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Kovács Lehel István

Mindenk i  másképp  c s iná l ja?!
Gyerekkorom kedvenc olvasmányai 

kö zé tartozott a Dörmögő Dömötör fo lyó-
irat. A kommunizmus legsötétebb é ve iben 
is meg lehetett rendelni a román pos tán, 
az Interpress Magazinnal – a me lyet 
szüleink olvastak –, vagy az Alfa if jú sági 
melléklettel, a Misa magyar for dí tás ban 
megjelenő orosz folyóirattal e gye tem ben. 
Na de ezek már mind ifjúsági la pok vol-
tak, a gyerekeknek a Dörmögő Dö mötör 
volt az igazi csemege. Teljesen ma gyar 
tartalommal jelent meg: mesék, ver sek, 
mondókák, játékok, fejtörők sze re peltek 
benne, és igen, itt lehetett először hal lani 
pályázatokról is.

Nos, az egyik lapszám kedvenc tör té-
ne te volt az amikor Dörmögőék a télre 
ké szültek. Bejárták a kertet, a fásszínt, az 
udvart, a házat, pincét, és mindent elő ké-
szítettek a közelgő „világvégére”, hisz a 
természet tavaszi ébredéséig a medvék 
té li álmukat alusszák.

Sokszor eljátszottuk mi is gye rek-
ko runk ban, hogy készülünk a télre: 
diót szed tünk, lehullott vöröses-barnás 
faleveleket se pergetünk, betakarítottuk 
a termést, szív repesve néztük szüleinket, 
amikor a té li savanyúságot rakták el, és 
igen, szinte ö römünnep volt nekünk, 
gyermekeknek az őszi zakuszkafőzés.

Hogy honnan is származik ez a fen-
sé ges zöldségrém, melyet sokan vajas 
pirított ke nyéren esznek igazi gurmand-
ként, még nem derítette ki a történelem. 
Ör mény or szág, de Grúzia is méltón 
pályázhat ős ha zájára, ám tényként kezel-
hető, hogy Er délybe Moldován keresztül 
került be. I gazi multikulturális étel, ami 
leginkább úgy mérhetünk le globalizálódó 
vi lá gunk ban, hogy kíváncsiságból a múlt-
kor meg vet tem az egyik multinacionális 
hi per mar ket ből egy román feliratú üveget, 
amelyen az állt, hogy bolgár zakuszka, és 
igazából Ma gyarországon volt gyártva – 
de íze meg sem közelítette az otthonit.

A neve szláv eredetű, s jelentése nem 
e gyéb, mint harapnivaló.

Arra is jól emlékszem, hogy az első 
hű tő ládánk megvásárlásával új korszak 
ke let kezett a családi zakuszkafőzés terén: 
most már tervezni lehetett. Augusztusban 
ol csóbb volt a vinete (padlizsán, So la
num melongena L.), hát megvásároltuk, 
le sütöttük, megpucoltuk, és nylon zacs-
kók ba rendezve mehetett a hűtőládába. 
Aztán, amikor szeptemberben végre a 
töb bi zöldség is olcsó lett, következhetett 
a tényleges zakuszkafőzés. A hűtőládának 
má sik nagy előnye is volt: a vinetét nem-
csak a zakuszka számára lehetett tar to-
gat ni benne, hanem télen kifagyasztva 
ki tű nő krémet lehetett csinálni belőle, így 
az augusztusban eltett vinetét igazából két 
cél ra osztottuk be: nagy zacskókba a nem 
annyira szépeket a zakuszka számára, kis 
zacs kókba egy-egy adagot (ami csa lá-
dunk számára két testesebb vinetét je len-
tett a gyakorlatban) pedig télire krémet 
csi nálni belőle. Egyszerre egy zacskót 
vet tünk ki a hűtőládából, megkészítettük 
és egy, maximum két nap alatt el is fogyott 
– egy kis nyarat varázsolva életünkbe.

Szóval, amikor a család felnőttjei úgy 
sac colták, hogy most a legolcsóbb a vi-
ne te: irány a piac. Táskákkal, szatyrokkal 
rak tuk meg régi sárga Daciánk cso mag tar-
tóját, s Négyfaluból bementünk Bras só ba. 
A brassói piacok is külön ka te gó riák ba 
voltak sorolva, hisz voltak drágább és 
olcsóbb piacok, és igen, volt olyan év 
is, amikor Négyfaluban volt olcsóbb a 
vi ne te. A bevásárlás és hazacipelés után 
kez dődött az igazi mulatság, hisz hazaér-
ve nagy tűzet raktunk az udvar közepén: 
alul egy régi kormos pléh, rá, körben, 
gondosan ki válogatott, azonos méretű 
kövek, majd a kövek tetejére a legalább 
ugyanolyan kor mos hatalmas rács. A fa 
felvágásában és a tűzhelyhez hordásában 
nekünk jutott a főszerep. Édesapánk nagy 
szak ér te lem mel tett egy-egy hasáb fát itt 
vagy ott a tűzre, hogy a lángok mindig 
egyen le te sek legyenek. Édesanyánk a 
vinetéket rak ta fel a rácsra, forgatta, majd 

mikor úgy ítélte meg, hogy megsültek egy 
nagy váj lingba tette őket, lesózta és rögtön 
le is fed te, mert így párolva könnyebben 
lejött a héj róluk.

Amikor a vineték sorra lekerültek a rög-
tön zött tűzhelyről, és a vájlingba kerülve 
le is hűltek, következett a hámozás. Egy 
disz nóvágással felérő edénykészletet kel-
lett ehhez a művelethez felsorakoztatni. 
Elő ször is ott volt a laskadeszka, egy 
nagy la pító, amelyet megfelelő szögben 
kellett az asztalra tett téglákra feltenni, 
hogy a rá helyezett vinetékből kifolyjon 
a lé. Majd kel lett egy másik vájling, tele 
hideg tiszta víz zel, amelyben a pucolás 
után lemostuk a vinetéket, továbbá kellett 
egy edény a le hántott héjaknak, valamint 
a vinetevágó kés, amely szigorúan fa vagy 
műanyag le hetett, hisz a fémtől a vinete 
húsa meg fe ketedett. A műveletsor pedig 
a kö vet ke ző volt, a födő alól gyorsan elő 
kellett húz ni egy vinetét, lepucolni a héjas 
e dény be a szinte korommá éget felső ré-
tegét, le öblíteni a tiszta vizes vájlingban, 
feltenni a laskadeszkára, a vinetevágó 
késsel pe dig egy kicsit szétszedni, hogy 
jobban le foly jon a leve. Ha ezután már 
közel volt a sötédetés, akkor másnap 
reggelig hagytuk ott a vinetéket, hogy jól 

ki csu rog jon minden lé belőle. A legyek, 
macs kák és mindenféle állatok ellen pedig 
egy nagy tifonvászonnal takartuk le a 
las ka desz kát. A jól lecsurgatott vinetéket 
ezu tán osztályoztuk nylonzacskókba: a 
szé pek télire, a nem annyira szépek egy 
nagy zsák ba a zakuszka számára, s máris 
meg telt a hűtőláda.

Mintegy hónapot aludhatták csip ke ró-
zsi ka álmukat a vineték a hűtőládába, mi 
már el is felejtettük őket, hisz számunkra 
na gyobb izgalomként jelentkezett ősszel 
az iskolakezdés, amikor valamelyik nap 
É desanyánk kiadta a parancsot: me gyünk 
zöldségeket vásárolni, most a leg olcsóbb! 
A zöldségek alatt itt ter mé sze tesen 
hagymát, kápiát (közönséges pap rika, 
Capsicum annuum L.) és go go sárt (pa-
radicsompaprika, Capsicum an nuum 
var. lycopersiciforme L.) ér tet te, vagyis a 
zakuszka többi nyers a nya gát.

Ahány ház, annyi zakuszka – tartja a 
közmondás, s ez minden valószínűség 
sze rint így is van, hisz csak a csillagos ég 
szab hat határt a háziasszonyok kép ze-
le té nek a receptet, adagokat, fűszereket, 
vagy épp az alapanyagokat, elkészítési 
mó dot illetően. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Kovács Lehel István

Mindenk i  másképp  c s iná l ja?!
(Folytatás az 1. oldalról.)
Van, aki a vinete helyett a gombára vagy 

fuszulykára esküszik, van, aki mur kot, 
zellert, mézet is tesz a zakuszkába. Van 
olyan háziasszony is, aki először nem süti 
meg a zöldségeket, hanem egyszerűen 
le darálja és összefőzi. A sütés különleges, 
füs tös ízt kölcsönöz a végterméknek, s az 
is igaz, hogy a paprika héja emészthetetlen, 
te hát zakuszkában a megsült és le há mo zott 
paprika az igaz!

Nos, mi mindig meg szoktuk sütni a 
zöld ségeket, tehát a vásárlás után szóról 
szó ra következett az előbb már leírt rész a 
kormos pléhvel, kövekkel, ráccsal, tű zi fá-
val, pucolással, darabolással, lecsur ga tás-
sal, csak most a főszereplő nem a vi ne te 
volt, hanem a kápia és a gogosár. A vi nete 
sem unatkozott közben, hisz pont fa gyos 
álmából ébredezett a napon.

Ha minden zöldség szépen meg pu col-
va, lecsorgatva türelmetlenkedni kezdett 
a laskadeszkán, kezdetét vette a zakuszka 
ki főzése, amelynek főszereplője ismét a 
nagy vájling lett, egy legalább pont akkora 
fa kanál kíséretében.

Míg Édesanyám apróra vágva dinsztelni 
tet te olajba a hagymát, mi, gyerekek egy 
elég gé ócska – ütött, kopott – és nyikorgó 
hús darálón, amelynek a kését és szitáját 
rend szeresen élezni kellett valamelyik 
gyár ban, leőröltük a kápiát és a gogosárt, 
majd ez is mehetett a vájlingba. Ba bér-
le vél lel, sóval, borssal fűszerezte É des-
a nyám valamilyen titkos recept szerint, 
amit leg inkább a megízlelés testesített 
meg, no meg paradicsom őrleménnyel, 
lével, vagy egy szerűen konzervben meg-
vásárolt pasz tá val. Az általunk készített 
standard adag 10 kg vinetét, 5 kg gogosárt, 
2 és fél ki log ramm kápiát, 2 kg hagymát, 
valamint 1 üveg paradicsomot igényelt, 
de gyakran en nek a dupláját készítettük el, 
főleg a mi kor már Kolozsvárra kerültünk 
egye tem re, s jól fogott télen az otthonról 
hozott za  kuszka. De készíthettünk volna 
tulaj don képpen bármekkora adaggal, úgy 
sem érte volna meg soha a tavaszt.

Amint felfőtt, lassú tűzön gyakran ke-
ver getve addig kellett főzni, ameddig a 
zöld ségek majdnem szét nem főttek, ízben 
és egyvelegben egy egységet alkottak.

A zakuszkát érdemes jó hosszú nyelű 
fa kanállal kevergetni, mert főzés közben 
bugyog, spriccol, és ha távolról fogjuk a 
nye let, ez nem éri el a kezünket.

Gyakran settenkedtünk oda egy-egy 
friss kenyérkaréjjal már főzés közben a 
váj linghoz, és csentünk el egy-egy adag 
za kuszkát kóstolóban.

Hát igen, kavargatni kellett állandóan, 
hogy ne égjen oda, hisz akkor rögtön át 
kel lett tenni az egészet egy másik váj-
lingba, hogy a zakuszka ne vegye be az 
égett ízt.

Az olajnak is nagy szerepe volt, amit 
időn ként után kellett önteni, mert a sok 

zöld ség felvette – de amint az olaj feljött a 
tetejére, boldogan jelenthette ki min den ki, 
hogy kész van a zakuszka.

Ekkor kapott igazi szerepet Nagy a-
nyánk is, aki mindig vigyázva gyűjtögette 
az akkori jaurtos borkányokat (jog hur tos 
üvegeket), hisz akkortájt a jaurtot még 
bor kányban árulták, nem műanyag do-
bo zokba, s nagy előszeretettel használta 
min denki ezeket a zakuszka eltételére, 
mert egy ilyen borkány zakuszkát egy-
szer re meg lehetett enni, nem kellett hű-
tő be tárolni a megbontás után.

Nos, Nagyanyánk addig szépen ki mos-
ta, megtörülgette a féltve össze gyűj tö ge-
tett borkányait és szép sorba felállítgatta 
a konyhaasztalra, hogy a tűzről levett za-
kusz kát azonnal beléjük lehessen merni. 
Elő ször mindegyik borkányba belemert 
É desanyánk egy-egy kanálnyit, hogy 
szok ja az üveg a meleget, azután közben 
nyom kodva majdnem teletette a bor ká-
nyo kat, majd mindegyik tetejére öntött 
még egy kevés olajat. Tartósítószer sem mi 
nem került az igazi házi zakuszkába.

Ezután következett a lekötés mun ka-
fá zisa, amelyben mi, gyerekek, szintén 
ki vettük részünket. Beáztatott, négy ze-
tek re vágott celofánok kerültek a jaurtos 
bor kányokra, mi kézzel kifeszítettük őket, 
majd Édesanyánk és Édesapánk vörös 
vol ga madzaggal lekötözték őket. Először 
egy csomó került az üvegre duplán rá csa-
vart madzagra, majd odatettük a mu ta tó 
ujjunkat, nehogy fellazuljon a csomó, s 
így következett erre a végleges bog.

Adott volt tehát a végén egy nagy 
kony ha asztal, tele celofánnal lekötözött 
za kusz kás borkányokkal, s mint az elején 
is, most is több következő munkafázis 
kö zül választhattak a háziasszonyok. 
Voltak, a kik egyszerűen hideg dunsztba 
tették más napig ezeket, azaz például egy 
pok róc cal letakartak, bebugyolálták, hogy 
las san hűljön ki. S voltak, akik újság-
papírba cso magolva – mi annak idején 
újságként ki zárólag Brassói Lapokat ol-
vastunk, te hát ez képezte a nyersanyagot 
– egy nagy ru hafőző kazánba tették be a 
zakuszkás bor kányokat és újra felfőzve 
ki dunsztolták őket. Lehűlve érdekesen 
horpadt be min de gyik tetején a celofán 
– homorú tükröt ké pezve a vöröses, 
olajosan csillogó za kusz ka fölött. Néme-
lyik sajnos elszakadt, e zeket újra kellett 
kötözni és dunsztolni.

A magas talajvízszínt miatt – édesapám 
au tószerelő aknája is mindig feltelt vízzel 
a garázsban – nem építettek Nagy a pá mék 
pincét a házunk alá, így mi az északi 
fek vésű, jó hideg kamránkban tároltuk 
a za kuszkás borkányokat gyakran két-
há rom polcot is kialakítva számukra, de 
télen o lyan is volt, hogy egyik-másiknak 
a te te jén vékony penészréteg képződött, 
e ze ket bontottuk meg leghamarább és egy 
kis kanállal egyszerűen eltávolítva róla a 

pe nészt még mindegyik fogyasztható volt.
S el is érkeztünk a legkellemesebb pil la-

nathoz: a zakuszka fogyasztásához. Hi deg 
téli reggeleken (senki sem kell fel ko ráb-
ban, hogy a csempekályhákban be fűt sön, 
sőt a szobákban csak délután há rom után 
szoktunk begyújtani, hogy a mun kából ha-
zaérkező szüleinknek meleg le gyen – így 
spóroltunk a fával), vagy me leg, de sötét 
téli esténként (gyakran vették el a villanyt 
az „átkosban”, s ilyenkor gáz lám pákkal 
kellett fényt csiholni a hosszú éj szakába) 
kiváltságnak számított za kusz kát enni.

Nem tudom mások hogy voltak / van-
nak vele, de én leginkább úgy szerettem, 
hogy a kony hában duzzogó Vesta kály-
hánk pla tó ján kenyeret pirítottam, jól 
meg fok hagymáztam, bekentem vajjal, 
ami a me leg kenyér hatására azonnal meg-
ol vadt, és erre kentem rá a zakuszkát – azt 
a fenséges krémet, amely végigkísért gye-
rek koromon, egyetemista korom telein, s 
amelyet a „nagy globalizáció” hatásának 
el lenére, még most is ugyanúgy el ké szí-
tünk ősszel otthon, csak most a szerepek 
cse rélődtek fel: mi váltunk szülőkké, s 
gyer mekeink azokká, akik izgatottan ö rül
nek, amikor a család a télre ké szü lő dik...

Gyakran gondolok mostanában a 19. 
szá zadvégi Brassóból Koós Ferencre 
(1828. október 19.–1905. november 
27.) ’48 eszmei örökségének gondo-
zásával kap csolatban is, s ahányszor 
az akkortájt ki teljesedő brassó vidéki 
magyar is ko la há lózat kérdése szóba 
kerül. Tervezgetem kö tetbe gondozni 
a korabeli sajtóban szét szórt írásait. 
Gondolom, hogy a majdani könyv ből 
nem fog kimaradni a következő re-
mekbeszabott pamflett.

*
A Gazeta és a brassói magyar kis

ded óvódaügy
 (Nemere: 1882.,50. old.)

E becses lapok folyó évi 10. szá má
ban kifejtettem a magyar óvodák szük
sé gességét Brassóban. A magyar sajtó 
párt különbség nélkül melegen fogadta 
az ezen ügyben többek által is meg
pen dített eszmét. A Gazeta sem késett 
le velemet a Keletből kikalászolni s szó
ról szóra ezeket írja idei 10. szá má ban: 

„Koós Ferenc tanfelügyelő egy bras
sói levélben nagy tűzzel – cu multu 
fo  cu – szólal fel a Keletben, magától 
ér tetik: magyar nevelő intézetek gyors 
fel állítása érdekében – pentru in fiin ta
ra de institute (pensionate) de cres te re, 
se intielege maghiare. – A ma gya rok 
száma Brassóban nagy, mondja Koós; 
10 év előtt az ev. ref. egyház e zer hívet 
számlált, most kétezer négy száz ra 
szaporodott a magyarok száma (Nem 

2400, hanem – mint utána néztem – 
2800. K.F.) Azonban ez a sza porodás 
– mondja ő – a róm. Kat. Egyházban 
még örvendetesebb. Ámde a le ír ha tat
lan szegénység meggátolja a brassói 
ma gyarokat, hogy gyermekeiket a kor 
kö vetelménye szerint neveljék. – Meny
nyi életerőt nem veszít el a nemzet e 
miatt! – kiált fel Koós úr; aztán fel hív ja 
Szentivány Gyula főispánt, hogy kez 
deményezzen, aztán minden ma gyar 
lakóst, sőt a szomszéd székely me gyéket 
is, Háromszéket, Csíkot és Vá sárhelyt 
(sic!) – Osiorhein – felhív, hogy az 
ügyet tekintsék sajátjuknak.

Úgy látszik, hogy Koós urat nagy
sze rű terv gyötri, mely a brassói ro má
nok és szászok engedelméből mond va 
Brassó magyarosítására lát szik céloz
ni. Eddig a Gazeta.

Aki a kisdedóvodák ügyében írt le ve
lemet és ezt a Gazeta kivonatát ol vas va, 
a kettőt összehasonlítja, azonnal látni 
fogja, hogy én pen si na to kat állítani 
nem akarok. Jóllakott Bras só városa 
az összes  pen si natok kal, s azért van
nak telve ma tanu lókkal az állami és 
felekezeti jól szervezett e le mi és felső 
népiskolák. Miért ferdít te hát a Gazeta? 
Miért nincs annyi tisz te lettel olvasói 
iránt, hogy azoknak a va lót mondaná 
meg?

Előfizetői megérdemelnének any
nyit, hogy igazat mondjon nekik és ne 
á mít sa saját pénzükért. Magyar kis
ded ó vodákat írjon, uram! Nem pedig 
pen sio natokat. A brassói evang. szá
szok nak évek óta van a belvárosban 
ilyen ó vodájuk. A románoknak nincs, 
de ha ál lítanak, helyesen cselekszenek. 
Ne szúr ja az a magyar kalász szemeit, 
ne fog jon reám unu planu grandiosut 
– nagy szerű tervet – mert erre nincs 
szük ség. Itt lakom a Bolgárszegben a 
ro má nok között; becsületes, munkás 
nép, szívesen élek közöttük; rájuk bí
zom kertemet, életemet, s ők még eddig 
ne kem egyetlen krajcár kárt nem tet tek. 
Szeretnek engemet, én is őket, be szél
getünk egymással románul, ma gya rul, 
mert így is tudnak; nem én ta ní tottam 
őket.

Lépjen be bárki Brassóban a kár
me lyik boltba, akármelyik iparoshoz, 
or voshoz, ügyvédhez, üdvözölje őket 
ma gyarul és ők magyarul felelnek. 
Én ta nítottame meg mindeniket ma
gya rul? Bizony, ha ekkora érdemet 
bírtam vol na szerezni, nem éltem volna 
hiába; se re perennius – emlékszobrom 
lenne ez; de az nem az én érdemem, az 
érdem Bras só város nem magyar ajkú 
lako sa ié, kik mielőtt a magyar nyelv a 
nép is kolákban kötelező tantárgy lett 
vol na, önként megtanultak jólrosszul 
ma gyarul, de megtanultak. 

(Folytatás a 4. oldlon.)

Hochbauer Gyula

K o ó s  F e r e n c 
p a m fl e t t j e

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.



*  K i a d j a  a  H é t f a l u s i  M a g y a r  M ű v e l ő d é s i  T á r s a s á g  –  ©  H M M T ,  2 0 1 2 .  *  I S S N  1 5 8 2 - 9 0 0 6  *

2012. november 1. H  É  T  F  A  L  U 3. oldal

Bencze Mihály

Szegedi László Tamás méltatása
Szegedi László Tamás 1962. július 30-

án született Magyarigenben, egy lelkészi 
csa ládban. Ebben a helységben, csak a 
tör ténelem volt dicső, a közelmúltja és 
a je lene nagyon szomorú. Ezt a falut az 
1848-as forradalom idején majdnem 
tel je sen kiirtották, utána háborúk is meg-
ti ze delték olyannyira, hogy egy közel 
ezres gyü lekezetből százon aluli létszámra 
zsu go rodott ez a közösség.

Édesapja, Szegedi László Ignác (Za lat -
na, 1923. március 6.–Nagyenyed, 1995. 
július 17.) 1944-ben került oda lel kész ként. 
Óriási küzdelmet folytatott egy fél évszá-
zadon keresztül, hogy meg ma rad jon Bod 
Péter temploma, amelynek gyü lekezete 
abban az időben Erdély má sodik leggazda-
gabb gyülekezete volt, és egy ben püspöki 
székhely is. A neobarokk stí lusban épült 
800 férőhelyes temp lom ban sokszor tízen 
sem voltak. A település egy nagy román 
tengerben létezett, a nyu ga ti érchegység lá-
bánál. Az itteniek é le té re, mint a szórvány-
sorsban máshol is, sok sérelem nyomta rá 
a bélyegét, a tö me gesen felvonult többségi 
lakosság el a karta venni a templomot. 
Igazából csak Is ten segedelme mentette 
meg. Ez a nagy temp lom, a nagy udvar, a 
szerzetesrendi ko lostor, amiből a parókia 
lett, meg ha tá roz ta Szegedi László életét.

Édesanyja Fodor Magda (Tövis, 1927. 
június 7.) reformátusként a gyu lafehérvári 
zárdában tanult, majd tanítónőként a maga 
har cát vívta, hiszen nem anyanyelvén 
ta ní tott, de otthon tanította a falusi gye-
re ke ket a magyar nyelvre. Márton Áron 
hí vására Szegedi László elkerült a frissen 
új raindult gyulafehérvári magyar ál talános 
iskola 5-ik osztályába. A gyulafehérvári 
szé kesegyház udvarán lévő házban lakott 
há rom évig, aminek gazdatisztje Eőry Ist-
ván volt, aki Berlinben végezte a gazdasági 
a kadémiát. A felesége, pedig a nagyhírű 
Sán dor Lázár család tagja Sándor Ka ta lin, 
aki rokon volt az angol királyi házzal is. 
Katika néni a helyes történelmi tudatott 
ne velte a fiatal diákba, odatette olvasni 
Bé láról, a vak királyról, aztán hangosan 
kel lett felolvasni a Toldit, esténként toll-
ba mondott, és ő volt egyben az ide gen-
ve zetője a székesegyháznak. Ez a bátor, 
i gazán nagy tudású, kiváló műveltségű 
asszony Gobbi Hildának jó barátnője volt 
az iskolában, és fiatal korában teniszezett 
még Gróza Péterrel is Déván. Édesapja 
nem csak Magyarigenben szolgált, hanem 
vé gig az Ompoly mentén, a Nyugati-Érc-
hegy ségben, Zalatnán, Verespatakon, 
To pán falván. El-elvitte magával a fiát is 
a kis keskeny nyomtávú vasúttal, aminek 
meg építése a zalatnai Lukács Béla köz-
le kedésügyi miniszter nevéhez fűződik, 
és a kinek a szobrát a rebellis többség 
kö szö netképpen bedobta a vasút melletti 
pö ce gödörbe. Édesapja küzdött, harcolt, 
ja ví totta a templomokat és újjáépítette a ro-
mo kat. Ezt a hozzáállást, ezt a vi lág né ze tet 

vitte magával Szegedi László is egy é le ten 
át, aki gyerekkora óta lelkésznek készült.

A nyolcadik osztály után családi ha-
gyo mány szerint a Bethlen Kollégiumba 
ke rült, ahol visszamenőleg több generá-
ción át az anyai és apai ősei tanultak. A 
Beth len Kollégiumot akkorra kifosztották, 
el ra bolták értelmét, és ipari szakiskolává 
fo koz ták le, de mindezek ellenére nagyon 
ko moly tanárok tanítottak. Ott is tudatosan 
ké szült arra, hogy lelkész legyen. Itt nagy 
ha tással volt rá Király László, a magyar 
iro dalom tanára. 

Sikeresen felvételizett a kolozsvári 
pro tes táns teológiára, majd a kötelező 
ka to na ságot Zilahon végezte el. 1981 
ja nuár já ban kivezényelték Krasznára a 
lö vész ár kokhoz, és ott fel kellett töltenie 
a tank el hárító aknavető gyakorló lövedé-
keit pa tent fogóval A hetedik felrobbant a 
ke zé ben, és így elveszítette egyik szemét 
Meg gyen gült látással, meggyengült hal-
lással ke rült a teológiára, ahol nemsokára 
ifjúsági el nök lett. 

1985-ben önkéntesen vállalta a szol-
gá la tot a mezőségi Uzdiszentpéteren, ott 
a ho vá Tőkés Lászlót büntetésből akarták 
ki helyezni. Negyven év alatt ő volt a 25-ik 
lelkésze a gyülekezetnek. Makkai Sán dor 
azt írja az egyik művében erről a vi dék ről, 
hogy itt a szórványsors kibír ha tat lan. Ifjú 
papként a nagy semmiből kel lett valamit 
teremtenie, pedig fo lya ma to san zaklatta a 
Securitaté. Nekifogott épít kez ni, javítani, 
dolgozni, családlátogatni, le vél tárat felku-
tatni, amiből megírta a má so dik lelkész-
képesítő vizsgáját. Csiha Kál mán püspök 
se gít sé gé vel lovat és szekeret vá sárolhatott, 
amivel vé gigjárhatta a szór ványt. 

A szocializmus éveiben az ér tel mi sé gie-
ket elhelyezték, eldobálták ilyen kis el du-
gott falvakba. A sors nagyon sok em bert 
összehozott így, és a jó Isten úgy a kar ta, 
hogy közülük Ábrahám-Szántó Má ria 
(Brassó, 1962. december 17.) ma te matika 
tanárnő lett a felessége, aki az Arany lábú 
Tuson tanyán tanított. A csa ládi életüket 
Szegedi László Péter (Brassó, 1987. 
június 3.), és Szegedi Júlia Ágnes (Szé-
kelyudvarhely, 1993. január 23.) gye re kek 
tették teljessé.

Rendőrségi zaklatások miatt 1989 
szep tem berében Kőhalomra költöztek. 
A pa ta kon túl laktak, mert a város akkori 
ve ze tői nem engedték, hogy az egyház a 
bel városban ingatlant vásároljon. Az em-
be rek beköltöztek Kőhalomba a környező 
fal vakból, és hozták magukkal az egész-
sé ges vallásos életet, és a népi szo ká so kat. 
Mivel református templom nem volt, a 
szász templom sekrestyéjébe jártak. Itt 
ér te a rendszerváltás. Bocskaiba öltözve 
a gyülekezetével felvonult a pártszékház 
e lé, ahova a román testvérek is kicsődültek, 
és a pártvezetőséget el za var ták. A híres 
„Nemzeti Megmentési Front” ott érte a 
polgármesteri hivatalban, a hol a tanácsban 

három magyar széket har colt ki Kőhalom-
nak, majd 1990 ja nuár jában az unitárius 
lelkészi hivatalban ré szese lett az RMDSZ 
megalakulásának.

Szegedi László összeírása szerint a 
kő hal mi román tagozaton 170 magyar 
diák ta nult, ez jogosította arra, hogy Sánta 
Antal ka tolikus plébánossal 1990 január-
jában meg jelentek a tanári kar gyűlésén. 
Be mu tatkoztak, és bejelentették, hogy 
itt Kő ha lomban ezután magyar iskola is 
lesz, a mire száz ellenséges tanár felállt 
és kez dett zúgni, hogy a tanfelügyelőség 
és mi nisz térium jóváhagyása nélkül nem 
lehet. Mind hiába akarták akadályozni, 
Szegedi Lász ló harca eredményes volt, 
és ősztől be indult a magyar is kola. 1990. 
már ci u sá ban a ma ros vá sár helyi esemé-
nyek ide jén, Kőhalomban is megjelentek 
a falakon a méteres felíratok, hogy halál 
a ma gya rok ra! Szegedi László politikai 
karrierje a rend szerváltás első napjától 
március vé gé ig tartott.

Iskola után a templom megépítése volt 
az álma. Sajnos az elment szászok nem 
ad ták oda a templomot. Édesapja, amikor 
kör bejárta a szász templomot, azt mondta, 
fiam ti mindig úgy lesztek itt, mint a ka-
kukk, másnak a fészkében. Tudd meg, 
hogy csak akkor leszel boldog, amikor a 
sa ját templomodat megépíted. Ez az atyai 
szó nagyon súlyos volt, és ez erősítette 
meg szándékában. Egy kivándorolni ké-
szü lő szász családtól megvásárolt egy 
köz pon ti fekvésű ingatlant a Transsylvania 
A lapítvány támogatásával. 1990 őszén 
meg kezdték az építkezést, egy négy szo-
bás lakást átalakítottak, a másik épületet 
le bontották, és a lóistállóból lett az első 

i maház, ahol három évig tartották az is-
ten tiszteleteket. Három évnyi munkával 
si került felépíteni a templomot, amit 1993. 
ok tóber 10-én szenteltek fel.

Romániában az első öt között volt, aki 
lét rehozott egy olyan céget, ami má sod-
kéz ből árul ruhákat, és ezen cég jö ve del-
mét a templomépítésre fordította. Mikor 
a nyagilag egy kicsit helyrejöttek, az iskola 
ren dezésére összpontosított. Az állami 
is ko la keretén belül 90 őszén beindult az 
el ső szakközépiskolai magyar osztály. 
Be in dította a magyar óvodát és így teljes 
volt az óvodától a 12. osztályig a magyar 
is ko lahálózat. Akkoriban annyira jól ment 
a vállalkozás, hogy naponta ingyen adtak 
te jet az óvodában, és minden gyerek ka-
pott egy kicsi óvodás táskát. Addig mindig 
hát rányt jelentett magyarul tanulni, azt 
a kar ta, hogy pluszban legyen valami, ami 
mi att ér demes magyar óvodába, magyar 
is ko lá ba íratni a gyereket. Aztán az óvodát 
is ren dbe tették. 1994-ben érettségizett az 
első magyar évfolyam. Ma már lel ké sze is 
van Szegedi Lászlónak abból az év fo lyam-
ból. Ezen szakközépiskola vég ző sei kö zött 
egyetemet, főiskolát vég zet tek mel lett érté-
kes szakemberek kerültek a nagy világba. 
Évek során kiderült, hogy na gyon sok 
diák és nagyon sok fiatal a nya gi, szo ci ális, 
családi okok miatt nem tud tovább tanulni.

Másrészt a magyar gyerekek lét szám-
hi ánya miatt, gyakran román iskolába 
í rat ták be őket, mert sokszor kérdőjeles 
volt az osztálynak a létrejötte. Ezért kellett 
moz dulni, és vidékről hívni gyermekeket, 
hogy létrejöjjön egy osztály, és a tanárok 
mun kájában megmaradjon a foly tonosság. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Nem gyö tör engem nagyszerű terv 

– u nu planu gran diosu – szászok, ro
má nok nyu god tak lehetnek. Ha sikerül 
Bras  só ban magyar kisdedóvodákat 
ál lítani, egy szóval sem kényszerítünk 
szász és ro mán szüléket, hogy adják o da 
3–6 é ves gyermekeiket, nem fog juk mon
dani: „cogite intrare”, de ha i génybe 
akarják venni, nem fogják on nan ki zár
ni, úgy fogunk tenni, mint phi  lant ro pok 
szoktak. Olyan tért vá lasz  tot tunk mun
katerül, melyen út já ban sen ki nek sem 
akarnak állni. A ro mán  ság nak is van 
Brassóban derék nő egylete, ve gyes da
lárdája, iparos tanulókat és le gényeket 
segélyező phi lant rop egy le te, középis
kolájukban van az if jú ság nak önképző 
köre, van al só fokú ke  reskedelmi isko
lájok, van nép tanító egy  letük s mindez 
jó, hogy van.

Soha se fordult meg agyunkban, hogy 
ezeket románosító in téz ke dé sek nek ne
vezzük, pedig éppen a Gból ol va som, 
hogy az iparos tanulók és le gé  nyek 
támogatására 10 év óta hu ma nu san 
működő román egylet, a bu ku res ti 
„Transylvania” egylet segélye nél kül 
fenn nem birt volna állani. Azt pe dig 
csak felteszi rólam, hogy is me rem azt a 
Papiu Ilarionu által alapított bu ku resti 
„Transylvania” egyletet, hisz ott voltam 
bölcsőjénél.

Brassóban szásznak, románnak le het 
mindenféle egyletük, nem gya nú sít ja 
senki: a magyar, ha csak száját fel meri 
tátani valamire, kész a plánu gran diosu 
gyanúsítás.

Én azt hiszem, hogy a Gazetának 
i lyen gyanusítására nem fogja a bras
só  i magyarság a magyar kis ded ó vó dák 
eszméjét elejteni, sőt igyekezni fog, csak 
azért is megvalósítni és ez ál tal szászt és 
románt meggyőzni, hogy az unu planu 
grandiosu agyrém, mert ak  kor nem egy
két, de legalább hatnyolc kisdedóvodát 
lehetne Brassóban ál  lítani. (Brassó, 
1882. február 9.)

(Folytatás a 3. oldalról.)
Rájött arra, hogy iskola nélkül sehol 

nem fog gyülekezet működni, és a jövő 
az iskolában van. Ha egy magyar is ko-
lá ban az iskolacsengő elhallgat, az jelzi a 
vé gét a közösségnek, hiszen a következő 
ge neráció már hiányzik, már csak a ro-
mo kat takaríthatjuk, és sepregethetjük a 
port a templomban. Végül az iskola is 
ked vező konjunktúrába került, és a ta ná rok 
láthatták, hogy számukra is ez egy nagy 
lehetőség. Jöttek osztrák, belga lá to gatók 
a városba, akiket eleinte igye ke zett a ha-
talom tisztes távolban tartani a ma gyar is-
kolától, de azért el kellett di cse kedni, hogy 
itt szépen együtt élnek a nem zetiségek. 
Ilyenkor elő kellett szedni a magyar 
tánccsoportot, a kórust, és a szász tánc és 
ének mellett együtt léphettek fel minden 
ünnepségen. Ma a magyar ta gozat itt Kő-
halomban, egy vil lany sze re lői oklevelet, 
valamint érettségi ok le ve let ad. Emellett, 
az internátusban ma gyar ságtudatot kap, és 
hitre nevelik őket. 

Az iskola működött, de 1994-ben, az 
el lenséges hangulat miatt nem indult 9-ik 
osz tály. Kicsi dolgokon múlik az, hogy 
né mely kor megszűnik a magyar iskola. 
Ak kor olyan bizalmatlanságot keltettek a 
szü lők ben, hogy nem íratták be a gyere-
keket a magyar osztályba. Azt mondták, 
hogy mi nek? Ha magyarul tanul, az egy 
külön ne hézség. A többi diák hazamegy 
egykor és a magyar gyermek háromkor. 
Ez egy nagy teher. Valakinek az anya-
nyelve is te her. Tizennégyen jelentkeztek 
és 15 di ák kellett volna. Kérvényezték a 
tan fe lü gyelőségen keresztül, hogy en ge dé-
lyez zék az osztály működését. Az osztály 
en ge dély nélkül is elindult 14 diákkal, 
és a ro mán tanárok önkéntesen, bérezés 
nélkül két hónapig tanították a gyerekeket. 
Mi kor lejárt a két hónap, azt mondta a 
román i gazgató, hogy ne haragudjanak, 
az en ge délyek nem jöttek meg, ezt nem 
lehet to vább csinálni. Azon a napon nagy 
szív fáj dalommal elosztották a gyerekeket 
a ro mán osztályokba. Másnap megjött az 
en gedély, ami egy hete a tan fe lü gye lő ség-
nél volt. Már késő volt, a szülők tel je sen 
tönkrementek. A sikertelen érettségi, ez 
a beindult és megszakadt osztály, any-
nyira megrontotta a bizalmat a magyar 
is kolarendszerrel szemben, hogy kép-
te len ségnek tűnt újraindítani. Mindenki 
el köny velte, hogy ez egy befejezett ügy, 
en nek megástuk a sírját, éppen csak el 
kell hantolni, és keresztet tenni rá, hogy 
itt nyugszik a kőhalmi magyar szakiskola. 

Szegedi László rájött arra, hogy csak 
bent lakással lehet újraindítani a magyar 
osz tályt. Megosztotta a régi parókián a 
la kást, nyolc gyerek lakott náluk, és így 
in  dult el mindenkinek a nagy csodálatára 
az osztály 17 gyermekkel. Újraindult az, 
a mit már eltemettek. Azóta nagy csa lá dos-
ként együtt élnek a bentlakó diá kok kal, 
talán Magyarországon sincs ekkora 65 
gyerekes család, az ő két gyermekét is 
beleszámolva. Az anyagi fedezetét, rész-
ben a turkáló üzletecske biztosította. Az tán 

95-ben az Illyés Közalapítvány a nya gi 
hozzájárulása, majd az Apáczai Köz-
alapítványé is véglegesítette a bent la kást. 
Ma 26 erdélyi településről van gyer mek 
Az erdélyi református egyház hat kollégi-
umot mű ködtet, de csak Kő ha lomban van 
szak képzés. Kőhalomban szü letett László 
Gyula világhírű tör té né szünk, hát akkor a 
pél da mutatás mellet az itteni gyerekekbe 
kell befektetni a tu dást, mindent. Ez sokkal 
jobb befektetés, mint a ruhás üzlet, csak 
hosszú távon jön meg az eredménye. Az 
érettségi után a nya gilag is segítik őket, 
hogy a főiskolát el tudják végezni. Minden 
diáknak pró bál nak hazai vagy külhoni ke-
resztapát ta lál ni, akivel aztán leveleznek és 
tartják a kap cso latot. Fontos a gyerekeknek 
esélyt ad ni a továbbtanulásra. Fogarason, 
ahol Mik száth Kálmán volt országgyűlési 
kép vi selő, és Babits Mihály tanított három 
é vig, megszűnt a magyar általános iskola. 
Az elmúlt hat év ben sikerült ezen gye-
re kek egy részét át men teni Kőhalomra. 
A kik nem jöttek ide, azok zöme román 
is ko lába iratkozott. Kő ha lomban sikerült 
egy asztalosműhelyt ki a lakítani, ami is ko-
la műhelyként is működik. Vég legesítették 
a tanulótermet, és a kon fe renciatermet. 
Egy másik jövedelemforrás a sze mély-
szál lítás. Az egyház autóbuszaival utaznak 
es küvőre, ünnepi alkalomra, za rán dok lat ra. 
Majdnem minden iskola ezzel kirándul, 
nem csak itt a vidéken, hanem még Fo ga-
rasról, sőt Brassóból is meghívják a ma-
gyar iskolák, mert tudják, hogy ez a pénz 
ho va fordul vissza.

Kőhalomhoz kapcsolódik nyolc szór-
vány, összesen több mint ötszáz lélek. A 
szór ványban élők olyan emberek között 
lak nak, akik egy erős, nagy közösséghez 
tar toznak, a többségi közösséghez. Ők 
na ponta megélik a hagyományaikat, a 
szo kásaikat, a templomos életüket, és ak-
kor azt mondja, én miért lógjak ki ebből? 
El telik három-négy vasárnap, eltelik két 
hó nap és hozzá soha pap nem jön. Egy 
a dott idő után elkezd járni azokhoz, ahol az 
élet aktívan zajlik. S itt kezdődik az asszi-
miláció. S ez azért van, és azért tűn nek el 
a szórványban az emberek, mert mi nem 
vagyunk ott jelen. 

Szegedi László szenvedélyes ré gi ség-
gyűj tő, és főként a Trianon utáni időszak 
pos tatörténete érdekli. Ezek a képeslapok, 
levelek, bélyegek, s az átmenet az egyik 
ha talomtól a másikig, érdekes történelmi 
do kumentumokat jelentenek. Minden ké-
pes lap egy külön történet, hiszen ma holnap 
csak ezek lesznek a tanúi annak, hogy 
va lamikor ott volt egy magyar iskola, egy 
ma gyar templom, egy magyar ke res ke dés, 
hogy az utcákat magyarul hívták, hogy 
éltek magyar emberek. Ezek bi zo nyít ják, 
hogy mi voltunk. Sajnos csak a múl tunkat 
bizonyítják, mert már nem lé tez nek ma-
gyarok ezen a településeken. 

2000-től az Apáczai Közalapítvány a 

Bras só megyei össz-szórvány oktatási 
prog ram támogatójává nevezte ki Szegedi 
Lász lót. Brassó megyében jelenleg 47 
o lyan iskolai intézmény van, ahol magya-
rul ok tatnak. Ez nem 47 önálló intézmény, 
ha nem van, ahol csak tagozatok, osztályok 
léteznek. Ezeket feltérképezte, több ször 
meglátogatta, adatot gyűjtött ró luk, tartja 
a kapcsolatot, ismeri a prob lé mái kat, a 
hiányosságaikat, a gondjaikat. Ma már 
Brassó megye majdnem minden ma gyar 
iskolájában van egy televízió, van egy 
videó, új térképek, szem lél te tő esz kö zök, 
egy kis könyvtár, ami legalább 100-200 
könyvet számlál, s ennek a javát Sze ge-
di László segítségével kapták. Minden 
év ben sikerült ezzel a programmal ki rán-
dul tatni gyerekeket, és évente legalább 20 
kirándulást támogattak. Több mint öt e zer 
gyermeket, diákot és pedagógust si ke-
rült elvinni honismereti kirándulásra. Az 
A páczai Közalapítvány számítástechnikai 
pá lyázatából sikerült 40 számítógépet 
meg vásárolni, ebből 30 a Brassó megye 
is koláihoz került, és 10 a moldvai csán gók-
hoz. Nemrég több mint 30 ezer köny vet 
osztott szét Erdélyben, a Pro Hungaris 
A lapítvány adományaként. 

Tudjuk, hogy Isten akarata nélkül Kő-
ha lom nem került volna ki a név te len ség-
ből, nem foglalta volna el a méltó helyét 
a ma gyar köztudatban. Régi igazság azt 
mond ja, hogy az ember szentesíti a he lyet, 
ami Szegedi Lászlóra hatványozottan ér-
vényes. Akkor lesz folytatása ennek, ha 
az erdélyi magyar társadalom nem fog ki-
vándorolni, hanem itt maradnak az em be-
rek. Ez fogja meghatározni azt, hogy en nek 
van-e értelme. Hogy valaki ezt foly  tassa, 
az legalább olyan megszállott em ber kell 
legyen mint Szegedi László. A szórvány 
munkát nem lehet meg ta ní ta ni a teológián. 
Nem lehet megtanítani egy egyetemen, 
hogy valaki szórvány ta nár legyen, hogy 
vállaljon sorsközösséget, és vállalja ezt a 
hányattatott tanári sorsot. A szórványban a 
pedagógusnak el kell vi selni, hogy van há-
rom eminens, öt-tíz közepes és száz gyenge 
tanuló, mert ezek is értékesek számunkra. 
A szórvány lét, az egy predesztinált lét. 
Erre születni kell. Az apja is ezt csinálta, a 
családja is erre tet te rá az életét. A kapun 
kívüli világ az egy egészen más világ, 
bármennyire is to leráns, bármennyire is 
kedves, ehhez ed zeni kell. Ehhez kemény 
idegzet, tü re lem és szórvány-diplomácia 
kell, aminek fel tétele az, hogy nagyon jól 
ismerjed az or szág együtt élő nemzetisé-
geit, ha gyo má nyait, és a román nyelvet is.

Az elmúlt nyolc év tevékenységét is két 
fontos dolog jellemzi: a templom és is kola 
javára folytatott szolgálat Az élet, mint na-
ponkénti istentisztelet betölti nap ja it. Mint 
a Kőhalmi Református Egy ház köz ség és 
szórványainak lelkipásztora az egy házi 
munkán túlmenően iskolai, mű ve lődési, 
közéleti, szociális és ma gyar ság men-

Szegedi László Tamás méltatása

Hochbauer Gyula

K o ó s  F e r e n c 
p a m fl e t t j e

tő szórványstratégiák programjában is 
naponként részt vállal. 2006. szep tem ber 
9-én a Brassói Református Egy ház me gye 
Közgyűlési választmánya es pe re sének 
választott meg. Ettől fogva a Ro má nia 
23 közigazgatási megyéjének szór vány-
magyarságával is foglalkozik. Közel 
ti zenhétezer ember számára kell a pász-
to rációs, adminisztrációs és szór vány ma-
gyar ságot ápoló tevékenységet irányítania 
és támogatnia is. 2012. szeptember 6-án 
en nek a munkának a folytatására kapott 
új bóli hatéves mandátumot.

Népünkért kifejtett hatalmas te vé keny
sége elismeréseként, fogadja sze re tettel 
a Zajzoni Rab István díjat, Isten él tesse!


