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Évtizedek magyar krónikása
Csíkszeredában tartott előadást Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke
• Több évtized esemé-
nyeiből sztorizgatott 
Lezsák Sándor József 
Attila-díjas költő, tanár, 
a Magyar Országgyűlés 
alelnöke péntek este 
Csíkszeredában a Hon-
foglalás előttől az Euró-
pai Unió utánig előadás-
sorozat keretében. 

ISZLAI KATALIN

A Magyar Demokrata Fórum 
egyik alapítója 30 éve sza-
badon című előadásában 

fel elevenítette a magyar rendszer-
váltás fontosabb mozzanatait, be-
szélt erdélyi kapcsolatairól és az 
1989-es romániai forradalomról, 
illetve napjaink kihívásaira is kitért.

Lezsák erdélyi kapcsolatairól

Lezsák Sándort a pénteki esemény 
nyitómozzanataként Ráduly Róbert 
Kálmán csíkszeredai polgármester 
és Tóth László, Magyarország Csík-

szeredai Főkonzulátusának 
vezetője is köszöntötte, majd 
beszélgetőpartnere, Pataky 
István újságíró, lapcsaládunk 
munkatársa vette át a szót. A 

kádári Magyarországot fi rtató 
bemelegítő kérdés után a moderátor 
egykori erdélyi kapcsolatairól kérdez-
te Lezsákot. Mint az előadó elmond-
ta, hogy 1969-ben került tanárként 
Lakitelekre (ahol ma is él), 1971-ben 
pedig meg szerette volna szervezni 

a magyar ifj úsági lapok találkozóját. 
„Földesi József javaslatára kerestem 
meg az ifj ú Müller Ferenc szerkesztőt, 
és közben begyűjtöttem ifj ú munká-
sokat. Müller Ferenc javasolta, hogy 
keressem meg Gálfalvi Györgyöt 
Marosvásárhelyen, aki Marad a láz? 
című kötetében a saját nemzedékét 
szólaltatta meg. Velük találkoztam 
aztán sorban, mikor egyedül, más-
kor a feleségemmel vagy a lakiteleki 
színjátszó csoporttal, ezek voltak a 
kapcsolódási pontok. Így ismerked-
tem meg a közöttünk ülő Kossuth-dí-
jas csíkszeredai költővel, Ferenczes 
Istvánnal is – emelte ki Lezsák, majd 
a szintén jelenlévő Gergely Istvánt, a 

Csibész Alapítvány elnökét is köszön-
tötte, akivel elmondása szerint szin-
tén hosszú ideje ápolnak barátságot.

A továbbiakban egy igencsak érde-
kes történetet mesélt el az előadó vá-
laszként Pataky azon kérdésére, hogy 
mikor érezte először úgy, hogy van 
esély a kommunista rendszer bukásá-
ra. Lezsák egy 1987-es lakiteleki talál-
kozót idézett fel. Mint mondta, miután 
a vendégek távoztak, úgy érezte, hogy 
a Jóisten nagy terhet tett a vállára. „Itt 
valóban házigazdának kellett lenni a 
jövőben is. Ezt követően nagyon kemé-
nyen dolgoztam. Aztán egy esztendő 
múlva eljött a második találkozó ideje, 
amelyen már több mint négyszázan 

vettek részt, és amelyen megalakult 
a Magyar Demokrata Fórum. A talál-
kozó előtti napon, szeptember 2-án 
azonban felvetődött a kérdés, hogy 
milyen postacímet adjunk meg, hiszen 
a lakitelekit mégsem lehetett odaírni, 
azt komolytalannak éreztem. Aztán 
eszembe jutott a postafi ók. Elmentem 
a postára, és mondtam, hogy szeretnék 
egy postafi ókot. A postamester rám 
nézett, mosolygott, tudta már, hogy 
miről van szó. Kitöltöttem egy űrlapot, 
odaadtam, erre azt mondja a postafő-
nök, hogy bélyegezzem le. Nem volt 
bélyegző, ahhoz hozzájutni akkoriban 
nem lehetett egykönnyen. Ott álltam, 
szédelegtem, gondoltam, holnap jön-

nek közel négyszázan, készülnek a 
szórólapok, de nincs postafi ók. Aztán 
hirtelen eszembe jutott, hogy egy volt 
tanítványommal radírgumiból készí-
tettünk bélyegzőt. Elmentem hozzá, 
szereztük egy radírgumit, kimetszet-
tük a három betűt, az MDF-et, majd 
egy falapra felragasztottuk. Utolsó 
pillanatban szaladtam vissza a pos-
tára, mondtam, hogy van bélyegző. A 
postás nézte, kicsit furcsállta, de ki-
próbáltuk, és működött. Két hét múlva 
a pártközpontból jött a hír: »ezeknek 
már bélyegzőjük is van, ez egy nagyon 
komoly szervezkedés«. Ha tudták vol-
na, hogy egy radírgumiról van szó! 
Ez volt az a pillanat, amikor éreztem, 
hogy van esély” – emlékezett vissza 
Lezsák Sándor, majd meg is mutatta a 
radírgumiból készült bélyegzőt, amely 
kézről kézre járt a közönség soraiban 
az előadás további részében.

Néhány szóban a jelenről

Az előadó előadásában számos té-
mát érintett még, közöttük az 1989-
es romániai forradalmat, amely 
kirobbanása után szervezetten, 146 
autóval utaztak Magyarországról 
Romániába. Az előadás végén a je-
lenről is szólt néhány szót a sokat 
látott politikus, mivel elmondása 
szerint a munkát sohasem lehet be-
fejezni, folyamatosan újabb és újabb 
feladatok jelennek meg. „Kilencven 
előtt ahhoz kellett bátorság, hogy az 
ember gyógyszert csempésszen, és 
lehetőleg rázza le azt, aki nyomon 
követi. Szabad Európát hallgatni bá-
torság kellett, irodalmi folyóiratokba 
megjelentetni egy-egy olyan írást, 
amelyben a sorok között kiolvasható 
a vélemény, szintén bátorság kellett. 
Ma ahhoz kell bátorság az anyaor-
szágban, hogy kormánypártiak le-
gyünk” – zárta Lezsák Sándor.

Lezsák Sándor Csíkszeredában. 
A magyarországi politikust 
Pataky István újságíró kérdezte
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A vasárnapi szentmisét követően 
a gyimesközéploki templomban 

adták át ünnepélyesen Halász Pé-
ter néprajzkutatónak az Illyés Gyula 

közművelődési életműdíjat, 
amellyel november 6-án 
tüntették ki a Nemzeti Műve-
lődési Intézet egy stratégiai 
konferenciájának keretében. 

Ezt az életműdíjat idén ala-
pították, azzal a céllal, hogy szakmai 
megbecsülésben részesítsék azokat, 
akik magas szakmai színvonalú közös-

ségépítő, értékfeltáró tevékenységet 
végeznek. Ezt az életműdíjat elsőként 
Halász Péter kapta meg, a nemzeti kul-
túráért végzett szerteágazó tevékeny-
ségéért, a moldvai magyarság hosszú 
évtizedeken át tartó kutatásáért. Bár 
ő nem lehetett jelen a konferencián, 
amelyen kitüntették, az ünnepségről 
készült videófelvételt a gyimeskö-
zéploki templomban vasárnap levetí-
tették neki, a szentmisét követő rövid 
díjátadó keretében. 

52 éven keresztül járta Moldvát

„Sokat jelent számomra ez a díj, kö-
zel tíz éve költöztem a Gyimesekbe, 

de nem szakítottam meg a kapcsola-
tot az anyaországgal. A Honismeret 
folyóiratnak máig is írok, és a szer-
kesztőségének a tagja vagyok. 52 éven 
keresztül jártam Moldvába gyűjteni, 
kutatni. Az adatok jó részét feldolgoz-
tam, amelyek hozzáférhetők könyvek, 
tanulmányok formájában, de van 
még bőven anyag, ami feldolgozásra 
vár” – osztotta meg jövőbeli terveit 
Halász Péter. Munkásságáért az elis-
merést Lezsák Sándortól, a Magyar 
Országgyűlés alelnökétől, valamint 
a díjat alapító Nemzeti Művelődési In-
tézet ügyvezetőjétől, Závogyán Mag-
dolnától vehette át. „Elfogult vagyok, 
mert nagyon jó barátom Halász Péter, 
akivel több évtizedes kapcsolat és 

küzdelem köt össze. Ahogyan a pász-
torember mondja, hogy ott a világ 
közepe, ahová leszúrja pásztorbotját, 
úgy van a világ közepe itt Gyimesben, 
ahol Halász Péter él és éli meg azt a 
közeget, amit ő hitelesen volt képes 
közvetíteni Domokos Pál Péter és má-

sok tanításai alapján” – fogalmazott 
Lezsák Sándor, aki a Népfőiskola 
Alapítvány kuratóriumának elnö-
keként a Lakitelek Népfőiskola aján-
dékcsomagját is átadta az elismert, 
80. születésnapját a napokban ün-
neplő néprajzkutatónak.

A moldvai csángókat kutatta, elismeréssel jutalmazták munkáját
• Illyés Gyula közművelődési életműdíjjal tüntették ki Ha-
lász Péter néprajzkutatót a nemzeti kultúráért végzett szer-
teágazó tevékenységéért, amelybe beletartozott a moldvai 
magyarság hosszú évtizedeken át tartó kutatása is. 

Új otthonában, Gyimesközéplokon vehette át 
az Illyés Gyula közművelődési életműdíjat Halász Péter
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