
„Aki gondolkodik, kérdez, alkot, az műveivel, munká-
jával népét, nemzetét szolgálja” – jelentette ki Áder 
János köztársasági elnök a március 15-i nemzeti ünnep 
alkalmából elmondott beszédében pénteken az Ország-
házban, mielőtt átadta a magyar állami kitüntetéseket. 
Áder János Kossuth-díjat adományozott mások mellett 
Ferenczes István költő, szerkesztő, Selmeczi György 
zeneszerző, Kálmándy Mihály operaénekes, valamint 
Tamás Menyhért költő, író részére. Az államfő elmond-
ta, a díjazottak teljesítménye, sikeres életpályája, 
eredményei iránytű mindannyiunk számára. Ferenczes 
István József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas költő, 
szerkesztő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
az erdélyi líra hagyományait posztmodern életérzéssel 
ötvöző, egyedülálló költői életműve, a székelyföldi 

magyar irodalmi életben betöltött jelentős szerepe, 
szerkesztői és irodalomszervezői tevékenysége elisme-
réseként kapta a Kossuth-díjat. Ferenczes István 1945. 
január 1-jén született Csíkpálfalván. A kortárs erdélyi 
magyar irodalom meghatározó képviselője, líráját a 
pazar nyelv, a látomásos képiség, az erdélyi és a csángó 
népköltészet felhasználása, a dalszerűség jellemzi. 
Gyermekeknek szóló verseiből több kötete is megje-
lent (Mikor Csíkban járt a török, Indián a Hargitán, A 
pepita hangya, Tündérkert virágai). Ordasok tépte tájon 
címmel riportnovelláiból adott közre válogatást, Székely 
tántorgó című kötetében esszéket, tárcákat, vallomá-
sokat publikált. Legutóbbi kötete, riport-dokumentum 
memoárja Veszedelmekről álmodom címmel 2018-ban 
látott napvilágot. 

Kossuth-díjas Ferenczes István

Az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc kitörésére 
emlékezett Székelyföld 
magyarsága
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Amikor egy ütemre dobban a szívünk
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésére emlékeztünk
• Az 1848–49-es 
forradalom és sza-
badságharc kitöré-
sére emlékezett a 
világ magyarsága: 
1848. március 15-én 
robbant ki Pesten az 
ifjúság által vezetett 
forradalom. Pénteken 
szinte valamennyi 
székelyföldi települé-
sen tartottak ünnepi 
programokat. Néhol 
vasárnapra időzítet-
ték a megemlékezést.

Több ezren ünnepeltek és 
emlékeztek a hősökre a Ká-
szonok és a Csíki-medence 

közötti Nyergestetőn. Az 1848–49-
es szabadságharc utolsó székely-
földi csatájának helyszínén tartott 
megemlékezésen a felszólalók azt 
hangoztatták: az erdélyi magyar-
ságnak továbbra is küzdenie kell 
jogaiért, és ki kell tartania hagyo-
mányos értékei mellett. 

Felemelő ünneplést kívánt 
a miniszterelnök

Az eseményen Magyarország Csík-
szeredai Főkonzulátusának első 
konzulja, Farkas Balázs felolvasta 
Orbán Viktor miniszterelnök hatá-
ron túli magyarságnak írt március 
15-ei üzenetét. Magyarország mi-
niszterelnöke felemelő ünneplést 
kívánt minden magyar honfi tár-
sának, illetve emlékeztetett, hogy 
1848. március 15-e a szabadság, a 
nemzeti függetlenség és az összetar-
tozás szimbóluma. „Éljünk bárhol is 
a világon, ezen a napon egy ütemre 
dobban a szívünk, kokárdát tűzünk 
a kabátunkra, s együtt ünnepeljük 
a márciusi ifj akat. Emlékezünk a 
hősökre, akik bátran vallották, és 

a szabadságharc csatamezőin is 
bizonyították, hogy a haza minden 
előtt. 171 évvel ezelőtt ez a négy rö-
vid szó magyar emberek millióinak 
sorsát fordította meg, és azóta is ar-
ra tanít minket, hogy egyedül akkor 
győzhetünk, ha büszkén vállaljuk 
nyelvünket, kultúránkat és nemzeti 
jelképeinket” – hangzott el Orbán 
Viktor üzenetében.

A Nyergestetőn Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke 
is felszólalt. Szerinte nem ünnepel-
hetünk nosztalgikusan, elmerengve 
az egykori szép időkön, a forrada-
lom szelleméhez ugyanis csak akkor 
vagyunk igazán hűek, ha szembe-
nézünk a mai kor kihívásaival.

Öröm az ünnepi készülődés

A forradalom és szabadságharc 
171. évfordulóját méltóképpen ün-
nepelték meg a csíkszeredaiak 
is. Pénteken délután a Vár téren 
volt a központi rendezvény, ahol 
elsőként Tóth László, Magyarország 
csíkszeredai főkonzulja szólalt fel. 
„Felemelő és megtisztelő, megható 

érzés számomra itt Csíkszeredában, 
Székelyföldön, itthon ünnepelni, 
emlékezni arra a nevezetes tavasz-
ra, 1848 márciusára, a márciusi 
ifj akra, a pesti forradalomra” – osz-
totta meg a főkonzul. Ráduly Róbert 
Kálmán, Csíkszereda polgármestere 
kijelentette, öröm számára a nem-
zeti ünnepre való felkészülés, öröm 
számára látni, ahogy a gyerekek is 
ezt teszik kokárdák, párták és játé-
kok készítésével, versek, dalok meg-
tanulásával. „Jó látni ezt a szívből 
jövő, gyermekesen naiv, teljes töl-
tetű nemzeti érzést tekintetükben. 
Ahogy növekszünk, miért, hogyan 
és mi módon kopik ez az érzés, vagy 
kopik-e egyáltalán belőlünk?” – ve-
tette fel a polgármester.

Magyar szabadság, 
légy üdvözölve

Több ezer ember gyűlt össze pén-
teken a székelyudvarhelyi Márton 
Áron téren is, hogy együtt ünnepel-
jenek. A felszólalók a nemzeti ösz-
szefogás fontosságát, a szimbólum-
használat, az autonómiatörekvések 

és egyéb kisebbségi jogok melletti 
kiállást hangsúlyozták. „Magyar 
szabadság, légy üdvözölve születé-
sed napján” – kezdett ünnepi beszé-
débe Gálfi  Árpád székelyudvarhelyi 
polgármester. Kijelentette, az össze-
gyűlt tömeget látva úgy tűnik, hogy 
egy akarata ellenére kisebbségben 
élő közösség akkor tud leginkább 
összefogni, amikor veszélyben érzi 
alapvető jogait és szabadságát. Az 
„illetékeseknek” azt üzente, hogy 
bár a forradalom kirobbanása óta 
lassan két évszázad telt el, ez idő 
alatt a magyarság szabadság iránti 
vágya egy cseppet sem lankadt. 

„Március 15-én olyan napra 
emlékezünk, amikor a nemzet 
egységesen állt ki önmagáért, és 
bebizonyította, hogy párját ritkító 
módon képes összefogni a hazá-
ért” – fogalmazott Németh Szilárd, 
a magyar Honvédelmi Minisztérium 
parlamenti államtitkára, a Fidesz 
alelnöke, majd felelevenítette a sza-
badságharc körülményeit. Hangsú-
lyozta, ma is ragaszkodnunk kell 
jogainkhoz, szabadságunkhoz, 
anyanyelvünkhöz, kivívott érté-
keinkhez, nemzeti jelképeinkhez, 
történelmi zászlóinkhoz, keresztény 
hitünkhöz és kultúránkhoz.

Időszerű-e ma a tizenkét pont?

Időszerű-e ma a tizenkét pont? Ve-
tődött fel a kérdés a gyergyószent-
miklósi március 15-ei ünnepségen. 
Több közülük mindenképpen az, 
és a szabadság, egyenlőség ideája 
sem teljesül abban az értelemben, 
ahogyan a március ifj ak megfogal-
mazták, és ahogy ma értelmezzük – 
adtak választ a felszólalók. Mintegy 
kétszázötven gyergyószentmiklósi 
vett részt a megemlékezésen, mi-
után a Szent Miklós-templomban 

megtartott ünnepi szentmiséről 
levonultak a Petőfi -szoborhoz. A 
felszólalások sorát Nagy Zoltán 
polgármester nyitotta. „Ma új Pe-
tőfi kre van szükség, akik éppúgy 
tudják kérni azokat a követeléseket, 
amelyeket 1848 márciusában meg-
fogalmaztak” – jelentette ki a pol-
gármester. Majd sorolta: kérni kell 
a törvény előtti egyenlőséget, hogy 
honfi társainkat ne börtönözhessék 
be mondvacsinált vádakkal pusz-
tán azért, mert veszélyesnek tartják 
a kiállásukat, vállalt véleményüket, 
nemzeti öntudatukat. Így folytatta: 
felelős minisztérium kell, amely-
nek minden polgár egészségügyi 
ellátása, oktatása, jóléte egyformán 
fontos, így az országban élő ki-
sebbségek oktatása is. Hozzátette, 
szükség van a közös teherviselésre, 
amikor a nagyok nem nyomják el a 
kisebbet, ahol nincs akadályozva a 
kisebb települések fejlődése.

Ifjak ünnepe

Szűkösnek bizonyult Marosvásár-
helyen a Petőfi  Sándor-szobor előtti 
tér a Kossuth Lajos és Arany János 
utcák találkozásánál lévő kis park-
ban, olyan sokan gyűltek össze, 
hogy a magyar forradalom és sza-
badságharc hőseit ünnepeljék. Bár 
a szervező az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács Maros megyei szerveze-
te volt, a teret átadta az ifj úságnak: 
gimnazisták, általános iskolai diá-
kok és egyetemi hallgatók idézték 
fel a márciusi ifj ak szellemét vers-
ben, énekben, zenében és táncban.
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