rajongásig szeret� VII. 

osztályos gyermeket kizártak az iskolából. Szüleim több beadvánnyal a helyi 

hatalmasságokhoz, édesanyám személyes könyörgéseivel a sztálinvárosi (Bras-

só), majd a bukaresti oktatási hatóságoknál elérték, hogy a második félévt�l 

visszavettek, én pedig otthoni, majd iskolai tanulásommal azt, hogy 1953-ban 

osztályels�ként elvégezzem a VII. osztályt. A  színjeles bizonyítvány azonban 

csak sajnálatot váltott ki a Csíkszeredai Elméleti Líceum (ma: Márton Áron 

Gimnázium) titkári személyzetében, be nem írhattak a VIII. osztályba. Újabb 

szül�i könyörgések sora következett (err�l a ’89-es fordulat után gy�z�dhettem 

meg a megyei levéltárban az édesapám nevére nyitott iratcsomóból), melynek 

hatására, igen nehezen, de felvettek magántanulónak. Aztán újra édesanyám 

sírására Bereczk Lajos akkori igazgató (kés�bb 1956-ért nyolc évre ítélték) 

megengedte, hogy bejárhassak órára, illetve beülhessek az osztály leghátsó 

padjába. Az iskola kézilabdacsapatába viszont már nem vettek be, mert azt a 

KISZ ellen�rizte. Ma is hálával gondolok azokra a tanárokra, akik néha-néha 

engem is feleltettek, noha nem szerepeltem az osztálynaplóban, akik észrevet-

ték, hogy én is nyújtom a kezemet. A jogra felvételiztem 1956-ban, 1957-ben, 

el�ször 8,5, másodszor 9,25 átlaggal. Nem vettek fel. Koszti István, édesapám 

földije, a Bolyai Egyetem illegális múltú akkori KISZ-titkára bizalmasan meg is 

mondta, hogy társadalmi hátterem miatt többet ne is próbálkozzak. A brassói 

autógyár szakiskolájába nem kértek háttérigazolást, így két év alatt ott lettem 
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autószerel� szakmunkás. Nyugtom nem leltem, és 1960-ban a Bukaresti 

Tudományegyetem román szakára felvételiztem. Nagyon gyenge romántu-

dásommal úgy megtanultam, igazából bemagoltam Románia történelmét, a 

román irodalmat, alkotmánytant (felvételi tárgyak), hogy nemcsak bejutottam, 

a tetejébe magyarként, hanem ösztöndíjat is szereztem. Az els� félév vizsgá-

ival érdem-ösztöndíjat is. Csakhogy a felvételihez, most nem részletezhetem, 

hogyan, csupán annyit, hogy Kovács L�rinc, Csíkszentmárton akkori községi 

pártbizottságának titkára olyan papírt adott, amib�l nem derült ki sem az, hogy 

édesapám kulák volt, sem az, hogy nem. Sem az, hogy egészséges társadalmi 

származású, sem az, hogy káros lennék. A sors kezét látom ma is abban, hogy 

az egyetem személyzeti osztálya utólag nem kutakodott a bejutott hallgatók 

után, mint a kolozsvári tette. Mit ad isten? Tanulmányi eredményeim alapján, 

az els� éven csoportom KISZ-titkárává választottak. A második éven az évfo-

lyam bürójának lettem tagja. Ott voltam a gy�lést vezet� asztalnál, amikor egyik 

évfolyamtársunkat kizárták a szervezetb�l, tehát az egyetemr�l is, mert a nagy-

szüleinek malmuk volt, � pedig ,,osztályidegenként belopakodott sorainkba”. 

Ma sem tudom eldönteni, hogy áruló voltam-e, vagy csak lapultam a magam 

sorsáért? Mi lett volna velem, ha egyedüli magyarként a döntés ellen szavazok 

vagy csak tartózkodom? Én nem tudtam olyan h�s lenni, mint amilyenek 1989 

után olyan sokan el�álltak a semmib�l. Én a csendes és tudatos ellenállással 

végzett munkámmal védtem ki valamit abból, ami ellenünk folyt.

Az egyetemen Mihai Pop, a folklór professzora b�vkörébe kerültem, aki 

nyolc európai nyelven, köztük magyarul, németül és cseh nyelven anyanyelvi 

szinten beszélt, aki t�lem a román tételnek megfelel� magyartudást várta el, 

aki diákköri ülésekre vezetett be és a magyar folklórról beszéltetett román di-

áktársaimnak. 1965-ben szereztem romántanári oklevelet, és 1976-ban ugyan-

ott szereztem doktori fokozatot az � irányításával. Tanárként korán küzdelmet 

indítottam a román nyelv magyar iskolában való tanításának reformjáért, amit 

a mai napig nem hagytam abba. 2000-ben megkeresett dr. Tonk Sándor 

egyetemi professzor, hogy vállalnám el az akkor induló Sapientia EMTE román 

nyelv és egy idegen nyelv (az angolt választottuk) tanszékének szervezését a 

csíkszeredai karon. Egyetemi docensi vizsgát tettem, hét éven át tanszékvezet� 

voltam, jelenleg kari kancellár vagyok.

Tanári pályámmal párhuzamosan 1989 decemberéig titokban, azóta szaba-

don, több mint 35 éve folytatok néprajzi kutatást, csak Csíkszentdomokoson. 

Sajnálom, hogy terjedelmi oknál fogva nem fejthetem ki, hogy miért mindig 

csak ott. Csupán annyit, hogy a vertikális kutatásnak, vagyis, metaforikusan, 

nem a gereblyével, hanem az ásóval való munkának vagyok a híve. Mohay 

Tamás, az ELTE folklór tanszékének docense írja, hogy „trilógiájának ez a tele-

pülési koncentráció egyik különleges értéke”. Kutatási területem a három em-

beri sorsfordító – születés, házasság, halál – szokásvilága. Ebb�l született nagy 

szokástrilógiám: Az én els� tisztességes napom. Párválasztás és lakodalom 

Csíkszentdomokoson (Kriterion, 1994), Menj ki én lelkem a testb�l. Elmúlás és 

temetkezés Csíkszentdomokoson (Pallas Akadémia, 1995), Szeretet fogott el a 

gyermek iránt. A születés szokásvilága Csíkszentdomokoson (Pallas-Akadémia, 

1999). A  három szokáskultúra másfajta megvilágítását végeztem el A  vágy 

rítusai – rítusstratégiák. A  születés, házasság, halál szokásvilágának lelki 
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Bosák Nándor
püspök (Taksonyfalva, Szlovákia, 1939. december 28.)

hátterér�l cím� könyvemben (Scientia Könyvkiadó, 2006). Közben száznál több 

szakcikket, tanulmányt is közöltem itthoni és magyarországi szak- és kulturális 

folyóiratokban, kötetekben.

Hogy mennyiben és milyen szinten járulhatott hozzá szerénységem az egye-

temes magyar néprajztudományhoz, arról hadd idézzem Pócs Éva professzor 

asszony könyvismertet�jének legrövidebb mondatát: „Nem csak oktatási segéd-

könyvként használtuk ezeket a könyveket: a kutatók számára is példaképül szol-

gáltak Balázs Lajos feldolgozásai.” (Bp. 2007. III. 19., Magyar Néprajzi Múzeum).

Munkáságomért szakmai és erkölcsi elismerésekben részesültem: Kulturá-

lis Érdemrend III. fokozat (Románia kormánya, 1975), Magyar Néprajzi Társa-

ság tiszteleti tagja (MNT, 1966), Magyar Kultúra Lovagja – „A néprajz tudomány 

szolgálatáért” (2000), Ezüstgyopár Díj – 1999 (Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége), Ortutay Emlékplakett A néprajztudományért (MNT 2000), Magyar 

Tudományos Akadémia köztestületi tagja (2000), Az Év Oktatója (Sapientia 

EMTE, 2005), Az Erdélyi Múzeum Egyesület tiszteleti tagja (2007), Székelyföld 

Díj a Székelyföld cím� folyóiratban megjelent írásaiért (2007).

Tanári és kutatói pályám alatt, erdélyi magyar értelmiségiként példaképeim, 

K�míves Kelemen és Mikes Kelemen vezéreltek, na meg a mókás hitvallásom, 

hogy a falra hányt borsó is egyszer kivirágzik. Fontosnak tartottam akkor is a 

munkát, amikor tiltották, amikor nem kérték és nem volt erény, amikor nem 

várták, újrakezdeni akkor is, amikor folyton leomlott a remény fala.

A  Felvidéken, Pozsony 

környékén, egy akkor 

színmagyar faluban, 

Taksonyfalván szület-

tem, földm�vescsalád-

ban. 1947-ben szüleimet 

magyar voltuk miatt kite-

lepítették a Felvidékr�l, 

akkor kerültünk Szabolcs 

megyébe, a Nyíregyháza 

melletti Kálmánházára. 

A jól term� és fejlett gaz-

dasági kultúrával rendel-

kez� Mátyusföld után (a 

Kisalföld északi része) a 

nyírségi futóhomok lett az új „földünk” 

– ott kellett új „otthont” építeni. Nem 

éltünk nyomorúságban, de a családot 

(öten voltunk testvérek) 

megviselte a kitelepítés 

és az ötvenes évek is-

mert közállapota. Igen 

keményen meg kellett 

dolgozni a mindennapi 

megélhetésért. Láttam 

szüleim és testvéreim 

szívós munkáját, kemény 

helytállását, amiben én is 

részt vettem. Ezek a ne-

héz körülmények kész-

séget alakítottak ki ben-

nem, hogy együttérezzek 

másokkal, hogy ne fél-

jek a munkától, és tudjak szolidárisan 

gondolkodni (akár a nemzeti, akár a 

társadalmi kérdésekben).
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1954-ben Debrecenben, a Faze-

kas Mihály Gyakorló Gimnáziumban 

kezdtem meg középiskolai tanulmá-

nyaimat, ahol 1958-ban érettségiz-

tem. Itt éltem át az ’56-os forradalmat 

és szabadságharcot. Érettségi után 

elkerültem Debrecenb�l, és csak 35 

év után kerültem vissza püspökként 

a városba.

A  teológiát az Egri Hittudományi 

F�iskolán és a Budapesti Hittudomá-

nyi Akadémián végeztem. 1963-ban 

szenteltek pappá. Az egri egyházme-

gye különböz� plébániáin teljesítettem 

lelkipásztori szolgálatot. Tizennégy 

évet töltöttem a közvetlen lelkipásztori 

munkában, Miskolc, Mez�kövesd és 

Eger voltak a f�bb állomások. 1977-

ben kineveztek az Egri Hittudományi 

F�iskola tanárává, ahol egyháztörté-

nelmet, ókeresztény irodalomtörténe-

tet, liturgiát tanítottam. 1977–1990-ig 

az intézet lelki igazgatója, 1990–1993-

ig pedig rektora voltam.

1993-ban neveztek ki az újonnan 

alapított debrecen-nyíregyházi római 

katolikus egyházmegye püspökévé. Ez 

az egyházmegye Szabolcs-Szatmár-

Bereg és Hajdú-Bihar megyék terüle-

tét foglalja magában. 250 ezer római 

katolikus hív� él ezen a területen. 

A  közvetlen lelkipásztori, majd teo-

lógiai tanári munka után új feladatot 

kaptam: hogy megszervezzem az új 

egyházmegyét és irányítsam annak 

mindennapi életét. Ez a vidék az or-

szág egyik legszegényebb régiójának 

számít. Vallásilag is sokszín�. Latin 

és görög szertartású katolikusok, re-

formátusok és evangélikusok élnek 

egymás mellett. Szolgálatom alapvet� 

szemléletét próbáltam jelezni püs-

pöki jelmondatommal: „Törd meg az 

éhez�knek kenyeredet!” (Iz 58,7). Az 

ilyen helyzetben és környezetben kü-

lönösen jelent�sége van az egymásra 

fi gyel�, segíteni kész, ökumenikus 

magatartásnak. Az egymás tisztele-

te, hitünkb�l fakadó feladataink mi-

nél tökéletesebb megvalósítása és az 

együttm�ködés készsége az, amely 

el�reviszi és gyarapítja közösségeink 

életét. Így az „egyházi szolgálat” tár-

sadalmi szolgálat is egyben.

Egyházmegyei feladataim mellett 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-

cia tagjaként különböz� országos fel-

adatokat is ellátok. 2000–2005 között 

a konferencia alelnöke voltam, 2005-

t�l pedig a konferencia állandó taná-

csának tagja. Elnöke vagyok a Magyar 

Katolikus Hivatásgondozó Intézetnek 

és a Magyar Liturgikus és Egyházzenei 

Intézetnek.
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Réti Árpád
színész (Kolozsvár, Románia, 1939. december 31.)

Édesanyám sokszor emlegette, hogy születésem-

kor két-két kifejlett tejfogam volt, ezért nagy jöv�t 

jósoltak nekem. Ebb�l persze semmi sem lett. 

Gyermekkorom szegénységünk és a világégés 

dacára színes, izgalmas, gyönyör� volt. M�szaki 

pályára készültem, villamosmérnök akartam len-

ni, de egy fatális fordulat megpecsételte életemet: 

a Szentgyörgyi István Színm�vészeti F�iskolára 

kerültem, Marosvásárhelyre. Bár hamar rájöttem, 

hogy ez a pálya nem az én lelki alkatomnak való – 

nem elég a m�vészet iránti elkötelezettség, szere-

tet, alázat, a tehetség, ennél sokkal több kell, els�-

sorban az alkalmazkodás képessége –, visszalépni, 

változtatni már nem tudtam. Fogadalmat tettem 

egy becsületes helytállásra. Így lettem színész.

Huszonnégy esztendeig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház társulatának 

tagja voltam. Ezeket az éveket a könyörtelen diktatúra, a nemzetiségi elnyo-

más, a megfélemlítés és megalázás jellemezte. Aki a legcsekélyebb ellenállásra 

vetemedett, egyre lehetetlenebb helyzetbe került. A színház a megmaradás és 

meg�rzés egyik fontos tényez�je lett. Közben 1969-ben megn�sültem, 1977-

ben megszületett kislányunk, Iringó. A  felel�sség megn�tt, a helyzet egyre 

nyomasztóbbá vált.

1986-ban úgy döntöttünk, hogy Magyarországra költözünk. Hosszas és ke-

serves vajúdások után beadtuk áttelepülési kérésünket. 1988. november 20-án 

hagytuk el szül�földünket, Erdélyt.

Egy esztend� Budapesten állás és önmagunk keresése jegyében telt el, 

végül az Egri Gárdonyi Géza Színház szerz�dtetett bennünket. Az újrainduló 

színház igazgatója éppen a társulatépítés pondjait próbálta megoldani, szük-

ség volt korosztályombeli, id�sebb színészekre. Talán ennek köszönhettem, 

hogy már az els�, ’89–90-es évadtól kezdve sok jelent�s szereppel találkoztam. 

Ezeket igyekeztem m�vészi igénnyel és alázattal megoldani – talán néhány 

esetben sikerült.

Öt év alatt nyolcszor költözködtünk, végül helyzetünk rendez�dött: kaptunk 

egy felújításra szoruló önkormányzati lakást. Elmondhatom, hogy „új” hazám-

ban munkalehet�ség és megbecsülés fogadott, ennek dacára a beilleszkedés a 

mai napig sem sikerült. Valószín�, hogy els�sorban az én hibámból, de egyéb 

tényez�k is közrejátszottak.

1999-ben nyugdíjas lettem. A 2001-es évad végéig nyugdíjasként is sokat 

játszottam. De az akkori igazgatóváltás után valóságosan is nyugállományba 

kerültem. Azóta, mind a mai napig csak néz�ként vagyok jelen az egri szín-

házban.

A közönséggel való kapcsolatom azonban nem szakadt meg. Már fi atal szí-

nész koromban szívesen kalandoztam a versek világában. A marosvásárhelyi 
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színházban mutattam be els� el�adóestjeimet. Áttelepülésünk után folytattam 

ezt a munkát. Évente újabb és újabb irodalmi esteket szerkesztettem és mutat-

tam be. Mérhetetlenül gazdag anyagból válogathattam: nagy költ�ink verseib�l 

állítottam össze m�soraimat. Tizenhét önálló estem van, melyeket könyvtárak-

ban, iskolákban, templomokban, m�vel�dési központokban játszom.

1997-t�l tagja vagyok a Szent György lovagrendnek. 2005-ben Eger váro-

sában fertálymesternek választottak. Az egri református gyülekezet presbitere 

vagyok. Nem vagyok tagja semmilyen pártnak. Népben és nemzetben gon-

dolkodom. Minden olyan jó ügyet szolgálok és szolgálni fogok, mellyel, akár 

porszemnyit is, segíthetek közösségemnek. Fájlalom a ma Magyarországon 

pusztító megosztottságot. Elkeserít, hogy úgy t�nik (nemcsak nekem!): a ma-

gyar társadalom szellemi, erkölcsi, etikai szempontból történelme során soha 

nem volt még ilyen mélyponton. Sajnálom a félrevezetett embereket. Nem �k 

tehetnek róla.

Istenhív� vagyok, hozzá fordulok válságos pillanataimban. Hátralév� élet-

id�mre elviselhet� fi zikai er�nlétet és szellemi tisztaságot kérek Istenemt�l. 

Szeretnék még néhány verset elmondani ért�, érz�, jó közönségnek, közös-

ségnek, szépen, magyarul.

Feleségem szintén nyugdíjas, leányom, Réti Iringó szintén színészn�, jelen-

leg sajnos Berlinben él és dolgozik.

Erdélyi kapcsolataim él�k és er�sek. Versm�soraimmal gyakran hazaláto-

gatok. A határon túli többi magyarlakta területeket is gyakran és szívesen fel-

keresem. Hiszek a szó erejében. Csodákra képes.


