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Tisztelt olvasó!
 Egyszerű családból szár-
mazom, s bár őseim közt nincs 
arisztokrata mégis vonzott ez a 
világ. Szerencsémre Balázs Bécsi 
Attila (https://hu.wikipedia.org/
wiki/Bal%C3%A1zs_B%C3%A-
9csi_Attila) volt a történelemta-
nárom és hiteles képet kaptam az 
arisztokráciáról. A kommunizmus 
által kialakított torz képet, szeren-
csémre mondhatom, nem kellett 
elsajátítanom.
 Ahogy említettem az arisz-
tokrácia sorsa mindig érdekelt, 
egyetemistaként több forráshoz 
jutottam, így egyre inkább tisztult 
bennem a kép, hogy kik voltak 
ezek az emberek és mit tettek a 
nemzetért és a hazáért, a történe-
lem folyamán.
 Az idő múlásával egyre 
több információra tettem szert, 
egyre több történetet ismertem 
meg és egyre inkább szívemen 
viseltem ezeket a történeteket és 
sorsokat. 
  Az erdélyi arisztokrácia 
1949-es kitelepítése és vagyon-
fosztása olyan érvágást okozott 

nemzetünkön, ami nagyon nehe-
zen fog beforrni. A visszaszolgál-
tatások enyhítenek ezen a fájdal-
mon, de szerintem a gyógyulásig 
még hosszú és rögös út vár ránk és 
az arisztokrácia mai tagjaira. 
 Feltett vágyam az volt, 
hogy egyszer valamilyen módon 
írjak ezekről a sorsokról, vártam a 
megfelelő pillanatot. A megfelelő 
pillanat most jött el, itt az általam 
működtetett és kiadott Iskolai Tör-
ténelmi Magazin hasábjain (amely 
januártól más néven fog megjele-
nik) és a www.tortenelmimagazin.ro 
című weblapom. 
 Az Iskolai Történelmi Ma-
gazin aktuális lapszáma hét erdé-
lyi történelmi arisztokrata család 
múltjába és jelenében nyújt be-
tekintést. Megismerkedhetünk a 
bethleni gróf Bethlen-, hallerkői 
gróf Haller-, göncz-ruszkai Kor-
nis-, borosjenői báró Atzél-, lo-
sonczi báró Bánffy-, magyargy-
erőmonostori báró Kemény- és 
ábránfalvi Ugron családokkal. 
 Köszönöm a címereket és 
a segítséget Géher Ferencnek!
 Fogadjátok/fogadják sze-
retettel a magazin aktuális lapszá-
mát, melynek tartalma remélem 
kedvetekre/kedvükre lesz.

Könyvajánló
 

 
 
 
 
  
 
 

     Példamesébe illő az erdélyi 
főnemesség XXI. századi „palo-
taforradalma”: hogy a Trianontól 
kezdve vesszőfutásra kényszerített 
rend megpróbál újra gyökeret ver-
ni ott, ahonnan elűzték. Szórvá-
nyos híradások jöttek arról, hogy a 
magyar történelmet évszázadokig 
alakító családok tagjai harcba in-
dultak, föladva magyarországi vagy 
nyugat-európai egzisztenciájukat, 
hogy elkobzott birtokaikért, pusztu-
lásra ítélt kastélyaikért perbe száll-
janak a román állammal. Margittai 
Gábor író, újságíró felkerekedett, 
hogy kinyomozza, mi lett a Teleki-, 
Bánffy-, Bethlen, Mikes-, Apor- és 
Haller-család tagjaival, hogyan pró-
bálnak ma visszatérni a szétszóra-
tásból, kik laknak most ősi kastélya-
ikban - ha egyáltalán még lakhatók 
és nem földig romboltak ezek az 
egykor csodálatos épületek -, és 
miként próbálnak visszaköltözni 
oda, ahonnan még az emléküket is 
igyekeztek kitörölni (forrás: www.
bookline.hu)

A könyvek megrendel-
hetőek az internetről, a 
www.bookline.ro oldal-

ról. 

Könyvajánló  
  Erdély 
egyik legő-
sibb főne-
mesi csa-
ládjának, a 
Wassoknak 
ma már csak 
egy árva 
k a s t é l y u k 
áll a Mező-

ségen. A többit gyűlöletből, ha-
szonlesésből lerombolták. Pedig 
Erdély szerelmét, a magyar, ro-
mán és szász kultúra szövetéből 
álló hajdani világot nincs író, aki 
ma hevesebb lángon tartaná, mint 
szentegyedi és cegei gróf Wass 

Albert. Marosvécs várkastélya 
áll ugyan még, de harcok övezik, 
ahogy utolsó urának, Kemény 
János bárónak a szellemi öröksé-
gét is. A román ,,nagy egyesülés” 
2018-as és Trianon 2020-as cente-
náriuma között tovább szakadtak 
a térség emlékezeti sebei. Az elra-
bolt javak visszaadása helyett dü-
börög a visszaállamosítás - és az 
ipari méretű történelemhamisítás. 
Ezért Margittai Gábor sikerköny-
ve, a Tiltott kastély sem maradha-
tott folytatás nélkül. Történelmi 
nyomozás ezúttal a Wassok és a 
Kemények birodalmában: a Holt-
tengeren és az Istenszéke alatt.  
(forrás: www.bookline.hu)
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Bethleni gróf Bethlen címer/festette: 
gr. Kornis Gabriella

A bethleni gróf 
Bethlen család

 Nagy Iván szerint a Beth-
len család Aba Sámuel feleségétől, 
Saroltától származtatja. Ugyan-
attól a közös őstől származik az 
Apafi család is, melynek kiemel-
kedő tagja volt I. Apafi Mihály fe-
jedelem is: 
 „Sarolta – mint tudjuk 
– Aba Sámuel király neje volt, 
gyermektelen férjének halála után 
állítólag másodszor bizonyos jö-
vevény franczia grófhoz Cornes 
Vilmoshoz* ment volna férjhez, 
a kitől született Marhárd Ennek 
fia Lőrincz, máskép Bult*, öt fiat 
hagyott hátra: Bochon, Boncz, 
Bencze, Csák és Bethlen nevezetűt. 
Ez utóbbi alapítja a közös családot, 
és egy szájában almát tartó koro-
nás kigyót vesz czímerül paizsába. 
Bethlennek három fia volt: Péter, 
Olivér és Miklós* Pétertől az ikta-
ri Bethlen ág jő le. Olivérnek Já-
nos fiától többek közt ismét János* 
nevű unokája patriarchalis erényei 
és jobbágyai iránti jósága követ-
keztében Apának neveztetett. Ezen 

Apa Jánosnak fiai György, Péter, 
Jakab és Miklós maradtak. A kettő 
magtalan halt el. Jakab a bethleni 
Bethlenek törzse lőn. (Kiről illető 
helyén) Miklós a legifjabb, aty-
ja nevéről Apaffy nevet vőn föl és 
czimerül pedig a kigyós Bethlenek-
től eltérőleg egy karddal átszúrt 
sisakot, mely szőlőfürtökkel van 
beárnyékolva, kezdett használni.” 
(Nagy Iván: Magyarország csalá-
dai, első kötet)
 A Bethlen család két rész-
re bontható a betleni-, és az iktári 
ágra. A két ág valójában két külön 
családnak számít, de a rokonságot 
sok ideg fenntartottak. 
 A Bethlen család számos 
jeles embert és kiváló államférfit 
adott Erdélynek és Magyarország-
nak. 

Bethlen Farkas

Tisztelt tanár Úr, 
kedves diákok 
 Azzal kezdem mondandó-
mat, hogy senki nem tehet arról, 
hogy hová születik, csak arról, 
hogy mit tesz az életében!

 Családunk az elmúlt évszá-
zadokban sok jeles embert adott 
Erdélynek és Magyarországnak. 
Nagyapám Bethlen Béla két vár-
megyének volt a főispánja, majd 
1940-1944-ig Észak Erdély kor-
mánybiztosa. Egész élete a ma-
gyarság és az emberek szolgála-
táról szólt. Négy szó jellemezte 
munkásságát; Gondos Gazdaként 
Alázattal Szolgálni. Jó munkájá-
ért a románok koholt vádakkal 5 
év börtönre ítélték. Mikor letelt az 
öt év, a bíróság szabadon engedte, 
egy feltétellel, hogy el kell hagy-
ja Erdélyt, mire ő azt válaszolta, 
hogy itt született és itt is szeretne 
meghalni, ezért a rövid mondatáért 
még három évet kapott. Szabadu-
lásakor kapott Kolozsváron szük-
séglakásként egy sufnihoz hasonló 
szoba-konyhát. Nekem volt sze-
rencsém hét nyarat nála töltenem 
és megtapasztalnom nagyságát.
 Szüleim 46-ban menekül-
tek Erdélyből Budapestre, majd az 
oroszok kitelepítették őket, már két 
gyermekkel az Alföldre. Én már 
Nagymaroson születtem és tisztán 
emlékszem, hogy évente többször 
begurult hozzánk egy autó és ki-
szállt négy bőrkabátos ember és 
bement a szüleimhez, igy tartották 
őket állandó lelki terror alatt. 

A bethelni Betlhen kastély/www.varak.
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 A kommunizmusban tönk-
re kellett tenni a nemeseket és a 
parasztságot! Erős propagandával 
elérték, hogy a lakosság azt gon-
dolja a nemességről, hogy hintóval 
bálozni jártak. A valóságban a ne-
mesi családok szorgalmasan dol-
goztak és felelősséggel tartoztak a 
települések lakói felé!!!! 
 Tanulmányaim után vál-
lalkozó voltam, több területen 
mérettettem meg magam, munká-
mat mindig hittel és lelkesedéssel 
végeztem, aminek mindig meglett 
az eredménye. Mindig fontos volt, 
hogy a magam és a köz javára cse-
lekedjek. 1998-ban Verőce lakói 
felkérésére polgármester lettem, 
biztos hibákkal ugyan de Gondos 
Gazdakent szolgáltam 16 évig a 
lakosságot. Polgármesteri teen-
dőim mellett vezettem a Julianus 
Barát Alapítványt, Erdélyben és 
Kárpátalján hét magyar falu óvo-
da felújításában vettem részt, két 

könyvtárat támogattam és sok se-
gélyszállítmány vittem.  
 Életem folyamán sok ön-
zéssel és igazságtalansággal talál-
koztam, mégis azt gondolom és 
mondom, hogy az egyetlen igaz út 
az emberek segítése. 
 Üzenem a diákoknak: min-
den embernek kötelessége a Jó Is-
tentől kapott képességeit kiaknáz-
ni a maga és a köz javára. 
Áldott Békés karácsonyi ünnepe-
ket kívánok, tisztelettel Bethlen 
Farkas

bethleni gróf Bethlen 
Farkas 

 Nagymaroson született 
1957. június 12-én. Szülei bethleni 
gróf Bethlen Dániel (1917–1977) 
és bethleni gróf Bethlen Ilona 
(1924–2003) voltak. Nagyszülei, 
anyai ágon, bethleni gróf Bethlen 
Béla (1888–1979), 1940 és 1944 

között Beszterce-Naszód és Szol-
nok-Doboka vármegyék főispánja, 
majd Észak Erdély kormánybizto-
sa, nagyanyja pedig göncz-ruszkai 
gróf Korniss Klára (1893–1983) 
volt.
 1998-ben Verőce polgár-
mestere lett, majd a következő 
választásokon három alkalommal 
(2002-ben, 2006-ban és 2010-ben) 
is újraválasztották, 2014-ben vi-
szont már nem indult a posztért.

Bethleni gróf Bethlen Béla családja 
körében/Géher Ferenc

Könyvajánló

gr. Bethlen Béla - Visszaemlékezéseim

Szenzációs leletmentés gróf Beth-
len Béla emlékiratainak teljes 
kiadása. Erdély kormánybiztosá-
nak emlékiratai hajdanán csonkán 
napvilágot láttak három évtizeddel 
ezelőtt, ám kiderült, hogy az ere-

deti jegyzetek több mint felét nem 
közölték le. Bethleni gróf dr. Beth-
len Béla (Aranyosrákos, 1888. 
november 2. - Kolozsvár, 1979. 
november 6.), erdélyi magyar 
földbirtokos, jogász, politikus volt. 
1913-tól a kolozsvári törvényható-
sági bizottság tagja, az első világ-
háborúban honvéd hadnagy. Tria-
non után Erdélyben élt, 1924-től 
az erdélyi Országos Magyar Párt 
alelnöke, később elnöke, valamint 
a székelyudvarhelyi kerület kép-
viselője a bukaresti parlamentben. 
1940-44 között Szolnok-Doboka 
és Beszterce-Naszód vármegyék 
főispánja, 1944 szeptember-októ-
berében a visszatért Észak-Erdély 
kormánybiztosa. 1945-ben a kom-
munista uralom kezdetén politikai 
vádakkal elítélték, 1954-ig börtön-
ben ült. 1959-ben rehabilitálták, 
haláláig Kolozsváron élt. Az ere-
deti gépirat alapján összeállt me-
moárt több mint 100 korabeli fotó 
és dokumentum kíséretében adjuk 

közre, melyek szintén első közlé-
sek.
Visszaemlékezéseimben felso-
roltam mindazon eseményeket, 
amelyek ezeréves hazánk egyik 
legnehezebb és egyben legszomo-
rúbb szakaszában zajlottak le. Ép-
pen ezért nem lehet és nem szabad 
azt úgy olvasni, mint egy novellát, 
hanem az olvasó teljesen bele kell 
élje magát azokba az időkbe, kö-
rülményekbe és viszonyokba. Én 
itt megírtam mindazon eseménye-
ket és problémákat, melyek azok-
ban az időkben az én szemem előtt 
vetődtek fel és zajlottak le, és ame-
lyeknek magam is részese voltam. 
Ezek kisebb vagy nagyobb jelen-
tőségű események voltak, de vég-
eredményben mind történelmi ese-
mények. Úgy hiszem nem túlzok, 
ha azt mondom, hogy egyenesen 
egy valóságos tragédia, amelynek 
én csak egy apró figurája voltam.

(www.lira.hu)
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A kerlési barlangsírok

Lakatos Andrea

A kerlési Bethlen 
barlangsírok

 A Bethlen barlangsírok 
Kerlés után, a Sajósárvár fele ve-
zető 151-es megyei úton találha-
tóak meg. A Bethlen családnak 
már a 17. században voltak birto-
kai Kerlésen, majd később maga 
a település is a család tulajdonává 
vált. 1803-ban gróf Bethlen Lajos 
átvette a birtokot nagybátyjától, 
gróf Bethlen Gergelytől. Bethlen 
Lajos úgy döntött, hogy kastélyát 
a falu közelében lévő domboldalra 
építteti fel, ahol házak álltak. Eze-
ket lebontotta, és felépítette őket a 
jelenlegi falu főutcájába. 
 Az építkezés 1808 és 1810 
között zajlott le, 90 ember munká-
jának eredménye és több mint 100 
ezer forintba került. Gróf Bethlen 
Lajos 1804-ben vette feleségül 
gróf Bethlen Klárát, ezután kez-
dett bele az építkezésbe. A kastély 
Erdély egyik legszebb klasszicista 
kastélya lett, a gróf az építészet és 
a kertművészet rajongójaként va-
gyona nagyrészét belefektette kas-
télya szépítésének A gróf Bécsből 
hozatott bútorokat,  a fegyvertárát

és szobrokat. A főépület egy föld-
szintes kastély volt, melynek hom-
lokzatán négy ión fejezetes osz-
lopra támaszkodó timpanon volt. 
Ezt egy ballusztersor zárta, illetve 
az oldalhomlokzatokon lévő atti-
kát (az épület főpárkánya fölötti 
mellvédszerű fal, mely lehet tömör 
vagy áttört jellegű, díszítőelem-
szerű) antik mitológiai szereplők 
szobrai voltak ábrázolva. A fő-
homlokzaton a következő három 
betű jelent meg: “C.L.B.”, amely 
Comes Ludovicus Bethlen monog-
ramját jelképezi, ez alatt pedig 
egy idézet állt: „Delicias homini 
quales latura ministret / Prospi-
ce et exemplo gaudia misce meo” 
(„Szeretne kedves férfit szolgálni / 
példát lát az öröm keverékéből”). 
A homlokzaton szerepelt egy em-
léktábla a következő felirattal: 
„Építtette a barátságnak szentelte 
G. Bethlen Lajos MDCCCXIII”, 
viszont vannak leírások, amelyek-
ben az 1808-as dátum jelenik meg.
 A kastélyt és körülötte ki-
alakított parkot viszont csak ko-
rabeli festményekből és írásokból 
ismerik, hiszen több pusztítás érte, 
így csak az egykor parkhoz tartozó 
kripta maradt meg. 1848. október 
15-én fellázadt románok támadták 

meg a kastélyt, feldúlták, és Beth-
len Lajost pedig meghurcolták. A 
gróf 1850-es években tért vissza 
feldúlt otthonába, majd azt javít-
gatni kezdte. 
 Életrajzában Bethlen Lajos 
feljegyezte, hogy a sziklába egy 
32 öles alagutat vágatott, melynek 
mélyében megalakította kriptáját 
és elhelyeztette a három párkát 
(akik fonják, kimérik, majd elvág-
ják az ember életfonalát) ábrázo-
ló szoborcsoportot, amely Joseph 
Schmelzer szobrász munkája. A 
barlang kialakításának munkálatai 
két és fél évig tartottak, a kripta 
bejárata felett látható 1818-as év-
szám látható. A barlang szájához 
közeli üregben egy remetelak volt 
berendezve, ettől távolabb több-
méteres magasságban a barlang 
kijárata látható, amitől egy ösvény 
vezetett le a bejárat szintjére, ami 
már nem létezik.
 A barlang napjainkban na-
gyon rossz állapotban van, s mivel 
felügyelete nincs biztosítva sok-
szor illetlen vendégek járnak be. 
Ahogy bennebb megyünk, egy for-
duló után a kripta bejárata követ-
kezik, melyet homokkőbe vésett 
domborművek keretezik. Baloldalt 
egy halált szimbolizáló szárnyas 
alak található, amely jobb kezében 
kaszát, bal kezében pedig egy ho-
mokórát tart. Jobb oldalon egy hi-
ányos dombormű csokorba fogott 
eszközöket, mint például egy ge-
reblyét, ágat, ásót és kapát jelenít 
meg. A kriptába vezető ajtó sze-
möldökén a következő felirat áll: 
„Kész 1818 GBL”. A felirat feletti 
domborművön egy ágon gubbasz-
tó bagoly, a halál és bölcsesség 
madara őrzi a bejáratot. Eredetileg 
egy vaskapu védte a sírokat a be-
tolakodóktól, ahova Bethlen Klá-
rát és Bethlen Lajost temették. Az 
első világháború alatt kirabolták a 
sírokat és elvitték a házaspár emlé-
két megörökítő márványtáblákat.
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 A mitológiai szoborcsoport 
alakjai életnagyságnál is nagyob-
bak voltak, egyikük guzsalyat, 
másikuk vasollót tartott a kezében, 
a középső szőtte az élet fonalát. 
A szoborcsoportnak a kortársak a 
csodájára jártak, mára semmi nem 
maradt belőle. 
 A kripta előtti kiöblösödés 
után folytatódik tovább a barlang, 
a kijárat egy meredek sziklafalra 
vezet. A kijárat fülkéjének kül-
sején kétsoros verseket véstek a 
kőbe, melyeket a kopás miatt csak 
a régi leírásokból ismerjük. Két 
felirat a következőképpen szólt: 
“Irtózatos csendes a sírnak mély-

sége, / Ismeretlen helyet fedez se-
tétsége”, “Óhajtott nyugalmat 
csak ez helyen lelhetsz, / Hazádba 
csak ezen setét úton mehetsz.” A 
harmadik feliraton Kádár József 
szerint “Itt lesz düledékké a test-
nek porfala, / Itt mállik hamuvá, 
a mi hamu vala” volt látható, de 
ez téves, jelenleg ennyi olvasható 
ki a feliratból: „Szegény szív (…) / 
Zűrzavarok után itten fogsz (...)”.
 Annak ellenére, hogy a 
barlangkripták eléggé megrongált 
állapotban vannak és benőtte a nö-
vényzet még mindig látogatható-
ak. 

A kerlési barlangsírok

Hallerkői gróf Haller Béla

A hallerkői gróf 
Haller család

 A család német gyökerű, 
amint a név hangzásából is kikö-
vetkeztethető.  Ruprecht volt az 

első Haller, aki Mátyás király ide-
jén kereskedőként áttelepült Budá-
ra.  Leszármazottjai közül 
egyedül az Erdélyben letelepedett 
Péter (1500-1570),  nagyszebe-
ni polgármester, királybíró viszi 
tovább a családot. Első felesége 
szász, a  második magyar, 
és ettől kezdve az erdélyi magyar 
nemesi családok leányaival kötött  
házasságok révén válik magyarrá a 
család. Két ága ismeretes, a fejé-
regyházi és a  kapjoni, utóbbi a 
XIX. század végén kihalt. A fejé-
regyházi ág 1699-ben báróságot,  
1713-ban grófságot nyer, címere 
azonos a Németországban maradt, 
bárói rangot viselő  Hallereké-
vel. Számos jeles képviselője is-
meretes, ezek közül Haller János 
(1626- 1697) különleges kieme-
lést érdemel amennyiben szépíró-
ként is számontartják a Hármas 
Históriában újramesélt 

ókori történetek révén, de a meg-
erősödő osztrákokkal  s z e m b e n 
is próbálta Erdély jogállását szá-
munkra előnyös módon tisztázni: 
1686-ban  az általa vezetett 
küldöttség elfogadtatja Bécsben 
a Hallerianus Tractatus-t, ami  
később a Leopold-féle Diploma 
alapja lesz.
 Nemzeti kultúránkban 
nyomot hagyott a Fejéregyházán 
élt Haller Lujza  (születésé-
nek éve nem ismert, 1909-ben halt 
meg) munkálkodása, akinek a Pe-
tőfi- múzeumot, valamint em-
lékparkot köszönhetjük, és fontos 
szerepe volt a turulmadaras  e m -
lékmű-állításban is. 
 Ma Magyarországon és 
szerte a nagyvilágban találkozha-
tunk a család  leszármazottaival, 
Erdélyben csak az én családom, 
fiam (Tamás-István) és unokám  
(András-Emánuel) képviseli. 

A gróf Haller család címere/A család 
tulajdona
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Interjú hallerkői 
gróf Haller Bélával
 1. Hogyan ismerte meg 
családja múltját?
 Időrendben a családi be-
szélgetések jelentették az első for-
rást, de ezekből inkább az utolsó 
2 - 3 nemzedéket ismertem meg. 
A régebbi múltra vonatkozó tudás 
könyvekből, véletlenszerű felfe-
dezésekből, későbbi tudatos bú-
várkodásból állt össze, és egészül 
ki ma is.  Szerencsés fejlemény 
volt, hogy a tehetséges fiatal törté-
nész, ugyanakkor tanárkollégám, 
Kálmán Attila a Haller család 
XVII-XVIII. századi történetéből 
doktorált, és jó szívvel osztotta 
meg velem felfedezéseit.
 2. Milyen középiskolás 
volt gróf Haller Béla?
 Szüleim az 1949-es kitele-
pítéssel kezdődött nehéz években 
bámulatos lelkierővel, derűsen 
viselték a nehézségeket, példás 
kötelességteljesítést láthattam ré-
szükről, úgyhogy az én iskolába 
járásom sem lehetett más. Szeren-
csés is voltam, mert mire 1968-ban 
elvégeztem az általános iskolát, lé-
nyegesen enyhültek a volt földbir-
tokosok gyermekeit érintő tovább-
tanulási tiltások, akadálytalanul 
felvételizhettem az akkori maros-
vásárhelyi 5-ös számú Líceumba, 
majd a Bukaresti Tudományegye-
tem bölcsészkarára, francia-olasz 
szakra.
 3. Az arisztokraták nagy-
része Magyarországra vagy nyu-
gatra költözött. Önöket mi tartotta 
Erdélyben?
 A családban mindkét ol-
dalról volt példa az elmenésre 
és a maradásra is, tudtuk, melyik 
döntés mivel jár.  A szüleim nagy 
egyetértésben úgy döntöttek, hogy 
maradnak. Most nem akarok visz-

szamenőleg az ő nevükben hangza-
tos hűségnyilatkozatot fogalmazni, 
azt hiszem, az itthonmaradás volt 
számukra az addigi életük egyet-
len természetes folytatása. A fel-
nőttkorhoz közeledve legbelül úgy 
éreztem, hogy szívem szerint dön-
töttek, bár sokat méltatlankodtam 
családi és baráti körben a körülöt-
tünk levő visszásságok miatt.
4. Tehernek vagy ajándéknak te-
kinti származását?
 Az emberek általában szí-
vesen veszik, ha személyiségük 
többlet-jelentőséget kap valamely 
körülmény folytán. Ilyen értelem-
ben a származás különlegessége 
ajándéknak mondható, de ez nem 
szokványos ajándék, mert ugyan-
akkor határozott elvárásokat jelent 
a külvilág részéről, amelyeknek 
meg kell felelni erkölcsi feddhe-
tetlenséggel, vállalásaink és tel-
jesítményeink rendkívüliségével. 
Valamiképpen fel kell mutatnunk 
azokat a kvalitásokat, amelyek ne-
vében az elődeink vezető szerepet 
vállaltak a társadalomban. Egyszó-
val olyan ajándék, ami kötelezett-
ségeket ró az emberre.
 5. Mikor tudatosult önben, 
hogy egy történelmi család örökö-
seként mi a küldetése?
 Az 1989-es rendszerváltás 
előtt a küldetésnek csak áttételes 
formái létezhettek: igyekezhettünk 
jó szakemberré válni, az emberek 
érdekében munkálkodni, tanárként 
az ifjúságnak biztos erkölcsi alapot 
nyújtani, az egészséges testi-lelki 
fejlődés körülményeit biztosítani, 
sőt bizonyos leleményességgel a 
magyar azonosságtudatot is ala-
kítani lehetett.  Ilyen értelemben 
az 1989 előtti, 14 évig tartó álta-
lános iskolai tanárkodásomat nem 
érzem kevésbé értékesnek, mint az 
ezután következő 30 líceumi évet 
a Bolyaiban. A szabadság körül-
ményei között az eszközeink meg-
sokszorozódtak, de a társadalom-

ban mutatkozó sokféle mentalitás 
felaprózta a korábbi egyöntetűsé-
get, törésvonalakat hozott létre, 
zűrzavarossá tette a társadalmi 
kommunikációt. Mi nyíltan vál-
lalhattuk nemesi származásunkat, 
és válaszolhattunk az irántunk 
megmutatkozó érdeklődésre, sőt 
rokonszenvre. Ez volt az emberek 
többségének viszonyulása hoz-
zánk, de nyilván akadtak kivételek 
is. A nemesség nem tért vissza a 
politikai életbe, erkölcsi üzenete-
it a tömegkommunikációs eszkö-
zökön keresztül közvetítette, és a 
civil társadalom önszervező lég-
körében a Castellum Alapítvány 
körül tömörült. Ennek elnökségét 
vállaltam, inkább küldetéstudat-
ból, mert a nyilvános szereplések-
től egyébként idegenkedem. 
 6. Milyen megpróbáltatá-
sokon és zaklatásokon ment ke-
resztül családja a régi rendszer-
ben?
 A sztálini mintára szerve-
ződött államhatalom 1949 már-
ciusában azokat a földbirtokokat, 
amelyeket négy évvel korábban 
50 hektárra csökkentettek, teljes 
egészükben kisajátította, a hozzá-
juk tartozó épületekkel (kastélyok, 
udvarházak, gazdasági épületek) 
együtt. Egy rajtaütésszerű, jól ösz-
szehangolt országos intézkedéssel 
egyetlen éjszaka földönfutóvá tet-
ték azt a társadalmi réteget, amely-
hez korábban a falvak népe iga-
zodott. Az én szüleim, Erdély két 
sarkából teherautón utazva Maros-
vásárhelyen találkoztak a Milícián, 
és ebből a találkozásból házasság 
lett („nem minden rossz azért jön, 
hogy ártson” - tartja egy olasz 
közmondás), de nehéz idők vártak 
rájuk: kényszerlakhely, szükség-
lakás, 9 hónapos „átnevelő” mun-
katábor édesapámnak, kemény 
fizikai munka, állandó fenyegetett-
ségtudat, valamelyes enyhüléssel a 
60-as évek közepétől.
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 7. Milyen birtokokat sike-
rült visszaszerezni? Hol állnak a 
visszaszolgáltatásokkal?
 Küküllőváron (Fehér me-
gye), édesapám falujában minden 
visszaigényelhetőt megkaptunk, 
de a kastélyt nem sikerült meg-
tartanunk, mert túl korán, még a 
kastélytörvény megjelenése előtt 
kértük a restitúciót, és akkor még 
követelhették rajtunk a karbantar-
tásra és a javításra fordított pénze-
ket. Végül megegyezés született, 
úgy kaptuk vissza, hogy tovább 
is adjuk, az egyetlen vállalkozó 
tulajdonában levő zsidvei (kükül-
lőmenti) borvidék központja és 
emblémája lett. Eleve jó állapot-
ban volt, és most is folyamatosan 
újítják. Ugyanakkor természetben 
szolgáltatták vissza a kolozsvári 
Haller-ház egy részét, a másik ré-
széért kártérítést kaptunk.
 Köveden viszont, Arad 
megyében, édesanyámék udvar-
háza és birtoka visszaszerzésében 
semmire nem mentünk. Aktív ta-
nár koromban nem értem rá ilyen 
messzire tárgyalásokra ingázni, 
a többi örökös külföldön él, úgy-
hogy a jogosultságot egyetlen cso-
magban eladtuk egy ottani illető-
ségű hölgynek, aki sok éve húzódó 
pereskedéssel próbálja azt érvé-
nyesíteni.
 8. A tulajdonosok egy ré-
sze eladta a visszaszerzett birto-
kot, másik része pedig megpróbált 
valamit kezdeni vele. Ön szerint 
melyik a járható út? 
 Azok a régi-új földtulaj-
donosok, akik fiatalon még gaz-
dálkodni számítottak a birtokon, 
és erre készülve végezték tanul-
mányaikat, a restitúció éveiben 
már meglehetősen idősek voltak, 
általában túl idősek ahhoz, hogy 
újrakezdjék a gazdálkodást. Két 
igen tiszteletreméltó példát tudok 
felhozni, olyanokét, akik koruk 
ellenére újraindították az életet az 

egykori birtokon, az idősebb báró 
Apor Csabáét (Torja) és a Gaal 
Miklósét (Kolozskorpád).
 A városi kényszerlakhe-
lyen született második nemzedék 
a kezdeti években nem tanulhatott 
tovább, és rendszerint az ipar felé 
vette az irányt, a későbbi évjára-
tok akár egyetemre is mehettek, de 
többnyire polgári foglalkozást vá-
lasztottak, nem gazdamérnöknek 
tanultak. Így amikor visszakapták 
a hajdani birtokot, vagy annak egy 
részét, szakértelem híján és erős 
városi kötődéssel, amelybe bele-
értődik időközben megteremtett 
egzisztenciájuk is, nem tehettek 
egyebet, mint hogy eladják.
 Ez alól csak az erdőbirto-
kok jelenthetnek kivételt, amelyek-
nek kitermelése legnagyobbrészt 
központi irányítással történik, a tu-
lajdonosok mozgástere behatárolt, 
és vannak is néhányan ismeretségi 
körömben, akik ezt el tudják látni. 
 9. Hogyan tekintenek 
önökre arisztokratákra a mai em-
berek?
 Ma, talán inkább, mint 
máskor, az emberek követhető mo-
delleket keresnek, és mivel több 
értékrend van érvényben, nem-
zedéki megoszlás és világnézet 
függvényében, a választott minták 
is sokfélék: a gátlástalan politiku-
soktól, sikeres vállalkozóktól a ne-
ves tudósokig, művészekig sokféle 
ideál létezik. Ezek sorában még 
mindig előkelő helyen szerepel-
nek az arisztokraták, mint a törté-
nelem által hitelesített kategória, 
nem csak az idősebb korosztály 
szemében. Hozzájárul ehhez az 
arisztokraták visszafogott modora, 
tartózkodó magatartása (legalábbis 
Erdélyben), aminek köszönhetően 
imázsuk nehezebben kopik meg, 
mint a többi kategóriáé, és hoz-
zájárul az írott és filmes kultúra, 
amely viszont nagyívű sorsokat, 
kivételes jellemeket, nagy lelkierőt 

és emlékezetes gesztusokat társít 
ehhez a társadalmi kategóriához, 
amelyről méltán mondták: ha nem 
is volt mindig kiváló, de képviselni 
tudta a kiválóság eszményét.
 A teljes képhez hozzátarto-
zik az is, hogy egyes emberek dü-
hrohamot kapnak az arisztokrácia 
puszta emlegetésétől, felróják neki 
történelmünk minden szerencsét-
lenségét, és ebben erősíti őket az 
írott és filmes kultúrának egy má-
sik vonulata. Tehát nem beszélhe-
tünk még csak hozzávetőlegesen 
egységes megítélésről sem.
 10. Milyen irányban és 
mennyire változott az emberek 
hozzáállása az arisztokráciához? 
Mennyire fogadják el az emberek 
az arisztokráciát?
 Az emberek általában fej-
lett igazságérzettel rendelkeznek, 
és emiatt eleve rokonszenvvel te-
kintettek azokra, akik korábban 
felelősségteljesen gazdálkodtak 
(kevés, sajnálatos kivétellel), mert 
egész vidékek megélhetéséért 
munkálkodtak, aztán egyik napról 
a másikra a társadalom peremvidé-
kén találták magukat, üldözötten és 
kiszolgáltatottan. Ilyen értelemben 
az 1989 utáni jóvátételi intézkedé-
seket és a restitúciót is egyetértés-
sel fogadták. Mihelyt nem számí-
tott már tiltott témának, az egykori 
nemesi élet iránt intenzív érdeklő-
dés mutatkozott a nagyközönség 
részéről, amit a média megérzett, 
és igyekezett válaszolni rá. Meg-
jelentek önéletírások, családtörté-
netek, a Korunk különszáma majd 
önálló kötete, beszélgetőkönyvek 
történelmi családok leszármazot-
téival, hasonló témájú videók a kö-
zösségi oldalakon.
 Mindezeknek a nyomtatott 
és képi anyagoknak az alapgon-
dolata az, hogy a nemesség, sok 
nemzedéken keresztül kialakította 
magában a vezető és felelősségvál-
laló szerepkörhöz szükséges kvali-
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tásokat, ezért, ha kikerültek is a 
vezető funkciókból, véleményük 
ma is számít, lehet érvényes üze-
netük a mának.
 Látjuk, hogy a meghirde-
tett kastélynapok nagyszámú lá-
togatót vonzanak Gernyeszegre, 
Miklósvárra, Marosvécsre, Kuty-
falvára, Maroshévízre, úgyhogy 
elmondható, hogy az elmúlt 30 év 
alatt ez az érdeklődés, ha mérsék-
lődött is valamelyest, távolról sem 
szűnt meg.
 Amint az előző válaszban 
is jeleztem, a nemességnek és el-
sősorban a főnemességnek (arisz-
tokráciának) létezik ellenzéke is, 
amely kortévesztőnek (anakro-
nisztikusnak) érzi az arisztokraták 
nyilvános szereplését.
  11. Milyen a modern arisz-
tokrata? Mivel tölti idejét?
 Nehéz erre a kérdésre vá-
laszolni, talán különítsünk el két 
kategóriát: 
 Ha tipikus modern arisz-
tokratáról beszélünk, akkor vissza-
szerzett (Kelet-Európában), vagy 
el nem adott (Nyugat-Európában) 
kastélyában, udvarházában talál-
juk - végzettségétől függetlenül 
- amint igyekszik életet vonzani 
a régi falak közé, nyereséges vál-
lalkozást működtetni az anyagi 
fedezet megteremtése érdekében, 
pályázni ugyanebből a célból, kar-
bantartani az épületet, ami nem 
egyszerű, mert sokszor jól edzett 
ipari alpinistáknak is nehéz feladat 
egyik-másik meredek kastélytetőn 
dolgozni. A külvilág érdeklődésére 
szívesen beszél a családja, a kas-
tély múltjáról, helyi legendákról, 
de igyekszik elkerülni a turistákkal 
közös szelfiét.
 Amennyiben atipikus mo-
dern arisztokratát próbálunk meg-
jeleníteni, nem tudunk elvonat-
koztatni mesterségétől, és ennek 
függvényében a legváltozatosabb 
helyzetekben és társadalmi kör-

nyezetben képzelhetjük el, a fog-
techikai labortól az építőtelepig. 
Ami közös lehet bennük, az a meg-
bízhatóság, bizonyos fokú tartóz-
kodás a viselkedésben, az anyagi 
szempontok másodlagossága, fej-
lett erkölcsi érzék, lovagias, gáláns 
viselkedés és konzervatív véleke-
dés a világ dolgairól. A legtöbb 
esetben meglepő módon hiányzik 
belőlük a rátartiság. Szabadidejü-
ket családjukkal töltik, társaságba 
járnak, ápolják a rokoni kapcsola-
tokat, sokat vannak úton. Kultúra 
tekintetében a klasszikusokat ked-
velik, szívesen olvasnak a magyar 
történelemről.
 Persze az arisztokráciának 
is megvannak a maga fenegyere-
kei, és akkor már semmin sem cso-
dálkozhatunk, legfennebb azon, 
hogy bizonyos (mellékes) kérdé-
sekben milyen lazák, más (lénye-
ges) kérdésekben viszont váratla-
nul szigorúak.
 12. Diákjaim tudják, hogy 
az arisztokrácia sok embernek 
adott munkát és megélhetést, de 
azért bennük él egy idealizált kép 
miszerint az arisztokrata szabad 
idejében bálokba és vadászatra 
jár. Mennyire van ez így? Meny-
nyire összetartó az erdélyi arisz-
tokrácia?
 A kép, amelyet említ, min-
den elemében megfelel a valóság-
nak: volt az életükben kemény 
munka és időnként szórakozás. A 
kemény élet neveltetésükkel kez-
dődött, nem kényeztették őket, 
hogy helyt tudjanak állni az élet 
viharjaiban, széleskörű művelt-
séggel, nyelvtudással látták  el, 
ugyanakkor a gazdálkodás forté-
lyait ismerniük kellett a fiúknak 
(többnyire gazdasági főiskolán ta-
nultak  és / vagy jogi karon illetve  
katonaiskolában), az akkori bo-
nyolult háztartásvezetést a lányok-
nak kellett megtanulniuk. A testne-
velésre, egészséges életmódra igen 

nagy hangsúlyt fektettek. Felnőtt-
ként a családi birtokon gazdálkod-
va   felügyelték a különböző hely-
színeken zajló munkát, rendszerint 
reggeltől estig. Bálozni főleg télen, 
farsangkor báloztak, és voltak va-
dászatok, egyrészt mint alkalmak 
a találkozásra és az eszmecserére, 
másrészt mint „formaellenőrző” 
megmérettetések. 
 Ez volna az erdélyi, XX. 
század eleji főnemesség életfor-
mája dióhéjban. Persze mindig, 
mindenhol akadtak kivételek, és 
előfordulhatott, hogy valaki, aki a 
maga ura volt, engedményeket tett 
önmagának, amitől lassan lezüllött 
minden körülötte, vagy pedig túl-
zott szigorúsággal próbálta ellen-
súlyozni a személyes jelenlét hiá-
nyát.
 A nemesség megítélését 
negatívan befolyásolták a dzsent-
rik, a leszegényedett kisbirtokos 
középnemesek, akik a főnemese-
ket majmolták a külsőségek szint-
jén, de az úri életformához való 
ragaszkodásuknak már nem volt 
anyagi fedezete (lásd Mikszáth 
Kálmánnál, Móricz Zsigmondnál). 
Szellemi felkészültségük inga-
tag volt, ezért gyakran hajlottak a 
szélsőséges politizálás felé, mint-
egy kompenzálva hiányosságaikat. 
A bécsi döntés nyomán Észak-Er-
délybe visszatérő magyar katona-
ság atrocitásaiért is jórészt dzsent-
ri-lelkületű tisztek a felelősök. Azt 
mindenképp tudni kell, hogy a 
valódi nemesek sohasem pártolták 
a totalitárius társadalmi berendez-
kedést, nagyon kevés kivétellel 
ugyanúgy irtóztak a nemzetiszo-
cializmustól, fasizmustól, mint a 
kommunizmustól. A Hitler elleni, 
kis híján sikeres merényletet is 
német arisztokraták szervezték. 
Történelmi perspektívában többen 
feljegyezték, mások mellett Fran-
cis Bacon például, hogy az arisz-
tokrácia mindig a zsarnokság 

10 Iskolai Történelmi Magazin
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túlkapásait igyekezett mérsékelni.
 Ami az összetartást illeti... 
életbevágó ügyekben mindenképp 
működik. Egyébként nem erőssé-
gük.
 13. Milyen tervei vannak? 
Mit szeretne megvalósítani?
 Néhány óra erejéig visz-
szahívott nyugalmazott tanárként 
szeretnék nem elszakadni eddigi 
életemtől, ugyanakkor törleszte-
ni a családdal szemben azt az el-
adósodást, ami az együtt töltött 
idő tekintetében gyűlt fel elfoglalt 
éveimben. Lényeges gondolatokat, 
tapasztalatokat átadni a fiamnak, 
unokámnak. Tovább búvárkodni 
az erdélyi múlt, a család múltjának 
mélységeiben, követni az euró-
pai kultúra, eszmetörténet további 
alakulását, összképet kialakítani 
arról, amit eddig részleteiben is-
mertem. Készen állni olyan újdon-
ságok megismerésére, amelyeket 
most még elképzelni sem tudok. 
Közben pedig nem elpuhulni a 
nagy szellemi igyekezetben. Sze-
rencsére itt a kert ...
 14. Úgy tudom ön a Cas-
tellum Alapítvány elnöke, mi az 
alapítvány célja?
  Az Alapítvány a 
90-es évek elején jött létre az ak-
kori nagyenyedi plébános,  
Papp László atya kezdeményezé-
sére. Ő úgy vélte, hogy az erdélyi 
nemesség  nagyszerű helytál-
lása a nehéz években kellőképpen 
bizonyította kvalitásait,  a  
megváltozott körülmények között 
is megőrizve erkölcsi-szellemi te-
kintélyét, és  hogy  a rendszer-
váltás után mutatkozó bizonytalan-
ság, útkeresés légkörében szükség 
van  erre a tekintélyre, az azt 
megalapozó történelmi tapasztalat-
ra. Egy másik érv az  Alapítvány 
létrehozása mellett a beindult res-
titúció volt, ebben a folyamatban  
szükség volt az összehangolásra és 
közös tájékozódásra. Ugyanakkor 

a  szervezett  keretek le-
hetővé tették e családok rendsze-
res találkozásait, eszmecserék és a 
múlt  történéseinek tisztázása 
céljából, meghívott történészek 
részvételével, valamint a  n e -
mesi szórakozáskultúra bizonyos 
formáinak újraélesztését, például a 
bálokét.  Úgyszintén lehető-
ség teremtődött karitatív tevékeny-
ségek szervezésére.       
 15. Milyen megvalósításai 
vannak az alapítványnak?
 Legnagyobb megvalósítá-
sunk az Alapítvány megszakítat-
lan működése 27 éven keresztül, 
és a taglétszám emelkedő tenden-
ciája: jelen pillanatban 233 körül 
jár. Tagjaink az erdélyi nemesi és 
főnemesi (bárói és grófi) családok 
leszármazottjai, férfi v. női ágon. 
Alapjaiban rendíti meg társasá-
gunk létét az idős, meghatározó 
személyiségű tagtársak elveszté-
se. Ilyen volt például gróf Bethlen 
Anikó halála 2020 nyarán.
 Tevékenységünk bizonyos 
vonulatai hagyományossá váltak, 
főleg azok, amelyek a nemesi kul-
túra továbbéltetését, a társadalmi 
tapasztalat továbbadását célozzák. 
Ezekre általában a média is felfi-
gyel. A restitúció folyamatában 
nem volt mód a közös fellépésre, 
mert a visszajuttatás mindig a volt 
tulajdonos és az állam között zaj-
lik. Meg kell teremtenünk még az 
ifjúság mozgásterét az Alapítvá-
nyon belül. Jelen pillanatban ők az 
AntePortum egyesület keretében 
tevékenykednek.
 16. Miért lett tanár?
 A tanárkodásnak hagyomá-
nyai vannak a családban mindkét 
részről. Ami engem illet, a meg-
osztás vágya volt a meghatározó, 
és legjobban megosztani olyan 
életkorúakkal lehet, akik számá-
ra még minden lehetséges. A mai 
eszemmel viszont az egyik idegen 
nyelv helyett magyar irodalmat 

tanultam volna az egyetemen, azt 
nagyon szerettem volna tanítani, 
miután líceumba kerültem. A világ 
teljességét csak anyanyelven lehet 
visszaadni.
 17. Milyen vagy milyen 
kell legyen a jó diák? Ön számára 
ki a jó diák?
 Számomra az a jó diák, aki 
nem a matematika-házi másolását 
ütemezte be olaszórára, és a barát-
nőjével sem akar tovább veszeked-
ni sms-ben, hanem rámnéz, és azt 
mondja magában: „ Na lássuk, mit 
akar!”.  A többi a tanár dolga.
 18. Ön szerint mi a külde-
tése szórványban a közösségi dol-
gozónak (legyen az arisztokrata, 
tanár, lelkész vagy egyéb)?
 A szórvány-helyzet rendkí-
vüli lelkierőt kíván mindkét féltől, 
a közösségi dolgozótól és attól is, 
aki egyszerűen csak benne él. Ez 
utóbbi időnként belefáradhat abba, 
hogy egy hűség-eszmény nevében 
többlet-erőfeszítéseket kell tennie, 
kisebb eséllyel versenyez, lekeze-
lik, idegenként bánnak vele. Kü-
lönösen nehéz lehet a helyzete a 
szülőnek, ha a gyermeke nem érti 
meg, kihez-mihez kell hűségesnek 
lenni, és miért, ha annyival bonyo-
lultabb lesz tőle az élet. Miközben 
ott van karnyújtásnyira egy másik, 
problémátlan élet lehetősége.
 A közösségi dolgozó ak-
kor tehet legtöbbet a szórványban 
élőkért, ha pótolni próbálja azt, 
amitől meg vannak fosztva: a kö-
zösségi élményt, az összetartozás 
érzését, a hűség jutalmazását. Már 
az egyén számontartása, a hosszú-
távú kapcsolattartás is megerősítő 
hatású. A tájékoztatás, a saját kor-
társ kultúránk követése a sokféle 
technikai eszköz segítségével, a 
kommunikáció (telefon, chat, blog 
stb.) elősegítése anyanyelven mind 
olyan eszközök, amelyek éltethe-
tik a megtartó közösség illúzióját. 
Talán lehet idézni ennél a témánál
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a csángó költőnőt, Iancu Laurát: 
„ Itt a földön ember s ember közt 
a leghalkabb de legértékesebb ka-
pocs: egymás életének a csendes 
helyeslése.” 
 Tanárként lehet a legtöb-
bet tenni: az irodalomóra szór-
ványvidéken ugyanaz lehet, mint 
Kolozsváron vagy Székelyudvar-
helyen. Nem a költő köteteinek 
címét biflázni, hanem a szép szö-
vegek szeretetére tanítani: mi azért 
vagyunk szerencsések, mert nyári 
udvarlásaink idején József Atti-
la jut eszünkbe: „Az úton senki, 
senki / látom, hogy meglebbenti / 
szoknyád a szél.” és még mennyi 
minden következhet ezután! 
19. Mit üzen a szamosújvári Ke-
mény Zsigmond Elméleti Líceum 
diákjainak?
 Ugyanazt, amit a saját di-
ákjaimnak szoktam mondani: ne 
engedjenek a könnyűség kísérté

sének. A kor, amelyben élünk, ki-
fejlesztette a könnyű megoldások 
kultuszát, az uborkásüveg kinyitá
sától a nyelvtanulásig. Ezt műveli 
a fiatalokkal is, egyre több minden

től mentesíti őket, egyre keveseb-
bet kell teljesíteniük, aztán álnokul 
megjegyzi: nem terhelhetők, gyen-
ge társaság, elnevelt nemzedék.
 Mi pedig tudjuk, hogy ezen 
a „gránit keménységű bolygón”
(Saint-Exupéry, egyébként arisz-
tokrata volt ő is) mindenért, amiért 
érdemes élni, meg kell dolgozni. 
Mennyire más az a jó jegy, amiért 
napokig tanultatok, mint egy aján-

dék tízes...
 Válasszátok a nehezet, a 
nehéz bejutást egyetemre, a nehe-
zen meghódítható lányt, a nehezen 
megpályázható állást, hogy élete-
teknek nyoma maradjon!

Küküllővár
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Géher Ferenc
Göncz-ruszkai gróf 

Kornis család
 
 A család első ismert őse 

Benedictus de Ruszka (1243-
1280). Az utódai eleinte Kalanda, 
majd Thabajdi néven szerepeltek. 
Thabajdi Cornelius (1403-1431) 
nevének rövidüléséből alakult ki 
a Cornys, Cornis, majd a Kornis 
név. A család ezekben a századok-
ban részben a Losonc melletti Ka-
landán, illetve az Abaúj vármegyei 
Göncz-Ruszkán élt. 
 A család a XVI. században 
költözött Erdélybe, a család férfi 
tagjai fontos tisztségeket töltöt-
tek be. Báthory István 1589-ben 
Kornis Boldizsárnak ajándékozta 
Radnót reneszánsz várkastélyát, 
amibe később Bethlen Gábor feje-
delem költözött be, amikor Kornis 
Boldizsár házasság révén elnyerte 
Keresztúry Kristóf szentbenedeki 
kastélyát.  

  1599-től – kezdve a szent-
benedeki várkastély a Kornis csa-
lád otthona volt, egészen az 1945. 
évi államosításig.
 Báthory Gábor fejedelem 
Kornis Boldizsárnak, így a Kornis 
család további leszármazottjainak 
1609-ben liber baro (szabad báró) 
rangot adományozott. A XVIII. 
század elején Kornis Zsigmond 
felújította, kibővítette a kastélyt. I. 
József magyar király báró Kornis 
Zsigmondnak udvari kancellári cí-
met adományoz.  III. Károly király 
1712-ben Zsigmondnak örökös 
grófságot ad, majd 1713-ban Er-
dély gubernátorává (főkormány-
zójává) teszi. 
Később, 1838-1840 között gróf 
Kornis János lesz Erdély főkor-
mányzója. 

Kornis címer/Géher Ferenc hagyatéka
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 A szentbenedeki kastély és 
az uradalom fénykora a XIX. sz. 
második felére esik, amikor gróf 
Kornis Viktor felvirágoztatja a 
gazdaságot, felújítja, modernizálja 
a reneszánsz öreg kastélyt. Később 
az ódon kastély már nem felelt 
meg az igényeknek, a hatalmas ter-
meket nem lehetett kifűteni, ezért 
a család átépítette a közelben lévő 
200 éves, 1000 m2-es magtárat 
egy korszerű, komfortos, 20 szo-
bás kastéllyá. Ettől kezdve a család 
ebben élt, egészen 1945-ig, amikor 
az új hatalom elkergette őket. 
 A Kornis család tagjai lel-
kesen támogatták a technikai fej-
lődést, működtettek bauxitbányát, 
megalapították az ALUÉRC Rt-t, 
1910-ben gróf Kornis Károly III. 

vízierőművet épített a Kis-Sza-
mosra, amely ellátta elektromos 
árammal Dést és Szamosújvárt is. 
Az erőmű – korszerűsítve – ma is 
működik Szentbenedeken. 
 Nagyapám, gr. Kornis 
Károly IV. messze földön híres 
hivatásos vadász, ornitológus és 
preparátor volt. Ő látta el Európa 
számos természettudományi mú-
zeumát és állatorvosi egyetemét 
preparált (kitömött) állatokkal, fő-
leg madarakkal. A Retyezátban, a 
Duna-Deltában rendszeresen meg-
figyeléseket végzett a madarak 
vonulásáról, életmódjáról, megy-
gyűrűzte őket és a tapasztaltakat 
szakfolyóiratokban publikálta. A 
szentbenedeki kastélyparkban be-
rendezett egy kis állatkertet, ahol 

beteg, vagy gyógyulófélben lévő 
kisállatokat, töröttszárnyú madara-
kat ápolt, gondozott. Néhány évig 
a kastélyban lakott egy anyátlan 
medvebocs is, Nyikoláj. 
 Nevezetesen az, hogy 
nagyapámat 1923 telén baleset 
érte, majd szekérrel/lovaskocsival 
vitték be a kolozsvári kórházba. 
A szekéren kísérte a 28 éves fele-
sége, bethleni gróf Bethlen Berta, 
aki az úton tüdőgyulladást kapott 
és 1924. január 8-án a kórházban 
meghalt. 
 Kornis Károly lábát térdtől 
lefelé amputálni kellett. Még soká-
ig kellett feküdnie, az orvosok egy 
darabig megpróbálták előle eltit-
kolni, hogy a felesége a szomszéd 
szobában meghalt.

Interjú Géher 
Ferenccel

 Géher Ferenc a szent-
benedeki kastély jelenlegi tu-
lajdonosa, gróf Kornis Gabri-
ella egyetlen fia. 
 1. Hogyan ismerted 
meg családod múltját?
 Egészen a gimnazista 
évekig csak halványan sej-

tettem, hogy más családból 
származom, mint az osztály-
társaim. Itt-ott belebotlottam 
egy-egy régi tárgyba, amin 
ugyanazok a címerek voltak, 
néhány könyvben is ott volt 
az unikornisos ex-libris. 
Azután, amikor már tudtam 
titkot tartani, elmesélte édes-
anyám a család történetét.
 Nagyjából 25 éves ko-
romban kezdtem el kutatni a 
családot, elkészítettem a csa-
ládfát. 
 Jelenleg több, mint 
6000 családtag szerepel a fán, 
ami természetesen az interne-
ten elérhető. [MyHeritage]
 2. Milyen középiskolás 
volt Géher Ferenc?
 Már 6 éves koromtól 
éreztették velem az iskolá-
ban, hogy „B” listás, vagyis 
a rendszer ellensége vagyok. 
Még 14 évesen sem értettem 
igazán, hogy miért vagyok 

másodrendű tanuló az osz-
tályban, miért nem mehetek 
az úttörőkkel kirándulni, tá-
borozni… 
 Utolsó évben, 1964-
ben nem mertem bediktálni, 
hogy egyházi gimnáziumba 
készülök, így egyszerre föl-
vettek az állami gimnáziumba 
és a kecskeméti piaristákhoz 
is. (Nagyapám, Kornis Ká-
roly IV. és nagybátyám, Kor-
nis Károly V. is a kolozsvári 
piaristákhoz jártak.)
 Tizennégy éves voltam, 
amikor szeptember elején a 
szüleim letettek a kecskeméti 
gimnázium kapujában, azzal, 
hogy legközelebb karácsony-
kor találkozunk, este már a 
kollégiumban aludtam egy 
65 személyes hálóteremben, 
amiben összesen egy vas-
kályha volt, ma már egy kicsit 
másképpen működnek a kol-
légiumok. 

©️ fotó: Szentbenedek, Kornis kastély 
1940-ben -  [Fortepan 24203]
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 A piarista iskolák hagyo-
mányosan magas színvonalú, 
ugyanakkor nagyon kemény, szi-
gorú intézmények. A kollégium-
ban volt kimenő is, naponta 45 
perc. Azt mondták, hogy ennyi idő 
elég elmenni a papírboltba, vagy a 
fodrászhoz. Máshová meg ugyan 
hova akarna menni egy piarista 
diák?  Hétköznap háromnegyed 
hatkor keltünk, majd egy óra ta-
nulás, reggeli és 8-kor kezdődött a 
tanítás. Vasárnap már 5.30-kor volt 
az ébresztő, hiszen a reggeli előtt 
még egy misén is részt vettünk.
 Nagy volt a szigor, de néha 
mégis megpróbáltunk este, a lám-
paoltás után beszélgetni a hálóte-
remben. Ha ezt a felügyelő tanár 
(prefektus) meghallotta, akkor 
nem kérdezte meg, hogy ki me-
részelt beszélgetni, hanem – akár 
éjjel egykor – a teljes évfolyamot 
kiparancsolta az udvarra és addig 
kellett körbe-körbe sétálni, amíg 
egy hosszabb verset meg nem ta-
nultunk. Aki a verset el tudta mon-
dani, az mehetett aludni. Persze a 
tanárok nem voltak kegyetlenek, 
hiszen pont azt a verset kellett éj-
szaka megtanulnunk, amit másnap 
feladtak házi feladatként… Na-
gyon sokat kellett tanulni, kitűnő 
tanuló talán 1-2 lehetett osztályon-
ként. Sokan nem bírták, ők időköz-
ben kiestek a rostán.
 A sok délutáni szabadidőt 
rengeteg módon lehetett tartalma-
san eltölteni. A sportszakkörtől a 
templomi kórusig, a kertész-szak-
körtől a nyelvtanfolyamig, a 
gépírás-tanulástól a színjátszó 
körig, mindenre volt lehetőség. A 
legjobb tanulók időnként még TV-t 
is nézhettek, szigorúan azt az egy 
filmet, amit a prefektus megenge-
dett. Máskor a TV-szekrény kulcsa 
a zsebében volt.
 Telefonálni nem lehetett, 
ráadásul a családok többségének 
nem is volt otthon telefonja. Én 

hetente írtam egy levelezőlapot a 
szüleimnek. 
 Hetente egyszer volt für-
dés. A tanár urak befűtöttek a ha-
talmas fafűtéses kazánba, majd: 
egy perc víz, egy perc szappan, 
egy perc víz. Volt, aki szappanosan 
ment föl a hálóterembe… 
 Érettségi előtti évben, ok-
tóber 23-án, a Forradalom évfor-
dulóján, reggel az osztályteremben 
felálltunk és elénekeltük a Him-
nuszt. Az egész iskolában azonnal 
leállt a tanítás, a titkosrendőrök 
egyenként mindenkit kihallgattak, 
áruljuk el, hogy kik voltak a fő 
szervezők, zsaroltak, fenyegettek. 
Az osztályból 6 gyereket olyan pa-
pírral rúgtak ki, hogy soha, sehol 
nem tehetnek érettségi vizsgát. Hő-
sök lettünk, mert Magyarországon 
elénekeltük a magyar Himnuszt…
 3. Tehernek vagy ajándék-
nak tekinted származásod?
 Gyerekként kicsit tehernek 
éreztem, mert nagyon oda kellett 
figyeljek, hogy mit beszélek az 
iskolában és mit otthon. Az általá-
nos iskolában ateista-kommunista 
ideológia szerint ment a tanítás, 
titokban jártam hittanra, templom-
ba. Otthon arról beszéltünk, hogy 
az Isten megteremtette a Földet… 
az iskolában meg arról, hogy a hős 
partizánok hogyan harcoltak a pa-
pok és az egyházak ellen.
 Nem szerettem, hogy a 
rokonokkal, unokatestvéreimmel 
nem találkozhattam, mert nem volt 
ajánlatos, hogy a főnemesi-tör-
ténelmi családok tagjai összejár-
janak. A hatalom attól félt, hogy 
esetleg elkezdenek szervezkedni.
Nagyon nem szerettem, hogy 
édesanyám – aki 5 nyelven be-
szélt – nem kaphatott normális 
állást. Emlékszem, jelentkezett ut-
cai wc-s néninek, de oda sem vet-
ték fel, azzal az indokkal, hogy a 
föld alatti vécében alkalom nyílik 
a négyszemközti szervezkedésre. 

Ezután éveken át egy munkásszál-
láson takarította a wc-ket, de aztán 
a származása miatt onnan is kirúg-
ták. 
 
 A „B” lista még az egyete-
mi felvételinél is működött, hiába 
volt meg a felvételi pontszámom, 
nem vettek föl a pécsi orvosi egye-
temre. Egy ideig műszerész tanuló 
voltam, majd sikerült a műszaki 
főiskolára bejutnom.
 Lényegében a diploma 
megszerzése után kezdett érde-
kelni a családom, a származásom. 
Huszonöt éves koromban kezdtem 
el papírra rajzolgatni a családfát 
és igyekeztem minél több – akkor 
élő – rokont lefotózni. Ezek a fo-
tók ma felbecsülhetetlen értékek a 
számomra. 
 Üzenem a mai fiataloknak: 
addig kell kérdezni, addig kell fo-
tózni, amíg van kit! 
 Akkoriban titokban, ott-
hon már nagyon büszke voltam 
arra, hogy a Kornis család két fő-
kormányzót (gubernátort) adott 
Erdélynek – akik közvetlenül a ki-
rálynak tartoztak beszámolni… 
 Amikor a ’80-as évek tá-
ján már enyhült a politikai helyzet, 
akkor egyre többet találkoztam 
a Magyarországon élő rokonok-
kal, Kornisokkal, Bethlenekkel, 
Bánffyakkal, Atzélokkal, Halle-
rekkel, Degenfeldekkel. Ők mind 
Erdély régi, jelentős családjainak 
leszármazottai. 
 4. Mikor tudatosult ben-
ned, hogy egy történelmi család 
örököseként mi a küldetésed?
 Mivel Kornis nagyapámat 
már nem ismerhettem meg, ezért 
édesanyám lett a példa számomra. 
Ő haláláig Budapesten is erdélyi 
maradt, mindig is Szentbenedek 
volt neki a haza és az otthon. A 
közel 75 évig tartó kényszerű ma-
gyarországi tartózkodását mindig 
ideiglenes állapotnak tekintette. 
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 5. Mi késztetett arra, hogy 
harcoljatok az örökségért?
 Nagyapám, néhai gróf Kor-
nis Károly IV. volt a kastély utolsó 
tulajdonosa és utolsó lakója.  Őt 
1945-ben kergették el a kastélyból, 
az összes épületet kifosztották, 
a több ezer kötetes könyvtárat az 
udvaron gúlába rakták és felgyúj-
tották. Egy balesetből kifolyólag a 
grófnak csak egy lába volt – ami-
kor el kellett hagynia a kastélyt, 
akkor nem engedték, hogy magá-
val vigye a falábát. Egy uradalmi 
alkalmazott éjszaka belopózott a 
kastélyba és kilopta a falábat, majd 
elvitte nagyapámnak.
 Az öregkastélyból a régi 
vadászatokból származó százéves 
trófeákat kidobálták az ablakon. 
Igen ám, de az állatok preparálásá-
hoz (kitöméséhez) régen mérgező, 
ciánt tartalmazó vegyületet hasz-
náltak. Télen a kidobált trófeákat, 
állatbőröket belepte a hó, majd 
tavasszal, olvadáskor a ciános 
vegyszer beszivárgott a földbe. A 
mérgező anyag feljutott a sarjadó 
fűbe, amitől – állítólag – a helyiek 
néhány tehene elpusztult. Nagy-
apámat szándékossággal vádolták 
meg, amit néhány év börtönnel ju-
talmaztak. 
 Kornis Károly szabadulása 
után a szentbenedeki vízierőmű-
höz tartozó ’villanyirodában’ dol-
gozott Désen. Ő csinálta a könyve-
lést – értett hozzá, hiszen korábban 
ő volt a Szentbenedeki Elektromos 
Művek Rt. elnöke… 
 Öt éves voltam, amikor 
nagyapám meghalt, de sohasem 
láthattam. Édesanyámat még a te-
metésre sem engedték be az akkor 
’baráti’ szocialista Romániába.
 Nagyapám 1955-ben bekö-
vetkezett halála előtt három dolgot 
ígértetett meg édesanyámmal:
• szerezd vissza a kastélyt!
• újítsd fel!
• használd a szórvány magyar-

ság javára!

 Gróf Kornis Károly és fele-
sége, gróf Bethlen Berta a dési fe-
rences templom kriptájában nyug-
szik, ahol már a Kornis család több 
tagja alussza örök álmát.
 A dési ferences szerzete-
sekkel is nagyon jó kapcsolatban 
vagyok, hiszen ők is pontosan 
tudják, hogy jelenlétüket a város-
ban részben a Kornis családnak 
köszönhetik. A templom és a ko-
lostor részére a telket és az épít-
kezés megkezdéséhez szükséges 
pénzösszeget a Kornis család biz-
tosította. 1726 májusában, az alap-
kő-letételnél Erdély kormányzója, 
gróf Kornis Zsigmond is jelen volt. 
 6. Hol álltok a visszaszol-
gáltatással? Milyen birtokért pe-
reskedsz még az állammal?
 Édesanyám az 1990-es 
évek elején indította az első kér-
vényt, melyben a restitúciós tör-
vény alapján visszaigényelte a 
kastélyépületeket és a hozzájuk 
tartozó kastélyparkot. 
 Érdekes módon a vissza-
szolgáltatásnak két komoly aka-
dálya volt. Először a hatóság azt 
kezdte vizsgálni, hogy a nagyapám 
nem volt-e háborús bűnös. Jól jött 
a bizonyíték, hogy falábbal nem-
igen tudott volna harcolni senki 
ellen…
 Azután azt követelték 
édesanyámtól, hogy bizonyítsa 
be, hogy nem mondott le a ro-
mán állampolgárságáról. Mivel 
1921-ben, a Román Királyság-
ban született, megvolt a születési 
anyakönyvi kivonata, azt gondol-
ta, hogy ennyi elég lesz. Sok éven 
keresztül nem történt semmi, mert 
Bukarestben mindenáron be akar-
ták bizonyítani, hogy lemondott az 
állampolgárságról. Nem sikerült, 
így kénytelenek voltak az ingatlant 
visszaszolgáltatni. 
 7. Milyen terveid vannak a 
szentbenedeki Kornis kastéllyal?
A sok éven keresztül tartó ügyinté-

zés során évente többször utaznom 
is kellett Erdélybe. Apránként sok 
embert megismertem és számos 
jó barátra is szert tettem. Az első 
években például a szentmargittai 
tiszteletes, Bocz Gábor, a szász-
nyíresi gazdálkodó Léczfalvi Ist-
ván, vagy a désiek közül Luidort 
Péter, Szász József, Varga András 
és természetesen a dési ferences 
Rendház házfőnöke, Balázs test-
vér. 
Édesanyám már korábban ismerte 
az akkoriban alakuló Téka Alapít-
vány megálmodóit, Balázs-Bécsi 
Attilát és feleségét Enikőt, akihez 
bensőséges barátság fűzte. 
Ezt a barátságot azután én örököl-
tem és azóta már Szamosújvárra is 
haza járok. 
Ráadásul egy kis szamosújvári ör-
mény vér az én ereimben is csorog, 
hiszen az ükanyám nagyapja, kis-
terpesti Markovits Adeodat Sza-
mosújváron született 1767-ben. 
Az ő unokáját. Markovits Jozefát 
vette el feleségül az ükapám, gróf 
Kornis Károly II. 
Ma már a Téka munkatársai és a 
Kemény Zsigmond Líceum taná-
rai között is több jó barátom van. 
Együtt alakítottuk meg a Kornis 
Kastély Egyesületet abból a cél-
ból, hogy megtegyünk mindent a 
kastély megmentésére és haszno-
sítására. Édesanyám egyik álmát 
szeretnénk megvalósítani: a klasz-
szicista „új kastélyt” felújítani és a 
környékbeli szórvány magyarság 
szolgálatába állítani.
 Az Egyesület a válaszúti Kallós 
Zoltán Alapítvány és a Romániai 
Magyar Cserkész Szövetség be-
vonásával tervezi a kastélyépü-
letet működtetni, mint kultúrház, 
Magyarság Háza, cserkésztábor, 
tánctábor, alkotóház, művészeti 
és irodalmi tábor… meg amit még 
kitalálunk. A kastélyhoz 6 hektár 
kastélypark tartozik, , szabályos 
focipályával, ami szintén vonzó 
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lehet a fiataloknak.
 A tulajdonjog sok év után 
rendeződött, ma én vagyok a kas-
tély egyetlen tulajdonosa. Bízom 
abban, hogy az egyesület minél 
előbb pályázhat a felújításhoz 
szükséges támogatásra.  
 8. Milyen irányban és 
mennyire változott az emberek 
hozzáállása az arisztokráciához?  
Mennyire fogadják el az emberek 
az arisztokráciát?
 Sajnos a magyar főneme-
séget az 1945 utáni kommunista 
diktatúra földönfutóvá tette, a kas-
télyaikból elüldözték őket. Mindez 
a rendszernek nem volt elég, Ma-
gyarországon egy 1947-es törvény-
nyel betiltották a nemesi előnevek 
és rangok használatát. Ez azért volt 
elfogadhatatlan, mert az akkor élő 
főnemesek születési anyakönyvei-
nek tartalmát egy törvénnyel meg-
változtatták. Erdélyben és a Fel-
vidéken nagyon sok család nevét 
erőszakkal románosították, illetve 
szlovákosították. Ez még ma is sok 
családnak szomorúsága. 
  Ezután 45 éven keresztül 
az összes iskolában azt tanították, 
hogy a nemesek és főnemesek ke-
gyetlen, népnyúzó, elnyomó föl-
desurak voltak, akik sanyargatták 
az uradalom munkásait. 
 Természetesen ebből egy 
szó sem igaz, különösen Erdély vi-
szonylatában nem. Több alkalom-
mal tapasztalhattam, hogy amikor 
megismerték édesanyámat a szent-
benedeki utcán, akkor azok, akik 
az 1940-es években a kastélyban 
dolgoztak konyhalányként, szo-
balányként, a nyakába ugrottak, 
szorongatták a kezét és sokszor el-
mondták, hagy az volt a jó világ, 
amikor a gróféknál dolgoztak.
  Amikor nagyapámat 1945-
ben kidobták a kastélyból, nem 
volt hova mennie. Szerencsére a 
kastélyban dolgozó, de Désen lakó 
egyik szakácsnő – akit szintén ki-
dobtak a kastélyból – befogadta őt 

és 1955-ig a gondját viselte.
 A nemeseknek, földesurak-
nak nem lehetett és nem is volt 
érdekük, hogy sanyargassák az 
uradalom dolgozóit. Egészséges, 
vidám embereket akartak látni ma-
guk körül. 
 Sajnos a 45 évig tartó tör-
ténelemhamisító oktatáspolitika 
hatása máig érezteti hatását. Azok-
nak a gyermekei és unokái, akik 
1989 előtt a párt kegyeltjei voltak, 
a mai napig azt a szándékosan tor-
zított meséket adnak tovább a ke-
gyetlen nemességről… 
 A hiteles történelemtaná-
roknak és a nemesi családok le-
származottjainak sok feladatuk 
van még abban, hogy az ifjúságnak 
elmondják a valóságot. 
 9. Milyen a modern arisz-
tokrata? Mivel tölti idejét?
 Én soha nem éltem kas-
télyban, nem éltem arisztokrata 
módon, de nem is hiányzott. A csa-
ládi kapcsolatok révén nagyon sok 
főnemest ismertem meg és meg-
annyiszor azt tapasztaltam, hogy 
szerény, példamutató életet élnek, 
semmi hivalkodó nincs a környe-
zetükben sem, legfeljebb néhány 
régi, megmentett antik bútor, pár 
ezüsttárgy, egy-két régi festmény. 
A Kornisok hagyományosan kato-
likus, vallásos családokban élnek, 
sokan jótékonykodnak, vagy kari-
tatív szervezetekben tevékenyked-
nek. Nem ritka, hogy a családok-
ban ma is 4-5 gyerek is születik. 
 Az emigrációban – mene-
kültként is – megállták a helyüket, 
sokan magas pozíciót töltenek be. 
Gróf Kornis Károly V., nagybá-
tyám Európa egyik legnagyobb 
biztosítójának volt a vezérigazga-
tója. 
 10. Diákjaim fejében az 
arisztokrata bálokba és vadá-
szatra jár. Mennyire van ez így? 
Mennyire összetartó az erdélyi 
arisztokrácia?
 Valóban előfordul, hogy a 

nyugatról hazatért főnemesi csalá-
dok koncerteket, vagy jótékonysá-
gi bálokat rendeznek. Ezeket álta-
lában valamelyik kastélyban, vagy 
kastélyparkban tartják, amikre 
viszonylag drágán lehet belépője-
gyet venni. A bevételt általában va-
lamelyik kastély felújítására vagy 
szegény gyerekek nyaraltatására, 
oktatására fordítják. (Transilvani-
an Rolling Ball, Bonchida Electric 
Castle, stb…)
 Ilyen bálokat nem csak 
Erdélyben, hanem Budapesten 
és Bécsben is rendeznek. Hosszú 
múltra tekintenek vissza a bécsi 
magyar bálok és Szent István bá-
lok. Az utóbbit évtizedeken ke-
resztül gr. Bethlen Katalin rendez-
te.
 Az általam létrehozott 
Facebook csoport – Nobilitas 
Transilvaniensis/Erdélyi Történel-
mi Családok – tagjainak létszáma 
megközelíti az 1000 főt.
 11. Milyen terveid van-
nak? Mit szeretnél megvalósíta-
ni?
 Nyugdíjasként, a buda-
pesti lakásomban naponta azon 
dolgozom, hogy a szentbenedeki 
kastély sorsa úgy alakuljon, ahogy 
azt nagyapám 65 évvel ezelőtt kér-
te édesanyámtól: visszaszerezni, 
felújítani, magyar célra használni. 
Hamarosan fel kell kutatni azokat 
a lehetőségeket, ahonnan pályáza-
ti támogatásokra lehet számítani. 
Ahogy ez a régen várt folyamat 
beindul, akkor lehetőség szerint a 
kastély tulajdonjogát átruházom a 
Kornis Kastély Egyesületre, mert 
magántulajdonosként nem számít-
hatok jelentős támogatásra. 
 12. Szerinted mi a küldetése szór-
ványban a közösségi dolgozónak 
(legyen az arisztokrata, tanár, lel-
kész vagy egyéb)?
 A három legfontosabb: 
a szülőföldön maradás, az anya-
nyelv és a hit megőrzése. 
 Aki teheti, magyar iskolá-
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ba járassa a gyermekeit, hiszen ro-
mánul majd úgyis megtanul. 
Mindenki őrizze és művelje a ma-
gyar kultúrát, a magyar szokáso-
kat, olvasson magyar irodalmat. 
Kísérjék figyelemmel a régi ma-
gyar műemlékeket, templomokat, 
kastélyokat, jelezzék az illetéke-
seknek, ha tennivaló lenne… és 
ha lehet, aktívan vegyenek részt – 
például a Kornis kastély megmen-
tésében. 
Vegyenek részt minél több ma-
gyar szervezet – pl. a cserkészet 
– munkájában, később tegyenek 
meg mindent, hogy szavazataikkal 
minél több magyar nemzetiségű 
politikus jusson be a román parla-
mentbe, a megyei és a helyi önkor-
mányzatokba. 
Mindenkinél legyen alap a jóté-
konykodás, a szolidaritás, az ele-
settek segítése, ahogy ezt az erdé-
lyi magyar nemesség is művelte 
évszázadokon keresztül. 
 13. Hogyan kerültél kap-
csolatba a szamosújvári magyar 
iskolával?
 A Téka Alapítvány szüle-
tése óta figyelemmel kísérem azt a 
látványos fejlődést, amit az Alapít-
vány produkál. Ennek a folyamat-
nak legnagyszerűbb gyümölcse a 
Magyar Tannyelvű Elméleti Lí-
ceum, ami azóta, nagy örömömre, 

fölvette báró Kemény Zsigmond 
nevét. 
 14. Mit üzensz a szamosúj-
vári Kemény Zsigmond Elméleti 
Líceum diákjainak?
 Remélem, hogy a Líceum 
diákjai tisztában vannak azzal, 
hogy Balázs Bécsi Attila és fele-
sége közel 30 évvel ezelőtt meg-
álmodta a Téka Alapítványt, majd 
később a Téka elsőszülött gyerme-
két, ami ma már a mezőségi szór-
vány magyarság egyik legnagyobb 
közösségének, egy kitűnő isko-
lának ad otthont. Büszke vagyok 
rá, hogy édesanyámmal együtt ott 
lehettünk a Téka bölcsőjénél és 
örülök, hogy az utóbbi évtizedben 
több kiváló embert tudhatok ba-
rátomnak, a Téka munkatársait, a 
Líceum tanárait.
 A kezdeteknél édesanyám-
mal elhoztunk néhány doboz ma-
gyar nyelvű könyvet, olyanokat, 
amik abban az időben Erdélyben 
nem voltak könnyen megszerezhe-
tők. Magyar irodalom, történelem, 
művészet… akkor még nem sej-
tettem, nemsokára Kolozs megye 
egyik legnagyobb magyar iskolája 
bújik ki a földből.
 Az elmúlt két évben a Lí-
ceum diákjai alakítottak egy lelkes 
csapatot, többször kitakarították a 
szentbenedeki várkastély udvarát, 

megrendezték a Kornis-napokat, 
koncertet szerveztek, tábortűznél 
énekeltek – életet vittek a hajdan 
gyönyörű kastélyhoz. Azután meg-
alapítottuk a Kornis Kastély Egye-
sületet, amivel az a célom, hogy ha 
egy sikeres pályázat után sikerül 
legalább az új kastélyt megmente-
ni, akkor a teljes ingatlan tulajdon-
jogát átruházom az Egyesületre. 
Attól kezdve a Téka és a Kallós 
Zoltán Alapítvány, valamint a 
Cserkész Szövetség szabadon 
használhatja a területet. Természe-
tesen további magyar szervezetek 
is csatlakozhatnak, lehetséges az 
együttműködés a válaszúti és a 
bonchidai Bánffy kastélyokkal is. 
 Azt kérem a mai diákoktól, 
hogy továbbra is lelkesen vegye-
nek részt a kastély életében, mert 
komoly remény van arra, hogy 
még megmenthető, felújítható. 
Mottó: 
„Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”
Reményik Sándor

Új kastély/©️ fotó: Géher Ferenc
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Borosjenői báró 
Atzél család

„A család megallapítója István, 
Temes megye visszaállítása után 
1779–1785. a megye első főjegy-
zője, 1786. a királyi ítélőtáblánál 
előadó tanácsos, 1791. nádori 
ítélőmester, 1808. királyi személy-
nök, majd belső titkos tanácsos, 
alkancellár. 1782-ben királyi 
adományba kapta Németh-Ságot, 
1803. július 1. Borosjenőt s a „bo-
rosjenői” előnevet. Meghalt 1815. 
júl. 2. Borosjenőn. Fia, Antal 
(1789–1868.) 1857. március 27. az 
osztrák bárói rangot nyerte, mely 
1875. okt. 5. fiának, Lajosnak sze-
mélyében Magyarországra is ki-
terjesztetett, illetőleg neki ez alka-
lommal a magyar bárói méltóság 
adományoztatott.” (Kempelen 
Béla: Magyar nemes családok)

Interjú borsjenői 
báró Atzél Ferenccel
1. Tudom, hogy ezt ezerszer meg-
kérdezték önöktől, de megkérem 
vázolja fel röviden családja törté-
netét!
 Az anyai oldal. A Beth-
len családdal kapcsolatos adatok 
igencsak szerteágazóak. A család 
legrégibb történetére vonatkozó-
an nem állnak rendelkezésre ok-
leveles adatok, legfeljebb családi 
hagyományok. A Bethlen-család 
a Becse – Gergely-nemzetségből 
ered, mely egyike hazánk legneve-
zetesebb nemzetségeinek, ivadékai 
a XII. századtól kezdve napjainkig 
mindig az ország főurai közé tar-
toztak, olykor-olykor, kivált az 
erdélyi részeken vezérszerepet 
vittek. A Bethlen név a XI-XIV. 
században gyakran szerepel, mint 
személynév. A nemzetség oklevé-
lileg kimutatható első őse a XII. 
sz. derekán élt. Bővebb okiratok a 

XIV., XV. századból állnak rendel-
kezésre.
 Az apai 
oldal. A bo-
rosjenői Atzél 
család már ke-
vésbé közis-
mert, jóllehet 
tagjai, főként 
a XIX. sz.-ban 
jelentős szere-

pet vittek az Arad környéki po-
litikai, gazdasági életben, de az 
országos politikában is. Korábbi, 
nem nagyon ismert szerepük az 
inkább csak mohácsi vésztől kö-
vethető. Báró Atzél Béla, felsőházi 
tag, a XIX. sz. végi pesti életnek 
kiemelkedő tagja, a város mecéná-
sa (Nemzeti Kaszinó, Vígszínház 
stb.) Mikszáth Kálmán jóbarátja 
volt. Itt hívnám fel a figyelmet gróf 
Kornis Gabriella – Elődök és Utó-
dok c. pár éve megjelent hézagpót-
ló művére.
 2. Hogyan ismerte meg 
családja múltját?
 A család múltját gyerek-
ként az idősebbek beszélgetéseiből 
ismertem meg, majd később törté-
nelmi, politikai olvasmányokból. 
Felnőttként a rokonság elbeszélé-
sei, anekdotái ezt még jobban el-
mélyítették Gyerekként, de még 
felnőttként is elkövettünk egy ma 
már jóvátehetetlen hibát, hogy az 
öregektől merő rosszul értelmezett 
tapintatból az utóbbi időkről soha 
nem kérdeztünk, nem akarván 
fájó sebeket feltépni. Ők nem igen 
beszéltek, mint ahogy más csalá-
doknál is bevett szokás volt, mert 
féltettek minket, nehogy olyasmit 
tegyünk valahol szóvá, amiből a 
bolsevizmus alatt bárkinek is hát-
ránya származhatnék. Így pótolha-
tatlan emlékek örökre elvesztek.
 3. Milyen középiskolás 
volt báró Atzél Ferenc?
 Ha humorizálnék, csak 

annyit válaszolnék – nagyon ren-
des, illedelmes.  A részletek: a 
gimnáziumot, mint osztályidegen 
a ferenceseknél tudtam kezdeni, de 
azt anyagi gondok miatt az első év 
végén abba kellett hagynom, mivel 
Bandi bátyámat 19 évesen koholt 
vádak alapján a forradalomban 
való részvételért Tutsek vérbíró 
(Erdély szülötte) 14 évre ítélte, így 
az ő keresete kiesett. Öntőminta-
készítő asztalos inasnak szerződ-
tem, majd a segédlevél megszer-
zése után most már esti tagozaton 
faipari technikusi érettségit tettem, 
majd levelező tagozaton, ugyan-
úgy, mint valamennyi testvérem, 
én is megszereztem az egyetemi 
diplomát.
 4. Tehernek vagy ajándék-
nak tekinti származását?
 Ez külön soha nem tudato-
sult, ezt egy természetes adottság-
ként fogtuk fel. Sem tehernek, sem 
ajándéknak, inkább kötelezett-
ségnek és kötelességnek. Ez egy 
adottság. Ez olyan természetes tar-
tozéka életemnek, mint a kezem, 
vagy a lábam.
 5. Mikor tudatosult önben, 
hogy egy történelmi család örökö-
seként mi a küldetése?
 Küldetésről soha nem volt 
szó, csupán arról, hogy a szárma-
zás kötelez, s nem hozhatunk szé-
gyent sem a családra, sem pedig 
magunkra, sem felmenőinkre, akik 
minden körülmények között min-
dig megállták helyüket. Noblesse 
oblige! (a nemesség kötelez) Ettől 
nem térhet el senki!
 6. Úgy tudom, hogy az ön 
apja volt báró Atzél Ede, ezért 
megkérdezem, hogyan befolyá-
solta az ön életét báró Atzél Ede 
eltűnése? 
 Édesapánk eltűnése úgy 
befolyásolta életünket, hogy félár-
vaként nőttünk mind a haton fel. 
Öcsém fél éves volt, mikor őt elra-
bolták az oroszok Természetesen a

festette: Gr. Kornis 
Gabriella
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bolsevik terminológia szerint az 
ő „származása” is plusz ballasztot 
jelentett. Ezzel kapcsolatba lásd. 
Novák Tamás – Nyomtalanul c. 
filmjét.  (https://tinyurl.hu/Z26F/) 
 7. Megkérem beszéljen mi-
lyen volt bárónak lenni a kommu-
nizmusban? Milyen elnyomáson 
kellett átesnie?
 Nem volt könnyű, de a ne-
hézségek legyőzését kötelesség-
nek fogtuk fel, hiszen ez a család 
minden egyes tagjánál természetes 
volt. Szüleink, rokonaink példa-
mutatása is erőt adott. Édesanyánk 
takarítónői állást vállalt egy kőbá-
nyában, mert máshol nem helyez-
kedhetett el. Egyik négy nyelven 
folyékonyan beszélő nagynéném 
a D.O. (domiciul oligatoriu) alatt 
Marosvásárhelyen elhelyezkedett 
mint parkőr. Néhány napon belül, 
mint megbízhatatlan osztályellen-
séget kirúgták. Természetesnek 
fogtuk fel, hogy bizonyos mun-
kakörök zárva maradtak. Az isko-
lázás sem ment minden akadály 
nélkül, kisebb-nagyobb piszkáló-
dásokat pedig fel sem vettünk.  
 Előfordult olyan is, hogy 
pl. nem lehetett kitűnő bizonyít-
ványom az inasiskolában, mert az 
osztályöntudatos túlnyomó részt 
bolsevikekből álló tanári kar kije-
lentette, hogy egy osztályidegen 
egyedüliként nem kaphat kitűnő 
bizonyítványt. Viszont sem a szor-
galmat, sem a tudást sehol nem 
lehetett letagadni, azt előbb-utóbb 
mindenhol elismerték úgy az isko-
lákban, mint a munkahelyeken. Az 
iskolai és munkahelyi társak pedig 
mindenhol nagy szeretettel, szim-
pátiával vették körül mindnyájun-
kat.
 8. Az árokaljai kastély ki-
vételével mit próbáltak még visz-
szaszerezni? Hol állnak a vissza-
szolgáltatásokkal?
 Árokalján kívül próbál-
koztunk Mezőzáhon is, de mivel 

Édesapámat a szebeni katonai bí-
róság még a háború alatt teljes va-
gyonelkobzásra ítélte, így az ottani 
dolgok nem estek a restituciós tör-
vény hatálya alá.
 9. Van esélye annak, hogy 
az árokaljai kastély mégis vissza-
kerüljön önökhöz, a jogos tulaj-
donosokhoz?
 Mivel az ellenfélnek kin-
cset érő világhírű ügyvédünk az 
árokaljai kastélyt és botanikus ker-
tet, azonnal a per elején finoman 
fogalmazva elpackázta – vagy 
megvették, vagy megfogták – sem-
mi esélyt nem látok arra, hogy azt 
a Babeș kiengedné karmai közül.
 10. Hogyan tekintenek 
önökre arisztokratákra a mai em-
berek ?
 Az emberek többsége azt 
sem tudja, hogy az arisztokrácia 
mi fán terem, vagy teljesen hamis 
elképzelésük van. Ez ma már nem 
téma. Már nincs jelentősége, hogy 
ki (volt) arisztokrata s ki nem. 
Legfeljebb annyi, ha valaki dere-
kasan viselkedik, akkor elhangzik: 
no, igen, hát persze…
11. Milyen a modern arisztokra-
ta? Mivel tölti idejét?
 Ma már, mint osztály nincs 
arisztokrácia, azt a bolsevikok 
tönkretették, kiirtották. Csupán 
egy-egy arisztokratáról beszél-
hetünk. Hogy az milyen? Erre 
nagyon nehéz válaszolni. Talán 
annyit – végzi dolgát, teljesíti kö-
telességét családja és hazája felé. 
És nem dől be a szirénhangoknak. 
Talán olyan, mint mind a négy 
gyermekem, akik valamennyien 
diplomások, nyelveket beszélnek, 
s kiválóan megállják helyüket.
 12. Diákjaim tudják, hogy 
az arisztokrácia sok embernek 
adott munkát és megélhetést, de 
azért bennük él egy idealizált kép 
miszerint az arisztokrata szabad 
idejében bálokba és vadászatra 
jár. Mennyire van ez így? Meny-

nyire összetartó az erdélyi arisz-
tokrácia?
 A bolsevizmus tudatosan 
sulykolta az emberekbe a léha, 
csak vadászó, bálozó, kártyázó 
arisztokratát. Természetesen ilyen 
is volt, de ilyet minden társadal-
mi osztályban, rétegben talán ará-
nyaiban is ennél jóval nagyobb 
számban volt található. Viszont 
ami tény, hogy a túlnyomó több-
ség gazdálkodóként gondoskodott 
szűkebb környezete létbiztonságá-
ról, és jelentő áldozatot vállaltak 
évszázadokon át az ország gazda-
ságának, művészeti életének, az 
oktatás fejlesztésében. A Bethlen, 
Teleki, Kemény, Haller, Bánffy 
családnak, a sor hosszan folytat-
ható, semmi nem vethető szemé-
re. Ugyanakkor ne feledkezzünk 
meg egy Wesselényiről, Eötvösről, 
Széchenyiről, egy Klebelsberg-
ről, vagy a hozzájuk hasonlókról. 
A volt kommunista országokban 
összetartó arisztokráciáról ma már 
nem, hanem csak egyes arisztok-
ratákról beszélhetünk. A kommu-
nizmus, ahol uralomra kerül az 
arisztokráciát legyilkolta, kiirtotta, 
ellehetetlenítette, elüldözte. Er-
délyben maradt tagjai tudnak egy-
másról, kapcsolatban vannak, mint 
ahogy ez itthon mindig is termé-
szetes volt.
 13. Milyen tervei vannak? 
Mit szeretne megvalósítani?
 A nyolcadik X végén az 
ember már nem igen tervez. Ahogy 
az örmény mondja: csak egészség 
legyen, a többit majd megvesszük. 
Vágyaim persze vannak. Szeret-
ném minél pontosabban követni 
a magyarság életét, főként a Kár-
pát-medencében. Összekötteté-
seim révén, ahol csak tudok latba 
vetem befolyásomat ismeretsége-
met. Az egyik nagy vágyam, hogy 
hazánk hazaáruló csürhe ellenzéke 
egyszer s mindenkorra tűnjék el a 
közéletből. A legeslegnagyobbról 
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pedig most egy szó se essék! Soha 
nem beszélünk, de mindig rá gon-
dolunk…
 14. Ön szerint mi a külde-
tése szórványban a közösségi dol-
gozónak (legyen az arisztokrata, 
tanár, lelkész vagy egyéb)?
 Őrizni a lángot, dolgozni 
és szaporodni.
 15. Mit üzen a szamosúj-
vári Kemény Zsigmond Elméleti 

Líceum diákjainak?
 Legyetek mindenkor hűsé-
ges tagjai a hazának, s teljesítsé-
tek hazánk iránti kötelességeteket, 
bárhová is vessen a sors.
 Epilógusként: Tényként 
szögezhetjük le, hogy az arisztok-
rácia, de a sorstársak is, a gyöke-
resen megváltozott körülmények-
nek, melyeket a tobzódó, elvakult, 
vérgőzös bolsevik, bestiális na-

cionalista gyűlölet kényszerített 
reájuk, a legnagyobb mértékben, 
maradéktalanul, példamutatóan 
megfeleltek, s a Nagy Bíró előtt 
nem fognak erkölcsük híjával ta-
láltatni.
 Egyúttal mindenki figyel-
mébe ajánlom az internetről a Báró 
Atzél Ede emlékoldalt, és a Levél-
féle Kincses Elődhöz c. írásomat.

Az árokaljai Bethlen kastély

losonczi báró Bánffy Miklós

A losonczi báró 
Bánffy család

 Anonymus szerint a lo-
sonczi Bánffy család a Taksony 
fejedelem idején letelepedett be-
senyők nemzetségfőjétől, Tonuz 
Abától (Thonuzoba, Vadkan apa) 
származik, akit Szt. István király 
feleségével együtt elevenen elföl-
deltetett a Tisza menti abádi révnél, 
mert nem volt hajlandó felvenni a 
keresztséget. Nem tévesztendő 

össze a Muravidékén birtokos, a 
XVII. század első felében kihalt 
alsó-lindvai Bánffy családdal!
 Az első írásos dokumen-
tum 1228-ból kelt. Tomaj nembéli 
Dénes fia Dénes nyer benne kirá-
lyi adományt a Nógrád megyei 
Losoncra és az Erdélyben fekvő 
Gyeke, Régen (ma Szászrégen) 
és Széplak (ma Dedrádszéplak) 
birtokokra. Utódaitól ágaztak szét 
a Dezsőfi (kihalt 1495-ben), a 
Losonczy (kihalt 1552-ben, a Te-
mesvár hős kapitányaként elesett 
Losonczy Istvánnal) és a Bánffy 

családok. 
 Fent említett II. Dénes II. 
András király főistállómestere, 
majd főkincstárnoka volt, és Szol-
nok vármegye főispánja. Erdély 
vajdájaként ő készítette elő a „te-
repet” az „ifjabb királynak”, és 
készítette fel az uralkodásra a ké-
sőbbi IV. Bélát, a második honala-
pítót.
 Magyarország nádoraként 
esett el a tatárok ellen vívott sze-
rencsétlen ütközetben Muhi meze-
jén. Unokája, Tamás, a székelyek 
ispánja, Bereg és Ugocsa várme-
gyék, később Vas és Zala várme-
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gyék főispánja, sárvári várnagy. 
Róbert Károly királlyal részt vesz 
a nápolyi hadjáratban.
 A családnak „nevet adó” 
Dénest Zsigmond király nevezte 
ki horvát és dalmát bánnak, 1387-
ben, az Ő fia, László, a székelyek 
ispánja, neveztetett először Bánfi-
nak. 
 III. (Nagy) László, újabb 
név a történelmi sorban. II. Ulász-
ló király országbírója, kincstár-
noka, majd Erdély vajdája volt, 
és mint elődjei általában, további 
– elsősorban erdélyi – birtokok 
adományozottja. vele és testvé-
rével, Györggyel vált szét a csa-
lád a „Nagyfalui” (ma is élő) és 
a „Bonczhidai” (kihalt) vonalra, 
melyeket célszerű nekünk is szét-
választva követnünk.
 A „Bonczhidai” vonal ta-
lán legismertebb tagja az a Bánffy 
Dénes, aki Apaffy Mihály fejede-
lem sógoraként Erdély talán leg-
gazdagabb birtokosa, jelentős ve-
zető tisztségek viselője volt. És az 
akkori idők legnagyobb vesztese 
is, mert Teleki Mihály kancellárral 
folytatott állandó rivalizálásának 
eredményeként fej-, és jószág-
vesztésre ítélve – a fejedelem fel-
mentő fogadalma és levele ellené-
re – Bethlen várában kivégezték. 
A Bánffy családban azóta nem ke-
resztelnek fiút Mihálynak, és azóta 
nem esküsznek szőnyegen. 
 A szerencsétlen sorsú Dé-
nes közvetlen utóda, György, szin-
tén magas pozíciót töltött be, de 
már a Habsburg udvar jóvoltából, 
Apaffy Mihály fejedelemségét kö-
vetően Erdély kormányzója lett, és 
megkapta a magyar grófságot is. 
Utódai közül szintén György volt 
hosszú ideig Erdély másik Bánffy 
kormányzója.
 Ennek a családi vonalnak 
legutolsó jelentős tagja volt gróf 
Bánffy Miklós. Ő már az Újkor em-
bereként a család tán legsokrétűbb 

képviselője volt. Bonchidának – 
Erdély Versailles-ának – uraként 
volt művész, politikus, diploma-
ta, egyházi vezető, egyszóval fe-
lül-múlhatatlan közember. Mű-
vészeti téren is „több hangszeren 
játszott”. Írt verseket, drámákat, 
regényeket. Leghíresebb az utóbbi 
időben sokszor kiadott Erdélyi Tri-
lógia. Alapító tagja volt az Erdélyi 
Helikonnak és az Erdélyi Szép-
míves Céhnek. Rajzolt, illusztrál-
ta Tamási Áron Ábel trilógiáját, 
Madách Imre Tragédiáját, de saját 
műveit is. A Népszövetség vezető 
diplomatáiról készült karikatúrái – 
amelyeket a velencei konferencián 
készített – unikumnak számítanak. 
Színházi rendezőként nevéhez 
fűződik a Szegedi Szabadtéri Já-
tékok leghíresebb „Az ember tra-
gédiája” rendezése. Hosszú évekig 
volt a Budapesti Operaház és a 
Nemzeti Színház főintendánsa.  Ő 
rendezte meg 1916-ban IV. Károly 
király koronázását Budapesten. 
Zenét is szerzett. Politikusként az 
első Bethlen kormány külügy-
minisztere volt. Az ő diplomáci-
ai sikere a soproni népszavazás, 
melynek eredményeként a város és 
környéke Magyarország része ma-
radt, az eredeti trianoni döntéssel 
ellentétben. 1924-ben hazaköltö-
zött Erdélybe, ott folytatta közéleti 
tevékenységét. Az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület választott 
főgondnokaként tevékenykedett. 
Bár megígérte a román királynak, 
hogy nem politizál, kapcsolata-
in keresztül mégis elérte, hogy a 
II. világháború végén Kolozsvárt 
nyílt várossá nyilvánítsák, és en-
nek következtében megmenekült a 
bombázásoktól és a frontvonalbeli 
pusztulástól. Ezt a német hadveze-
tés azzal hálálta meg, hogy távozá-
sukkor kirabolták a bonchidai kas-
télyt, majd felgyújtották.
 A „Nagyfalui” vonal előne-
vét a Szilágy vármegyei Nagyfalu-

ról, mint László törzslakhelyéről 
kapta. Ez a birtok évszázadokon 
keresztül a család tulajdonában 
maradt, egészen a kommunista ál-
lamosításokig, majd a rendszervál-
tozást követően újra visszakerült 
Bánffy kézbe. Ebből a vonalból fo-
lyamatosan kerültek ki az Erdélyi 
fejedelmek főemberei. Főudvar-
mesterek, tanácsurak, főispánok, 
várnagyok. Köztük a magyar báró-
ságot 1729-ben megszerző László. 
És innen ered a család fugadi ága, 
amely nem csak az Erdélyi Feje-
delemségnek, de már a Magyar 
Királyságnak is adott vezető tiszt-
ségviselőket. Bár alapjában véve 
folyamatosan ellenzéki szerepet 
játszottak a Habsburg udvarral 
szemben, Erdély és Magyarország 
érdekében elvállaltak magas köz-
életi funkciókat is. De többszöri 
nyomásra sem fogadtak el birodal-
mi bárói, vagy grófi címet.
 Főispánok, udvari tanácso-
sok, képviselők, felsőházi tagok 
kerültek ki soraikból. A legneve-
sebbek: János, Báthory István er-
délyi fejedelem és lengyel király 
tanácsosa, Dezső, az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia miniszterelnöke, 
és Dániel, földművelésügyi mi-
niszter voltak.
 Bánffy Dezső politikai 
pályafutását felsőházi tagként 
kezdte, majd fiatalon lett először 
Belső-Szolnok, majd Szolnok-Do-
boka megye – a kommunista törté-
nelemkönyvek szerint „vaskezéről 
hírhedt” – főispánja. Kétségtelen, 
hogy nemzetiségi kérdésekben 
igen merev volt, ezzel érdemelte ki 
a „dobokai basa” gúnynevet. 1892 
és 1895 között a Képviselőház el-
nöke. I. Ferenc József 1895-ben 
bízta meg az addig ellenzéki poli-
tikust a Magyar Királyság minisz-
terelnöki feladataival, amit 1899-
ig látott el. Nem volt népszerű, de 
biztos kézzel vezette az országot a 
millenniumi időszak meglehetősen
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nehéz gazdasági és belpolitikai 
helyzetében. Nevéhez fűződik a 
vallásszabadságról szóló törvény 
meghozatala. És az Ő erőszakossá-
gának köszönhetően jutottak jelen-
tős anyagiak többek között a Mil-
lenniumi Földalatti és a Budapesti 
Nagykörút kiépítésére, az Ország-
ház és az esztergomi Mária-Valéria 
híd befejezésére, a Budapest-Esz-
tergom vasútvonal megvalósításá-
ra.
 Dezső unokája, Dániel, 
jónevű erdélyi erdőbirtokosként 
került be a politikába, mint a II. 
bécsi döntés alapján Magyaror-
szághoz visszakerülő országrész 
(Észak-Erdély) legjelentősebb 
pártjának, az Erdélyi Pártnak az 
elnöke. 1940 végén engedett Te-
leki Pál miniszterelnök többszöri 
felkérésének, és foglalta el a föld-
művelésügyi széket. Bár folyama-
tosan tagja volt a Teleki, Bárdossy 
és Kállay kormányoknak, mind-
végig háborúellenes maradt. Azon 
kevés miniszter egyike volt, aki a 
háborúba történő belépést eldöntő 
koronatanácson ez ellen szavazott, 
mondván: „A Szovjet megrakja 
a németet, és akkor Magyaror-
szág nagyon nagy bajba kerül!” 
Jóslata bevált. Az 1944-es német 
bevonuláskor azonnal lemondott, 
amit a Gestapo letartóztatással ju-
talmazott. Kiszabadulván Horthy 
Miklós kormányzó bizalmas kö-
rébe tartozva részt vett mindkét, 
a Szovjetunió felé történő, siker-
telen „kiugrási kísérlet” -ben. (Az 
egyiknek az erdélyi báró Atzél 
Ede, a másiknak Faraghó Gábor 
altábornagy volt a főszereplője.)

losonczi báró Bánffy 
Miklós

 1948-ban született Buda-
pesten. Középiskolai tanulmányait 
a Debreceni Református Kollé-
giumban végezte. Ezt követően a 

Budapesti Élelmiszer-ipari Főis-
kolán diplomázott. Arisztokrata 
származása miatt egy ideig nem 
engedték meg neki, hogy mérnök-
ként dolgozzon. 
 A rendszerváltoztatás után, 

1990 és 2006 között, négy ciklus-
ban Leányvár polgármestere. 

Interjú losonczi 
báró Bánffy Miklós
 1. Hogyan ismerte meg 
családja múltját?
 Édesapám halálakor még 
igen kicsi gyermek voltam, Tőle 
családunk múltjáról nem hallot-
tam, vagy legalábbis nem emlék-
szem rá. Édesanyám tartózkodott 
attól, hogy gyermekkoromban 
nekem erről beszéljen, joggal tar-
tott attól, hogy meggondolatlan 
gyermekként a kommunista idő-
szakban feleslegesen beszélek. De, 
miután nagyon érdekelt a családi 
múlt is, és a történelem is – ez a mi 
esetünkben szorosan összefonódik 
– minden erre vonatkozó lehetsé-
ges betűt elolvastam, lehetőség 
szerint megkerestem. Erre elsősor-
ban a középiskolában volt módom, 
a Debreceni Református Kollégi-
umnak kiváló könyvtára volt. 
 2. Milyen középiskolás 

volt losonci báró Bánffy Miklós?
 Soha nem voltam kitűnő 
tanuló. Általános iskolában, abban 
az időben, egy Bánffy nem lehe-
tett. Szépírás és magatartás soha 
nem volt jeles, csak jó! A gimná-
ziumban a lustaságom volt az aka-
dály. Állami gimnáziumba nem 
vettek fel, csak az egyetlen refor-
mátus egyháziba. Ide is csak úgy, 
hogy az igazgató teljes ösztöndíjat 
biztosított számomra, arra való hi-
vatkozással, hogy Bánffy György, 
Erdély kormányzója, 200 arany-
forintos ösztöndíjalapot létesített 
rászoruló, és jól teljesítő diákok 
javára. Ugyan az ösztöndíjalap a 
kommunista időkben elveszett, de 
Ő úgy döntött, hogy én megfelelek 
a feltételeknek, ezért, félárvaként, 
kaphatok a református egyháztól 
ennyi támogatást. Kollégista vol-
tam, akkor még csak a karácsonyi, 
a húsvéti és a nyári szünetre tud-
tam hazautazni. Jó tanuló voltam, 
de nem jeles. Magam fenntartását 
gyengébb képességű fiatalabb di-
ákok korrepetálásával és éjszakai 
vagonrakodással biztosítottam. 
Közösségi feladatként két évig az 
internátusi olvasószoba felügyele-
tét bízták rám. Jó volt Debrecen-
ben diáknak lenni. Ott szilárdult 
meg bennem az otthonról hozott 
keresztyén hit és gondolkodás-
mód.
 3. Tehernek vagy ajándék-
nak érezte származását?
 Származásomat soha nem 
éreztem tehernek, hátrányait le-
küzdendő, leküzdhető akadály-
pályának fogtam fel. Otthon soha 
nem hallottuk testvéreimmel, hogy 
nekünk többet, jobban, kitartóbban 
kell teljesítenünk, mint másoknak, 
de láttuk szüleink példáján, hogy 
ez nálunk természetes kell legyen! 
Rájöttünk, hogy nem elődeink 
rangjára, címére, esetleges vagyo-
nára kell büszkék lennünk, hanem 
azok jó irányba mutató cselekede-
teire.

Bánffy címer/festette: Gr. Kornis Gab-
riella
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 Ma kifejezetten ajándék-
ként fogom fel származásomat.
 4. Mikor tudatosult önben, 
hogy egy történelmi család örökö-
seként mi a küldetése?
 Küldetésként meglehe-
tősen későn, gyermekeim iskolába 
kerülése táján. Akkor döbbentem 
rá, hogy kötelességem Őket nem 
csak jó, keresztyén, magyar, zsi-
gereiben is erdélyi állampolgárrá 
nevelni, de olyanokká is, akikben 
tudatosulnia kell ugyanennek a 
küldetésnek. Elődeink vezető sze-
repet vállaltak Erdély és Magyar-
ország irányításában, úgy, hogy 
szemük előtt kellett lebegjen az 
ország sorsán és a saját birtokaik 
sorsán belül a legkisebb polgárok 
sorsa, lehetőség szerinti jóléte is. 
Ez nekünk is kötelességünk!

 5. Ön Magyarországon 
született és lakott, de egy erdélyi 
történelmi család tagjaként mégis 
erdélyinek számit. Van benne va-
lami különlegesség vagy annyira 
természetes, hogy fel sem tűnik 
önnek? 
 Különlegesség nincsen, ez 
velünk született, tudat alatti ér-
zés-forma, viselkedés-forma. Va-
lójában Erdélyt tekintem hazám-
nak, itt vagyok otthon!

 6. Milyen megpróbáltatá-
sokon esetek át származásuk mi-
att, a kommunista rendszerben?
 Édesapámnak azonnal 
megvonták minden nyugdíját, 
semmiféle – sem fizikai, sem 
egyéb – munkát nem kapott. Uno-
kaöccsével, gróf Bethlen Dániellel 
kocsit, lovat vásároltak, és évekig 
fuvarozásból tartották el család-
jaikat, 1948-ban történt baleseté-
ig, akkortól mozgásképtelen volt. 
1951-ben lakásunkat államosítot-
ták, minket pedig egy távoli falu 
régi hentes-raktárába telepítettek 
ki. Ott éltünk 20 négyzetméteren 
kilencen, szüleim és a hét gyermek, 

két és fél évig. Idősebb testvérei-
met kizárták a gimnáziumokból, 
nem tanulhattak. A TBC-fertőzött 
nővéremet nem merték megope-
rálni, mert az az orvosok állásá-
ba, meghurcolásába került volna. 
Édesanyám 1963-ig nem kapott 
semmiféle állást, alkalmi munká-
kat vállat, gyümölcsszedést, kapá-
lást, nyelvoktatást.

 7. Az erdélyi arisztokra-
ták közül többen Magyarországra 
költöztek a II. világháború után. 
Könnyebb volt ott átvészelni a zű-
rös időket mind itthon Erdélyben? 
 Nem a háború után, ha-
nem a háború alatt, a frontvonal 
előretörése okán, a szovjet csa-
patok közismert, a birtokosokkal 
szemben tanúsított magatartásától 
való félelmükben menekültek. És 
a háború végével, az akkori román 
törvények számukra hátrányos 
rendelkezései miatt nem látták cél-
szerűnek a hazaköltözést. Nagy ré-
szük tovább is ment, Nyugat-Euró-
pába. A mi esetünkben ez másként 
alakult. Édesapám magyarországi 
miniszterként nagy családja vé-
delmében döntött így, mert a két 
ország 1944 augusztus 23.-át kö-
vetően már hadban állt egymással, 
ezért Őt Románia ellenségének 
tekintette, bár a miniszterségéről 
még a két ország szövetsége ide-
jén, Magyarország német meg-
szállása idején, lemondott. Bár so-
kan javasolták Neki, hogy menjen 
családostul Nyugat-Európába, Ő 
következetesen magyar maradt, és 
Budapest közelebb is volt Erdély-
hez.
 8. Mi késztette önöket, 
hogy harcoljanak az örökségért? 
Milyen nehézségekbe ütköztek a 
visszaszolgáltatás alatt?
 Az erdélyi birtokaink hosz-
szú évszázadok óta családi tulaj-
donban voltak, csak a világégés 
és a kommunizmus szakította el 
azokat tőlünk. Jogos tulajdonunk, 

tehát visszaköveteljük. Sokszor 
a települési önkormányzatok is, 
de elsősorban az állami hivata-
lok és maga a román állam állított 
komoly, de minden jogot áthágó 
akadályokat birtokaink jogszerű 
visszaszolgáltatása elé. Vádoltak 
minket háborús bűnösséggel, né-
pellenes bűnösséggel, csalással 
stb, stb. Az eljárások még ma is 
folynak ellenünk, de mi kitartunk, 
nem engedünk jogainkból.

 9. Milyen terveik vannak a 
visszaszolgáltatott birtokokkal?
 Visszaszolgáltatott birtoka-
inkon mintagazdálkodást kívánunk 
folytatni, jövedelmét – ha egyszer 
végre lesz – nem kívánjuk kivinni 
az országból, nem a magunk luxu-
sigényeinek kielégítésére kívánjuk 
fordítani. Feltett szándékunk, hogy 
az erdélyi ifjúság javára, szociális, 
egészségügyi, kulturális jólétének 
támogatására költsük.
 10. 71 éve szüntették meg 
a bolsevikok az arisztokráciát Er-
délyben. Sajnos sokan azt hiszek, 
hogy már nem létezik arisztokrá-
cia. Hogyan fogadják az emberek 
amikor megtudják, hogy ön arisz-
tokrata?
 Érdekes, ezen még nem 
gondolkodtam. A mai Magyaror-
szágon az emberek elcsodálkoznak 
az első pillanatban, majd minden 
további nélkül túllépnek a kérdé-
sen. Magyarországon sikerült a fe-
jekből kimosni a rendi hierarchiát.
 Itthon, Erdélyben, még 
sokkal nagyobb a respektusa egy 
arisztokratának, nemzetiségtől 
függetlenül. Akikkel találkozom, 
vagy kapcsolatba kerülök, már a 
bemutatkozásnál „veszik a lapot”, 
és annak megfelelően kommuni-
kálnak velünk. Tévedés ne essék! 
Nem megalázkodva, csak tartóz-
kodó tisztelettel. Még a hivatalok-
ban, intézményekben is, ahol adott 
esetben éppen ellenérdeket képvi-
selnek.
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 11. Milyen irányban és 
mennyire változott az emberek 
hozzáállása az arisztokráciához? 
Mennyire fogadják el az emberek 
az arisztokráciát?
 Ahogy az előbb is mond-
tam, a mai Magyarországon kicsit 
érdekesnek, egzotikusnak tartják, 
de semmi több. Itthon a régi birto-
kaink környékén az esetek többsé-
gében örvendtek megjelenésünk-
nek, mert, ha nem is közvetlenül, 
de szüleik, nagyszüleik elbeszélé-
seiből tudták, hogy a birtokosok 
többségéhez – természetesen itt 
is voltak negatív kivételek – biza-
lommal fordulhattak ügyes-bajos 
dolgaikkal, kérhettek és általában 
kaptak is segítséget. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a XIX. század 
közepéig az uradalmi cselédség, 
a birtokosok minden alkalmazott-
ja, öregkorában is kapott szállást, 
ellátást a munkaadójától, hiszen 
akkor nyugdíjrendszer még nem 
létezett. És betegség, ínség esetén 
is kaptak segítséget. Úgy a cseléd-
ség, mint a jobbágyság.

 12. Milyen a modern arisz-
tokrata?
 Mint bármilyen más réteg-
beli ember. Legfeljebb egy kicsit 
konzervatívabb gondolkodású, és 
talán génjeiben van kicsit a máso-
kon való segítés ösztöne.

 13. Diákjaim tudják, hogy 
az arisztokrácia sok embernek 
adott munkát és megélhetést, de 
azért bennük él egy idealizált kép 
miszerint az arisztokrata szabad 
idejében bálokba és vadászatra 
jár. Mennyire van ez így? Meny-
nyire összetartó az erdélyi arisz-
tokrácia?
 A diákokban azért él ez az 
elképzelés, mert már tanáraikat is 
ezzel butították a baloldali állam-
vezetések korában. Mert egysze-
rűbb volt ilyen módon is bűnbakot 

keresni és találni az általuk el-
rontott nemzetgazdaságok okozta 
életszínvonal csökkenésre. Igen, 
az arisztokrácia is járt szórakozni, 
alkalmanként bálokba is. De, ha 
belegondolnak, az alacsonyabb jö-
vedelemmel bíró emberek is jártak 
bálba, lakodalomba, keresztelőre, 
halotti torra. Lehet, sőt valószínű, 
hogy szerényebb körülmények kö-
zött. Manapság faluhelyt mekkora 
vendégségek adódnak egy-egy es-
küvő, keresztelő, konfirmáció, ki-
csengetés alkalmával?! Nem ritka 
a 150-200 fős vendégség!
 Igen, jártak vadászni is. És 
az ehhez bevont segédszemélyze-
tet tisztességgel meg is fizették. 
Még mindig jobb, mintha kocsmá-
ba jártak volna, és ez nagyon fon-
tos, szemük előtt volt a természet, 
látták, hol, mit és hogyan kell ten-
ni, annak védelmében!
 Az arisztokrácia régen is 
összetartott, ma is összetart. De ez 
nem egy elvtelen kéz-kezet mos 
érdekszövetség, hanem az azonos 
módon gondolkodó, hasonló véle-
ményű emberek együvé tartozása. 
Nem okvetlen barátság, de a köl-
csönös tisztelet megnyilvánulása.

 14. Milyen tervei vannak? 
Mit szeretne megvalósítani?
 Terveim vannak. Elsősor-
ban közvetlen családom jólétének 
lehetőség szerinti biztosítása, már 
amennyiben ez rajtam múlhat. 
Szeretném birtokainkat minden te-
kintetben rendbe tenni, a megfele-
lő gazdálkodást jó kezekben tudni. 
És, ahogy már az imént mondtam, 
tenni és tétetni az erdélyi ifjúság 
keresztyén, magyar identitástuda-
tának fejlesztésére fordítani a lehe-
tő legtöbb energiát és anyagiakat.

 15. Négy cikluson keresz-
tül polgármester volt Leányváron. 
Milyen volt ez a tapasztalat? Vé-
leménye szerint arisztokrata szár-

mazása segített önnek abba, hogy 
jó polgármester legyen?
 Nem arisztokrataként let-
tem polgármester, még csak nem 
is politikusként, hanem megbe-
csült emberként. Származásom 
– kicsit átvitt értelemben – igenis 
segített, hiszen elődeim is állandó-
an emberekkel kellett foglalkozza-
nak, magasabb vezetőként pedig 
az ország, a vármegye, esetenként 
az egyházkerület szervezését, gaz-
dálkodását, jólétének biztosítását 
kellett megoldják. 

 16. Ön szerint mi a külde-
tése szórványban a közösségi dol-
gozónak (legyen az arisztokrata, 
tanár, lelkész vagy egyéb?
 Erre a kérdésre az előzőek-
ben már több rendben is válaszol-
tam, nem tudok többet hozzátenni. 
Becsületre nevelni, a rászorultak-
nak segíteni, tisztességben példát 
mutatni!

 17. Mit üzen a szamosúj-
vári Kemény Zsigmond Elméleti 
Líceum diákjainak?
 Ne csak kötelességérzetből 
tanuljanak, hanem „tudásszomj-
ból”! Tiszteljék és támogassák 
szüleiket, nagyszüleiket! Bízza-
nak Istenben, mert, ha így tesznek, 
nem marad el az Úr támogatása 
sem! Alapítsanak nagy családo-
kat, mert szükség van, és egyre 
nagyobb szükség lesz a becsületes 
keresztyén magyar emberekre Er-
délyben! Példaként: hét gyerme-
kem és 17 unokám van, és bízom 
Istenben, hogy ez utóbbi szám még 
növekedni fog!
 Mindenekelőtt egy erdélyi 
főúri kastély kápolnájának feliratát 
akarom a lelkükre bízni:

HONESTA FAMA AETER-
NUM PATRIMONIUM

A TISZTESSÉGES HÍRNÉV 
ÖRÖKÖS VAGYON
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Interjú losonczi 
báró Bánffy Far-

kassal
 Losonczi báró Bánffy 
Farkas, 1981-ben született Le-
ányváron. Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen 
diplomázott, majd 2007-ben az 
erdélyi Fugadra költözött, ahol fel-
vette a harcot a családi birtok visz-
szaszerzése érdekében. 
 Bánffy Farkas erdélyi meg-
valósításai közé tartoznak a Ma-
gyarlapádi Szórványkollégium és 
a Dálnoki Gaál kúria.
 Bánffy Farkas édesapja, 
losonczi báró Bánffy Miklós Le-
ányvár polgármestere volt 1990 és 
2006 között. 
Interjú 
 1. Tudom, hogy ezt ezer-
szer megkérdezték tőled, de te a 
Bánffy család melyik ágához tar-
tozol? Vázold fel röviden családod 
történetét!
 A Bánffy család a be-
senyőktől származtatja magát, de 
talán ennyire nem is kéne visz-
szamenjünk. Az alsólindvai ág ki-
halt, de Lendván a mai Szlovénia 
területén most is nagy tiszteletnek 
örvend a család. A mi águnk a Lo-
sonczi ág, ahonnan Erdély összes 
híresebb Bánffyja származott. Pon-
tos definíciók az ágakról nincse-
nek, ma már úgy beszélünk róluk, 
mint a bonchidai grófi ág, vagy a 
válaszúti bárói ág, a miénkről pe-
dig mint a fugadi, vagy beresztelki 
ág.
 2. Hogyan ismerted meg 
családod múltját?
 Azt hiszem mindenki ott-
hon ismeri meg leginkább a csa-
ládja múltját, teljesen mindegy, 
hogy milyen családba születik. 
Persze történészeknek hála nekem 

sokkal több anyag állt a rendelke-
zésemre, s egy általam nemigazán 
szeretett iskolaigazgató még meg 
is követelte tőlem, hogy megtanul-
jam. Utólag persze hálás vagyok 
neki, de akkor…
 3. Milyen középiskolás 
volt Bánffy Farkas?
 Az a gyerek, aki 1 hónap 
után már az igazgatóhoz volt ren-
delve, mert nem fért a bőrébe. Bor-
zalmas, elviselhetetlen, nagyszájú, 
de egy bizonyos vonalat azért so-
sem léptünk át. A győri bencések-
től és az esztergomi ferencesektől 
is távoztam magatartásbeli prob-
lémák miatt, tehát eddig kb olyan 
volt az életem, mint az irodalom-
könyvekből jól ismert költőké. 
Végül a ferencesek megengedték, 
hogy leérettségizzem, csak arra 
kértek, hogy az utolsó két hónap-
ban ne járjak be az iskolába, mert 
az úgy mindenkinek jobb lesz :) 
 4. Tehernek vagy ajándék-
nak érezted származásod?
Sosem szerettem sorban állni, ezért 
ajándéknak, ellenben voltak, ami-
kor nehézségeim voltak emiatt, de 
volt, amikor előnyöm származott 
belőle. Leginkább azt élveztem, 
hogy egy másik pályán játszom. 
Ma már azt gondolom, hogy a csa-
lád által folyamatosan fenntartott 
értékrend volt a legnagyobb aján-
dék. Az vitt mindig előre. Érdemes 
az értékekhez hűnek maradni :)
 5. Mikor tudatosult ben-
ned, hogy egy történelmi család 
örököseként mi a küldetésed?
 Minden embernek ugyanaz 
a küldetése véleményem szerint. 
A tőle telhető mértékben húzza a 
Nemzet szekerét. A Nemzet temp-
loma sok téglából áll, nem csak a 
freskók és a keresztek a fontosak, 
hanem a habarcs és a szegek is. 
Mindenki végezze a maga dolgát.
 6. Mi késztetett arra, hogy 
Erdélybe költözz és harcolj az 
örökségért?
 Minket úgy neveltek, hogy 

mi erdélyiek vagyunk, ha nem is 
jöttünk gyermekként erre, azért 
tudtuk, ez a mi hazánk. Egyáltalán 
nem volt számomra idegen, már 
az első alkalommal sem. Amikor 
később ideköltöztem, abban volt 
romantika, kalandvágy, gazdasági 
érdek, de talán a legerősebb, hogy 
nem akartam beülni egy irodába 
dolgozni Budapesten. A harc pedig 
nem jó szó, ez inkább egy hatal-
mas stratégiai játék. Nem szabad 
beleőrülni :)
 7. Hol álltok a visszaszol-
gáltatással?
 A visszaszolgáltatás olyan, 
mint az építkezés, a takarítás meg 
az autószerelés. Sosincs vége. min-
dig beperelhet még valaki valakit. 
Ez így ment már a két világhábo-
rú között is. S még folytatódni fog 
nagyon sokáig, de legalább nem 
unatkozunk :)
 8. Milyen nehézségekbe 
ütköztél amikor ide költöztél? Ho-
gyan küzdötted le ezeket a nehéz-
ségeket? 
 Nekem az életben nem vol-
tak nehézségeim. Én mindig a félig 
tele poharat néztem. Feladataim 
voltak, de szeretem a probléma-
megoldást. Nálunk egyébként sem 
volt divat szenvedni.
 9. Milyen megvalósításaid 
voltak amióta Erdélyben laksz?
 Talán van több dolog, amit 
a nevemhez kötnek, de legyünk 
őszinték, minden csapatmunka 
az életben. A Magyarlapádi Szór-
ványkollégium vagy a Dálnoki 
Gaál kúria sem tudna működni, ha 
nem tette volna mindenki bele a 
magáét.
 10. Hogyan fogadtak az 
emberek Fugadon, tudva, hogy 
egy román többségű település?
 Mint egy UFO-t. De bárki 
az lett volna, aki Magyarország-
ról ideköltözik. A származás miatt 
még érdekesebb voltam nekik, de 
aztán minden csoda 3 napig tart.
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 11. Milyen irányban és 
mennyire változott az emberek 
hozzáállása az arisztokráciához? 
Mennyire fogadják el az emberek 
az arisztokráciát?
 Manapság csodabogarak-
ként néznek rájuk. Sajnos a kom-
munizmus történelemkönyvei még 
mindig itt vannak, kevesen látják, 
hogy ezek a családok voltak tulaj-
donképpen egy kor topmanagerei, 
akiknek mindenhez is kellett érte-
ni. Gazdaság, kultúra, egyház, ok-
tatás és még számos terület függött 
tőlük.
 12. Milyen a modern arisz-
tokrata?
 Mindegyik más, de nekünk 
is két lábunk, két fülünk és egy fe-
jünk van. 
 13. Tudom, hogy néptán-
cos is vagy, hogyan lett néptáncos 
egy báró?
 Pont úgy, mint mások. 
Egyszer 3 napot töltöttem Magyar-
lapádon, ahol épp tábor volt, s 20 
évesen megtetszett a buli. Addig 
csak punk, rock koncertekre jár-
tunk, mint minden rendes kamasz. 
Itt is folyt a bor, sok lány volt, s 
nagy jókedv. Hát gondoltam miért 
ne.
 14. Diákjaim fejében az 
arisztokrata bálokba és vadá-

szatra jár. Mennyire van ez így? 
Mennyire összetartó az erdélyi 
arisztokrácia?
 Ha a diákok fejében ez van, 
akkor rossz a tanári gárda. Tessék 
nekik megtanítani, hogy az arisz-
tokrata hány embernek adott mun-
kát, mennyit fordított kultúrára, 
oktatásra, vallásra, honvédelemre, 
mennyi mindenért vállalt felelős-
séget. El kell mesélni, hogy csak 
az utolsó 100 évben mennyi volt 
politikai fogoly, mennyien voltak 
kisemmizve, miként vállaltak el 
minden munkát, az útkaparótól 
a raktárosig, s hogyan küzdötték 
fel magukat javarészt 2 generáció 
alatt újra középosztályba munká-
val és munkával. Bálokat valóban 
szerveznek néha, magam is sokat 
szerveztem, de azok javarészt jó-
tékonyságiak voltak, mert a szóra-
kozásnak is lehet értelmet adni. Az 
egyik ilyen bálnak pont a TÉKA 
volt a kedvezményezettje Szamo-
sújvárról. 
 15. Milyen terveid van-
nak? Mit szeretnél megvalósíta-
ni?
 Mindig elérhető célokat 
kell kitűzni, de abból lehet sok, így 
nekem is sok van, de rugalmasnak 
is kell lenni, néha változik a terv. 
Talán az igazán lényeges, hogy ha 

meghalsz, mondják azt, hogy nem 
éltél hiába. 
 16. Mi a célod a fugadi 
kastéllyal?
 Remélem előbb vagy utóbb 
a papírmunkái megoldódnak, s ak-
kor majd újra fogadhat vendégeket 
benne a család.
 17. Szerinted mi a küldeté-
se a szórványban a közösségi dol-
gozónak (legyen az arisztokrata, 
tanár, lelkész vagy egyéb?
 Mint mindenhol máshol, 
tegyen meg mindent a közössé-
gért, amit lehet. Ez tényleg min-
denhol más. Ne is mernék felada-
tokat osztani számomra ismeretlen 
szituációban és környezetben lévő 
embereknek.
 18. Mit üzensz a szamosúj-
vári Kemény Zsigmond Elméleti 
Líceum diákjainak?
 Istennek, ami az Istené, 
császárnak, ami a császáré. Sajnos 
az iskolának is meg kell felelni, 
az feladat, azt végezzék el. Fura, 
de az ott tanultakból én is többet 
használtam, mint amennyit gon-
doltam volna akkor. Ellenben, ha 
igazán szép és ingergazdag életet 
akarnak, akkor lépjenek ki néha a 
komfortzónájukból. Ott kezdődik 
a rock&roll :)

A fugadi (Fehér 
megye) Bánffy 

kastély

 A mai kastély 
elődje az 1700-as évek 
derekán épülhetett, de ezt 
teljesen átalakította br. 
Bánffy (VI.) Ferenc 1812-
ben. A kastélyban 1949 
után sokáig iskola műkö-
dött, a család hosszú pe-
reskedés után 2004-ben 
visszakapta az épületet. 
( kastelyerdelyben.ro)

A fugadi kastély
fotó: Bánffy Faskas
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https://www.kemenyinfo.hu/

Magyargyerőmo-
nostori báró Ke-

mény család
 „A magyargyerőmonosto-
ri bárói és grófi Kemény család, 
Erdély legrégibb családjainak 
egyike, mely nagyszámú hőst, ál-
lamférfit, tudóst és írót adott a ha-
zának. Egy törzsből eredve, a mára 
kihalt Gyerőffy, Mikola, Radó, Vi-
téz, s a most is élő Kabos családdal 
a Kőrös- és Kis Szamos-völgyi bir-
tokait első foglalás útján szerezte. 
Erről a tényről oklevelek vannak, 
többek közt egy Ulászló király ál-
tal megerősített egyezség-levél a 
XV. század végéről, mely szerint az 
említett családok fiai utódok hiá-
nyában

jószágaikat egymásnak ‚lekötik’. E 
sokágú nagy törzsből Péter volt az 
a XV. században, ki a Kemény ne-
vet viselő külön családot alapított. 
Az 1800-as években a Kemény csa-
lád Erdélyben, a Bethlen-család 
után legkiterjedtebbnek számított. 
1854-ben 70 élő tagja volt.
Azonos eredet mellett ezek a csa-
ládok ősi címere is azonos erede-
tű: királyi koronából kiemelkedő 
szarvas (dámvad). Ez a történelem 
során, a családok szerte ágazása 
miatt és grófi ill. bárói rangok mi-
att, a családi címer igen sok válto-
zatban tűnt fel.
A család bárói ágának címerében 
a pajzs kék mezejében arany ko-
ronából kinővő természetes színű 
szarvas, kiöltött piros nyelvvel, fe-
lette jobbról ezüst félhold, balról 
hatágú ezüst csillag. A pajzs pusz-
tán magában áll, sem sisak, sem 

foszlányok nem ékesítik.
A grófi címer pedig lényegesen 
gazdagabb: a pajzs a felső két 
szögletéből az alsó két szögletig 
rézsútosan két vonal által 4 udvar-
ra oszlik, de a pajzs közepét egy 
kisebb koronás kék pajzs foglalja 
el, melyben a grófságot adó Má-
ria-Terézia királyasszony nevének 
kezdő betűi M. T. állnak. A pajzs 
felső osztálya vörös udvarban két 
kiterjesztett sasszárny között fehér 
keresztet mutat, fölötte jobbról fél-
hold, balról aranycsillag ragyog. 
Az alsó osztály vörös udvarában 
egy fehér oszlop tetejében repülni 
készülő galamb látszik. A jobbol-
dali osztály ezüst udvarában, pedig 
aranykoronából a család ősi címe-
re az ágas-bogas szarvas emelke-
dik ki. A pajzs fölött három koro-
nás sisak áll; az elsőből a zerge, a 
harmadikból a dámvad nyúlik fel, 
a középsőből ezüst sasszárny, és 
ezüst elefántormány között repülni 
készülő fehér galamb áll. Az oldal-
só levelek jobbról ezüst-kék, balról 
ezüst-vörös.
Természetes, hogy a szerteágazó 
főnemesi Kemény család, melynek 
élete századokra terjed, házassá-
gi összeköttetések által az erdélyi 
és az európai arisztokrácia legfé-
nyesebb neveivel jött sógorsági s 
rokoni kapcsolatba (Bánffy, Beth-
len, Barcsay, Bornemisza, Haller, 
Győrffy, Kendeffy, Kun, Kornis, 
Macskásy, Nemes, Pekri, Sza-
lánczi, Szentkereszti, Teleki, To-
roszkay, Wass, Wesselényi stb.)

A marosvécsi kastély/www.kastelyerdelyben.ro

Interjú báró Ke-
mény Endrével

 1. Tudom, hogy ezt ezer-
szer megkérdezték önöktől, de 
megkérem vázolja fel röviden csa-
ládod történetét!
 Az lenne a kisebbik baj, 
ha ezerszer megkérdezik, de a ne-
hezebb feladat, hogy ezer év csa-

ládtörténetét felvázoljam. Tény, 
hogy a Kemény családot Erdély 
egyik legrégebbi és legnépesebb 
családjának tartják. A kalotaszegi 
Magyargyerőmonostorról szár-
maztatjuk őseinket és az évszá-
zadok során Erdély és Magyaror-
szág minden zugába elszármaztak 
Kemények, sőt a nagyvilágba is. 
Sok neves családtagunkról van tu-
domásunk: fejedelem, forradalmá-

rok, írók, politikusok, művészek, 
mecénások, híres közéleti szemé-
lyek stb. Példának okáért említe-
ném Kemény Simont a szent-imrei 
csata hősét, Kemény János Erdély 
fejedelmet, ifj. Kemény Simon Bo-
lyai Farkas mentorát, a marosvécsi 
Kemény János írót, mecénást, iro-
dalomszervezőt, Kemény Farkast 
az 1848-as forradalom egyik hősét 
és nem utolsó sorban báró Kemény
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Zsigmond írót.   Van egy családi 
weboldalunk a www.kemenyinfo.
hu. Javaslom látogassanak el erre 
az oldalra. ahol rengeteg informá-
ciót gyűjtöttem össze a Kemény 
családról. Családtörténet, híres 
családtagok, családfa, helyszínek, 
alapítványok stb. stb.
 2. Hogyan ismerte meg 
családja múltját?
 Őszintén megvallva 25 
éves koromig nem sokat foglal-
koztam a családom történetével. 
Természetesen tudatában voltam, 
hogy milyen nevet viselek és mi 
van a név mögött, de neveltetésem 
és az akkori rendszer is távol tar-
tott attól, hogy ezzel mélyebben 
foglalkozzak. Aztán sorra kerültek 
a restítúciós törvények, melyekben 
már én is részt kellett vállaljak. 
Egyre többet kellett foglalkozni a 
családunk múltjával és minél job-
ban elástam magam benne, annál 
jobban kezdett érdekelni és annál 
többet dolgoztam rajta. Irattárakat 
bújtam, könyveket böngésztem, 
weboldalt készítettem, előadáso-
kat, kiállításokat szerveztem, kiad-
ványokat jelentettem meg. Minde-
zek sokat segítettek, hogy jobban 
megismerjem a Kemény család 
múltját.   
 3. Úgy tudom, hogy Ma-
rosvásárhelyen született, hogyan 
került ki Magyarországra?
 Igen. Marosvásárhely a 
szülővárosom. Ebben a különle-
ges közösségben éltem le fiatal-
koromat. A forradalmat követően 
az első lehetőségeket kihasználva 
vonatra ültem és Magyarországra 
jöttem két barátommal, ahol rövid 
időn belül tanulmányokba kezd-
tem. Ezt követően még távolabb 
mentem szülőföldemtől, szintén 
tanulni és dolgozni, majd visz-
szatértem Magyarországra, ahol 
megállapodtam és családot alapí-
tottam.
 4. Tehernek vagy ajándék-

nak tekinti származását?
 Mindkettőnek tekintem, de 
az igazat megvallva inkább teher-
nek érzem, mint ajándéknak…. 
 5. Mikor tudatosult önben, 
hogy egy történelmi család örökö-
seként mi a küldetése?
 Mint említettem huszo-
néves koromban kezdtem egyre 
többet foglalkozni a Kemény csa-
lád történetével. Miután elhunyt 
édesapám, rám hárultak olyan 
feladatok, melyek addig nem fog-
lalkoztattak. Egyre gyakrabban 
kellett Erdélybe utazni ügyintézés 
véget, egyre több utánajárást igé-
nyeltek a visszaigénylési perek, 
egyre több anyagi ráfordítást kel-
lett felvállalnunk unokatestvére-
immel a siker érdekében. Megol-
dások, döntések sikere múlott az 
én hozzáállásomon is. Bármilyen 
akadályba ütköztünk, nem volt 
más lehetőségünk csak előre men-
ni a visszaszolgáltatások sikere 
érdekében. Szemünk előtt voltak 
szüleink, nagyszüleink és a többi 
felmenőink, akik iránti tiszteletünk 
késztetett erre kitartó küzdelemre. 
 6. 2020. június 4-én kap-
tak idézést, a ploiești-i törvény-
székre, milyen perben és hol áll ez 
a per most? 
 Ez egy nagyon fontos per 
volt, mert nagyon alattomos mó-
don próbálták nagyapámat Ke-
mény Jánost 30 évvel elhunyta 
után ismét „besározni”, elítélni.  Ez 
a per arról szólt, hogy egy nem túl 
nagy erdőterületért folyó perben az 
1945-ös CASBI törvények alapján 
Románia ellenségének akarták mi-
nősíteni nagyapámat, melynek kö-
vetkeztében a későbbiekben teljes 
vagyonelkobzás lehetett volna en-
nek következménye. Igen, mindez 
75 évvel a 2. világháborút követő-
en történhetett az Európai Uniós 
Romániában. Ami még reményt 
adhat, hogy a pert megnyertük, 
igaz, hogy jóformán semmi bizo-

nyítékuk nem volt a vádakra. Ezzel 
a perrel kb 3 évet, energiát és pénzt 
pazaroltunk.
 7. Hol állnak visszaszol-
gáltatással? Milyen birtokért még 
pereskednek az állammal? 
 A pereskedéseink kerek 30 
éve tartanak és szép lassan fel kell 
készítsem gyermekeimet, hogy 
átvegyék a stafétabotot, mert Ro-
mániában nem elég egy generáció, 
hogy a jogainknak érvényt szerez-
zünk. Még vannak folyamatban 
fontos perek, melyek meghatároz-
hatják eredményességünket ebben 
a küzdelemben.
 8. Milyen terveik vannak a 
marosvécsi kastéllyal?  
 A marosvécsi kastéllyal 
kapcsolatos terveinket a minden-
napi körülmények határozzák meg. 
Könnyen szabaddá engedhetjük 
fantáziánkat és akkor gigaberuhá-
zások víziója jelenik meg előttünk, 
de a valóság arra kényszerít, hogy 
örvendhetünk, ha a kastély álagát 
valamilyen szinten meg tudjuk 
óvni, kisebb-nagyobb beruházások 
valósulhatnak meg (bástyaépület 
felújítása, a kaput őrző kőoroszlá-
nok rekonstrukciója stb.)  és még 
kulturális, közösségi események is 
helyt kaphatnak a várban. Ezeket 
jelenleg unokatestvérem Nagy Ke-
mény Géza tudja biztosítani Ma-
rosvécsen, aki az épület gondnoka, 
ügyintézője, vezetője.
 9. Milyen nehézségekbe 
ütköztek miután visszaszolgáltat-
ták a családnak a kastélyt? Ho-
gyan küzdötték le ezeket a nehéz-
ségeket? 
 A kastély visszaszolgálta-
tása csak egy stációja volt a vissza-
igénylési folyamatunknak. A visz-
szaszolgáltatás folyamata sem volt 
könnyű feladat, de ezt követően 
egy újabb kihívás elé néztünk, és-
pedig: Hogyan tudjuk saját erőből 
megtartani a visszaszerzett várkas-
télyt. Amikor Kemény János erdé-
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lyi fejedelem megkapta a maros-
vécsi kastélyt, akkor ehhez még 7 
falut és hozzá tartozó földeket és 
erdőterületeket is megkapta, hogy 
legyen biztosított a kastély és bir-
tok fenntartása. Jelenleg ezen fel-
adat ellátására semmi fedezetünk 
nincs. Rengeteg feladatot, kihívást 
jelent a kastély állagmegőrzése, 
kulturális örökségként való meg-
tartása, a magyar történelmi mű-
emlék köztudatban történő népsze-
rűsítése, mely immár látogatható, 
és kiemelkedő kincs a magyar kul-
turális műemlékek palettáján.
 Megnyugtató, hogy Nagy 
Kemény Géza unokatestvérem 
évek óta eredményekkel rendezi a 
marosvécsi kastély fenntartását. A 
kastély látogatói a látogatási belé-
pődíj befizetésével hozzájárulnak 
ahhoz, hogy legalább a várkastély 
állagmegóvását némi szinten biz-
tosítani tudjuk. Ezen felül fejlesz-
tési, korszerűsítési eredmények is 
vannak, de ezek igen csekélynek 
mondhatók. Sajnos családi hagya-
téki problémák is akadnak, melyek 
ellehetetlenítik az ingatlan tulaj-
donjogának rendezését és ennek 
hiányában elesünk az esetleges 
(magyar) állami és európai uniós 
pályázatok elnyerésének lehetősé-
gétől.
 A család célja mindenkép-
pen a várkastélyhoz kapcsolódó 
történelmi, kulturális örökség meg-
őrzése, az egyedülálló műemlék-
épület fenntartása, melyet azonban 
csak összefogással lehet megtenni, 
hogy ne jusson ez a gyönyörű tör-
ténelmi emlékhelyünk enyészetre, 
ahogy számos Erdélyben találha-
tó magyar műemlékkel sajnálatos 
módon megtörtént.
 10. Hogyan fogadtak az 
emberek Marosvécsen? 
 Erre nehéz válaszolnom. 
Mielőtt válaszolnék, megemlítem, 
hogy nagyapám a hajdani Kemény 
várkastély birtokosa, Kemény Já-

nos egy igen különleges ember 
volt. Mindenki szerette, mindenkit 
szeretett. Segítette a magyarokat, 
románokat, cigányokat, míg tehet-
te. Vagyonát irodalomra, színház-
ra, közösségre fordította. Majd a 45 
utáni román szocializmusban ki-
semmizték, elzavarták, megtörték. 
1971-ben hunyt el Marosvásárhe-
lyen. A 90-es évek elején kezdtük 
meg a restitúciós pereket. Néhány 
marosvécsi ingatlant visszaszol-
gáltattak családunknak. Sajnos az-
óta is folynak a perek, a bonyolult 
birtokba helyezési ügyek, melyek 
az elejétől kezdve béklyóként hat-
nak ránk. Vegyes érzések uralkod-
hattak a marosvécsi lakosok köré-
ben a visszaigénylési folyamataink 
során, de sok őszinte és kitartó 
támogatót érezhettünk magunk 
mellett. Hálásak vagyunk minda-
zoknak, akik örömmel és szeretet-
tel fogadtak bennünket, Kemény 
örökösöket, Marosvécsen.
 11. Milyen irányban és 
mennyire változott az emberek 
hozzáállása az arisztokráciához? 
Mennyire fogadják el az emberek 
az arisztokráciát? 
Szerintem még Erdélyben jobban, 
de Magyarországon már kevésbé. 
Sajnos a 2. Világháborút követő 
időszak történelme hosszú időre 
megbélyegezte a magyar arisztok-
rácia megítélését. Az arisztokrácia 
tagjai hivatalosan megbélyegzett, 
nemkívánatos, bűnös társadalmi 
rétegnek minősültek. Ha az ember 
sokszor hall egy állítást, előbb-
utóbb elhiszi, és maga is vallja, 
hogy az a bizonyos dolog úgy is 
van. Ezen kívül az arisztokratákat 
kisemmizték, elszegényítették és 
megtörték a szocialista ideológia 
fegyverével. Csak érdekességként 
említeném, hogy Magyarországon 
még mindig létezik az a kommu-
nista törvény, miszerint a magyar 
arisztokraták nem használhatják 
nemesi rangjukat. Ez például sok 

mindent elárul az arisztokrácia je-
lenlegi helyzetéről. 
 12. Milyen a modern arisz-
tokrata? Mivel tölti idejét? 
 Az utóbbi 80 év történel-
mi viszontagságai miatt a magyar 
arisztokrácia több szempontból is 
lényegeset változott és nem mond-
ható homogénnek. Igaz, hogy ko-
rábban sem volt minden arisztok-
rata család egyforma. Ez függött 
területi hovatartozástól, nemesi 
rangtól és a nemesi rang megszer-
zésének módjától, a vagyoni hely-
zettől. Napjainkban sok arisztok-
rata igyekszik megőrizni és ápolni 
az arisztokrácia hagyományait, 
neveltetést, közösségét. Bálokba, 
vadászatokra járnak és igen, ösz-
szetartanak. Sajnos ez csak egy 
szűkebb körre mondató el.  So-
kan vannak, akik csak tudatukban, 
emlékeikben őrizték meg nemesi 
hovatartozásukat. Én átlagos pol-
gárnak mondható életet viszek. Én 
esetlegesen alapítványom felada-
tainak ellátása kapcsán tűnök ki a 
közösségemből. Háromgyermekes 
családapaként átlagos munkahely-
lyel próbálom tisztességesen el-
tartani családomat, gyermekeimet 
nevelni Budapest melletti kis köz-
ségünkben. Sok időt töltök csalá-
dommal, sajnos munkahelyemen 
is, és szabadidőmben kétkezi mun-
kával próbálom otthonunkat ápolni 
és komfortosabbá tenni. Emellett 
helyet biztosítok az alapítványom 
feladatainak ellátására. Sajnos illú-
zióromboló leszek, de én sem va-
dászatra, sem bálokba nem járok. 
Ugyanakkor egyre ügyesebben 
végzem az otthoni házfelújítási, 
bővítési munkákat.
13. Milyen tervei vannak? Mit 
szeretne megvalósítani? 
Tíz évvel ezelőtt létrehoztam egy 
alapítványt Magyarországon az 
Erdélyi Helikon-Marosvécsi Ke-
mény Alapítványt. Ezt azért tartot-
tam fontosnak, mert abban az idő-



A Kemény Zsigmond Elméleti Líceum történelmi klubjának lapja                   2020 október - november

30 Iskolai Történelmi Magazin

Magyargyerőmonostori báro Kemény 
címer/Festette báró Kemény Endre

időben nem volt az anyaországban 
olyan nonprofit szervezet, mely a 
számomra fontos, családi és erdé-
lyi Helikoni vonatkozású témákkal 
foglalkozott volna. Nagy sikerrel 
indítottuk el terveinket. Ünnep-
ségsorozatot, könyvbemutatókat, 
előadásokat, kiállításokat, irodalmi 
versenyeket szerveztünk/szerve-
zünk, dokumentumfilm készítés-
ben részt vettünk, melynek célja, 
hogy az Erdélyi Helikonista írók-
ról, és Kemény János munkásságá-
ról megemlékezzünk, bemutassuk 
tevékenységüket és életüket. Min-
den évben „VÁRVÉDŐ Erdélyi 
Helikon irodalmi füzetek” címmel 
kiadvány megjelenését valósítjuk 
meg e témával kapcsolatban. Ün-
nepségeinken, rendezvényeinken 
e kiadvány terjesztésével tudjuk 
kézzelfoghatóbban is továbbítani 
az Erdélyi Helikon emlékét. Ala-
pítványunk úgy érzi, hogy ezen 
területek kapcsán olyan kulturális 
örökség maradt ránk, mely indo-
kolatlanul feledésbe merült, pedig 
példaértékű mondanivalóval ren-
delkezik, mert a két világháború 
közötti Erdélyi Helikon írói cso-
portosulás példaértékű üzenetet 
közvetít a ma élők felé: különböző 
világnézetű írók olyan összefogása 
volt ez, amely nem hagyta elveszni 

a magyar nyelvű irodalmat az ak-
kori oly viszontagságos „határon 
túlivá vált” időkben.  Az alapít-
vány célja nem a múltidéző nosz-
talgiázás, hanem az elmúlt évti-
zedekben szándékosan eltemetett, 
elfeledtetett, ám páratlanul gazdag 
irodalmi-szellemi hagyaték aktua-
litásának és jövőbe mutató aspek-
tusainak felfedezése is, s hogy ez 
minél szélesebb társadalmi réte-
gekhez eljussanak, mert hisszük, 
hogy a „múltunk ismerete a jövőnk 
alapja”, és kulturális örökségeink 
ápolása a nemzet összetartó erejét 
erősít.

 14. Ön szerint mi a külde-
tése szórványban a közösségi dol-
gozónak (legyen az arisztokrata, 
tanár, lelkész vagy egyéb)? 
 Számos munkahelyet hi-
vatást teljesítő dolgozók töltenek 
be, legyen az tanár, lelkész, orvos 
vagy más. Mindaz, aki hivatássze-
rűen végzi munkáját, az nagy kincs 
a közösség számára. Ezek az em-
berek maguk választják küldeté-
süket, és ha hivatásszerűen tudják 
végezni azt, akkor már sikeresek-
nek mondhatók munkájukban. Az 
arisztokrácia egy kicsit más, mert 
az arisztokrata nem választ, ha-
nem beleszületik. A család múlt-
ja, a családi hagyomány, a család 
szerepe az ország történelmében, 
ez késztetheti az arisztokratát egy 
nemzet iránti hivatásszerű életre. 
 
 15. Hogyan fogadta a hírt, 
hogy iskolánkat Kemény Zsig-
mondról akarták elnevezni?
 Ez óriási öröm volt szá-
momra! Én ezt nem tudtam volna 
elintézni! Ezért hálás is vagyok az 
iskola megálmodóinak és megva-
lósítóinak, mert el tudom képzelni, 
hogy mekkora feladat Romániában 
egy magyar iskolát, magyar törté-
nelmi személyről elnevezni! Az 
intézmény felépítésének nehézsé-

geiről ne is beszéljünk! Ezennel is 
köszönöm az egész Kemény csa-
lád nevében!

 16. Mit üzen a szamosúj-
vári Kemény Zsigmond Elméleti 
Líceum diákjainak? 
 Nehéz és felelősségteljes 
feladat ennyi fiatalnak üzenni. Há-
rom gyermekem van és néha hoz-
zájuk is nehéz üzeneteimet, véle-
ményeimet eljuttatni, megértetni, 
érvényesíteni. Előszőr is fontos-
nak tartom, hogy a fiatalok soha 
ne feledjék, hogy hol és milyen 
közegben nőhettek fel, bárhova is 
vezeti őket az élet. Ismerjék meg 
múltjukat, próbálják meg megérte-
ni jelenünket és ebből merítsenek a 
jövőjükhöz. 

 Egy aktuális problémája a 
mai társadalomnak a mobiltelefon, 
a közösségi média. A tegnap lát-
tam egy filmet, mely nagy hatással 
volt rám, mert sok aggályom be-
igazolódott a témával kapcsolato-
san. Még erről lenne egy aktuális 
üzenetem a szamosújvári líceum 
diákjainak: Nézzék meg feltétlenül 
a Social Dilemma (2020) című fil-
met és figyelmükbe ajánlom Jaron 
Lanier zárógondolatát, még akkor 
is, hogy tudom, hogy mai fejjel ezt 
majdnem lehetetlen megfogadni: 
„Nézzétek, jól tudom, hogy miat-
tam nem fogja mindenki letörölni 
a közösségi profiljait, de ha pár 
embert rá tudok venni, már az a 
pár ember is sokat számít, mert ez 
teret ad a párbeszédnek. Azt aka-
rom, hogy legyen elég ember a 
társadalomban, akiket nem mani-
pulálnak a programok, akiket nem 
a manipulációs programok irányí-
tanak. Rajta! Töröld magad a rend-
szerből! Töröld! Szállj ki ebből a 
hülyeségből! A világ gyönyörű. 
Nagyon jó odakint.”
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Ábránfalvi Ugron család címere/festet-
te: Kornis Gabriella

Az ábránfalvi 
Ugron család

 „Ábránfalvi Ugron ősrégi 
székely főnemes családok egyike, 
s mint ilyen magát Ábránfalváról 
írta mely birtokot a honfoglalás 
óta bírtak. A család tagjai az ősi 
Ábránfalvát használták előnév-

ként.
 A hiteles családfa az eddig 
ismert kutatók szerint Ugron Lász-
lóval kezdődik, ki 1440 körül élt. 
László fia Kelement 1480-ban már 
ábránfalvi Ugron néven említik. 
Ennek dédunokája Pál udvarhely-
széki főkirálybíró, Bethlen Gábor 
fejedelem tanácsura és I. Rákó-
czi György főasztalnoka. Bethlen 
Gábor fejedelem 1626. augusztus 
20.-án Gyulafehérváron kelt okle-
velével erősítette meg Ábránfalva, 
és egyéb Udvarhely-széki birtokai-
ban.
 II. Rákóczi György fejede-
lem 1654. április 30.-án Szamosúj-
várt kelt oklevelével elnyerték Ká-
nyádot, és ugyanekkor Fiatfalva 
birtokában is megerősítették.
 Főkirálybírákat, főkapitá-
nyokat, fejedelmi főtiszteket, tucat-
nyi főispánt, sőt királyi biztost is 
adtak Erdélynek, továbbá katonai 
főtiszteket, várkapitányokat, or-
szággyűlési képviselőket, miniszte-
reket, diplomatákat, pártvezéreket 
a magyar társadalomnak.
 Az 1440. élt Ugron Lász-
lótól a ma is létező három család 

szakadatlanul származtatja le ma-
gát s Erdély legelőkelőbb család-
jai között számontartva, azokkal 
sokszorosan összeházasodva, nagy 
szerepet játszott a közéletben. Ug-
ron Júlia, gr. Mikes Zsigmond ne-
jeként a zabolai Mikes birtokon 
élt, nagyanyja volt Erdély egyik 
legjelesebb politikusának gr. Mikó 
Imrének. Ugron Pál - dictus Mag-
nus - 1615. mint tekintélyes főem-
ber gyámja, volt Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelemnek, követ a török 
szultánnál, később vicekirálybíró, 
majd főkirálybíró. Ugron János-
nak (1704. követ a portán) fiaitól 
származik a ma élő három ág: a 
mezőzáhi ág Istvántól és nejétől, 
br. Bánffy Annától, a fiadfalvi ág 
Józseftől és br. Kemény Anná-
tól, a szombatfalvi ág Jánostól és 
csicsókeresztúri Torma Máriától. 
Mezőzáhi, bőgőzi, pusztakamarási 
ágazataik a református, fiatfalvi, 
szombatfalvi águk pedig a katoli-
kus hitvallást követik.”

Forrás: https://ugron.5mp.eu/

Ugron Zsolna/www.libri.hu

RJA

Ugron Zsolna
 Ugron Zsolna 1978-ban 
született Kolozsvárott.  Régi arisz-
tokrata családból származik, az áb-
ránfalvi Ugron család sarja
Szülővárosában volt elemi iskolás, 
majd 1989-ben, tizenegy évesen 
szüleivel együtt Budapestre költö-
zött. 
 A budapesti Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemen végzett a 
jog- és politikatudományok dokto-
raként. Egyetemi évei után a TV2, 
majd a Magyar Televízió mun-
katársa lett. Ezt követően a MOL 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 

kommunikációs tanácsadójaként 
dolgozott.
 Írói karrierje 2010-ben 
kezdődött, amikor az Ulpius-ház 
könyvkiadónál megjelent első 
könyve az Úrilányok Erdélyben. 
A regény rövid időn belül felkerült 
az eladási listák tetejére. További 
könyvei: 
2011: Szerelemféltők, Ulpius-ház 
Könyvkiadó, 
2013: Hét évszak, Boook Kiadó, 
2013: Erdélyi menyegző, Libri Ki-
adó, 
2014: A nádor asszonyai, Libri 
Kiadó, 
2016: Hollóasszony, Libri Kiadó, 
2016: Úrilányok Erdélyben, 2. ja-
vított kiadás; Libri, Bp., 2016
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Interjú Ugrón 
Zsolna írónővel

 1. Tudom, hogy ezt ezer-
szer megkérdezték önöktől, de 
megkérem vázolja fel családja 
történetét! 
 Azt hiszem az elég hosz-
szú és talán nem is olyan érdekes 
másoknak. A dédszüleimig isme-
rem én magam is a család törté-
netet, onnan visszafele már csak a 
könyvekben írottakat. Néha érnek 
meglepetések, egyszer például vé-
letlenül bukkantam rá egy ősöm 
17. századi isztambuli utazására, 
a fejedelem követségével utazott 
oda. 
 2. Hogyan ismerte meg 
családja múltját?
 A nagyszülőkről meséltek, 
egy része a múltnak azt gondolom 
jó eseteben minden családnál a 
személyes anekdotákkal, történe-
tekkel öröklődik.
 

 

 
 3. Milyen középiskolás 
volt Ugron Zsolna?
 Lázadó. Feszegettem a ha-
tárokat. Elég harcosan álltam ki a 
véleményem mellett vagy az igaz-
ságtalannak vélt dolgok ellen. Volt 
egy osztályfőnököm, aki úgy hí

vott “rebellis székely”. Kifejezet-
ten jólesett. 
 4. Kolozsváron született, 
hogyan került Magyarországra?
 A szüleimmel költöztünk 
Budapestre, 1989-ben, tavasszal. 
Még gyerek voltam. 
 5. Tehernek vagy ajándék-
nak tekinti származását?
Adottságnak. Igyekszem köteles-
ségnek is tekinteni. 
 6. Megkérem beszéljen ar-
ról, hogy milyen volt arisztokrata 
gyereknek lenni? Milyen meg-
próbáltatásokon esett át családja 
a kilakoltatás után a kommuniz-
musban?
 Azt hiszem a megpróbálta-
tások leginkább a nagyszüleim és a 
szüleim generációjának életét tette 
tönkre. Ceaușescu kommunizmu-
sának terrorját én gyerekként csak 
ritkán érzékeltem, a felnőttek meg-
védtek tőle. Az, hogy másképp is 
lehet élni, sorok, kenyérjegyek, 
áramszünetek és nélkülözés nél-
kül, az fel sem merült, így nem 
volt mihez viszonyítani a helyze-
tet. Szerettek, kaptam enni, meleg 
volt, voltak barátaim, sokat ját-
szottunk. Nem voltam arisztokra-
ta gyerek. Ezen a felén a világnak 
senki nem volt az. Apámék rőzsét 
gyűjteni jártak az erdőre, hogy tud-
janak fűteni, rossz cipőkben gya-
logoltak hosszú kilométereket az 
iskolába, nem tanulhattak, nekik 
sokkal keményebb életük volt. 
 7. Mit sikerült eddig visz-
szaszerezni az elkobzott birtokok 
és ingatlanok közül?
 Nem sok minden maradt 
a földreform után. A földek nagy 
részét így nem is lehetett visszak-
érni. Ahol édesapáméknak volt 
birtoka, ott nem nagyon volt erdő, 
így az kimaradt. Ami maradt - épü-
letek, azt tönkretették, a kerteket 
beépítették. Voltak családok, ahol 
ez szerencsésebben alakult, de ott 
is évtizedek óta küzdenek a jogos 

jussukért. A gyerekeim már ebben 
szocializálódtak, amióta az eszü-
ket tudják visszaszolgáltatási pe-
rek vannak az édesapjuk családjá-
ban. Azt hiszem ez még egy ideig 
így marad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. A mezőzáhi Ugron kastély az 
önök birtoka vagy a család egy 
másik ágának a tulajdona volt? 
Ha az önöké miért nem sikerült a 
visszaszolgáltatás? 
 A család másik ágának tu-
lajdona volt, Ugron István építet-
te. Ha jól tudom próbálják intézni 
a visszaszolgáltatást. Hogy miért 
nem sikerül, az minden restituciós 
esetben más, akadályozzák, elle-
hetetlenítik, kiforgatják a saját tör-
vényeiket. 
 9. Hogyan tekintenek 
önökre arisztokratákra a mai em-
berek?
 Nem tudom. Sokféle re-
akcióval találkozom, ami gyakran 
általánosítás feltételezésekből fa-
kad.  Mi sem vagyunk egyformák, 
gondolom attól is függ, hogy kire 
tekintenek és kik.
 10. Milyen irányban és 
mennyire változott az emberek 
hozzáállása az arisztokráciához? 
Mennyire fogadják el az emberek 
az arisztokráciát?
 Azt hiszem ennek ezen a 
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táján a világnak egyre kevesebb 
jelentősége van. Talán máshol is. 
Kicsit kirakatlátványosság lett ez 
az egész, legalábbis az a része, 
ami előtérbe kerül. Az arisztokrá-
cia zárt világa és tartózkodása volt 
mindig érdekes, ez most a 21. szá-
zadban furcsán oldódik fel. 

 11. Milyen a modern arisz-
tokrata? Mivel tölti idejét?
 Nem tudom. Tényleg. Sze-
rintem nincs ilyen, hogy modern 
arisztokrata. Van Bánffy Farkas, 
Bethlen Klára, Ugron Zsolna. Azt 
tudom én mivel töltöm az időm és 
a rokonaim, barátaim. Dolgozunk, 
gyerekeket nevelünk, élünk - hét-
köznapokat és ünnepeket. Lehet, 

hogy időnként más szokásokkal.
 
12. Diákjaim tudják, hogy az 
arisztokrácia sok embernek adott 
munkát és megélhetést, de azért 
bennük él egy idealizált kép mi-
szerint az arisztokrata szabad ide-
jében bálokba és vadászatra jár. 
Mennyire van ez így? Mennyire 
összetartó az erdélyi arisztokrá-
cia?
 Szegről-végről mindenki 
rokon valahogyan, tudunk egy-
másról. A gyerekeink is ismerik 
egymást. Néha bálozunk, néha va-
dászunk. Én mindkettőből egyre 

kevesebbet. Nemrég azon gondol-
kodtam, mi az, ami a származáson 
kívül összekapcsol bennünket. Né-
hány dolog megfogalmazódott, az 
egyik nagyon fontos szerintem a 
természet szeretete, a teremtett vi-
lág tisztelete. 
 Szinte kivétel nélkül - aki-
ket én ismerek - szeretnek er-
dőn-mezőn lenni, megélni a termé-
szet közelségét. 

 13. Hogyan kezdett el írni? 
Újságíró voltam, a regényírás va-
lójában szakácskönyvnek indult, 
véletlenül lett belőle regény. Az 
pedig véletlenül nagyon sikeres 
lett, így folytathattam az írást.
 14. Van-e kapcsolat arisz-
tokrata származása és a regények 
témája között?
 Annyiban biztosan, hogy 
úgy nőttem fel, hogy sokat mesél-
tek nekem, olyan történeteket is, 
amelyeknek meghatározó történel-
mi vonatkozásai is voltak. Persze 
ez ugyanúgy elmondható lenne, ha 
éppen más családi sztorik között 
nőttem volna fel, talán akkor is az 
írás fele kanyarodtam volna előbb-
utóbb.
 15. Mitől lettek annyira si-
keresek a könyvei? A téma vagy az 
ön írói tehetsége miatt?
 Erre leginkább a kiadóm 
szeretné tudni a választ. A receptet. 
 16. Az összes könyve közül 
melyik a legkedvesebb önnek és 
miért?
 Az Erdélyi menyegző. Azt 
szerettem leginkább írni. 

 17. Azt olvastam egyszer a 
trilógiáról, hogy napjaink Erdély 
trilógiája (Bánffy Miklós: Erdélyi 
történet I-III). Mennyire látja ezt 
az állítást igaznak vagy hamis-
nak?
 Ezt nem nekem kell meg-
ítélnem, mindenesetre én nem 
vállalkoznék ilyen nagyívű tabló 

megrajzolására. Leginkább annak 
örülnék, ha végre befejezném a 
Trilógiát és megírnám a harmadik 
részt.
 18. Milyen tervei vannak? 
Mit szeretne megvalósítani?
 Nagyon sok. Televíziós so-
rozat, új regény és még rengeteg 
minden. Állandóan tele vagyok 
tervekkel.
 19. Ön szerint mi a külde-
tése szórványban a közösségi dol-
gozónak (legyen az arisztokrata, 
tanár, lelkész vagy egyéb)?
 Talán nem a legszerencsé-
sebb, ha én Budapestről erről vé-
leményt formálok. Nagyon tisz-
telem és nagyra tartom mindenki 
munkáját, aki vállalja, hogy segíti 
a szórványban élők megmaradását 
és boldogulását. A gyerekeken mú-
lik minden. 
 20. Mit üzen a szamosúj-
vári Kemény Zsigmond Elméleti 
Líceum diákjainak?
 Legyenek bátrak, legyen 
saját véleményük. Gondolkodja-
nak, kérdőjelezzenek meg min-
dent, amit olvasnak, hallanak, 
látnak. A tetteket nézzék, ne a sza-

vakat. Olvassanak, olvassanak, ol-
vassanak. A közösség tartja meg az 
embert - közösségben jó élni. És a 
legfontosabb: szeressenek élni.
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Felszegi Imre IV. osztály  

A Somkereki ne-
mesi család 

története
 A Bethlen és Beszterce 
között fekvő Somkerék falu első 
birtokosa Beche-Gregor. Ennek le-
származottai 1391-től Somkereki 
néven szerepelnek.  A Somkereki 
nemesi család hírnevét és vagyonát 
Somkereki Antal alapozza meg.       
 Somkereki Antal 1431-től 
Erdélyinek nevezi magát és ettől 
kezdve, mint Somkereki Erdélyi 
Antal van említve. A család tagjai 
mindig hűségesek voltak a király

hoz: Somkereki Erdélyi Antal 20 
évet szolgált Luxemburgi Zsig-
mond király udvarában, 1396-ban 
részt vett a nikápolyi csatában.   
 1415-ben Konstanzban 
Zsigmond királytól címet kap.
 1448-ban Somkereki Erdé-
lyi Miklós Erdély alvajdája lett. 
 1460-1463 között  család 
egy másik tagja lett Erdély alvaj-
dája, név szerint Somkereki Erdé-
lyi István. Ebben az időben Mátyás 
király két levélben is megerősíti, 
hogy a Somkerekiek birtoka törvé-
nyes.
 A Somkereki Erdélyi csa-
lád tagjai hűséggel szolgálták Já-
nos Zsigmond királyt is.
 A Somkereki Erdélyi csa-
lád 1635-ben halt ki.

               

Riti József Attila

Szamosújváron 
történt, az idők fo-
lyamán, november-

ben
 1758. november 5-én szen-
telték fel az Alkantarai Szent Péter 
ferences templomot, amely az el-
lenreformáció fellegvára lett. 
 1812. november 2-án, a 
Láncos házban megnyitotta kapuit 
a három osztályos középiskola.
 1831 novemberében Sza-
mosújváron és környékén kitört a 
kolera járvány. 
 1848. november 10-én Ur-
bán tábornok bevonult a városba, 
a Főtérre két ágyút helyezett el és 
azzal fenyegette a várost, hogy ha 
nem fizet 40 ezer forintot, akkor 
szétlöveti a székesegyházat. A vá-
ros elöljárósága még aznap este 
összegyűjtötte a szükséges pénzt. 
Urbán 1500 katonáját, a város déli 
részén lévő Kérő fürdőnél szállá-
solták el.
 1853. november 23-án IX. 
Piusz pápa létrehozta a Szamosúj-
vári Görög-Katolikus Püspökséget.
 1858. november havában 
42 papnövendékkel megnyílt a gö-
rög-katolikus szeminárium. 
 1867. november 11-én egy 
miniszteri vizsgáló bizottság láto-
gatott a börtönbe, hogy megvizs-
gálja a fegyintézet állapotát. 
 1884. november 1-én Tre-
fort Ágoston közoktatási miniszter 
Szamosújvárra látogatott, melynek 
következtében megépül a Magyar 
Állami Királyi Főgimnázium és a 
görög-katolikus székesegyház.
 1894. november elején az 
állam átvette a középiskola működ-
tetését.
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1907. november 24-én Szabó Já-
nos görög-katolikus püspök fel-
szentelte az új templomot, mely-
nek építését hatvanezer koronával 
segítette a magyar állam, a vallás 
és közoktatásügyi minisztériumon 
keresztül.
 1914 novemberében orosz 
fogságba esett Vámos Sándor gim-
náziumi tanár, aki a déli frontvona

lon a 33. honvéd gyalogezrednél 
teljesített szolgálatot.
 1918. november 5-én jött 
létre a Karácsonyi házban műkö-
dő görög-katolikus szeminárium 
épületében a szamosújvári Román 
Nemzeti Tanács. A tanácsnak 80 
tagja volt, az elnöki tisztséget pe-
dig dr. Octavian Domide kanonok 
töltötte be.

 1927 novemberében a vá-
rosi tanács döntésének következ-
tében a zsidó közösség megkapja 
a zsidó közfürdő előtti teret azzal 
a céllal, hogy bekerítsék és közös-
ségi kertet létesítsenek. A zsidó 
fürdő egykori épületében ma asz-
talosműhely működik, a park kö-
zelében, Malom-árok mellett. Az 
egykori közösségi tér ma parkoló.
 1940. november 30-án a 
Magyar Párt szamosújvári szerve-
zete létrehozta Magyar Társaskört, 
melynek avatásán nagyszámú kö-
zönség vett rész. Azzal a céllal 
jött létre, hogy megerősítsék a 
lakosság magyarság öntudatát. A 
társaskör alapításában fontos sze-
repet játszottak Király Endre, dr. 
Lénárd Bálint, Lőrinc János refor-
mátus esperes és Lokody Gergely 
római-katolikus ferences plébános.
 2015 novemberében a he-
lyi tanács jóváhagyta a Szamosúj-
vári Magyar Tannyelvű Elméleti 
Líceum létrehozását. 

Szamosújvár látképe az 1940-es években

                                           

Árpádházi Salamon/Wikipédia

Felszegi Imre, IV. osztály

Salamon 
töklámpása 

 A mindennapi életben 
gyakran halljuk azt a szólást, mi-

szerint valami “ úgy fénylik, mint 
a Salamon töke”. 
 Vajon honnan ered ez a 
szólás?
 A választ a középkorban 
keressük. 1063-ban Salamon, mint 
Magyarország 7. királya trónra ke-
rült. Kezdetben unokatestvéreivel, 
Gézával és Lászlóval jó viszony-
ban volt. De ez a jó viszony meg-
romlott. 
 Salamon 1082-ben Szent 
László ellen összeesküvést szerve-
zett, de letartóztatták és a visegrádi 
toronyba zárták. 
 László király parancsot 
adott az ajtók befalazására, és 
arra, hogy éjszakánként minden 
ablakba tegyenek egy töklámpást 
a fogoly ellenőrzésére. Így, aki 
ott esténként elhaladt látta, hogy “ 
fénylik a Salamon töke”, mármint 
a Salamon töklámpása.   
                                                     

Könyvajánló

 Jaap Scholten 
Magyarországi és 
romániai utazásai 
során találkozott 
az egykor oly te-
kintélyes erdélyi 
arisztokrácia szá-
mos tagjával.  
 Felkereste ve-
lük azokat a laká-

sokat többnyire pincéket és sufnikat, ahol 
a szocializmus alatt lakni kényszerültek, és 
járt azokban a munkatáborokban is, ahol 
annak idején kényszermunkát végeztettek 
velük. Scholten az egykori gazdag múlt-
ról és az üldöztetés borzalmairól faggatta 
őket. De találkozott a legfiatalabb nemze-
dék tagjaival is, és megkérdezte tőlük, mit 
szándékoznak tenni a kárpótlás keretében 
visszaszolgáltatott családi kastélyokkal 
és birtokokkal. Az így született izgalmas, 
megrendítő és felkavaró riportokat foglalja 
magába a Báró elvtárs, Scholten első doku-
mentarista munkája. (www.bookline.hu) 
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Diákjaink küldték

Zsekán Tímea (XII. A)

Örök vágta

     Hajszolod saját magad, mi-

közben átlátszó vagy... Átlátszó, 
akit a mások általad megkönnyí-
tett munkája színez be... Képes 
vagy színkben pompázni? Nem. A 

nyár lágy melegében olykor a Nap 
sugarai tükröződnek rajtad és hal-
vány pasztellszínekbe öltöztetnek. 
Ugyan az a Nap, mely beszínez ki 
is fakítja a színeid...
 Örök vágta... Vágta a szí-
nért, azért, hogy kitörj a saját kor-
látaid mögül, de mások ketrecbe 
zárnak... Kívül erős oroszlán vagy, 
mely díszeleg a zsarnok emberi ke-
zek között, de legbelül nem vagy 
más, egy kis oroszlánkölyöknél, 
melynek már megszokott a ketrec 
fala és csak halovány álma van az 
áttörésről...

 Örök vágta...Vágta azért, 
hogy felszabadultan tudj örülni a 
szívárvány minden színének, ne 
könnyes szemmel lásd a megtört 
sugarakat...
 És örök vágta, saját ma-
gaddal… Rohansz elől, utolérlek... 
Magammal rántom saját magam 
miközben legbelül felszabadultan 
táncolnék a zokogó esőben. De, a 
világ más... Kinyitom az esernyőm 
és elvegyülök az erőteljes közöny-
ben...
 EZ a vágta. Az örök vág-
ta...

Zsekán Tímea

Kapaszkodó
      Élünk mi igazán? Vagy az üres 
tettekkel betöltött órákat, napokat, 
éveket nevezzük életnek?
      Éltem. Üresen, elavultan. A 
napok csak teltek és teltek, a szí-
vemen a súly sziklává dagadt s 
úgy éreztem nem leszek képes 
megmászni a magaslatot, ami az 
újabb napot jelentette. Beszélge-
tőtársammá vált az idő, játszótár-
sammá a pillanat és tanítómmá az 
emlékezet. Mikor az élet oly bi-
zonytalan jövőt vetít elénk, mibe 
másba kapaszkodik a bűnös ha-
landó, mit embernek nevezünk, ha 
nem az emlékezetbe? A múltba, 
mely erődöket épített fel, várakat 
rombolt le, de magával hordozta a 

bizonyítékot, hogy minden száraz-
ságra eső vár, minden könnycsepp 
mosollyá formálódik, minden le-
vél ősszel lehull, hogy tavasszal új 
virág születhessen és mindig meg-
erősíti a megtört szíveket az elfá-
radt lelkemet és a lankadó hitedet. 
     A világ zűrős, szennyezett, er-
kölcstelen... de csodát rejt. Ez a 
csoda örök. Ez, a valóságos cso-
da, a hit. Hiszen már zuhanok a 
mélyben, oly annyira elvesztem 
már, de van kapaszkodó. Isten, 
ima, hit. Fokozatosan lépcsőfok-
ról lépcsőfokra haladtam a sötét 
vég mélységéből, a magasságos 
fény erejéhez. És megérkeztem. 
Instabil a világi helyzet, de össze-
kulcsolom a kezem és meglelem a 
nyugalmat, a biztonságot. Az élet 
számos pillanata térdre kénysze-
rít, lehetetlennek mutatja a holnapi 

napot, viszont van, akinek semmi 
sem lehetetlen. És ez a legnagyobb 
ajándék, amit valaha kaptunk.
         Esőcseppek százai zúdul-
nak alá, a föld porába. Élni kezd 
a természet. Tud-e az ember oly 
varázslatosan valódi életre kelni, 
mint a természet, mely megkapja 
a napfény és az eső ajándékát és 
fejlődésnek indul? Mire vár az em-
ber? 
          Ha hittel járunk a világban 
örülni tudunk. Van kapaszkodó, 
van remény. Te hogyan járod be az 
élet zugait? Látod a hernyót, mely-
ből csodálatos pillangó válik, mely 
szárnyra kell és tovaszáll? Nekem 
is van szárnyam, neked is. Csak 
hinnünk kell benne és az élet elre-
pít a számunkra legalkalmasabb, 
legjobb helyre. A kiteljesedésünk 
helyére.

 Juhos Izabella (XI. B)
Fecskeszárnyak 

Égből hull egy falevél,
Szívem szótlan, s nem remél.
Tenger-áron fehérlő habok,
Őszi könnyek, téli rabok.

Síró fecske az égen száll,
Fárad szárnya meg-meg áll,
Hangja édes, csenevész.
Hideg jössz; Nyár, te mész!

Hó borítja majd el a hegyeket,
Csukja, bunda fed el embereket.
Maszkod, mint páncél arcod takar-
ja,
De elhiheted, ezt nem a fagy akar-
ta!

Ilyen a tél idén, ilyen ez évben,
Ilyen, ha járvány száll a szélben.
Menny el kicsiny madaram,
Kérlek, hozd vissza én édes nya-
ram! www.pixabay.com
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Juhos Izabella (XI. B)

Odakint ültömben
 
Odakint ültömben elgondolkodtam magamon,
Az emberiségen, a valótlanon, s e bús világon.

Rájöttem, hogy oly örvendetes álmot szőni gyerme-
tegen
És végül elveszteni mindazt mikor felnővünk...

Oly meghitt dolog táncot járni egy felhőn,
-Súlytalan mintha szárnyad volna-

Csak ülni ott, magánosan kéklőn,
Rémleni, mit más hinni sem akarna.

Oly békés, gondtalan néma imát szőni
És elhinni valaki hallja odafent.
Megnyugtató, hogy sosem kell félni,
Ha rájössz, nem vagy egyedül idelent!

Oly megnyugtató olvasni egy könyvet,
Megfogadni hazug szavait a szívnek,
Bízni, hogy mint tündérmese az élet
Szép, és a dolgok csupa jóságot ígérnek.

Oly felszabadító tiszta forrásból inni,
Lehajolni megcsodálni egy katicát,
Magas fák között kóbor gidát látni
És simogatni vágyni foltos bundáját.

Oly rabságba ejtő öntözni egy Rózsát,
Nézni ahogyan kihajlik bimbója,
És úgy szórja rád bíborvörös szirmát,
Mint igaz szerelem örök, édes csókja.

Oly megnyugtató, hogy nem félsz megszúr-e.
Szembe nézni a fékevesztett vad rettegéssel
És nevetve győzni le azt! Vajon bántani tudnád-e,
Ha látnád mennyi fájdalom van egy szív alá söpörve?

Oly megnyugtató ringatni egy csecsemőt,
Életet adni egy olyan világba, hol a sötét
Úgy akad a lét ág-bogára, mint égő
A karácsonyfára. Csoda érezni szíve verését...

Oly megnyugtató szüléd arcán mosolyt látni,
Elhinni, hogy végre büszkék rád
És nem kérdezni vajon igaz-e, csak bízni
Abban, hogy valami csoda vár még rád.

Oly megnyugtató, mikor az éj rád borítja bársonyát,
S a makrancos, vén Hold fényénél muzsikál egy tü-
csök.

Szíved néha kihagy, vagy nagyobbat üt dalánál,
S ha tovább húzza gyönge húrokat megperdülnek a 
csillagok.

Oly kábulatba ejtő őszi avarban úszni,
Téli fagyban hópihék között kacarászni,
Buzgó ifjúsággal tavasz-virágot csokorba szedni,
Vagy utolsó nyári nap alkonyán vég-csókot adni.

Oly emlékektől terhes elbúcsúzni az utazótól,
Ki másik univerzumba készül költözni.

Oly magasztos látni, ahogyan a fa is hajbókol
Mikor keze utoljára ölel. Ne felejts farzsebébe emlé-
ket lopni!

Oly megnyugtató bízni a bizalmatlant,
Elveszni abban, mi egyszer elveszett,
Keresni, mit meglelni sem lehet,
Nem, hogy embernek érezni az embert...
Oly vérpezsdítő nézni alant a világot,
Mintha te fölötte való volnál.

Vasmarokkal uralni azt, mint jobbágyot
És ha csalnak is, te igaz-hű maradnál!

Oly megnyugtató forró pokolban égni,
Szíveket cibálni gondtalan tudattal,
Nem riadni semmitől, csak röpülni,
S ha a szél máshogy fúj, eltűnni alázattal...
Oly megnyugtató nyugodtnak lenni,
Várni a halált magosan fölötte.

Izgató nézni, ahogyan kaszáját feni,
S te nem menekülhetsz meg előle!

Odakint ültömben veretett az eső, dördült az ég,
Mint ezer háború csatazaja, mint ágyúk sokasága,
De én zavartalan voltam, hittem és reméltem még,
Hogy sem vihar, sem élő, sem a holtak meg nem törik 
eme idillt!...
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Szabó-Salánki Krisztián-Erik

Bemutatkozik a di-
áktanács elnöke

 Szabó-Salánki Kriszti-
án-Erik vagyok, a Kemény Zsig-
mond Elméleti Líceum X. osztá-
lyos tanulója. Az iskola diákjai 
bizalmat szavaztak nekem, mely-
nek következtében a diáktanács 
elnöke lettem. Úgy érzem, hogy 
alkalmas vagyok e szerep betölté-
sére, hiszen közösségi tagként nőt-
tem fel. Egy közösség tagja voltam 
a kezdetektől, így meg tudom ér-
teni mindazt, amire a diákoknak 
szükségük van. 
 Fő céljaim közé tartozik 
egy ennél is összetartóbb diák-
közösség kialakítása, egy bizal-
mi viszony kialakítása a Kemény 
Zsigmond Elméleti líceum tanárai 
és diákjai között. Együttműködve 
érdekesebbnél érdekesebb progra-
mok megszervezésében és lehető-
vé tételében próbálok majd intéz-
kedni. Egy nyílt viszonyt szeretnék 
ápolni diáktársaimmal, kiknek pa-
naszait bármikor meghallgatom és 
tenni próbálok ezek érdekében. 
 Ugyanakkor azt gondolom, 
hogy nem a csapat van a vezetőért, 
hanem a vezető a csapatért.

MOZAIK

Fodor Emőke

“Nem úgy van 
most mint volt ré-
gen...” népdalal-

verseny díjazotjai

 2020 december 5-én ke-
rült  sor a Legato egyesület által 
megszervezett “Nem úgy van most 
mint volt régen...” székelyföldi 
online népdalverseny 1-5 osztá-
lyos kategóriájának díjkiosztására.
 A versenyen több mint 120 
gyerek vett részt egész Kárpát-me-
dencéből. 
 A zsűri tagjai:
1. Bárdosi Ildikó, népdalénekes, 

népi ének tanár
2.  Kászoniné Fejős Gabriella, 

népzenetanár
3.  Molnár Szabolcs, népzenész
 Iskolánkból 7 diák vett 
részt a versenyen ebben a kategó-
riában.
 Újra remekül teljesítettek, 

sok díjat szereztek maguknak és 
iskolánknak.
1. Balla Nándor: ( I.osztály,  taní-

tók Fodor Emőke, Juhos Hel-
ga) arany minősítés

2. Butuza Zsófia: ( II.osztály, 
felkészítő Szabó Boglárka, ta-
nítók Dániel Melinda, Kis An-
géla) kiemelt arany minősítés

3. Juhos Borbála: ( II.osztály, 
felkészítő Szabó Boglárka, ta-
nítók Dániel Melinda, Kis An-
géla) kiemelt arany minősítés

4. Kis Adrienn: ( II. osztály, fel-
készítő Szabó Boglárka, taní-
tók Dániel Melinda, Kis An-
géla)  arany minősítés

5. Filep Anetta: ( IV.osztály, ta-
nítók Liszicsán Enikő, Puskas 
Etelka) ezüst minősítés

6. Fodor Harmati Márk:  (IV. 
osztály, felkészítő Szabó Bog-
lárka, tanítók Liszicsán Enikő, 
Puskas Etelka) arany minősítés

7. Molnár Kata: ( V. osztály, fel-
készítő Szabó Boglárka) arany 
minősítés 

 A versenyzők videói meg-
tekinthetőek iskolánk, a Kemény 
Zsigmond Elméleti Líceum Fa-
ceook oldalán: https://www.face-
book.com/magyariskolamezose-
gen 

Látkép az iskoláról és névadója, Kemény Zsigmond szobráról/fotó: RJA
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Fodor Emőke

Kornis rajzverseny 
díjazása

 Szerdán délután, a Téka 
Alapítvány székhelyén sor került, 
a III. Kornis napok online projekt 
keretében belül megszervezett 
Kornis rajzverseny díjazésára.
 “Csak gratulálni lehet a ki-
írt rajzpályázathoz, mely a szamo-
sújvári diákok figyelmét a közelük-
ben pusztuló, izgalmas műemlékre, 
a szentbenedeki Kornis-kastélyra 
irányítja, anélkül, hogy képzele-
tüknek vagy technikai lehetősége-
iknek bármilyen gátat szabna.”-ír-
ta Bak Sára, a Napsugárból ismert 
illusztrátor, aki kolleganőjével 
Müller Katival közösen vállal-
ta a Kornis rajzverseny díjazását. 
Nemcsak szakmailag értékeltek, 
hanem megleptek egy-egy külön-
díjjal, kategóriánként. 
 A versenyt a Téka Alapít-
vány és iskolánk szervezte, a Beth-
len Gábor Alap támogatásával.  
 Előkészítő osztály                                                                                 
I.díj:    Joó Abigél, Kötő Heidi
II.díj:   Kiss Réka Anna, Budai Örs
III.díj:  Posta Eliza
Napsugár-díj : Szegedi Dávid

Első -második  osztály
I. díj: Kerner Márk
II. díj: Kis Antónia  Adrienn
III. díj: Páll Noel
Napsugár- díj: Sükösd Renáta

Harmadik - negyedik  osztály
I.díj: Debreczeni Hanna Ágnes, 
Filep Anetta Zsuzsánna
II. díj: Felszegi Imre
III.díj : Szabó Alexander
Napsugár- díj: Fodor-Harmati 
Márk 
A Mezőségi Tóvidék Egyesület 
különdíját, a közönségszavazatok 
száma döntötte el. 1200 szavazat-
tal ezt Kis Adrienn nyerte. 
 Köszönet mindenkinek, 
aki részese volt. Találkozunk jö-
vőre, a IV. Kornis napon a kastély 
udvarán 

A díjazott előkészítősők/Téka Alapítvány

Viccek

Az ősember kisfia hazaviszi a bizo-
nyítványát, és az apja elkezd vele 
ordítani:
- Fiam, azt még megértem, hogy 
halászatból csak kettest kaptál, de 
hogy történelemből is, pedig csak 
fél oldal az egész?

***

A tanár visszaadja a kis Pistike kija-
vított dolgozatát. A fiúcska átnézi a 
piros színnel teli dogát, majd meg-
kérdi a tanárt:
- Tanár bácsi! Mit tetszett ideírni 
pirossal az osztályzat mellé?
- Az áll ott, hogy írj olvashatóbban!

***

- Nos, a gyerekéről egyetlen pzoitív 
dolgot tudok elmondani.
- Mi az?
- Hát... az osztályzatait elnézve biz-
tos vagyok benne, hogy nem szo-
kott puskázni...

***

Vizsgáztató:
- Önnek inkább a lottóval kellene 
próbálkoznia.
- ???
- 90 kérdésből éppen ötöt talált el.

***
- A maga fia elég régóta nem jár is-
kolába.
- Nem létezik, hisz minden reggel 
elkisérem!
- Elhiszem, de a tanítás délután 
van!
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