Független művelődési és helytörténeti havilap
XXII. évfolyam 11. (668.) szám, 2016. október 27. – csütörtök

Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

Szerkesztők: Hochbauer Gyula,
dr. Kovács Lehel István

Jónás András

Kopjafa az
1 9 5 6 - o s a i nkn

Az 1956-os forradalom erdélyi szele Hétfaluhoz kötődő személyeket is
érintett. Emlékükre kopjafát állítottunk
a forradalom 60. évfordulójára, október 23-án, a hosszúfalu-alszegi evangélikus papilak előtt. A következőkben
ismertetjük az emlék-kopjafa névsorán
szereplő személyeket. Ez az ismertetés
többé-kevésbé sikerül is, helyenként lehet túl rövidre, mert hiányosak róluk az
adatok, nem találtam e rövid idő alatt
adatközlőket. Nagy segítségemre volt
Dávid Gyula 1956 Erdélyben könyve,
a politikai elítéltek életrajzi adattára
1956–1965 között, a névsorban szereplő Lay Imre és Mátyás Ernő írása
vagy vallomása, utódok közlése, kiegészítve személyes emlékekkel.
A kommunista diktatúra börtöneit
megjártak visszaemlékezéseit olvasva,
világossá válik az a tény, hogy a vallatókat nem is érdekelte a vizsgálati fogságban levők tulajdonképpeni tetteik.
Szép szóval, de inkább durva tettlegességgel arra akarták rávenni őket, hogy
azt mondják, amit már a nagyobb részben elkészült vádiratban rögzítettek,
társaikat beárulják, így bizonyítva a hatalom bitorlóinak és a külvilág felé, hogy
ezek az emberek valóban a társadalom
és persze a nép ellenségei.
Nem szándékom méltatni tetteiket,
hiszen ezt már megtette a történelem.
De kötelességünk nem elfeledni bátorságukat, kiállásukat, voltaképpen
egy olyan demokratikus társadalomért,
amit a hatalom úton-útfélen hirdetett,
de esze-ágában sem volt a valóságba
ültetni.
Az emlék-kopjafára 14 név került, nagyobb részük e hét falunak szülöttei, a
többiek itt szolgáltak, dolgoztak, laktak
évekig, halálukig vagy jelenben is.
A felsorolt nevekből két nagy csoport sajátos elnevezéssel vésődött be
a köztudatba, heten az EMISZ-ben és
öten a teológusok csoportjában voltak elítélve.
Dávid Gyula írását e két csoportról
egy keveset lerövidítve, tekintettel a mi
névsorunkra, szeretném a következőkben ismertetni.
EMISZ – Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége. A Brassóból kiindult és főképp az
Erdővidékre és a Homoród mentére kiterjedt szervezkedés élén Orbán László unitárius teológusjelölt állott, tagjai
között unitárius lelkészek, teológusok,
brassói munkásifjak voltak. Céljuk „egy
olyan, egész Erdélyre kiterjedő magyar ifjúsági szervezet létrehozása volt,
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amely alkalmas a kisebbségi panaszok
összegyűjtésére”. 1957. március 15én mintegy 15–20-an megkoszorúzták
Petőfi Sándor eltűnésének helyén a
fehéregyházi Ispán-kúti emlékjelet is. A
letartoztatások több hullámban, 1958.
augusztus 17-e és 1959. február 15-e
között követték egymást. Az ellenük indított perben végül a kolozsvári Katonai
Bíróság marosvásárhelyi tárgyalásai
után, 1959. március 19-én 3 csoportban 25 évtől 4 évig terjedő börtönbüntetéseket szabtak ki.
E csoporthoz tartoznak: Erzse István, Kajcsa András, Kajcsa István,
Lay Imre, Mátyás Ernő, Simon Márton és Soós Lajos.
Protestáns teológus-csoportok. A magyar forradalom napjaiban kifejezésre
juttatott rokonszenv-megnyilvánulások
miatt a kolozsvári Protestáns Teológiai
Intézetből 21 hallgatót illetve akkor már
kibocsátott fiatal lelkészt állított bíróság
elé a kolozsvári Katonai Ügyészség. Az
első csoport ellen a vád még Burchard
Márta középiskolás diáklány verseinek
terjesztése volt. Az első csoport letartóztatása 1958. március 15. – április
4. között volt, ítéletet 1958. május 25én hirdettek. A második csoportban
ítélték el Adorjáni Dezső református
teológust is. A harmadik csoportba a
teológia evangélikus hallgatói kerültek.
Elsőrendű vádlottá Mózes Árpád székelyzsombori lelkészt tették meg – a
későbbi püspököt. Őket 1958 októbere
és 1959 januárja között tartóztatták le.
A fővád valójában egy memorandum
volt, amelyet két, szocialista nézeteket
képviselő tanáruk ellen szerkesztettek.
Ehhez kapcsolták hozzá a forradalom
alatti rokonszenv-megnyilvánulásukat,
illetve 1956. november 4-e után a szovjet beavatkozás elítélését. A kolozsvári
Katonai Bíróság 1959. május 15-én hozott ügyükben ítéletet.
A három perben elítéltek voltak még:
Antal László, Gödri Oláh János, Kiss
Béla Andor, Veres Károly.
Itt zárójelben megemlíteném, hogy
Dani Péter, a csoport tagja, egykori lelkipásztorom, Ez volt, …így volt
börtönországban című könyvében az
említett két tanárt teszi meg feljelentőnek.
A felsorolt „vádak” is mutatják milyen
„nagy” veszélyt jelentettek ezek az elítéltek a társadalomra és milyen aránytalanul súlyos büntetéseket róttak ki
rájuk.
Következzenek a névsorban szerep-

lőkről összegyűjtött adatok.
Adorjáni Dezső – teológus csoport
Brassóban született 1934. január 29én.
Református teológus, a második csoportban ítélik el.
1964 februárjában halt meg, röviddel
szabadulása után, fiának, a jelenlegi
evangélikus püspöknek születése előtt
két hónappal.
Antal László – teológus csoport
1934. május 21-én született.
Tatrangon evangélikus segédlelkész.
1958-ban tartóztatták le, 16 évre ítélik.
1964-ben szabadul, szeptember 1-től
Bácsfaluban másodlelkész, 1975-től
megválasztották a bukaresti gyülekezet
lelkészévé, ahol 14 évet szolgált. 1989
tavaszán visszatért a Barcaságra, Tatrangon szolgált.
1995. április 24-én hunyt el.
Erzse István – EMISZ
Pürkerecen született 1928. február
3-án.
Cipész.
1958. október 15-én tartóztatták le,
15 évre ítélik.
1964-ben szabadul, Brassóban lakott
2015. január 21-én bekövetkezett haláláig.
Gödri Oláh János – teológus csoport
Bukarestben született 1936. szeptember 9-én.
IV. éves teológiai hallgató Kolozsváron.
1958. október 4-én tartóztatták le.
1959. május 16-án 8 évre ítélik. Szamosújvár, Brailai nagyszigeti: Stoenesti,
Salcia, Saivane börtönéveinek állomásai.
1964. július 29-én szabadul. Nem engedélyezik tanulmányai folytatására, a

brassói tehergépkocsi gyárban dolgozik, ahol 1971-ben műhelyvezető mester lett.
1993–1997 márciusáig a helyi
RMDSZ szervezet elnöke, önkormányzati képviselő 3 ciklusban 1992–2000
között, alpolgármester 1993–1996 között.
A csernátfalusi evangélikus gyülekezetben 44 évet presbiter és 27 évet
felügyelő.
2014. szeptember 9-én adta vissza
lelkét teremtőjének, a csernátfalusi
evangélikus temetőben nyugszik.
Jónás Árpád
Pürkerecen született 1919. augusztus 17-én.
Hosszúfaluban 1938-ban kőműves
segéd lett, majd Bukarestben kereste
kenyerét. 1940-ben átszökik a határon
Sepsiszentgyörgyre, hogy ne legyen
romám katona. Székelyudvarhelyen a
határvadász zászlóaljhoz sorozzák be,
szakaszvezető lett a 34. Határvadász
zászlóalj 5. számú őrsén, így kerül Székelyföldre, Székelyzsomboron telepedik le a háború után.
1956. november 17–18-a éjjel tartóztatták le.
4 évre ítélik rendszer elleni izgatás
vádjával.
Nagyszebenben, Fogarason raboskodott.
1959 nyárutóján szabadul. Madarasihargitán építőtelepen dolgozott, majd
nyugdíjazásáig a kőhalmi városi kórháznál. Székelyzsomboron élt az 1990.
november 21-én, a Brassó megyei kórházban bekövetkezett haláláig. A székelyzsombori evangélikus temetőben
nyugszik.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Kajcsa András – EMISZ
Pürkerecen született 1932. október
17-én.
Gazdálkodó.
1958. október 15-én tartóztatják le,
15 évre ítélik társadalmi rend elleni
szervezkedés és feljelentési kötelezettség elmulasztása váddal.
Szabadulása után Csernátfaluban lakott.
1993-ban Brassóban hunyt el.
Kajcsa István – EMISZ
Pürkerecen született 1937. március
21-én. András testvére.
Gazdálkodó.
1959. január 7-én tartóztatták le, 15
évre ítélik azonos váddal.
2000. december 22-én hunyt el
Pürkerecen.
Kiss Béla Andor – teológus csoport
Csernátfaluban született 1935. november 19-én.
1957-ben végezte a teológiát, 1959ig segédlelkész és evangélikus püspöki
titkár Kolozsvárott.
1959. január 12-én tartoztatták le, 9
évre ítélték.
Brailai nagysziget telepein és a Duna-deltai Periprava, Grind munkatáboraiban raboskodott.
1964-ben szabadul, 1981-ig másodlelkész, püspöki titkár. 1981-től
parókuslelkész, a kolozsvári egyházmegye esperese. 2006-ban nyugalomba vonul.
Kolozsváron, Csernátfaluban lakik.
Lay Imre – EMISZ
Brassóban született 1938. május 20-án.
Külön engedéllyel 16 évesen vasesztergályos az Automotorban és esti iskolába jár.
1958. augusztus 15-én tartóztatták
le, társadalmi rend elleni szervezkedés,
valamint tiltott kiadványok szerkesztése
vádjával 20 évre ítélik.
Vézna testalkatával a szamosújvári börtön asztalos műhelyében töltötte
büntetését.
1964. július 29-én szabadul. A brassói műegyetemen dolgozott közel 13
évet mint villanyszerelő, vasesztergályos és mindenes, utána négy esztendőt Középajtán.
Négyfaluban is lakott közel 5 évet, jelenleg Brassóban él.
Emlékeit a Brassói srácok, az EMISZ
és az ’56-os forradalom könyvében írta
meg.
Mátyás Ernő – EMISZ
Pürkerecen született 1941. július 7-én.
1952–1958 között Zajzonban az evangélikus egyházközségben kántor és a
brassói 6-os líceum esti tagozatában tanul 1955-től. 1957–1958 között lakatos
segéd a tehergépkocsi gyárban.
1958. augusztus 18-án tartóztatják le,
20 évre ítélik Lay Imrével azonos váddal.
Szamosújváron töltötte börtönéveit
ahol asztalosi minősítést is szerzett.
1964. június 25-én szabadult. A Fa és
bútor szövetkezetben dolgozott másfél
évet, utána a Centrofarmnál 1969-ig,
majd az Építészeti líceumban 33 évet
mint karbantartó asztalos 2002 évi
nyugdíjazásáig.
1965 júliusától a csernátfalusi evan-
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gélikus gyülekezet kántora.
Brassóban lakik.
Simon Márton – EMISZ
Zajzonban született 1935. február 3-án.
Lakatos a brassói tehergépkocsi
gyárban.
1958. november 13-án tartóztatták le,
15 évre ítélték.
Marosvásárhelyen,
Nagyenyeden,
Duna deltában raboskodik.
1964. április 18-án szabadult. Mesteriskolát végzett, 2000-ig a brassói
radiator-gyárban dolgozik.
Brassóban lakik.
Soós Lajos – EMISZ
Vargyason született 1931. július 13-án.
Szabó-iparos Vargyason.
1958. október 2-án tartóztatták le, 20
évre ítélték.
Szamosújvár, Periprava, Stoenesti,
Salcia börtönéveinek állomásai.
1964. augusztus 4-én szabadult.
1967-ig a Metromban, 1975-ig a tehergépkocsi gyárban dolgozott, utána kisipari szabóságban 1985-ig.
Csernátfaluban él, betegen.
Szakál Márton
Tatrangban született 1937. szeptember 19-én.
Földműves.
1958. október13-án tartóztatták le
Bukarestben.
Jilavan, Salcian, Stramban, LuciaGiurgenien raboskodik.
1962. október 6-án szabadul. Állami
mezőgazdasági vállalatnál majd Brassóban dolgozott.
Tatrangon hunyt el 2011. június 22-én.
Veres Károly – teológus csoport
Krizbán született 1935. november
9-én.
IV. éves teológiai hallgató Kolozsváron.
1959. január 21-én tartóztatták le.
Társadalmi rend elleni szervezkedés
vádjával 6 évre ítélik.
Szamosújváron,
Stoenestien,
Peripravan, Luciu-Giurgenien, a Duna
deltában nádkitermelő hajón volt fogoly.
1964.április 14-én szabadult. TSZben, Erdészeti hivatalban dolgozik,
öntőmunkás a tehergépkocsi gyárban.
1974-ben engedélyezik tanulmányai
folytatását, levelezéssel befejezte az
utolsó évet. 1976 szeptemberétől, mint
esperesi segédlelkészt helyezték a
bácsfalusi evangélikus gyülekezetbe.
1978. október 1-én helyettes lelkésznek nevezik ki, 1981. május 31-én a
gyülekezet meghívta parókus lelkésznek, augusztus 16-án iktatták be ahol
2001. november 19-ig szolgált mikor
átadta hivatalát és Magyarországra telepedett, ott él jelenleg.
Hullnak, hullnak, egyre hullnak
Túlélői ötvenhatnak
S aki még él, minden névnél
Összerezzen búsan, árván
Mint a sárga lomblevél,
Ha egy társa hull le némán.
			
Lay Imre
A hétfalusi 1956-osok emlékére állított kopjafát Lay Imre kezdeményezte
2016. március 15-én. A kivitelezésben
részt vett Géczi Gellért, Kovács Lehel
István, Jónás András, Kádár Tamás. A
kopjafát Csukás Károly faragta.

Czoguly Mária-Mónika, ZRIK, IX. osztály

Mintha

csak álmodtam volna

Egy szép augusztusi nap virradt az
Öreghavason levő táborban, ahol sok
gyermek vígan töltötte el napjait.
Kora reggel a nap csak szerényen
mutogatta játékos napsugarait. Olyan
gyöngéden hatoltak át a napsugarak az
öreg hegyek egy-egy résén, mintha tündérkezek által megmunkált arany szalagok lettek volna.
Hosszú nyöszörgések után a gyermeksereg lármája is hallatszani kezdett,
de ezek a kis ébredező lurkók már nem
voltak álmosak, hanem kacarászva szaladgáltak. Ezek voltunk mi, a gyerekek.
Nem is sejtve, hogy milyen hosszú út
áll előttünk, már kora reggel eljátszottuk
energiánkat. Aznap összesen 20 kilométert tettünk meg. Az út végére már
sokan visszasírták reggeli energiatúltengésüket, köztük én is, de bevallom, hogy
addig a napig sosem láttam még ahhoz
fogható tájat. Annyira gyönyörű volt!
Nagyon meglepődtem, amikor láttam,
hogy ott 1500 méter magasan is laknak
emberek. Ezt többnyire a rendszeresen
kaszált területekről vettem észre. Érdekes volt az, hogy még a nagyon meredek domboldalakat is kaszálták, és ami
még érdekesebb volt, hogy olyan szabályosan voltak lekaszálva akárcsak egy
futballpálya. Mintha nem is hegyoldalon
lettek volna ezek a kaszálók.
Hosszú gyaloglás után egy különleges rétre értünk. Azért volt különleges,
mert nagyon régi kalibák őrizték, amelyeknek hagyományosan meredek és
szénából készült tetejük volt, alacsony
ajtókkal, mintha törpék lakták volna,

és berendezésük szegényes, de rövid
ottlétnek megfelelő volt. Ezekben a kalibákban laktak a mócok kaszálás idején.
Az ezeket körülvevő rétet hangák borították, amelyektől csak úgy káprázott
a szemed, hisz olyan szép lilává vált
tőlük a rét. A hangák mellett még soksok szúrós virágot is láttunk, amin ha
mezítláb kellett volna végigmennünk,
biztosan sírva fakadtunk volna, habár
a sok meneteléstől úgy zsibogott már
a lábunk, hogy talán meg sem éreztük volna. Ezt a virágot bábakalácsnak
hívják, és azzal is büszkélkedhet, hogy
minden szirma csak úgy fénylik a nap
tüzében, mint a naptejjel bekent emberi bőr. Megpróbáltunk egy párat lecsenni ezekből a virágokból, de biza jól
megszurkódták az ujjainkat, így békén
hagytuk őket. Már az út felénél jártunk,
amikor egy erdőbe érkeztünk. Ezt az
erdőt mi igencsak megszerettük, mert
tele s tele volt málnabokrokkal, amelyek nagyon jól szolgáltak kiéhezett
bendőnknek.
A kirándulásnak két úti célja volt: a Bélavár és az Öreghavas környékén levő
lápos. A Bélavár tája igazán szép volt!
A „várat” mészkősziklák és mély szakadékok alkották. A sziklák szürkés-fehérek voltak, akár a csiszolatlan márvány,
a szakadékok pedig olyan meredekek
és mélyek, hogy el is csodálkoztam,
milyen magasan vagyunk. Ott ismét finomsággal tömtük a bendőnket, mert a
hely ezúttal nem málna, hanem áfonya
bokrokkal volt tele.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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Dr. Zsidó László

Zsidó László 1946. február 22-én
született Brassóban. Édesapja Zsidó
Donát (Kézdivásárhely, 1909. február
15. – Brassó, 1982. június 23.) Brassó elismert matematika tanára volt,
aki Kézdivásárhelyen végezte a Nagy
Mózes középiskolát, majd a kolozsvári Ferdinánd Tudományegyetemen a
matematikát. Tanított a brassói Római
Katolikus Főgimnáziumban (ahol cserkészparancsnok is volt), majd annak
utódjában, a 4-es számú Magyar Vegyes Középiskolában, és végül ennek
a megszüntetése után a brassói Unirea
Líceum magyar tagozatán, de szükség
esetén más brassói magyar iskolában
is tanított. Nyugdíjazása után is, még
évekig besegített. Édesanyja ZsidóNagy Erzsébet (Brassó, 1917. július
12. – Brassó, 2004. június 29.), született Nagy, Brassó elismert orvosa volt,
rengeteg magyar család gyerekét segítette napvilágra. A Zsidó nemzetség
háromszéki, Kézdivásárhely környékéről, míg az anyai nagyapa, Dr. Nagy
László (Kolozsvár, 1884. november
18.- Brassó, 1941.) a brassói Katolikus
Egyházközösség egyik vezető tagja
volt. Testvérei: Gyuri (Brassó, 1947.
május 4., Bukarestben elektronikát
végzett és hosszú ideig a kolozsvári
távközlési főfelügyelőség audiovizuális irodáját vezette, majd elektronikai
kutatóintézetben dolgozott, jelenleg
nyugdíjas). Ágnes (Brassó, 1949. július 6., a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemet végezte,
szívgyógyászati főorvos, Csíkszeredában és Brassóban rendel), Éva (1953.
április 21., Bukarestben a matematika
egyetemet végezte, jelenleg informatikus Brassóban).
László szülővárosában végezte az
óvodát, 1952-1960 között az elemi iskolát, 1960-1963 között a középiskolát
(a 4-es számú Magyar Vegyes Középiskolában, a Katolikus Főgimnázium
jogutódjában kezdte el, majd annak
felszámolása után az Unirea Líceum
magyar tagozatán fejezte be). Dr. Wildt
József a brassói Római Katolikus Főgimnázium igazgatója és matematika
tanára vasárnaponként meglátogatta
a Zsidó családot, és ilyenkor László
matematikai mentorálásával is foglalkozott. László IX. osztályosként a romániai Matematika Olimpiászon 2-ik
díjas, majd X. és XI. osztályosként első
díjas. X. osztályosként a román matematika csapattal szerepelt Budějovice
(Csehország) városban tartott Nemzetközi Matematika Olimpiászon. XI.
osztályosként, az 1963-as Nemzetközi Matematikai Olimpiászon (Wrocław,
Lengyelország) aranyérmet szerzett.
1968-ban matematika szakot végzett
a bukaresti tudományegyetemen, és
ugyanebben az évben Ciprian Foiaş
egyetemi tánár vezetése alatt leteszi a mesteri vizsgát melynek címe:
Conditional expectations and the
theorem of Sinai. 1973-ban ugyanott
doktorált, szintén Ciprian Foiaş egyetmi
tanár vezetése alatt, és a doktorátusi
dolgozatának a címe: Topological de
compositions of W*-algebras. 1968–
1979 között különböző bukaresti
in
tézetekben kutató matematikus,
1979–1980 között kutató Nyugat-Németországban a münsteri egyetemen,

m é ltat á s a

1980–1990 között Stuttgartban egyetemi tanár, 1990-től a római Tor Vergata
egyetem professzora. 1988-ban feleségül vette a szintén brassói Csutak Évát,
akinek apja Csutak László Brassó híres
orr- és fülgégésze volt.
Fő kutatási területe a funkcionálanalízis, azon belül operátoralgebra,
lineáris operátorok spektrális elmélete.
Ezen kívül foglalkozott még harmonikus analízissel, ergodikus elmélettel,
általánosított függvényekkel. Több mint
70 szakdolgozatot és két monográfiát
publikált.
Könyvei: 1) László Zsidó: Teoria
Reducerii, a „Seminariile Institutului de
Matematică al Academiei R.S.R.” kötetben, Editura Academiei, Bucureşti,
1973, 131-261. 2) Șerban Strătilă,
László Zsidó: Lecții de algebre von
Neumann, Editura Academiei Re
publicii Socialiste România, 1975. 3)
Șerban Strătilă, László Zsidó: Operator
algebras, Tipografia Universităţii din Ti
mișoara, 1995.
Fontosabb cikkei 2000 óta: 1)
D’Antoni, Claudio; Zsidó, László:
Abelian strict approximation in AW*algebras and Weyl–von Neumann ty
pe theorems. Trans. Am. Math. Soc.
360, No. 9, 4705–4738 (2008). 2) Zsidó, László: Weak mixing properties of
vector sequences. in: Dritschel, Michael A. (ed.), The extended field of operator theory. Containing lectures of the
15th international workshop on operator theory and its applications, IWOTA
2004, Newcastle, UK, July 12–16, 2004.
Basel: Birkhäuser (ISBN 978-3-76437979-7/hbk; 978-3-7643-7980-3/e-book). Operator Theory: Advances and
Applications 171, 361–388 (2006). 3)
Araki, Huzihiro; Zsidó, László: Extension
of the structure theorem of Borchers
and its application to half-sided modular
inclusions. Rev. Math. Phys. 17, No. 5,
491–543 (2005). 4) Takemoto, Hideo;
Uchiyama, Atsushi; Zsidó, László: The
σ-convexity of all bounded convex
sets in ℝn and ℂn. Nihonkai Math. J.
14, No. 1, 61–64 (2003) 5) Niculescu,
Constantin P.; Ströh, Anton; Zsidó,
László: Noncommutative extensions
of classical and multiple recurrence
theorems. J. Oper. Theory 50, No. 1,
3–52 (2003). 6) D’Antoni, Claudio; Zsidó, László: Abelian strict approximation
in multiplier C*-algebras and related
questions. J. Oper. Theory 49, No.1,
99-113 (2003). 7) Doplicher, S.; Longo,
R.; Roberts, J.E.; Zsidó, L.: A remark on
quantum group actions and nuclearity.
Rev. Math. Phys. 14, No.7-8, 787–796
(2002). 8) D’Antoni, Claudio; Zsidó,
László: Groups of linear isometries on
multiplier C*-algebras. Pac. J. Math.
193, No. 2, 279–306 (2000).
Munkahelyei: 1968–1974 között tudományos kutató, Román Tudományos Akadémia Matematikai Intézete,
Bukarest, Románia; 1974–1975 között
tudományos kutató majd vendégtanár,
Istituto di Matematica “G.Castelnuovo”,
Università di Roma, Olaszország;
1975–1977 között tudományos kutató,
Matematikai Intézet, Bukaresti Tudományegyetem, Románia; 1977–1978
tudományos kutató, Matematikai Rész
leg, Institutul Naţional de Creaţie Ştiin
ţifică şi Technică (INCREST), Buka-

rest, Románia; 1978 őszi szemesztere,
Vendégtanár, Istituto di Matematica
“G.Castelnuovo”, Università di Roma,,
Italia; 1979-1980 tudományos kutató, Universität Münster, NSzK; 1980
tavaszi szemesztere, Vendégtanár,
Universität Bochum, NSzK; 1980–1990
Professzor, Universität Stuttgart, NSzK;
1990-mindmáig Professzor, Università
di Roma “Tor Vergata”, Olaszország.
1975-ben a Román Tudományos
Akadémia különdíját érdemelte ki a:
“Lectures on von Neumann Algebras”
(először román nyelven jelent meg,
1979-ben fordították angol nyelvre) monográfiáért, amit Șerban Strătilă egyetemi tanárral írt közösen. 2011-ben megkapta a Szőkefalvi-Nagy Béla Érmet,
melyet Szőkefalvi-Nagy Béla Erzsébet
lánya alapított (az első Szőkefalvi-Nagy
Béla Érmet Ciprian Foiaş kapta 2000ben). 2003-ban megkapja Ion Iliescu államelnöktől az “Ordinul naţional Pentru
Merit în grad de Comandor” díjat. 2005ben tiszteletbeli tagja lett a bukaresti
Matematikai Intézetnek. 2009. november 30-án George Scripcaru polgármester, Brassó díszpolgárává avatja.
A Journal of Operator Theory,
Analysis Mathematica, Quaestiones
Mathematicae (South African Mathe
matical Society) matematikai szaklapok, valamint a Brassóban megjelenő
Octogon Mathematical Magazine szaklap szerkesztőségi tagja. Több mint 150

nemzetközi konferencián szerepelt, és
szakmai dolgozati méltó elismerésben
részesültek.
A következő matematikai társaságok tagja: Italian Mathematical Society
(UMI), German Mathematical Society
(DMV), French Mathematical Society
(SMF), American Mathematical Society (AMS), Mathematical Association of
America (MAA), European Mathema
tical Society, és 2010-től a Magyar Tudományos Akadémia külső munkatársa. Szakmai előadásait a világ bármely
részen magyar, román, angol, német,
olasz, francia, és orosz nyelveken tartja.
Tisztelt Zsidó László! Hatalmas munkád elismeréseként fogadd szeretettel
a barcasági magyarság Zajzoni Rab
István díját, Isten Éltesen!

Czoguly Mária-Mónika, ZRIK, IX. osztály

Mintha

csak álmodtam volna

(Folytatás a 2. oldalról.)
A Bélavár után az Öreghavas láposába vezetett az utunk. Arra már az idő
kissé elromlott, és a lápos erdőt köd
borította be. Bizonytalanul lépkedtem a
sűrű köd miatt. A nagy fehérség azt az
érzést keltette bennem, mintha álmodtam volna. Az a köd még gyönyörűbbé
és rejtélyesebbé varázsolta a tájat. Itt
megtekintettük a kis húsevő növényt, a
harmatfüvet, amely nagyra tátott szájjal
várta már csemegéjét. Harmatcseppek
díszítették minden fogát. Szinte koronát
alkottak a kis különleges növénykének,
hisz a harmatcseppek kristályként ragyogtak, és a növényke fogainak, mivel
kör alakban helyezkedtek el, megvolt a
korona alakjuk is. Egy kicsit félelmetesnek találtam a harmatfűt, mert elképzeltem, hogy ha jóval nagyobb lenne, mint
én, talán még engem is finom eledelnek hinne, és engem is bekapna. De
megnyugtattam magam, hogy ez ilyen
pinduri növény, és szerencsére az is
marad. Annyira varázslatos volt! Még
szőnyeget is találtunk az erdőben, de
nem akármilyent, hanem mohaszőnyeget. A mohaszőnyeg alatt vékony vízréteg volt, ami miatt még puhábbá vált,

mert ha csak a moha lett volna nem
lett volna annyira puha. Mennyit szökdécseltünk ezen a szőnyegen! Annyit,
hogy tiszta vizesen értünk vissza a táborba.
Csodálatos, álomszerű tájat és növényeket láttam aznap, amiket még
mai napig is féltve őrzök emlékeimben,
hogy még véletlenül se vesszenek el.
Életedben legalább egyszer érdemes
ellátogatnod erre a csodálatos helyre
ahol felfedezheted a természet néhány
apró, de értékes kincsét. Én törekedni
fogok, hogy legalább még egyszer láthassam azt a csodát, érezhessem a
rejtély izgalmát és a friss hegyi levegő
élességét.
*
I. díj az EKE-napi pályázat IX. – XII.
osztályosok kategóriájában.
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Gosuly Kinga

Kedves barátom!
Ez az első napom itt, a Földön. Minden olyan csodás, pont, mint ahogy
édesanyám énekelte nekem, míg a pocijában voltam. Annyi szín, annyi forma
és annyi fényjáték, hogy ámuldozva
néztem körül, akkor is, ha a pici fejem
alig tudtam mozgatni. Sokat alszok, picit kifárasztott a világra jövés. De megérte! Nincs jobb érzés annál, amikor
édesanya az ölében ringat. Édesanya
olyan szép! Édesapa szerencsés lehet,
hogy szeretheti őt. Én nem tudom mi a
szeretet, de hallottam ezt a szót édesapától. Nekem is mondta... én pedig elmosolyodtam.
Aztán úgy dél fele már nem volt baj
a fejemmel, sőt, egyedül is ültem a
fotelban és később édesapa megtanított járni. Tudod milyen csodás dolog
szaladni? Olyan mintha repülnél, csak
közben a földön vagy. Nem baj ha leestem, édesapa rögtön ott volt és lábra
állított. Édesapa az én szuperhősöm.
Megköszöntem volna neki, de nem sikerült. Ehelyett csak egy rövid szócska jött ki a számon. De mégis könnybe lábadt a szeme amikor boldogan
utánakiáltottam, hogy „a-pa”. Édesanyát is meg szerettem volna szólítani, de csak később sikerült, s akkor se
pontosan úgy, ahogy kellett volna. De ő
nyomban apa után szaladt és boldogan
újságolta neki a nagy hírt. Míg ők rólam
beszéltek, én rajzoltam nekük valamit a
nappaliban. A falra. Édesanya nem volt
a legboldogabb, de édesapa kacagott
és azt mondta anyunak, hogy úgyis kell
meszeljenek. Ez azt jelenti, hogy még
több festék? De jó! Örömömben kimentem játszani a cicával. Érdekes kis állat,
főleg mikor elkezd dörmögni, mint egy
medve. Hogy is mondta édesanya? Dorombolás, azt hiszem.
Uzsonnára már felnőtteknek való
ételt adtak nekem, de nem értem miért.
Az egy dolog, hogy már egy ideje nem
kapok tejet édesanyától. De hogy már
pépelt zöldséget sem kapok, az már túl
sok! Ne is beszéljek az almás kekszről... Most pedig spenótot és húst adnak nekem. Édesanya még édességgel
is megkínált! (Mondjuk az édességet
bármikor elfogadnám, sose gondoltam
volna, hogy ennyire finom.)
Estefelé nagyiék is voltak látogatóban. Sok sikert kívántak holnapra az
oviba, és én bevalltam nekik, hogy nagyon izgulok. Mi az, hogy édesanya
odavisz és otthagy? Már nem szeret?
És nem csak ettől félek, hanem attól is,
hogy sok gyerek lesz ott és én senkit
sem ismerek. Na meg az óvónéni. Miféle néni az? Én nem akarok oviba menni. De tényleg.
Nagyi olvasott nekem mesét lefekvés
előtt. Nagyon tetszett, egy katicáról és a
csigabarátjáról szólt. Ők is oviba mentek. Azt hiszem, mégis ki szeretném
próbálni holnap az ovit.
Majd holnap is írok neked, drága barátom. Tudom, hogy meghallgatsz és
megértessz. Szeretlek. (Mostmár tudom, mit jelent.)
A barátod örökre,
A kisgyerek

kok, szebbnél szebb macik és autók és
babák, kicsi színes asztalok ahol rajzolni lehet, meg festeni, meg gyurmázni
és egy nagy asztal, ami ki volt díszitve
színes virágokkal, ott ült az óvónéni. Kiderült, hogy kedves néni, és szeretem,
mert sokat mosolyog és szép verseket,
énekeket tanít nekünk.
De a legkedvencebb dolog nekem az
oviban egy kislány. Ő a legeslegszebb
kislány, akit valaha láttam. Az édesanyja mindig copfokba köti a haját és
ez olyan jól áll neki! Mindig ugyanazzal
a macival játszik. Mostmár nekem is
az lett a kedvenc macim. Ma, délben,
együtt játszodtunk vele. Azt játszodtuk,
hogy ő az anyuka, én vagyok az apuka, a maci pedig a gyerekünk. Tetszett
a játék. A játék után a kislány megígérte
nekem, hogy majd a feleségem lesz,
mikor nagyok leszünk. Olyan nagyok,
mint anya és apa. De addig még iskolába kell járnom, azt mondta édesanya,
mikor beszéltem neki erről. Nagyon várom, hogy nagy legyek! Még pár óra,
és vége az ovinak. Holnaptól irány az
iskola. Vajon milyen az iskola?
Olyan hamar eltelt az ovi! Ma reggel
még először mentem oda, ma este pedig a búcsúzó ünnepélyünk volt. Két
verset mondtam, nagyiék nagyon büszkék voltak rám, azt mondták. Mi az,
hogy büszke? Virágot is kaptam egyik
középső csoportostól. Szép piros volt
és nagyon illatos. Mitől illatos a virág?
Anya otthon berakta egy vázába, amit
majdnem feldőjtöttem mikor labdáztam
a konyhában. Szerencsére pont akkor
lépett be apa a konyhába és kifogta
az éppen repülésre készülő vázát. Miért mindig pont jókor jön apa? Aztán
inkább kimentem az udvarra játszani,
parittyáztam, labdáztam, játszodtam a
kövekkel. Miért kerek a kő? Találtam
pár érdekes formájú levelet is a földön
és összebarátkoztam egy kukaccal. A
madarak kiváncsian nézték, de én nem
engedtem őket közel kerülni kukac pajtikámhoz. A szomszéd fiúcska is átjött
játszani velem és mire észbekapjak,
a kukac eltűnt. Biztos elszaladt, mert
egészen nyoma veszett. Milyen gyorsan szalad egy kukac? És... mit esznek
a kukacok? Lehet meg kellett volna
etessem.
A szomszéd fiúcskával későig
játszodtunk, míg be nem sötétedett.
Mitől lesz az este? Hova megy a nap,
mikor nincs az égen? Meg szeretném
fogni egyszer a napot. Vagy labdázni
vele! Úgyis olyan kerek, és biztos nem
veszne el, mert mindig világít. Űrhajós szeretnék lenni. Vagy talán rendőr.
Vagy tűzoltó.
Ma éjjel nagyon jól fogok aludni. A
sok kérdésemre talán választ kapok
holnap, az iskolában.
Neked is jó éjszakát kívánok, barátom. Holnap majd mesélek az iskoláról.
Nagyon várom!
Legeslegjobb barátod,
A gyerek

Kedves barátom!
Képzeld, az ovi nem is olyan rossz
hely, mint ahogy gondoltam! Mikor
édesanya elment, sírtam, de csak
azért, mert nem tudtam mi vár rám. De
mikor beléptem az ajtón, egy csodavilág tárult elém! Minden sarokban játé-

Kedves barátom!
El sem tudod képzelni, milyen csodás
hely az iskola! Megtanultam számolni,
olvasni és a tanítónéni rengeteg kérdésemre válaszolt. Azt is elmondta, hogy
tizenkét osztályt fogunk ma befejezni,
de vele csak négyet. Kár, ő is kedves

3

n a p a g y e r m e kk o r
néni. Szép, göndör haja van, és mindig
megdicséri a munkánkat. Akkor is, ha
a gyurma picit félrecsúszott a tálkáról
és ferde kosárkám lett, ő megdicsérte.
Azt mondta, különleges almákat tettem
bele. Nyomban eltünt a szomorúságom
és még pár óráig a különleges almáimra gondoltam. Szeretek különleges lenni. Szerintem mindenki az.
Mire dél lett, már négy osztály eltelt
a tanítónénivel... Búcsút vettünk tőle,
virágot vettünk neki. Szép pirosat és
illatosat, mint amilyent kaptunk az oviban. Mostmár tudom mitől illatos a virág. Azt is tudom, mennyi 4×7. Még a
folyókat is meg tudom mutatni a térképen. A búcsúünnepély után hazamentem és anyuékkal ebédeltem, majd picit
játszodtam kint. Már nem játszok an�nyit, mint régen.
Kora délután visszasiettem az iskolába, immár egyedül, nem apa vitt be.
Könnyen megtaláltam az utat, mégis kicsit izgalmas volt egyedül menni.
Köszöntem pár szomszédbácsinak az
utcán, és utánamkiáltottak, hogy sok
sikert az iskolában. Megköszöntem illedelmesen, és továbbsiettem. Az iskolában már nem várt a tanítónéni, hanem
az osztályfőnök. Minden tantárgyat
más-más tanár tanított, amihez kellett
egy kis idő, hogy hozzászokjunk, mert
eddig minden órát a tanítónénivel töltöttünk. Sok új tantárgyunk lett: fizika,

kémia, majd mértan és anatómia... Már
nincs időm annyit játszani, mint régen.
Ahogy közeledett az este, én már
tizenkettedikes lettem. Minden lehetőt
már megtanultam az iskolában. Voltam már szerelmes, és igaz barátokat
is találtam. Néha eszembe jut a kislány
az oviból, akinek a haja mindig copfba volt kötve. Néha a szomszéd kisfiú is eszembe jut, akivel régen annyit
játszodtam. Most más városba költözött, egyetemen van.
Én is holnaptól már egyetemista leszek. Ma este van az érettségi vizsgám. Sikerülni fog, nem tanultam hiába
egész nap. Mégis furcsa érzés tölt el,
mintha valaminek, valami fontosnak
vége lenne. De közben egy új szikra
is feléled bennem... Talán a felnőttek
szikrája. A mai nappal együtt véget ér
a gyermekkorom, csupán ennyit tartott:
3 napot. Holnaptól új élet kezdődik. A
nagybetűs. Készen állok-e? Azt nem
tudom. De azt bizonyára tudom, hogy
lelkemben úgy fogom őrizni gyermekkorom, mint a gyurma-kosárkámba a
különleges almáimat.
Drága barátom, ez talán az utolsó
levél, amit hozzád írok. Nem szeretek
búcsúzni. Csak ennyit üzenek: amíg
tudsz, maradj gyermek!
Barátod,
Az örök gyermek
*
A Zajzoni Rab István Középiskola
2016-os Soós Izabella irodalmi pályázat győztes fogalmazása.

Kovács Eszter Apolka, ZRIK, VIII. osztály

Mintha

csak álmodtam volna

Ha kinyitottam a szemem, egy napsütötte tájat láttam. Ha becsuktam, akkor
csak a madarak dallamos csiripelését
hallottam. Ha lélegeztem, éreztem az
erdő és a hegyek illatát. Körbefordultam,
majd kinyitottam újra a szemem. A Csukás sziklái erődként ölelték körbe a védtelen vidéket, és az erdők története kelt
életre a szemem láttára. Mesélt az erdő,
meséltek a fák, szemem előtt nőttek fel a
csemeték. Fülem hallatán játszott a szél
a természet hangszerén, érdekes mondákat meséltek a sziklák, és megosztották bölcsességüket, amelyet ezer s ezer
éve őriznek az embereknek láthatatlan
tájakról, tudományokról.
Láttam, ahogyan száz évvel ezelőtti
szekerek kapaszkodnak fel a hegy lábánál húzódó utakon. Éreztem, ahogy
a nyári szellő megérintette az arcom,
és éreztem a vele érkező áfonya illatát. Meleg volt, de az erdő fái között
árnyék várta a megfáradt turistákat, és
megállásra kényszerítette őket. A csúcs
óriásként trónolt különösen lenyűgöző
országa fölött, várva, hogy kinyithassa
a képzelet kapuját a kulcsok őrzőinek.
Ugyanis, ha valaki elaludna eme óriás
keblén, annak kinyílnának ezek a kapuk,
és akkor láthatná megelevenedni a sziklákat, megfigyelné, amint egy hatalmas
galamb repül el felette, hallhatná, hogy
mit pletykálnak a vénasszonyok, vagy
az ördög vérfagyasztó sikolyát, amikor
az elsüllyed, csupán három ujját mutatva az ég fele. Érezhetné, ahogyan megremegett a föld, amikor Góliát lép egyet,
elámulhatna az Őz-torony magasságán
és szépségén, amikor elhalad alatta.
Fürödhet a sziklák tengerében, és ha
elfáradt, akkor álomra hajthatja fejét a

tündérek által védett fák gyökerei között.
Bár én nem épp az Óriások birodalmában járok, azért még így is megdöbbent
a hely varázsa. Mintha csak álmodnék.
A nap még magasan jár az égen, a
madarak még terepszemlét tartanak
a levegőben, és csicseregve mesélik
egymásnak a látottakat. Ekkor egy éles
sikoly hasít a levegőbe, mozogni kezd
a föld, és árnyék suhan át az égen.
Körülnézek. A sziklák névadó mondájuk folyamatos és végtelen időkig tartó
játékát látom. Látom elsüllyedni az ördögöt, hogy még az utolsó percig sem
változtat a keze állásán, amíg csak a
három ujj marad a föld felszínén. Látok
egy madár alakú sziklát, ami a levegőben köröz, és egy óriást, akit a Bibliából ismerünk, és aki most éppen felém
nyúl. Felkapaszkodok érdes ujjai közé,
ő meg átlépve a vénasszonyok feje
felett, keresztülmegy egy kőfolyáson,
majd letesz egy hatalmas ajtó előtt. Álmodom, tényleg álmodom. Hírtelen hideg szél csapja meg az arcom, levegő
után kapkodva ülök fel. Sötétség van,
illetve még látom a nyitott ablakon keresztül a Nap utolsó sugarait, ahogyan
vörösre festik az eget. Körülnézek a
szobában. Hol vagyok? Hogyan kerültem ide? Lekászálódok az ágyról, végigmegyek a szoba ajtaja előtt húzódó
folyosón, majd a folyosó végén található lépcsőn. Egy tágas előszobába érek.
A hordó alakú ajtó felé megyek, kinyitom, majd kilépek a hidegbe. A Csukás
menedékház ajtaja előtt állok, és azt
latolgatom, vajon tényleg álmodtam-e?
*
III. díj az EKE-napi pályázat VII. –
VIII. osztályosok kategóriájában.
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