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12. Erdélyi
Humorfesztivál,
Medgyesen
Új helyszínnel jelentkezik a 12. Erdélyi Humorfesztivál, Medgyesen is szórakoztatja a
nagyérdeműt Beliczai Balázs, Magyarország egyik piacvezető stand up-komikusa, a
Showder Klub fellépője, aki maga is humorfesztiválon kezdte pályafutását. Szókimondó
humorista, aki nem ismer tabutémát és lehetetlent: műsoraiban volt már Orbán Viktor és
tudja, hogyan szólal meg Fekete Pákó GPS-e.
A remek este második fellépője Tóth Edu, aki képtelen egy pillanatra is megnyugodni,
mindig izgul, hadar, dadog, lelkesedik. Író és humorista, aki leginkább író szeretne lenni. És
humorista.
A pénteki Humorfeszt programra belépőket (10 lej diák és nyugdíjas illetve 15 lej
felnőtt) elővételben a Millenium Házban és a biletmaster.ro honlapon lehet váltani.
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Nagy-Küküllő

Az újratervezés jegyében fog zajlani
április 17–18-án a 12. RMDSZ
Kongresszusa
Április 17–18-án Kolozsváron kerül sor a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség 12. kongresszusára. A Diákművelődési Házban zajló kétnapos eseményen az RMDSZ küldöttei szövetségi elnököt választanak, módosított alapszabályzatot és programot fogadnak el.

„Több mint ezer résztvevőre számítunk,
778 küldött, 120 meghívott, ezen kívül sajtómunkatársak és szervezők lesznek jelen az Újratervezés Kongresszusán. Az esemény kétnapos, pénteken a meghívottak köszöntőbeszédei, Kelemen
Hunor 4 éves beszámolója hangzik el, valamint
az alapszabályzat módosításának, a politikai vita
és a szövetségi elnök megválasztásának jegyében
halad a program. Második nap az RMDSZ Prog-

ramját módosítjuk, kongresszusi dokumentumokat fogadunk el” – nyilatkozta ma Kovács Péter
kongresszusi biztos.
Az eseményen számos romániai és magyarországi politikus lesz jelen, köztük mindkét
ország parlamenti pártjainak vezetői. A 12.
RMDSZ Kongresszuson részt vesz és köszönti az
egybegyűlteket: Victor Ponta miniszterelnök, a
Szociáldemokrata Párt elnöke, Călin Popescu Tăriceanu, a szenátus elnöke, a Liberális Reform
Párt elnöke, Alina Gorghiu, a Nemzeti Liberális
Párt társelnöke, Vasile Blaga, a Nemzeti Liberális
Párt társelnöke, Daniel Constantin, a Konzervatív
Párt elnöke, Laurențiu-Mihai Ștefan államelnöki
tanácsos, Gheorghe Firczak, a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportjának képviselője, Semjén
Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese,
Tóbiás József, a Magyar Szocialista Párt elnöke,
Schiffer András, a Lehet Más a Politika társelnöke, Hans Heinrich Hansen, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke, Mario David, az Európai Néppárt alelnöke, Juhász
Sándor, a horvátországi Magyar Egyesületek
Szövetségének elnöke, Berényi József, a szlovákiai Magyar Közösség Pártjának elnöke, Horváth

Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség elnöke, Zubánics László, az
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke,
valamint az erdélyi történelmi egyházak elöljárói. A Fidesz a következő időszakban nevesíti
küldöttjét.
A főtitkár beszámolója szerint a rendezvény fontos momentumát képezi a 25 éves
RMDSZ évfordulója alkalmából szervezett
Ezüsttulipán-díjátadó, amelyen közel 80 jelenlegi és egykori országos testületi vezetőt jutalmaznak.
„Szintén ünnepi pillanat, hogy a 12.
Kongresszuson vetítjük le először az RMDSZ –
25 éve együtt dokumentumfilmet is, amely a Szövetség negyedszázados történelmét eleveníti fel,
emblematikus narrátorok segítségével”– hangsúlyozta a főtitkár, majd hozzátette, az előző évek
gyakorlatához híven dinamikus, látványos rendezvényt terveznek, amely méltán támasztja alá
az Újratervezés üzenetét.

RMDSZ sajtóiroda

Megyei küldöttgyülés
2015. március 21.-én a Szeben megyei
RMDSZ megtartotta küldöttgyűlését, Medgyesen a Millenium-Ház nagytermében. A gyűlésen
jelen voltak a megye majdnem minden magzar
lakta településéről az RMDSZ képviselői (küldöttei).

A jelenlevőket Székely István főtitkár helyettes úr köszöntötte és közölte az országos
RMDSZ helyzetét, híreit, Kongresszusát ami április 17-18-án lesz megszervezve Kolozsváron.
Az idei RMDSZ Kongresszus egyben tisztújító

kongresszus islesz, ahol a küldöttek új szövetségi
elnököt választanak. Ezután a küldöttgyűlés jelölte majd megszavazta a küldötteket. Így Szeben
megye részéről hat küldött lett megválasztva:
Fazekas Attila ifjúság részéről, továbbá Szombatfalvi Török Ferenc, Grézer Péter, Csifó Levente,
Dózsa Levente, Ifj. Keresztes Kálmán.

A 2016-os Parlamenti választásokról is
szó került, ahol Balázs Béla elnök úr kiemelte,
hogy „Minden területi szervezet fel kel állítson
egy cselekvési tervet és meg kell erősítenünk azt
amiért 25 éve küzdünk.”
Végezetül pedig Fazekas Attila ismertette
a Szeben megyei Konzultációt, ami a Szeben
megyei magyarok véleményéről szól a helyi
RMDSZ tevékenységéről, a megye civil szerve-

zeteiről, ezek munkájáról és ezek munkájának
támogatásáról. Ugyanakkor ez a Konzultáció az
élet-körülmények, a magyarság öntudat, a kultúra
iránti igény, magyar rendezvények kérdésére is
választ keres.

Lukács Gyöngyi

Miért ferde a kereszt a koronán?
Fiatal történészekből álló kutatócsoport
számos új érdekességet fedezett fel a magyar korona történetének elfelejtett, elhallgatott vagy sosem ismert fejezeteiből. Megfejtették a korona
legrégibb ábrázolásának keletkezéstörténetét,
van elméletük arra, hogy mikor ferdülhetett el a
királyi ék tetején álló kereszt, és segítettek hazamenteni néhány olyan ereklyét is, amely valamikor királykoronázások kelléke volt. A „Lendület"
Szent Korona Kutatócsoport négy új kötetben
számolt be eredményeiről, egyebek mellett a korona soproni vendégeskedéseiről és néhány elfeledett soproni koronázásról.
A történészcsoport sportosan hangzó neve talán némi magyarázatra szorul. Azért „Lendület", mert ők is a Magyar Tudományos Akadémia 2009-ben meghirdetett Lendület fantázianevű kutatásfinanszírozási programja révén kaptak
támogatást a kutatásaikhoz. A csapat 2012 júliusában az MTA BTK Történettudományi Intézetében jött létre a fiatal történész Pálffy Géza vezetésével, 2012–2017 közötti kutatási programmal.
Céljuk a magyar királyi korona, a koronázási jelvények és a koronázások 1526 és 1916 közötti
történetének vizsgálata volt. Eddig négy kötet,
valamint körülbelül százötven publikáció jelzi
munkájuk eredményét. No meg egy csomó felismerés, korábban teljesen ismeretlen dokumentum, sőt több nemzeti kincs felkutatása.
Ezek közé sorolható például a Szent Korona legkorábbi ábrázolása keletkezéstörténetének megfejtése. A rajz 1553 és 1559 közöt készülhetett, amikor a koronát Bécsben őrizték, s amikor éppen itt dolgozott Hans Sebald Lautensack
rézmetsző és udvari régiségrajzoló. Nyilvánvalóan a magyar koronát is lerajzoltatták vele. Művéhez egy augsburgi városi történetíró, Clemens
Jäger is hozzájutott bécsi baráti kapcsolatai révén, s fel is használta illusztrációként a Habsbur-

gokról írott művében (Ehrenspiegel des Hauses
Österreich), amelyet az elmúlt harmincöt évben
Fugger-krónikának tartottak, habár nem a Fugger
családról szól. Megjegyzendő, hogy az ábrázolaton a korona keresztje még egyenesen állt.
Megtalálták a mai magyar címer legkorábbi ábrázolását is: ez egy 1618-as koronázási
országzászlón látható, melyet II. Ferdinánd koronázásán használtak Pozsonyban. A zászló nem
volt nagyon eldugva, Fraknón, az Esterházyak híres relikviatárában látható, de jelentősége eddig
kevéssé tudatosult. A jövőben viszont elképzelhető, hogy másolatban bekerül a Parlament történelmi zászlói közé. Ugyancsak Fraknón került
elő a Lendület kutatásainak köszönhetően a
legrégibb horvát koronázási országzászló is (IV.
Ferdinánd 1647-es pozsonyi koronázásáról).
A kutatások új eredményei beemelhetik a
köztudatba Sopron városát is a koronázóvárosok
sorában. Ugyanis éppen Pálffy Géza derített fényt
a korona eddig alig ismert soproni tartózkodásaira (a magyar történelem során négy alkalommal
összesen mintegy két hónapig volt a városban az
ereklye) és a köztudatból csaknem teljesen kiesett
soproni királykoronázásokra (III. Ferdinánd,
1625 – bár csak apja halála után, 1637-ben lépett
trónra) és királyné-koronázásokra (1622, 1681).
Ennek köszönhetően a magyar nagyközönségnek
– Székesfehérvár, Pozsony és Buda mellett – koronázóvárosaink sorában meg kell tanulnia Sopron nevét is.
A „lendületes" koronakutatóknak köszönhető továbbá egy 1792-es koronázási ereklye
megvásárlása. A közelmúltban a történelmi Pálffy család külföldön élő leszármazottai (a csoportot vezető fiatal történész nem közéjük tartozik) a
bécsi Dorotheum árverezőháznál értékesítették
ősüknek, Pálffy Károly Jeromos udvarmesternek
az első budai királykoronázáson, I. Ferenc 1792.

június 6-án tartott ceremóniáján használt udvarmesteri pálcáját. A történészcsoport ezt felfedezte, azonosította, és így sikerült megszerezni a Magyar Nemzeti Múzeum számára.
Van válaszuk a fiatal kutatóknak az egyik
legnépszerűbb koronatörténeti kérdésre is,
vagyis, hogy mikor ferdült el tetején a kereszt. A
Lendület szerint feltehetően 1638-ban, amikor
III. Ferdinánd feleségének, Mária királynénak a
koronázásakor a koronaláda kulcsát elfelejtették
a koronázásra elhozni, s a ládát titokban fel kellett
feszíteni. Valószínűleg a feszítővas sértette meg a
keresztet. Ekkor újra kellett gyártani a koronát
rejtő belső tokot is, amelyet egy pozsonyi
könyvkötő vállalt, tíz forintért. A dologra csak
2006-ban derült fény. A ládát egyébként több alkalommal felfeszítették politikai okokból vagy
kíváncsiságból, például 1849-ben, majd 1896ban is.
Ez csak néhány érdekesség a korona kutatásának új eredményeiből. S hogy miért fontos a
koronatörténet ma? Egyrészt mert a magyar tudományosság ilyen részletességgel Fraknói Vilmosék óta, mintegy másfél évszázada nem foglalkozott vele. A pozsonyi magyar királykoronázások
történetéről ma (miránk nézve) szégyenszemre
nem egy magyar, hanem egy szlovák szerző, Stefan Holcik könyvét idézi nyakra-főre a nemzetközi szakirodalom.
Áder János köztársasági elnök felkérésére
elvégezték az Országgyűlés Kupolacsarnokában
őrzött koronázási kard eredetének, történetének
és történelmi zászlóink használatának tudományos vizsgálatát, ennek eredményei publikálás
előtt állnak. Terveik közt szerepel továbbá, hogy
a kutatási ciklus végére, 2017-re egy nagy koronatörténeti kiállítást rendezzenek a Nemzeti Múzeumban.

Csordás Lajos

Negyed évszázad a közösségért és a
fiatalokért
25 éve annak, hogy bejegyezték Szeben
megye egyik legaktívabb civil szervezetét, a
Medgyesi MADISZ-t. Ennek alkalmából ünnepelt közel száz fiatal március 27-én a medgyesi
Central Parkban. Az eseményt a szervezet alapítója illetve jelenlegi és volt elnökei is megtisztelték jelenlétükkel.
Negyed évszázaddal ezelőtt, 1990. január
10-én gyűlt össze a medgyesi magyar fiatalság,
hogy megfogalmazzák: szervezett keretekben
kívánják képviselni saját érdekeiket, illetve hasznosan kívánják eltölteni szabadidejüket úgy,
hogy közben tegyenek azért a közösségért, amelyben élnek. Azóta 25 év telt el, és ezalatt az
idő alatt a MADISZ tagoknak sikerült bebizonyítani: a szórványban is van jövője a magyar fiataloknak – hangzott el az ünnepen.
Székely Tivadar, a szervezet alapító tagja
és első elnöke nosztalgiával szólt a kezdetekről,

majd arra buzdította a MADISZ jelenlegi és leendő tagjait, hogy a továbbiakban se csökkenjen a
tevékenységek száma. Orosz Csaba – aki 1994 és
1998, illetve 2000 és 2008 között volt a szervezet
vezetője – kifejtette: nagyon örvend annak, hogy
van aki tovább vigye a stafétát, és elégedetten vette tudomásul, hogy jelenleg is igencsak sok fiatalt
képvisel a MADISZ. Orosz Csaba eredményes
munkát kívánva zárta beszédét.
A továbbiakban Balázs Botond, a
MADISZ jelenlegi elnöke bemutatta röviden a
szervezet tevékenységeit és rendezvényeit. Elmondása szerint az elmúlt 25 évben újra és újra
bebizonyosodott, nincsen hiány fiatal önkéntesekből Medgyesen, hiszen több generáción keresztül fenntartható volt a szövetség. Az évek folyamán sikerült megőrizni azt a nézetet, hogy a
hasznos szabadidőtöltés, a kulturális és sport tevékenységek hozzájárulnak az egyén fejlődéséhez és a közösség összefonódásához. Medgyesen

és Szeben megye magyarlakta településein a lelkes MADISZ önkéntesei fáradtságot nem ismerő
munkával és tenni akarással egyértelműen növelték a fiatalság tevékenységi körének színvonalát.
Balázs Botond a későbbiekben felsorolt néhányat
a szervezet heti-, havi- vagy évi rendszerességgel
tartott tevékenységei közül: játékestek, filmvetítések, kirándulások, megemlékezések, bulik, táborozások, fesztiválok valamint a Szeben megyei
magyar napok.
"Ezúton is meg szeretnénk köszönni mindazoknak, akik hittek bennünk az elmúlt 25 évben, akik támogattak, akik melletünk voltak és
nem utolsó sorban minden MADISZ-os önkéntesnek, akik nélkül nem sikerült volna elérnünk a
célokat és megélnünk ilyen sok emléket" - jelenlegi Medgyesi MADISZ elnök köszönet nyílvánításával zárult az ünnepély.

Kémeri Attila
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Legendák nyomában: Vajdahunyad,
Déva, Gyulafehérvár
Az értelmező szótár szerint a legenda egy
múltkori történet, de ugyanakkor egy hiteltelen
mendemonda. Azért kezdtem ezzel a magyarázattal a cikket, mert jó felfrissíteni néha ismereteinket és azért mert 3 legendáról is szó esik a következőkben. A mondák tulajdonképpen 3 varosról szólnak, melyeket egy hétvégén meg lehet lá-

togatni. Az utóbbi cikkekben külföldi városokról
olvashattak beszámolókat, ezúttal az ajánlatom
egy hazai kirándulás, nem messze Medgyestől,
csupán a szomszéd megyékben. Fedezzük együtt
fel Vajdahunyadot, Dévát és az új Gyulafehérvárat.
Az első legendánk helyszíne és egyben a

kirándulás kiindulópontja Vajdahunyad (Hunyad
megye). Ebben a városban nagyon sok látnivaló
nincs, viszont egy olyasmivel büszkélkedhet, ami
nem sok helyen van: egy 13. századi, igen jó
állapotban levő lovagvárral, melyet Mikszáth „a
várak királyának“ nevezett (aki már látta, az biztos egyet ért az íróval). Nagyon sokat nem szeretnék a történelmére kitérni, nem ez a cikk témája,
viszont pár érdekességet megemlítenék: a vár mai
alakját Hunyadi János bővítő munkálatainak köszönheti, több tűzvész rontott az állapotán (mindenik újjáépítés kicsit változtatott alakján, több
korszak stílusát hordozza magán, az utóbbi restaurálásokhoz többek között egy 17. századi leltárlistát használtak fel), sok bástyája (pl. Kínzó Bástya, Hídveg Bástya, Déli Bástya), tornya (Hímes
Torony) és lepcsője van. Ezeken kívül igen látványos a Lovagterem, melyben fegyverkiállítást
nézhetnek meg és a belső udvar, ami aránylag jó
állapotban van. Akinek annyira megtetszik a vár,
hogy élete fontos pillanatait itt szeretné tölteni, az
kibérelheti esküvőre, keresztelőre vagy akár egy
jó bulira. A hét minden napján látogatható 09:00től 17:00 óraig, nyáron pedig 20:30-ig. A márciusi és áprilisi belépő 25 RON, májustól augusztusig pedig 30 RON, gyerekek és diákok 5
RON-t fizetnek.
Mint minden várnak, ennek is vannak bőven legendái, a lehíresebb talán a török foglyok
által ásott kútról szól eképp: három rab azt a feladatot kapta Hunyaditól, hogy egy olyan kútat ásson a várban, ahol folyton friss legyen az ivóvíz.
Időhöz nem volt kötve, ha a feladat sikerrel végződött szabadon engedte volna őket. 15 évbe ke-

rült, amíg a fegyencek a sziklák között vizet fedeztek fel, viszont Szilágyi Erzsébet más véleményen volt (Hunyadi akkor már halott volt), nem
engedte szabadon, sőt, lefejezte őket. Emiatt vélik azt, hogy innen ered az a tábla a vár egyik falan, melyen törökül ez áll: „Vized van, lelked
nincs”.

heti 10 RON-ért. Innen a bejáratig falépcső vezeti
fel a látogatokat a várig, kis táblák figyelmeztetnek kígyók jelenlétére. Felérve a várba elég nehéz
rájönni, hogy hogyan nézett ki fénykorában, a romok nem nyújtanak ebben nagy segítséget, de
még az sem, hogy sok falat megprobáltak újjáépíteni.
Amint azt már említettem, Déva várához
szorosan fűződik Kőmíves Kelemen neve, egy
olyan legenda, melyet nagyon sokan ismernek,
viszont létezik egy másik verziója is a vár építésének, melynek a rövid változata így szól: régesrégen három tündér (Déva, Kalán és Arany) úgy
döntött, hogy unalmukban várakat fognak építeni. Az első azzal dicsekedett, hogy kőböl építi
meg három nap alatt, a második vasból két nap
alatt, a harmadik aranyból egy nap alatt. Mindez
sikerült is nekik: az első Arany vára volt, a második Kalán vasvára, harmadnapra Déva is készen
lett a kővárával. Mikor ez megvolt, hirtelen földindulás kerekedett, Kalán és Arany várai összeomlottak, csupán Déva kővára maradt egészben.

gondoltam, hogy valaha valami érdekeset lehetne
itt látni, de nagyot tévedtem. A gyönyörüen felújított hétágú csillag formájú vár sok hazai és külföldi turistát vonz. Az utóbbi években megduplázodott a látogatok száma, ez pedig az újításoknak
az eredménye melyről bármely város páldát vehetne. Külön figyeljék meg a hét bástyát a rajtuk
levő részletes díszekkel (oroszlánok, arkangyalok, címerek) és a 6 kaput (mítológiai alakok, kétfejű sas, fegyverek). A vár belsejében található az
Egyesülési Múzeum a Babilon Épületben (itt van
az Egyesülés Terme is, ahol 1918-ban kimondták
Erdély egyesülését Romániával), az Érseki Székesegyház (700 évig épült, temetkezési helye Hunyadi Jánosnak, Bocskai Istvánnak, Izabella
királynénak), az Ortodox Székesegyház (a 20 sz.
elején épült), a Batthyaneum (csillagvizsgáló és
könyvtár), vagy a Fejedelmek Háza (ma püspöki
rezidencia). Különleges hangulatot keltenek a vár
több helyén felállított szobrok, melyekkel a turisták mókás képeket készíthetnek. Hétvégeken délben mindenképp vegyenek részt az őrváltáson,
igen bámulatos ceremoniában lehet részük.
Idéntől a hatóságok azt szeretnék elérni, hogy a
turisták este is a várban maradjanak, ezért egy
estéli fáklyás őrváltást szerveznek.
Búcsúzzunk el ettől a szímbolikus értékű
várostól egy legendával, mely a város román nevéhez fűződik (Alba Iulia), amely szerint nagyon
régen egy Alb-nak nevezett óriás lányával Iuliaval együtt utazott ezen a vidéken. Hirtelen nagy
köd keletkezett és nagyon eltávolodtak egymástól. Mivel semmit sem láttak már, kiáltani kezdtek egymás után. Az odavalósiak is hallották a kiáltásokat és azok visszhangját, az Alba Iulia párosítása annyira megtetszett nekik, hogy városukat így nevezték el.

Egy fél nap kb. elegendő arra, hogy a vár
minden zugát alaposan megnézzék, a nap másik
felét pedig egy másik híres erődítmény meglátogatásával tölthetik, ami csupán 16 km-re van Hunyadtól: éspedig Déva vára. Mivel az építmény
egy 250 m-es sziklán fekszik, már messziről láthatják. Ne probálják a Hunyadi várhoz hasonlítani, nincs köztük semmi hasonlóság, mivel a dévai
igenis romos állapotban van. A 13. sz. épült spirális védőfalakat a legendák szerint Kőmíves Kelemen építette, az 1500-as években meghodíthatatlannak tartották, ami sajnos nem maradt így, tudniillik az 1849-es év katonai szerepének a végét
jelentette (ekkor a lőszerraktára felrobbant, újjá
már sosem építették). Dobó István és Dávid Ferenc itt raboskodtak, ez utóbbi itt is hunyt el 1579ben. Aki csupán pár perc alatt fel szeretne érni a
várhoz, az a 2005-ben felavatott siklóval megte-

A kirándulás második napja Gyulafehérvárra vezet (Fehér megye), 80 km-re Dévától.
Bevallom, sosem vonzott ez a város, nem

Toth Zoltán
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Erdélyi magyar fejedelmek
Az 1526-os „Mohácsi vész” után Magyarország először ketté, majd az 1541-ben
bekövetkezett Buda elfoglalásával három részre
szakadt: a középső részt fokozatosan a törökök
szállták meg, északon és nyugaton a Királyi Magyarország Habsburg fennhatóság alá került, keleten pedig a középkori erdélyi vajdaságból és
más hozzá kapcsolódó részekből (Partium) lett a
keleti Magyar Királyság, ami aztán 1570-ben alakult az Erdélyi Fejedelemséggé. Így jött létre az
„egy ország, két király” állapot, mivel a keleti és a
nyugati részek összeköttetése gyakorlatilag
megszűnt.
Tehát Erdélynek magyar fejedelme 1526tól 1711-ig volt.
Az Erdélyi Fejedelemség kialakulásával
Magyarország hosszú időre két részre szakadt. A
szó szoros értelmében „Három részre szakadt ország” sohasem volt, mert a török hódoltságot nem
önálló terület. Ezt az időközt nevezik a „Török
háborúk” korának.
Erdély első fejedelme (helyesebben vajdája) – bár ő maga nem volt erdélyi – Szapolyai
János (1487 – 1540) volt, aki családi nevét a Pozsega vármegyei Zápolya (akkor Magyarországon, Trianon után Horvátországban) falutól nyerte. Később, a török hódoltság alatt ez a falu egészen elpusztult. 1510-től 1538-ig volt először Erdély vajdája, Mohács után királlyá választják,
amint Habsburg Ferdinándot is, de kettejük harcával telik el János egész élte, mígnem 1538-ban
lemond Ferdinánd javára.
Szapolyai halála után Szapolyai János özvegyét, Jagelló Izabellát bízta meg I. Szulejmán
szultán a keleti országrész és Erdély kormányzásával, kiskorú fia nevében. Izabella nem volt er-

délyi fejedelem.
Izabella királyné helytartója, de az országrész tulajdonképpeni vezetője Fráter György
(1482 – 1551) volt, akit aztán I. Ferdinánd parancsára kivégeznek.
Így veszi át Erdélyt 1551-től a Habsburg
I. Ferdinánd magyar király, aki Dobó Istvánt
nevezte ki az erdélyi vajdaságra, aki 1553 és 1556
között vezette Erdély vajdaságát.
1556-ban az erdélyi országgyűlés visszatér a Szapolyai csalás hűségére és 1559-ben megválasztották magyar királynak II. (Szapolyai)
Jánost (1540 – 1571), de koronázására nem került
sor. Ő tekinthető az első erdélyi fejedelemnek,
mivel az 1570-ben, a Miksa magyar király és János Zsigmond kötött szerződés alapján létre jön
az Erdélyi Fejedelemség.
1571-től még csak, mint vajda, de 1576tól, mint fejedelem veszi át a hatalmat Somlyai
Báthory István (1533 – 1586) egészen haláláig.
Báthory István 1510-ben budai várnagy, rövid idő
múlva az ország alsó részeinek főkapitánya volt, s
mint ilyen, 1514-ben őt küldték ki a fellázadt parasztok ellen (a Dózsa György vezette parasztháború). De ezek elől kénytelen volt Temesvárra
menekülni. 1575-ben kiűzték Erdélyből, de Zsigmond Ágost lengyel király halála után a lengyel
rendek őt választották királyuknak, s mihelyt ez
tudomására jutott, 1576 január 28-án Medgyesre
országgyűlést hívott egybe, ahol utódjául Kristóf
testvérét ajánlotta, akit a rendek el is fogadtak.
Több vád után eltávolították, majd visszahelyezték hivatalába. Lengyel királysági idejére 1576tól bátyja, Báthory Kristóf (1530 – 1581) a helytartója. Báthory István érdemét méltatva, Fadrusz
János a kolozsvári Mátyás szoborcsoport talapza-

tán, jobb oldalt helyezte el alakját, másik három
fontos történelmi személyiség (balról Magyar
Balázs és Kinizsi Pál, jobbról ő és Szapolyai
István) mellett.
Utána következett Báthory Zsigmond, az
egyik legvitatottabb erdélyi fejedelem, Báthory
Kristóf fia (1572 – 1613), akit apja még életében
emelt Erdély fejedelmi székébe 1588-tól haláláig.
Felesége a Habsburg Mária Krisztierna volt és
uralkodásának idejére esik az úgynevezett 15
éves háború. Ez azért történt, mert többnyire az
idegen Carillo Alfonz tanácsát követve, a törökökkel való jó viszonyt megszüntette és a keresztényekhez csatlakozott. Emiatt, a tordai országgyűlésen követelték Báthorynak az ország hűségére újból való felesketését, de ez nem jelent meg,
válaszul inkább mindazokat, akik ellenzéki állást
foglaltak, elfogatta és kivégeztette. Ugyanez évben Szinán nagyvezér a Gyurgyevói csatánál Báthory csapatát szétverte. Báthory Zsigmond több
alkalommal mondott le, így 1594-ben, 1598-ban
és 1599-ben. Miután Báthory András foglalta el
az erdélyi fejedelemséget, Zsigmond Csehországba vonult, itt is halt meg egy ottani kisvárosban 1613-ban.
A 15 éves háború és az erdélyi belpolitikai
zavarok miatt az önálló és erős fejedelmi hatalom
megrendült, így egy ideig Erdélyt Habsburg biztosok irányították. Ezek közül kiemelhető Giorgio Basta, akinek a hatalmát az országgyűlés
1602 és 1604 között, kényszerből többször is
megerősítette.
1599 és 1600 között II. Mihály havasalföldi vajda volt I. (Habsburg) Rudolf helytartója.
Rövid ideig, mindössze 3 hónapig (1603
április 15-től haláláig) volt Erdélynek az egyetlen

székely fejedelme, a siménfalvi Székely Mózes
személyében (1553 – 1603), Báthory István fejedelem testőrségének parancsnoka, Udvarhelyszék bírája, több alkalommal a fejedelemség hadseregének parancsnoka, Bethlen Gábor barátja.
A tizenöt éves háború és az általa vezetett
felkelés sikeres lezárása után, 1605 februárjától
az 1606 decemberében beállt haláláig Erdély
fejedelme a kismarjai Bocskai István volt (1557 –
1606), akit 1605-ben még Magyarország fejedelmének is megválasztottak, amiről azonban utóbb
lemondott.
Utána következett 1607-től haláláig a felsővadászi Rákóczi Zsigmond (1544 – 1608).
1608 és 1613 között a somlyai Báthory
Gábor (1589 – 1613) volt Erdély fejedelme.
Aztán a „nagyfejedelem”, iktári Bethlen
Gábor (1580 – 1629) következett, 1613-tól haláláig. 1620-ban megválasztották magyar királynak is, de nem koronáztatta meg magát. (Itt megjegyzendő, hogy a magyar történelemben két különböző előnevű és eredetű, kiváló fontosságú
történelmi szerepű Bethlen család létezik,
amelyeket sokáig közös eredetűnek tartották, de
amely közös eredetet nem sikerült kimutatni: az
egyik a Becse-Gergely nemzetségből veszi eredetét, másik az Iktári Bethlen család, innen ered a
„nagyfejedelem”).
Halála után özvegye, Brandenburgi Katalin
(1604 – 1649) vezette Erdélyt, 1629-töl 1630
szeptemberéig. Ekkor Bethlen Gábor öccse,
Bethlen István (1582 – 1648) lett a kormányzó,
aki Brandenburgi Katalin alatt is a tulajdonképpeni kormányzó volt.
1630 December 1.-től az 1648 október
11-én beállt haláláig Erdély fejedelme a felsővadászi I. Rákóczi György lett (1593 – 1648), aki a
linzi béke értelmében megkapta a római birodal-

mi hercegi címet.
Ekkor előbbi fia, a felsővadászi II. Rákóczi György (1621 – 1660) lett Erdély fejedelme
1657-ig. 1664-ben megkapta az örökös magyar
grófságot, 1666-ban pedig a sáros vármegyei örökös főispánságot.
Utánuk, gyors egymásutánban következtek a kisrédei Rhédey Ferenc (1610 – 1667) aki
1657 novemberétől 1658 januárjáig volt fejedelem, aztán 1660-ig a nagybarcsai Barcsay Ákos
(1619 – 1661), majd a gyerőmonostori Kemény
János (1607 – 1662).
Ezek után következett az Erdély leghoszszabb ideig tartó fejedelemsége, az apanagyfalvi
Apafi Mihály személyében (1631 – 1690), akit a
Marosvásárhely melletti Libáncs falu rétén 1661
szeptember 14-én tartott tábori országgyűlés választott meg fejedelemmé. Nem törvényes, szabad választással, hanem a török seregek vezére,
Ali Pasa kívánságára, aki Apafit az ebesfalvi (ma
Erzsébetváros) kastélyából hívatta, és akinek a 29
éves uralkodása után, Fogaras várában beállt halálával 1690 április 15-én lezárult Erdély önálló
államiságának korszaka. Apafi Mihály fejedelemmé választása megtörtént ugyan, de beiktatására nem került sor. Halála után az erdélyi fejedelemség korából a legszebb síremlék díszítette síremlékét, amely jelenleg a Nemzeti Múzeum lépcsőházában van felállítva, ahová 1902-ben került
Almakerékről, az Apafiak sírkápolnájából.
Az adott helyzetben a késmárki Thököly
Imre (1657 – 1705) lett Erdély vezetője egy hónapra, 1690 szeptember 22-től október 25-ig. Ő a
bujdosók vezéreként előbb Felső-Magyarországon hozott létre vazallusállamot a Habsburgok
abszolutista törekvései ellen harcolva 1682 és
1685 között, ahol az elégedetlenek hozzá
csatlakoztak, számuk elérte a 15.000-et. De Lipót

felfüggesztette az alkotmányt és Ampringen János Gáspárt nevezte ki teljhatalmú kormányzóvá.
Így lett az alig 21 éves Thököly Imre Erdély fejedelme. Azonban segítséget nem kapott a töröktől, így a császáriakkal együtt Thökölyt leverték,
Váradon vasra verték és úgy vitték Belgrádba.
1686-ban a szultán szabadon bocsátotta, adott neki egy 9.000 emberből álló sereget is, de a továbbiakban Thököly nem talált támogatásra, emellett
a törökök annyira bizalmatlanok lettek vele
szemben, hogy 1687-ben ismét elfogták és Konstantinápolyba vitték. Apafi halála után nevezték
ki Erdély fejedelmévé. Több sikertelen harc után
Thökölyt száműzték nejével, Zrínyi Ilonával
együtt Konstantinápoly Galata nevű kisvárosába,
itt is halt meg, de még megérte mostoha fiának, II.
Rákóczi Ferencnek a felkelését.
Thököly után Erdély kormányzását a
bethleni Bethlen Miklós (1642 – 1716) veszi át,
Erdélyi fejedelmi címmel, ugyanis ő éri el okos
diplomáciával Bécsben a „Diploma Leopoldinum” megfogalmazását. Ez a Habsburg-birodalmon belül adta Erdélynek a legnagyobb szabadságot, továbbra is önálló tartományként kezelve,
élén császári főkormányzóval. Bethlent Erdély
kancellárjává nevezték ki.
A törökök kiűzésére indított háború során
Erdély is a Habsburgok uralma alá került, amit a
már említett Diploma Leopoldinum szentesített.
A Habsburg uralkodók felvették az erdélyi fejedelem (1765-től nagyfejedelmi) címet is, és Erdélyt továbbra is önálló tartományként kormányozták, élén császári főkormányzóval, egészen
az 1867-es kiegyezésig, melynek keretében megvalósult a Magyar Királyság és Erdély Uniója,
ami már az 1848-as magyar forradalom követelései között is szerepelt.

Szatmári Ferenc
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Megváltásunk útján

A nagyböjt (latinul Quadragesima) szent
idő, Jézus Krisztus negyven napos böjtölésének,
majd kínszenvedésének emlékezete. A 40 szimbolikus, szent szám az Ószövetségben, egy esemény intenzitásának teljességét jelenti: 40 napig
tartott a vízözön, 40 évig vándorolt a pusztában a
zsidó nép, Mózes 40 napig volt fönt a Sínaihegyen, és Jónás próféta 40 napos böjtöt hirdetett
Ninivében.
A nagyböjt hamvazószerda és az első
nagyböjti vasárnap közti hétköznapokból, s a következő 6 hét hétköznapjaiból áll (4 + 6x6 nap). A
nagyböjt utolsó hete a nagyhét. Liturgikus színe a
viola.
A nagyböjt ideje előkészület a Húsvét ünneplésére. Nagyböjt kezdetén, hamvazószerdán
az ószövetségi hagyomány alapján a bűnbánat és

a vezeklés jeleként, hamut szórnak a hívők a
fejére. Az előző év virágvasárnapján megszentelt
barkát – amely az élet szimbóluma –, elégetik és
ennek hamujával rajzol a pap keresztet a hívők
homlokára. A hamu az elmúlásra, a halálra emlékeztet, amelynek fényében az embernek lehetősége van belátni és megbánni a tetteit. A negyvennapos időszak a bűnbánat ideje, amely alkalmat
ad a böjtre, a lemondásra, a hitben való elmélyülésre, a megbocsátásra és a kiengesztelődésre. A
keresztény ember így készül Jézus szenvedésének, halálának és föltámadásának megünneplésére. A böjttel a hívő ember kifejezi az Isten iránti
szeretetét és az érte való áldozatvállalását. Az ez
után következő hetekben az emberek mértékletesebben éltek, a zajos mulatságokat tiltották.
Az ezt követő negyven nap a hívők számára a testi-lelki megújulás ideje. Hamvazószerda a nagyböjti időszak legelső napja, szigorú böjti
nap. Sajátosan nagyböjti szertartás a keresztúti
ájtatosság. Keresztút (latinul: via crucis, via dolorosa): Eredetileg az, az útvonal, melyen Jézus a
kereszttel kiment a Golgotára. Ma a Via Dolorosa
Jeruzsálemben. Jézus keresztútjának néhány állomását nagyon korán kővel vagy kápolnával jelölték meg. A 14. századtól a ferencesek által vezetett zarándokok vagy ugyanezt az útvonalat,
vagy a Praetorium–Szentsír közti 14 emlékhelyet
járták keresztútként; utóbbit először az angliai
William Wey nevezte stációnak, állomásnak. A
mai keresztúti ájtatosságok helye, templomokban
vagy szabad téren fölállított stációknál van. A
jelenlegi 14 stációs keresztút világméretű elterjedése Porto Maurizio-i Szent Lénárdhoz fűződik.
A nagyböjt kiemelkedő időszaka a nagyhét. Ennek első napja a virágvasárnap, amikor

szólnak a harangok, nincs hangoskodás, lármázás, mulatság, az Egyház csendben emlékezik Jézus Krisztus szenvedésére és megváltó halálára.
Az őskeresztények a nagyszombat éjszakáját virrasztással és imádkozással töltötték.
Manapság nagyszombaton este tűzszentelés, keresztvízszentelés, majd a mise következik, amely
a feltámadást ünnepli.
Jézus sírban pihenésének napja. Az egyház ott áll Jézus sírjánál, szenvedéséről és haláláról elmélkedik. Az oltár is üres, a tabernákulum
nyitott ajtaja jelzi, hogy távol van otthonától a vőlegény. Ekkor történik a nagyszombati szertartás
kezdete, hiszen nagyszombaton - a liturgia előírása szerint - a naplemente után már meg lehet
kezdeni a virrasztást, a szent éjszakát, amely Jézus feltámadására készít elő. A sötét templomban
egyedül a parázsló szén világít, s az arról vett
tűzzel a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, miközben azt imádkozza, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a Kezdet és a Vég, ő az Alfa és az
Ómega, övé az idő, és övé az örökkévalóság, övé
a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké.
Ámen.
A húsvéti gyertya fénye maga is Jézus
Krisztust jelzi, feltámadását, mely belevilágít a
templom sötétjébe, de egyúttal a lelkek sötétjébe
is. És hirdeti azt a nagy világosságot, mely az igazi élet, az örök élet. A húsvéti örömének után kezdődik az igeliturgia, mely végigvezet minket az
üdvösségtörténet nagy állomásain, eljutva az
Újszövetség küszöbéig. Ekkor ismét felhangzik a
Glória, és megszólalnak a csengők és a harangok,
felhívva Krisztus győzelmének ünneplésére. A
szentleckét követően az ünnepélyes alleluja Isten
népének ujjongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadásának evangéliumi felolvasása és a homília
után eljutunk az üdvösség forrásához. A kereszt-

kútnál Jézus szavaira emlékezve - aki nem születik vízből és Szentlélekből, nem megy be Isten
Országába - az összes szentet hívjuk segítségül a
víz megáldására. Felemelő élmény, ha valaki
ilyenkor keresztelkedik meg, de a többi hívő is
megújíthatja keresztségi fogadalmát. Ezután következik az eucharisztia liturgiája, a húsvéti
szentmise, amely most már Jézus feltámadását
ünnepli. A szentmise után, vagy másnap hajnalban kerülhet sor a körmenetre, amikor a keresztény hívek külsőleg is megmutatják örömüket, hiszen a kereszténység nem magánügy, hanem az
egész világnak szóló Örömhír. Jézus él, valóban
feltámadt, nemcsak a keresztények, hanem minden ember számára. A lelke mélyén mindenki keresztény, aki az élet igazságára, az Istenre vágyakozik, és ezt az életet Jézus Krisztus hozta el szenvedése, halála és örömteli feltámadása által.
Húsvétkor Krisztus feltámadását. A Húsvét úgynevezett mozgó ünnep, idejét a következőképpen határozták meg: "A Húsvétot egyöntetűen vasárnap kell ünnepelni, ez a vasárnap a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni
első vasárnap legyen. Ha a holdtölte vasárnapra
esik, akkor a Húsvétot a következő vasárnap kell
megtartani."
A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium
központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon,
vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig
győzelmet aratott a halálfelett. A húsvétnak megfeleltethető, időben korábbi zsidó vallási ünnep
(héber nyelven pészah) az egyiptomi fogságból
való szabadulás ünnepe volt.
Ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés

Hamvazószerdától húsvét ünnepéig tart a
nagyböjti idő. Ez Jézus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról, a keresztények
számára hitük legfontosabb történéseiről szól. Az
időszak bűnbánati idővel kezdődik, ezt nevezzük
nagyböjtnek, melynek időtartama 40 nap.

szentelt barkaágakkal körmenetet tartanak Jézus
jeruzsálemi bevonulásának emlékére. Leggyakoribb neve: a Küriaké tón baión (gör.), Dominica
palmarum (lat.): „a pálmaágak vasárnapja”, Jézus
jeruzsálemi bevonulására utal.
Azon a területeken, ahol nincs pálmafa,
használatos a virágvasárnap név. Erdélyben a legkorábban virágzó fűzfaágakra (barka) utal. Liturgiájának sajátossága a barkaszentelés, a virágvasárnapi körmenet és evangéliumként a passió, lehetőleg énekelve. Virágvasárnap az Úr Jézus
szenvedésének kezdete.
A Húsvétot közvetlenül megelőző napok
Krisztus szenvedésére és halálára történő emlékezéssel telnek.
Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora, Jézus
elárultatásának és elfogatásának napja, a szent
háromnap első napja, az olajszentelés és az Oltáriszentség alapításának ünnepe. Utolsó vacsora:
Jézus és apostolainak vacsorája a Coenaculumban (Utolsó vacsora terme) szenvedésének előestéjén, nagycsütörtökön. Az utolsó vacsora a zsidó
húsvét ünnepi vacsorája volt, melyet Jézus mint
örök főpap az első szentmisévé tett. Ezzel minden
ószövetségi előképet beteljesített, szentségi
módon bemutatta az Újszövetség áldozatát, megalapította az Eucharisztiát és apostolaira bízta
örök emlékezetül.
Nagypéntek: Az evangéliumokban Jézus
szenvedésének, halálának és temetésének napja,
a megváltó szenvedés és kereszthalál ünnepe. Jézus pere és szenvedése nagypénteken délutánig
tartott, amikor hangosan fölkiáltva kilehelte lelkét. Erre emlékezve a nap délutánján keresztutat
végeznek. Este van a „csonkamise”, mely csöndben, fény nélkül kezdődik. Nagypénteken nem

hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral
mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás
ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi. A
húsvét ünnepe akkora ünnep az egyházban, hogy
nem egy napon keresztül, hanem nyolc napon keresztül ünnepelik.

Gál István-Attila
segédelkész

Folytatódik a Szeben megyei
Konzultáció
Folyik még a Szeben megyei magyarok
véleményének kikérése. A konzultáció Medgyesen startolt és még folyamatban van. A medgyesi
magyar megkérdezetteknek köszönjük a hozzáállásukat, egy nagyon nyitott közösség részei vagyunk. A megkérdezettek közül voltak akik telefonos kérdőívezésen vettek részt és voltak akikhez az önkénteseink személyesen jutottak el. Az
elkövetkezendőkben is arra kérjük azokat akikhez az önkénteseink el fognak jutni, hogy fogadják őket bizalommal, közösen töltsék ki a kérdőívet, így elősegítve civil szervezeteink munkáját.
Miről is szól a kérdőív?
Mondd el, milyen gondokkal, problémákkal szembesülsz, és milyen megoldásokat vársz
ezekre. Oszd meg velünk, mit gondolsz a Szövet-

ségről és munkájáról, és azt is, hogy mit kellene
érted, mindannyiunkért tennie az elkövetkezőkben. Tudni szeretnénk azt is, hogy hogyan éled
meg magyarságod, mint Szeben megyei magyar,
mennyire nehéz megmaradni magyarnak vagy
mennyire fontos még ez neked.
Befolyásolnak-e vagy segítenek-e ebben
az ottani civil szervezetek? Ha igen, akkor a továbbiakban milyen elvárásaid vagy meglátásaid
vannak a helyi működő, magyar fennmaradással
és nemzeti öntudat megerősítésével foglalkozó
civil szervezetektől. Milyen rendezvényen vennél szívesen részt? Milyen problémákkal, akadályokkal találkozol a mindennapokban annak köszönönhetően, hogy magyar nemzetiségű vagy,
ez mikor válik hasznodra? Ugyanakkor vizsgálni
szeretnénk az életkörülményeket, kultúra iránti

igényeket, és azt, hogy mennyire foglalkoztat Téged a magyar vonatkozással bíró politikai kérdések köre.
A Szeben megyei magyar civil szervezetek hozzájárulnak és segítik a magyar nemzeti
öntudat megőrzését és fejlődését a magyar kissebbség körében.
Segíts te is!
Ahhoz, hogy minél több magyar emberhez eljussunk és meghallgassuk véleményét, elvárásait, a
Te segítségedre is szükség van.

Balázs Botond

MEDGYES
Szebeni út, 174 A szám
Tel. 0269 838 241
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e-mail:
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