
ségről van szó.   Szokás 
mondani, hogy a törté-

nelem kereke körbe-
körbe forog, bizonyos 

ciklikusságot rejt magá-
ban és bizonyos értelem-

ben megismétli önmagát. 
Amennyiben nem vagy-

unk képesek tanulni a 
múltunkban, a történel-

münk során elkövetett 
hibáinkból, akkor igen ki 

vagyunk téve az ismétlő-
dés lehetőségének.  

 
(folytatás a 4. oldalon) 

 

„Magyarország nem 
ismeri Erdélyt. Meg-
szokván nyugat felé 
venni utunkat valami-
kor honunkból kiindul-
va, feledjük, hogy ke-
letre egy rokon nép la-
kik, melyet nem illik 
nem ismernünk.” - Írja 

Kazinczy Ferenc az Er-
délyi Levelekben. A hely-

zet nem sokat változott.   
 

Vajon lehet-e egy főne-
vet, egy tulajdonnevet az 

igékre vonatkoztatott 
időbeliséggel megjelölni? 

Ha jól belegondolunk 
igen sok múlt időbe tett 

főnevet ismerünk. A 
múlt idő jelentése az 

esetükben a következő-
ket jelentheti: avittságot, 

elavultságot, ódivatúsá-
got, felejtést, kizáratást, 

hasznavehetetlenséget 
stb.-egy részükkel kapc-

solatban akár tudatossá-
got és nemtörődömsé-

get is feltételezhetünk, a 
maradék esetében vis-

zont az idő egyenes vo-
nalú előrehaladásából 

fakadó törvényszerű-

Tisztás 
Felhívások 

 Gyűjtés a Csángó-

földi Magyar Oktatási 

Program javára: rész-

letek a 6. oldalon 

 A Sütő András Em-

lékház támogatása 

Felhívás a 6. oldalon  
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Erdély jelenidőben 



...Itt tényleg megle-
petés várt minket, 
mert a magyar tago-

zat diákjai egy húsz 
perces kis köszöntés-
sel készültek a tiszte-
letünkre. Az igazság 
az, hogy mind a ket-

ten meghatódtunk 
olyan aranyosak vol-
tak a gyerekek. A 
magyar tagozat taná-
rainak nagy része is 

megtisztelt minket 
jelenlétükkel. A mű-
sor végeztével aláír-
tuk az adományozási 

papírokat, a srácok 
pedig behordták a 
kocsiban lévő köny-

veket. Közben én 
megörökítettem azt a 
három polcos komó-
dot, amin a magyar 
nyelvű könyveket 

tartották. Ezt követő-
en még maradtunk 
egy kávé erejéig, ek-
kor Imiből kijött a 
pedagógus és a többi 

tanártárssal megtár-
gyalták a közoktatás 
problémáit…. Ösz-
szegzésként megálla-

pítottuk, hogy elvál-
laljuk az Egyesület 
hivatásos szállítói 

munkakörét. Utunk 
nagyon jól sikerült, 
ismét vendégszerető, 
közvetlen embereket 
ismerhettünk meg, a 

gyerekeknek nem 
csak mi adtunk, ha-
nem tőlük is sokat 
kaptunk azalatt a 

szűk egy óra alatt. 

Czikora Renáta 

   
   

Kőhalmon jártunk (részlet, a teljes anyag elérhető a honlapon)  
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1849. június 7-én 
Kézdivásárhelyen 

indult a Székely 
H í r m o n d ó , 

Fogarasi János 
szerkesztésében. 

Említést érdemel, 
hogy Bem saját, 

D e b r e c e n b ő l 
hozott 

tábori nyomdáját 
adta át a városnak 

a lap céljaira. 
Mint bevezető 

cikkében a 
szerkesztő írta: 

„Kézdivásárhely, 
mely honvédelmi 

t e k i n t e t b e n 
annyit áldozott, 

m e n n y i n é l 
n é p e s s é g é h e z 

képest egy város 
sem többet, hű 

k ü z d e l m e i 
jutalmául 

nyeré Erdély 
szabadí t óját ól , 

Bem altábornagy 
ú r t ó l ,  e 

nyomdát.” 
 



...Péntek reggel a 

szentlászlói unitárius 
templomba sétáltunk fel, 

ahol a tiszteletes úr szép 
összefoglalóját adta az 

Árpád-kori templom tör-
ténetének és beszámolt a 

mostanában zajló – igen-
csak figyelemre méltó – 

ásatás eredményeiről 
(Honfoglalás korabeli 

monostor állt a templom 
helyén!). A templomto-

ronyba felmerészkedők 
megcsodálhatták az Alsó

-Nyárádmente barátsá-
gos táját és ezt követően 

Móni felolvasta 
Reményik Sándor Atlan-

tisz harangoz c. rövid ám 
annál velősebb versét.   

A pénteki nap – már elő-
zetesen - rázósnak ígér-

kezett. Bözödújfaluig 

ismertem az utat, utána 
viszont zsákbamacska 

volt. Bözöd, az emlékmű 
és a vízből – egyre nehe-

zebben – kikukucskáló 
templom azt gondolom 

mindenkire nagy hatással 
van. Az emlékműnél el-

hangzott egy az előző 
nap elmaradt Szabédi 

László vers és a Dél 
Bözözödújfalunál c. ver-

sem. A bözödi szomorú-
ság után egy igazán vi-

dám múzeumlátogatás-
ban és egy izgalmas, ér-

dekfeszítő előadásban 
volt részünk a kőrispata-

ki szalmakalap múzeum-
ban. A következő cél-

pontunk Énlaka volt, 
melynek temploma (azt 

gondolom) megérte a 

nagyon rossz utat. A 
gondnok elmesélte ne-

künk (az egyre fogyatko-
zó) falu és a templom 

történetét, valamint a 
mindennapi gondokról is 

beszámolt: nincs pénz 
renoválásra, a külföldiek 

és magyarországiak akik 
a faluban házat vásárol-

tak a közösség irányába 
semmilyen felelősséget 

nem kívánnak vállalni. 
Énlakáról, Etéd, 

Szolokma, Makfalva felé 
nagyon rossz, nehezen 

járható úton indultunk 
vissza és Havadtőnél 

lefordulva a Rigmányi-
tető csodálatos szerpen-

tinjén érkeztünk meg 
Nyárádszeredába… 

rozatból egy-két műsor-

számot kiemelnék. Er-

dély tematikus bemutatá-

sa – mely Ilyés Emese 

főszervező ötlete  alap-

ján, ezzel az alkalommal 

k e z d ő d ö t t  –  a 

Nyárádmente  bemutat-

kozásával vette kezdetét. 

Ennek keretében külön 

sátort kaptak a hagyomá-

nyos mesterségek bemu-

tatásához, Suba Gyöngyi, 

a nyárádszeredai művelő-

dési ház vezetője – Kós 

Károly és Wass Albert  

idézetekkel színezve - 

b e s z é l t  a 

Nyárádrádmentéről; lát-

hattuk, hallhattuk  az 

ERDÉLY könyvsorozat 

részeként  megjelent 

Az EJKE először vett 

részt a verőcei Csattogó-

völgyben szervezett  

fesztiválon. Kíváncsiak 

voltunk, hogy is lehet  

megfogalmazni az erdé-

lyiséget a XXI. század-

ban, a nyári  fesztivál-

dömping kellős közepén.  

A benyomás pozitív: van 

létjogosultsága és van 

mondanivalója a  rendez-

vénynek, melyben – vé-

leményem szerint – még 

nagyon sok  tartalék van. 

Kellő elszántsággal és a 

megfelelő emberekkel 

csodálatos  dolgok szü-

lethetnek a jövőben.  A 

háromnapos programso-

FELSŐ-NYÁRÁD és  

ALSÓ-NYÁRÁD vidé-

két bemutató képesköny-

vek ismertetőjét; a Be-

kecs néptáncegyüttes 

fiatalos lendülettel – 

többször is – elvarázsol-

ta és vastapsra késztette 

a nagyszínpad szép szá-

mú közönségét, Gyepesi 

László pedig a székely 

„stand up” fergeteges  

humorát hozta el Verő-

cére. Stílusosan az álta-

lunk szervezett „Ki tud  

többet Erdélyről?” vetél-

kedőt is a nyárádmentiek 

nyerték.  Mindezeken túl 

gazdag zenei, széles kul-

turális és turisztikai  

programok között vá-

laszthattak a kilátogatók- 

Bekecs alatt (részlet a honlapon található  útibeszámolóból) 

Beszámoló  
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az időjárás pedig csodá-

latos volt, én egyetlen 

felhőt sem láttam vasár-

nap estig. Mindent egy-

bevetve egy ideális hét-

végi kikapcsolódás az 

Erdélyből elszármazott, 

az erdélyi és az Erdélyt 

szerető embereknek, 

ahol a családok, a gyer-

mekek is kitűnően szóra-

kozhatnak, ahol fel lehet 

eleveníteni régi ismeret-

ségeket és meg lehet ala-

pozni új barátságokat. A 

lényeg, hogy Erdély ne a 

múltidőt jelentse, hanem 

az erdélyi magyar kultúra 

és szellemiség otthona 

maradhasson, ezen cél 

eléréséhez lehet segítsé-

günkre a fesztivál. CSA 

Verőcén 



 

E rdély a maga 

é v s z á z a d o s 

multikulturális jellegével 

együtt, a magyar kultúra 

zászlóvivője volt és úgy 

érzem, hogy sok tekin-

tetben még ma is az. 

Mégis mostohagye-

reknek tekinthető, a mai 

Erdéllyel kapcsolatos 

romantikus és szenti-

mentalista megnyilvánu-

lások dacára. Valahogy 

sosem volt a helyén ke-

zelve és mintha nem is 

akarták volna megérteni, 

hogy mennyire sajátos 

vonásai vannak. Nem 

vé l et le nül  s zokt ák 

Svájchoz hasonlítani – 

nem csak a természeti 

adottságait tekintve. 

Három nép évszázados 

szimbiózisa teremtette 

meg azt a gazdagságot, 

aminek nyomait még 

most is észrevehetjük és 

természetesen ne csak 

anyagi értelemben vett 

gazdagságra gondoljunk. 

Valahogy mindig a 

szélsőségek uralják az 

emberek gondolatait, 

amennyiben Erdély 

szóba kerül, vagy a teljes 

érdektelenség, vagy az 

érzelmi túlfűtöttség. 

Ahogy megpróbáljuk 

minél több oldalról meg-

közelíteni a témát, kör-

bejárni és elmélyülni 

benne, ahogy egyre töb-

bet tudunk, annál inkább 

érezzük: nincsen abs-

zolút igazság. Egyéni 

igazságok, rész-, és féli-

g a z s á g o k  v a n n a k , 

amikből sokan – nagyot 

hibázva- az egészre kö-

vetkeztetnek és tovább 

rontják és súlyosbítják a 

helyzetet .  Értelmes 

párbeszédre lenne szük-

ség, tisztánlátásra és le-

tisztázásra kellene töre-

kedni, és azután tolmác-

solni a többség irányába. 

A tényeket kellene kie-

melni, amelyek többé-

kevésbé objektív jelensé-

gek és azután kellene 

értelmezni és meghall-

gatni mások értelmezé-

sét.  

M ost és a 

múltban, úgy 

látom, fordított volt 

észjárás: értelmezéseket 

gyártottunk és gyártottak 

és azután azokat támasz-

tották alá tényekkel, me-

lyekre jobb esetben rövi-

debb-hosszabb idejű ku-

tatások után találtak rá, 

vagy rosszabb esetben 

legyártottak. Sokan fel-

hívták a magyarság és a 

Kárpát- medence egés-

zének a figyelmét az ily-

en típusú gondolkodás 

veszélyeire. Sikertelenül. 

Voltak, akik belebuktak a 

küzdelembe, de akadtak 

akik életük végéig kitar-

tóan képviseltek egy esz-

meiséget és nem váltak 

mártírrá. Kós Károlyt 

emelném, ki aki az általa 

és társai által életre 

hívott transzilvanizmus 

eszméjét tartotta üdvö-

zítőnek, miután a fen-

tiekben részletezett gon-

dolkodásmód érvénye-

sült ő és társai ebben 

látták a megoldást. 

V együk észre és 

ne járjuk be 

újra a magyar gondolko-

dás tévútjait. Súlyos ke-

resztként nyomja a 

vállunkat a történelem és 

aki nem látja, hogy ez 

jelen idő, azzal bármit el 

lehet hihetni, az bábu és 

zsinórral lehet mozgatni 

örök időkig.    

    CSA 

 

 

Erdély jelenidőben (folytatás) 
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„Mióta Erdélybe 

b e l é p t e m , 

magyartól még 
nem hallottam 

egyéb szót, mint 
m a g y a r t … 

kivévén a szász 
földet, velem a 

külföld nyelvén 
s e n k i  n e m 

szólott” – 
 

jegyezte fel 1816
-ban, az Erdélyi 

l e v e l e k b e n 
K a z i n c z y 

Ferenc 

Torockóról 

Torockó 
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Áprily Lajos -  

A láthatatlan írás 
 

 

Hull künn a köd  

s a színeket kioltja. Csak egy ma-
rad:  

a kúpos erdő kék-fekete foltja.  
Ülök magam  

tompán a téli ködben,  
s zord vonalad  

az erdőn túl ma is szemembe 
döbben.  

Most messze vagy  
különös, más planéta.  

Vallok neked,  
mint régi és divatja-múlt poéta.  

Az erdő túl,  
valaha így neveztek.  

A köd mögött  
akkor is így idéztek és kerestek?  

Én a neved  
mindig halkabban ejtem,  

elhallgatom  
s tán nemsokára tengerszembe 

rejtem.  
Pedig tudom  

te vagy a Hang, a Hívás,  
szívó Delej  

s szemembe sajgó Láthatatlan 
Írás.  

 

Elhullhatok,  

eltép a hűtlenség  
homlokodon  

egy fényszilánkkal sem csorbul a 
fenség.  

Te megmaradsz  
morajos szikla-ország,  

történelem,  
lelkemen-túli, zord kívülvalóság.  

S mégis: velem  
 

 

 

 

 

 

egy-test vagy, mint a titkom.  
Nincs messzeség,  

nincs vád, mely életemtől elsza-
kítson.  

Más benned él,  
foghat, taposhat, unhat.  

Kút vagy nekem  
s vágyat buzogtatsz, fogyhatatlan 

újat.  
 

Patakjaid  

bennem el nem apadnak,  
mélységeid  

mélységeimben kinccsel felfakad-
nak.  

Vadméheid  
a rétemen toroznak,  

havasaid  
nárciszaim csokrában illatoznak.  

Ösvényeid  
a két talpamban élnek,  

harangjaid  
hajnal körül a tornyomban zenél-

nek.  
Fellegeid  

az én tetőmre szállnak;  
viharaid  

az én barlangjaimban orgonálnak.  
 

S ha hallgatok,  
nem tudom: ritka csendem  

bennem van-é,  
vagy künn, a benned alvó renge-

tegben ?  
S a nagy moraj,  

nem tudom, hegycsuszamlás?  
Fellegrobaj?  

Fadöntés? Lélekomlás? 

Áprily Emlékház, 

Parajd  

Áprily Lajos  

(Brassó, 1887- 

Budapest, 1967) 

költő  



Támogassuk a pusztakamarási  

Sütő András Emlékházat! 
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„A könnyű álmot anyám naphala-

dáskor az udvaron ígérte meg a 

cöveklábú asztalnál, amely nyári 

napokon piros paradicsommal, 

frissen hámozott uborkával, mező-

ségi sajttal vár haza engem; ősszel 

is vár, s olyankor, ha sírós az idő, a 

tornác fájáról nézem, és igyekszem 

tanulni valamit tőle. Fűzfalábaival 

makacsul a földbe kapaszkodik, 

esőben, jégverésben tisztul, s télen 

is vár, hóval borítottan, akár egy 

fehér koporsó. „    

Sütő András: Anyám könnyű 

álmot ígér 

Képek 2007. márciusi 

torockói kirándulásunkról 



A 
 Debre-

ceni Re-

formátus 

Kollégi-

um Díszterme. Impozáns 

környezet. A szerda esete 

fél nyolcas kezdés pedig 

tökéletes egy kellemes 

időutazáshoz. Először az 

idősebbek gyülekeznek, 

majd a  kezdés előtti per-

cekben szivárognak a fiata-

lok is, a kollégisták elfoglal-

ják a karzatot és végül el-

vétve marad egy-egy üres 

hely. A hagyományos dia-

vetítő által produkált rövid 

technikai malőr után a 

nemzetközi hírű 

földrajzprofesszor bemuta-

tása következik. Úgy tűnik 

a résztvevők többségének 

ez felesleges kör, hiszen a 

Kossuth Lajos Tudomány-

egyetemen végzett tudós 

nem először népszerűsíti 

tudományterületét váro-

sunkban. 

Kőrösi Csoma egyik legki-

válóbb kutatója, mintegy 

előrevetítve a levonandó 

tanulságot az emberi akarat 

és a tudomány diadalát látja 

bizonyítottnak az erdélyi 

utazó életében. Ezen vonal 

mentén tekerednek a hol a 

19. századra, hol a jelenre 

vonatkoztatott gondolatok. 

Miért is kell a buddhisták 

körében szentként tisztelt, 

a minden földrészen jól 

hangzó nevű felfedezővel 

foglalkoznunk, hiszen elha-

gyta a szülőföldjét, idegen 

pénzen, tulajdonképpen 

elősegítette a brit gyarmat-

birodalom elnyomó gépe-

zetének megolajozását? És 

mégis, holott mindez igaz,  

az igazság tégláiból gyakran 

a hazugság várát építik fel 

– mondja az előadó. 

A 
 kronolo-

gikus 

életrajz 

és mun-

kásság ismertetése előtt a 

csomakőrösi születésű ka-

landor életét, levelezését 

kutató tudósok emléke 

előtt hajtott fejet a profess-

zor. A  2010-ben elhunyt 

nyt három kutató Marcell 

Péter, Csetri Elek és Szilá-

gyi Ferenc, akik – Szilágyi 

például az Így élt Körősi Cso-

ma Sándor című nyolcvanas 

évek közepén megjelente-

tett könyvével - az eszmé-

nykép megalkotásához 

nagyban hozzájárultak. A 

Bengáli Ázsiai Társaság 

vezetője által Európa első 

spirituális szellemi nagykö-

veteként aposztrofált 

Kőrösi Csoma életének 

fontosabb helyszínei – a 

professzor saját maga által 

készített - diaképek formá-

jában tűnnek fel a vetítő-

vásznon: Csomakőrös 

(Chiurus) és a Háromszéki-

havasok, a Nagyenyedi 

Bethlen Kollégium, a Göt-

tingeni Egyetem, Kasmir, 

az Indus-völgye, a Himalá-

ja és így tovább. 

Az apa tízévesen kísérte 

fiát az enyedi kollégium 

falai közé, ahonnan kiváló 

tanulmányi eredményei 

folytán ösztöndíjasként 

kerül az Európa egyik leg-

„Az igazság tégláiból gyakran a hazugság várát építik fel.“ 
Kőrösi Csoma Sándor életútja, Kubassek János geográfus előadásában 
 

Kubassek Jánosnak, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójának Kőrösi 

Csoma Sándor kalandos életéről szóló humorral, közéleti utalásokkal 
fűszerezett előadását hallhatták, láthatták az érdeklődök a Debreceni 

Református Kollégium Nagykönyvtár olvasásnépszerűsítő 
programsorozatának keretében.   
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„ . . . m a h o l n a p  2 0 0 

e s z t e n d e j e ,  h o g y 

Kolozsváron a Döbrenetei 

Gábor alapította Erdélyi 

Múzeum megjelent, azóta 

i t t  k i s ebb - na g yob b 

megszakí tásokkal  az 

irodalomnak máig volt s 

van fóruma. Nyilván 

szüksége volt s van erre itt 

valakinek. Mivelhogy a 

mind enk ori  mag yar 

kultúra keleti régiójának 

ezen a pontján vonultak 

át, s részben máig itt 

keresztezik egymást au 

irodalom és a művészetek 

karavánútjai...” 

 

S z i l á g y i  I s t v á n 

(Kolozsvári  Hel i kon 

főszerkesztője) 

Kubassek János 

Az egyetlen hite-

les Kőrösi Csoma 

á b r á z o l á s - 

Schöfft Ágoston 

litográfiája  



Egy brit, William Moorc-

roft, ösztönzésére kezdi el 

Tibetet és a buddhizmust 

behatóan tanulmányozni, 

nem utolsó sorban azért 

mert a magyarok eredetére 

vonatkozó forrásokat re-

mélt a kolostorokban. 

Zanglában egy buddhista 

mester segítségével tanulja 

meg a tibeti nyelvet, mellyel 

megalapozza, azt a tudást 

mely segítségével negyvene-

zer szócikket tartalmazó 

tibeti-angol szótárat és  

nyelvtant állít össze, mely 

1834-ben Kalkuttában jele-

nik meg és amelyből huszo-

nöt példányt haza is küld. 

K 
őrösi 

pénzét el-

küldte Er-

délybe, de 

soha nem tért már haza. 

1842-ben Darzsilingben 

maláriában halt meg, sírja a 

Himalájában van. Életmű-

vének értékelése folyamato-

san alakult. Teljesítménye 

például szükségszerűen 

kiválóbb tanintézeteként 

számon tartott német egye-

temre. A geográfia, história 

és literatúra beható tanul-

mányozása megerősítik 

abbéli elhatározásában, 

hogy a magyar nép őshazá-

ját Belső-Ázsiában kell ke-

resnie. Így amikor 1818-

ban hazatér a felajánlott a 

máramarosi parókia és az 

enyedi teológusi állás sem 

elég kecsegtető számára, a 

Vöröstorony-szoroson át 

örökre elhagyja Transzilvá-

niát. A mindössze hat hétre 

érvényes útlevél nem jelen-

tett komolyabb akadályt, a 

Mediterrániumon,   Rodo- 

szon, Cipruson, Szírián, 

Mezopotámián, Afganisz-

tánon, Pakisztánon át jut 

Kasmirba. Nagyon sokféle 

vidéken átkelve, termérdek 

kultúrával megismerkedve, 

élete végén már mintegy 

húsz nyelvet értve és hasz-

nálva marad és maradt meg 

kereszténynek és magyar-

nak – emeli ki Kubassek. 

akadt fenn a marxista ide-

ológia szűrőjén, Révai 

nemes egyszerűséggel a 

brit imperialisták ügynö-

kének titulálta. Így  1942-

ben készített három és fél 

tonnás szobrát, miután az 

egy kőbányai sírkőfaragó 

telepen vesztegelt csak a 

nyolcvanas években 

állítják fel Érden, az előa-

dó közbenjárásával. 

Arról, hogy a majd két 

órásra nyúló remek han-

gulatú előadáson milyen 

jól megfért és mennyire 

hibátlanul integrálódott a 

fő témába a budapesti 

négyes metró építése, a 

Lipótmező Sárga Házának 

bezárása, a pekingi rádió 

magyar adása (!), egy kínai 

szerző magyarországi úti-

könyvei és a professzor úr 

saját expedícióinak vis-

zontagságokkal és tréfával 

teli históriái ez a tudósítás 

nem szól. El kell menni 

egy Kubassek előadásra. 

CSA 
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Az 1934-es tibeti-
angol szótár, szerzője 

Kőrösi Csoma Sándor 
E rd él y  s z ék el y -

magyarja és a tibeti 
tanítómester (Szangje 

Puncog láma) 

Képek 2007. márciusi 

t o r o c k ó i 

kirándulásunkról 
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Online, interaktív 

kvízjátékok a 

www.ejke.hu 

oldalon 

1.  Kinek a verséből idézünk? "Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged 
elfelejtelek! Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emle-

get!" (Psalmus Hungaricus) - Farkas Árpád, Dsida Jenő, Sütő András, 

Kányádi Sándor 
 

2. Hol született Sütő András? Székelyudvarhely, Szatmárnémeti, Marosvá-

sárhely, Pusztakamarás 
 

3. Melyik költőnkhöz köthetőek az alábbi településnevek? Brassó, 

Parajd, Nagyenyed, Kolozsvár, Budapest, Szentgyörgypuszta.- Ady End-
re, Áprily Lajos, Wass Albert, Reményik Sándor 

 

4. Az alábbiak közül melyik egy ismert Wass Albert regény címe? - Egy 
lócsiszár virágvasárnapja, Adjátok vissza a hegyeimet, Advent a Hargi-
tán, Úz Bence 

 

5. Melyik erdélyi írónk nem emigrációban halt meg?- Páskándi Géza, 

Reményik Sándor, Nyírő József, Wass Albert 
 

6. Hogy hívták a két világháború közötti legfontosabb erdélyi magyar 

nyelvű kiadót? - Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Erdélyi 

Szépmvíes Céh, Erdélyi Kárpát Egyesület, Erdélyi Helikon 

 

7. Melyik évben adták ki a Diploma Leopoldiumot, mellyel Erdély 
közvetlenül a Habsburgok uralma alá került?- 1550, 1200, 1690, 

1812 
 

8. Hol gyilkolták meg Fráter Györgyöt?- Temesvár, Alvinc, Vízakna, 

Szászváros 
 

9. Melyik erdélyi városban mondták ki 1568-ban a szabad vallásgya-
korlatot?- Radnót, Szászsebes, Nagyszeben, Torda 

 

10. Mi volt a székelyek feladata a magyar királyság évszázadai során? - 

kereskedelem, fazekasság, földművelés, határvédelem 

 

11. Melyik erdélyi népcsoport központja voltak a következő városok: 

Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, Erzsébetváros?- csángó magyar, ör-

mény, zsidó, szász 

 

12. Melyik királyunk telepített először németeket Erdélybe, 1150 kö-

rül?- II. Géza, II. András, Könyves Kálmán, Szent László 

 

13. Melyik évben került sor az ún. II. Bécsi döntésre, Észak-Erdély 

Magyarországhoz történő visszacsatolására?-1920, 1940, 1938, 1945 

Képgalériák, 

útibeszámolók a 

www.ejke.hu 

oldalon 

1. Dsida Jenő 2. Pusztakamarás 3. Áprily Lajos 4. Adjátok visz-

sza a hegyeimet 5. Reményik Sándor 6. Erdélyi Szépmíves Céh 

7. 1690 8. Alvinc 9. Torda 10.  határvédelem 11. örmény 12. II. 

Géza 13. 1940 
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Csíki András  

Kalotaszentkirály 

„Csönd, június van a szívemben, 
Általvonult templomi népség 

Belém költözött áhítata 
S e percben a Kalota partján 

Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.” 

Ady Endre: A Kalota partján 

 
 

Tizenhét évig utaztam melletted – mit sem sejtve, 

A Hágótól Kolozsvárig szigorú út vezet, 

S most Hunyadnál jobbra térve –nehéz párták bűvkörében, 

A Vigyázó kacsintgat és fehér kalappal integet. 

 

S amit olvastam, hiánytalan szépség – ott állt Szentkirály, 

Sepert utcáján rám köszönt fiatal és öreg, 

Múlt ez és jelen idő, mondtad- s tornyához indultunk 

S Adyt láttuk, amint versével minket is követ. 

 
A templom mellett a régi határról, egy bácsika mesélt –

égett a nagyvilág, 

Arcunkon lángolt könnyű éveink szégyene, 

Hímzett lelkek medálja – jövő idő mondtad, 

S a Kalota zúgott és elsuhant Kós Károly szelleme. 

Kalotaszentkirály 



Képek 2007. márciusi torockói kirándulásunkról 
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www.kolto.ro 

www.eloerdely.ro 

www.erdely.ma 

www.erdelyitabor.hu 



Szilágyi István 

2011.február 23-án, szerdán 

Szilágyi István Kossuth-díjas 

kolozsvári író látogatott el a 

Debreceni Református Kollégi-

um Nagykönyvtárába. A Ko-

lozsvári Helikon irodalmi folyó-

irat főszerkesztője beszélt a 

Moszkvában szerzett élményei-

ről, ahova regénye fordításának 

és kiadásának apropóján hívták meg. Beszélt sikerre-

gényei születési körülményeiről és 2009-ben megje-

lent válogatott novellákat tartalmazó kötetéről. El-

mondta véleményét az erdélyi irodalom magyaror-

szági fogadtatásáról. 

Három olyan erdélyi életművet nevezett meg, mely 

véleménye szerint nem kap/kapott kellő reflektor-

fényt:  

Király László  Székely János és  Szilágyi Gyula.  

 

Az oroszok által Dosztojevszkij tanítványnak titulált 

író művei: 

Sorskovács, elbeszélések, Irodalmi Kiadó, Bu-

karest, 1964 

 Ezen a csillagon, novellák, elbeszélések, kar-

colatok, Irodalmi Kiadó, Bukarest, 1966 

 Üllő, dobszó, harang, regény, Irodalmi Ki-

adó, Bukarest, 1969 

 Jámbor vadak, elbeszélések, Kriterion 

Könyvkiadó, Bukarest, 1971 

Kő hull apadó kútba, regény, Kriterion 

Könyvkiadó, Bukarest, 1975 

 Agancsbozót, regény, Kriterion Könyvkiadó, 

Bukarest, 1990 

 Hollóidő, regény, Magvető, Budapest, 2001 
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A Román Köztársaság budapesti nagykö-

vetségi honlapjának elemzése 

 

„A kultúra azért különlegesen szép terméke az emberi visel-

kedésnek, mert egyedi és megismételhetetlen. Minden igaz kö-

zösség egyszeri jelenség. (...) A kultúra éppen úgy egyedi, mint 

az emberi személyiség. ...” Csányi Vilmos 

1. Bevezető  

Dolgozatom témája a Román Köztársaság budapesti 

nagykövetségi (Ambasada României Budapesta) 

honlapjának elemzése a kultúraelemző és összeha-

sonlító modellek alapján. 

Az elemzés tárgyául szolgáló honlap kiválasztásánál 

fő szempont volt, hogy olyan nemzet kultúrája kerül-

jön a középpontba, mellyel kapcsolatosan a kultúra-

elemzéssel foglalkozó szakirodalom nem bővelkedik 

adatokban és amelyről viszonylag kevés tanulmányt 

publikáltak. A román kultúra nekünk magyaroknak 

és személy szerint nekem is nagyon sok szempont-

ból lehet érdekes. Egyfelől szomszédos államokról 

lévén szó válaszokat kereshetünk az országok közöt-

ti történelmi konfliktusok kulturális vonulataira. 

Másfelől, tekintve, hogy Kelet-Európában nem be-

szélhetünk homogén nemzetállamokról, az ilyen jel-

legű tanulmányok igen hasznosak lehetnek, sok ta-

nulsággal szolgálhatnak a nemzeti kisebbségek és a 

többségi államalkotó nemzet békés együttélésének és 

a kölcsönös tiszteletadásának biztosításában. Har-

madsorban olyan nemzet kultúrájába is nyerhetünk 

betekintést, mely nemzet eleddig túlságosan magas 

kulturális érdeklődésre nem számíthatott – az egyes 

kulturális modellekben többnyire a „balkáni álla-

mok” címszó alatt szerepelt Románia. A globalizáci-

óval, az Európai Uniós tagsággal és a világháló 

transz- és interkulturális jellegével a helyzet azonban 

nagy mértékben változott… 

(folytatás a www.ejke.hu oldal Fórumá-

ban) 


