
Nyirő József 

Pünkösd 
A küzdô és szenvedô, lélekben és bizalomban 

meggyöngült, a kétségbeesés szélén álló 
milliók fenséges ünnepe, a megerôsítô 
Léleknek alászállása puha szárnyakon 

a sár fölé. Szimbólumoknak is a legszebb, való-
ságnak pedig meghálálhatatlan isteni adomány. 
Minden nagynak, minden szépnek erôforrása, 
az emberi élet leggyönyörûbb perspektíváira 
mutató hatalmas adomány.

Sohasem volt talán az embernek és az embe-
riségnek nagyobb szüksége erre a galamberôre, 
mely a legnagyobb minden erôk között.

Ha a bibliai történet egyszerû, de halhatatlan 
szavai alapján visszaképzeljük magunkat a szentlé-
lekváró apostolok – gyenge, kálvária rémségeitôl 
megrázott, de feltámadástól új életre és világ-
szemléletre feleszmélt egyszerû emberek közé –, 
úgy érezzük, hogy ott várjuk a lelki fölemelke-
désnek malasztját és a tüzes nyelvek adományát, 
mindannyian, mi szerencsétlen emberek, kiket 
természetfölötti hatalomnak kell fölemelnie, 
hogy az egész világot elborító halálos légkörben 
még néhány lélegzetet venni tudjunk.

Az éhezôkbôl, nyomorultakból, jövôtlenekbôl 
így lesznek a meggyôzôdés és a jobb világok 
apostolai, kiknek nemcsak a lelke, hanem a ron-
gyai is fénylenek. Az új hit és az új ige-születés 
mennyei pillanatai így cserélnek át minden egyes 
embert és változtatják meg a világ színét. Hinni 
és hirdetni tudjuk most már, hogy a szeretet a 
békés és alkotó munka, a lelki alapokon épülô, 

mindenkinek jót akaró kultúra természetfölötti 
méreteket öltve vallássá kell hogy legyen az egész 
világon, poklok fenekére taszítva mindazt a pusz-
títást, aljasságot és nyomort, amelyet démonoktól 
megszállott politikák loptak be évszázadokon 
keresztül Isten kertjébe. A tüzes nyelvek pedig, 
melyekrôl írva vagyon, hogy mindenki megér-
tette, a mai értelmezésben azt jelentik, hogy az 
érték, a jóság és igazság minden nyelven egy és 
ugyanazt jelenti, embereket nyelvi és faji kü-
lönbségek nem választhatnák el, mert az igazság 
és az ezen alapuló meggyôzôdés halhatatlan. 
Megalázni kisebbségi és másféle jelzôkkel, népek 
hivatásait másodrangúvá degradálni nem lehet. 
A hatalmasok és elnyomottak egyaránt át kell 
hogy lényegüljenek a pünkösdi galambszárnyak 
melegében.

A pünkösd ma minden embernek és min-
den népnek azt jelenti, hogy csak egy erô és 
egy hatalom van ezen a földön és föld fölött. 
A ma közénk szálló szép fehér galamb ereje és 
végtelen szeretete. 

Keleti Ujság, 1930. június 9.

ÁPRILY LAJOS 

A JÉZUSFARAGÓ EMBER
NYIRő JÓZSEF NOVELLÁSKÖTETE 
A könyvet a bukaresti Adeverul már hetekkel 
ezelôtt ismertette. Idestova két hónapja hallgat 
róla Erdély már-már hivatalosnak is nevezhetô 
kritikája. Jellemzô, de nem társtalan jelensége az 
erdélyiségét szívesen hangsúlyozó fi atal iroda-
lomnak, hogy bírálóit éppen az a szerzô hozta a 
legnagyobb zavarba, aki eddig jelentkezett összes 
íróinál mûvészibb és mélyebb transzszilvanizmust 
hozott magával.

Volt idô, hogy magam is tartottam tôle. 
Féltem a hatása alatt kialakulható külsôséges 
programszerûségtôl, egy „har gitás-nemerés-
rabonbános”, vadregényes regionalizmus 
fenyegetésétôl. Gyökeres költészetének tömör 
gyûjteménye ma teljes megadásra kényszerít: a 
székely népkincs az irodalom mûvészi magas-
ságába elôször Nyirô József által emelkedett.

Az erdélyi irodalom legmélyebb barázdáit – szé-
kely ekével – ô szántotta. A múlt „szóba-vermelt” 
titkait a legkomolyabb áhítattal itt ô keresi. Kis 
népe „mélység-táró bölcsességének” ô itt a legelsô 
ismerôje. „Elfeledett igric-ivadék”, aki a múltat 
„visszaérzi szavak csengésébôl, tûznek szeszélyes 
játékából, a sok földönalvásból”. Hajthatatlan ükapja 
hangjával egyszer, mintha saját magától kérdezte 
volna meg: „A felvetett virágkövületekhez van-e 
értelmed? Borultál-e a hegy szája fölé jövendôt 
lesni, jelent megtudni...? Bûvös erô tükrözôdik 
abban, s a tükör néped életét megigazolja.”

Ez a néhány mondat már megüti a húrt, melybôl 
kicseng Nyirô mûvészetének majdnem minden 
írását aláfestô hangja: a misztérium dallama. 
Ebben a dallamban van az író legnagyobb ereje, 
s az elbeszélés útfelére lökve kallódnék el az a 
motívuma, melyet e misztikus áram sodrába 

nem tudna beilleszteni. Pályadíj-nyertes elbe-
szélésében, a polémia-szerzô Rapsóné rózsájában 
nem adhatott az uralkodó felfogásnak megfelelô 
„történeti novellát”, mert a história partokkal 
kötött folyójáról ezt a témát is a misztérium ba-
bona-ködös tengerére hajózta ki a titokzatosság 
irányában szinte túlságosan kifejlett képzelôereje.

Belsô élményeinek lírai fe szültségû kivetíté-
se, idegenkedése az epikus elôadás kihasznált 
formáitól s nyelvi mûvészetének tömör homá-
lya elsô olvasóit joggal emlékeztették az Ady 
sablon-romboló forradalmára. Az osztályozni 
akaró esztétikus érthetô meghökkenéssel áll meg 
e szokatlan „elbeszélések epikumot túlharsogó 
lírai és drámai dübörgéseinek hallatára”. Ez 
a mûvészet egyetlen mûfajjal rokonítható: a 
ködbôl és rejtelembôl táplálkozó székely bal-
ladával. Tragikus alakjai: a „vérlátó legény”, 
a nyomorék havasi csordás, „az erdôkkel élô, 
tûzzel pihenô, minden sziklazuggal cimboráló 
nagyszerû bolondok” – tipikus ballada – hôsei 
egy eddig feltáratlan ballada-birodalomnak. S az 
Ádámok, Áronok, Mózesek és Énokok biblikus-
székely nevekkel súlyosbított alakjai felett olykor 
a Rapsóné-vára komor sziklájaként emelkedik 
ki a Nyirô népének sorsa „a létnek dermesztôen 
fenséges küszködésében”.

Valahogy így van: ha a hôsköl temény a modern 
regényben folytathatta életét, a székely ballada 
Nyirô mûvészetében találta meg a továbbélés 
formáit csodálatos lélekvándorlással. S ez az 
atavisztikus mûvészet néha nem elégszik meg 
a prózai ritmus régivé rekonstruált „paripa-ro-
bogásával”, s a ballada-nyelv itt-ott kölcsönkért 
„bélagyöngyeivel” és „fodorfellegeivel”. Gyakran 

megtörténik, hogy a kötött és kötetlen forma 
bizonytalankodni kezdô hátáráról hirtelen 
átcsap a ballada hangulatát megidézô ódon 
alexandrinusba. „Avar közt a holló holtat ne 
keressen...” „Mikor fájt az élet, meg sem vi-
gasztaltak...” „Bolond Igric mondta: két erôs 
karomnak melegében viszlek...”

Nehezen érthetôségének egyik titka mûvészetének 
e modern balladai tulajdonságaiban gyökere-
dzik. Buzgó leleménybôsége és ritka pazarságú 
képzelôereje, párosulva egy villámgyorsan selejtezô 
tehetséggel, mely csak a legjellemzôbb és legtö-
mörebb színt hagyja meg a kifejezés szolgálatában, 
csak fokozzák nehezen érthetôségét abban az 
olvasóban, aki a székely szólás fordulatosságát, 
kitaláltató furfangját s folklór-vonatkozásait 
sem ismeri.

Nyelvezete maga a zengô magyar népköltészet. 
Amit ezen a téren hozott, mûvészi magasságba 
emelve külön kincs az erdélyi magyar irodalom-
ban. A szólások, néphitek, szokások és babonák 
tiszta mûvészet keretébe minden tudákosság 
nélkül foglalt folklór-anyaga ebbôl a szempont-
ból külön tanulmányt érdemelne. Az elôadás 
tömörségét élvezô fi gyelmet csak néha bántja 
meg egy-egy hidegen kommentáló mondat: „Az 
állati ösztönnek ilyen megnyilatkozása nem ritka 
a havason…” „Ilyen borzadályokra hajlamosak 
a gyenge idegzetû nôk.” (Nem ide tartozik, de 
a Csudálókô Széchenyi-szójátéka szintén elma-
radhatott volna.)

S e kôballadák, vízballadák, erdôballadák és 
vérballadák komor vizeibôl és kozmikus öleléssel 
átfogott rejtelmeibôl néha bájos szigetek buk-
kannak elô. Pünkösti-rózsás székely hajnalok 

és harmatos üdeségû csillagos éjszakák fi nom 
hangulatrajza csal be a tragikum viharos ege 
alól a népdal patakos, csilingelô forrásvidékeire. 
A „villámderes fekete paripák” nyerítése után a 
bogár, a méh, a fi ókás fecskefészek s a furulya 
(a furulyával kitoldott orrú kecskepásztor) halk 
muzsikája veszi át a szót, ékesszólással bizonyítva, 
hogy Nyirô a bárányfelleges bájnak is éppen olyan 
mestere tud lenni, mint a zivataros fenségnek.

A kihegyezett befejezéseket ilyenkor sem ismeri. 
Fokozott, de poentírozatlan súllyal – sokszor 
mesterkézzel – állítja meg mondanivalóit (Bosszú, 
Értelek virág, Vízbetemetkezés).

Azt mondják, regényen dolgozik. A monu-
mentális erdélyi regényt sokan tôle várják. Az 
itt elmondottakból egyáltalában nem követke-
zik, hogy a ballada-költônek a hôsköltemény 
is sikerülni fog.

Nyirô József regionálista mûvész. Csupa tra-
díció és csupa modernség. Ér is meg Óceán is. 
Székely falu és világhorizont.

Hallom a hangját. A beszédhangját hallom: 
ezt mondja komoly léleksúlyokat takaró tréfás 
hetykeséggel:

– Angolul tanulok, kimegyek Amerikába. Még 
tíz munkás év van hátra az életembôl. Laphoz 
megyek, vagy tanítóskodom: latin okleveleket 
fordítok, vagy testi munkát végzek. Erôs vagyok, 
amott azt a fát puszta kézzel ki tudnám dönteni.

A székely erô mosolyog az arcán. A mosoly 
mögött csendes bújócskát játszik a székely tragikum.

Ellenzék, 1924. június 30.

Nyirô József, 1930-as évek (Kováts fényképészet, Székelyudvarhely)

pünkösdi
különkiadás

ingyenes

A SZÉKELY APOSTOL HAZATÉR  |  2012. MÁJUS 27.

„Istenem, mégis milyen fenséges és szép dolog 
magyarnak lenni és népem igaz lelkének 
reve lációjában részesülni, megismerni 
a nagy titkot, ami ezt a nemzetet több 
mint ezer éve fenntartja…”  
(Nyirô József, 1953)
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Nyirô József a két 
világégés közötti 
erdélyi magyar 
irodalom markáns 

egyénisége, igen jelentôs alkotó-
ja, legnépszerûbb prózaíróinak 
egyike, a székelység és az erdélyi 
magyarság hivatott szószólója. 
Szépíró, újságíró és lapszerkesztô. 
A II. bécsi döntést követôen 
budapesti lakos, 1942 februárjától 
országgyûlési képviselô a magyar 
parlamentben, az alsóházban. 
1945-tôl haláláig a hontalanok 
útját járó bujdosó, a nemzeti 
emigráció közéleti feladato-
kat vállaló literátora. Itthon, a 
Kárpát-medencében a pártos 
mûvelôdéspolitika szûkkeblûsége 
következtében évtizedeken át 
nem jelenhettek meg könyvei, 
és egyre késett gazdag irodalmi 
munkásságának tárgyilagos és 
értékközpontú méltatása. 1990-tôl 
napjainkig közel teljes életmûve 
végre itthon, Magyarorszá-
gon is közkinccsé válhatott a 
Csokonai, a Szukits és fôleg a 
Kairosz Kiadó áldozatvállalásának 
köszönhetôen. Eljött az ideje, 
hogy kimondjuk: Nyirô József 
életmûvének, kincses irodalmi 
hagyatékának minden értéke a 
Magyar Örökség szerves része.

Nyirô Józsefet, a Kolozs 
megyei Kide község plébáno-
sát a háború embertelensége 
és az ezeréves Magyarország 
feldarabolása kiábrándítja. 1919 
októberében kilép a rendbôl 
és megnôsül, feleségül veszi 
Bedô Ilonát. Már kispapként 
is publikált, de csak Trianon után 
robban be az irodalmi életbe, 
ekkor több alkalommal is ô az 
erdélyi irodalmi folyóiratok és 
napilapok novellapályázatainak 
az elsô helyezettje. Így 1920-ban 
Értelek, virág címû, a békedik-
tátumok önkényességét bíráló 
elbeszélésével a Keleti Ujság és a 
Napkelet pályázatának nyertese. 
1921-tôl a kolozsvári Keleti Ujság 
belsô munkatárává válik, majd 
1925-tôl az Országos Magyar 
Párt egymást váltó napilapjai-
nak újságírója (Újság, 1927-tôl 
Keleti Ujság).

A székely író szerepet vállal 
az erdélyi irodalmi élet szerve-
zésében. 1921-ben Kós Károly 
és elvbarátai társaságában rész 
vesz a Kaláka irodalmi válla-
lat és könyvkiadó szövetkezet 
megállapításában. 1923-ban 
és 1924-ben Nyirô József a 

konzervatív szemléletû iro-
dalmi folyóirat, a Pásztortûz 
fôszerkesztôje. 1924-ben Kós 
Károllyal, Kádár Imrével, Ligeti 
Ernôvel, Paál Árpáddal és Zágoni 
Istvánnal megalapítja az Erdé-
lyi Szépmíves Céhet, az erdôn 
túli táj két évtizeden keresztül 
legjelentôsebb könyvkiadóját.

1924-ben a kolozsvári Minerva 
gondozásában lát napvilágot 
Nyirô József elsô elbeszélés-
kötete, a Jézusfaragó ember. 
A szerzô az ô népérôl vall, a 
Szkítiára még emlékezô, hun 
hagyományt ôrzô, küzdelmes 
történelmünk során a szülôföld 
védelmében és a magyar sza-
badságért vérét gyakorta hul-
lató székely nép büszke fi airól 
fogalmazza balladás tömörségû 
elbeszéléseit: „A székelyek emelt 
elmével járnak. Nem barom 
mellett baktató parasztok ôk, 
hanem Isten jobbjának árnyékai, 
kiknek értelme röptében táp-
lálkozik, mint a fecske.” Ritka 
tájszavakat használ, a tájnyelv 
szemléletes fordulatait alkalmaz-
za, ízes székely-magyar nyelven 
alkot. Elbeszéléseiben békésen 
megfér egymás mellett a papne-
veldében elmélyített katolikus 
hit, a panteista természetrajon-

gás és az ôsvallás emlékét ôrzô 
székely hiedelemvilág. A címadó 
elbeszélésben a háború poklait 
megjárt székely szobrász a ke-
reszthalál gyötrelmeit szenvedô, 
reményvesztett Krisztust faragja. 
A szeretetre, megbocsájtásra és 
gyöngédségre vágyó emberek 
visszariadnak a kínba torzult 
korpusztól, annak naturista, 
expresszionista ábrázolásától.

Nyirô József 1926-ban – író-
társaihoz hasonlóan – meghívót 
kap Kemény János marosvécsi 
kastélyába, ahol részt vesz a 
Helikon íróközösség meg-
alapításában. 1928-ban indul 
az erôsödô irodalmi közösség 
folyóirata, az Erdélyi Helikon. 
A székely író 1930-tól 1939-ig 
külsô munkatársa a rangos havi 
lapnak.

Az Erdélyi Szépmíves Céh 
1928 és 1939 között hét könyvet 
jelentet meg (egyik) alapítójától, 
Nyirô Józseftôl. A sibói bölény 
regényében drámai ellentét 
feszül a Habsburg Birodalom 
egységesítésének, központo-
sításának okán a magyar nyelv 
szabad használata ellen támadást 
indító II. József és az Erdély 

szabadsága érdekében és az 
anyanyelv védelmében fellépô 
idôsebb Wesselényi Miklós kö-
zött. Wesselényi a küzdelem 
gyôztese, és ez biztatást jelent 
az anyanyelvében, nemzeti 
kultúrájában, önazonosságá-
ban veszélyeztetett kisebbségi 
magyarság számára.

Isten igájában címû önélet-
rajzi regényében az írás erejé-
vel, hitelesen jeleníti meg azt 
az önemésztô, belsô küzdelmet 
– saját vívódását –, amelynek során 
a szegény sorsú fi atalember a 
továbbtanulás, az értelmiségivé 
válás akkoriban lehetséges ritka 
módozatai közül a papi hivatást 
választja, majd csalódottságában, 
meghasonlottságában, sok ví-
vódást, hosszú önmarcangolást 
követôen mégis világi pályára tér.

1933-ban, Gy. Szabó Béla 
drámai hatású fametszeteivel 
jelenik meg a Kopjafák novella-
füzére, amely prózában alkotott 
balladákból áll. Itt olvashatunk a 
halottvivô székelyrôl, aki nincs-
telenségében halott asszonyát 
vonaton szállította haza, a 
döbbent utasok szánalmával, 
a kalauz szemhunyásával. Innen 
tudjuk meg, hogy vén Szabandi 
szerettei tudtával és beleegye-
zésével a torjai büdösbarlangba 
ment meghalni, hogy családja 
élhessen, az éhes szájakba több 
falat jusson. Ugyanezt a tragédiát 
két évtizeddel késôbb Sánta Fe-
renc újra megfogalmazta Sokan 
voltunk címû elbeszélésében. A 
japán Fukazawa Hichiró hasonló 
szokást, társadalmi drámát tár 
elénk 1956-ban fogant korai 
novellájában, a Zarándokének-
ben: a szegények az öregeket 
elsegítik a hegyek közé meghalni. 
A székely író mondanivalója 
emberi és egyetemes. Nyirô 
József elsôként írta meg az 
említett világirodalmi témát.

1936-ban kerül nyomdába 
a Havasok könyve az erdélyi 
író természet ihlette novellái-
val. Nyirô József még a meg-
jelenés elôtt így nyilatkozott 
készülô könyvérôl Reményik 
Sándornak, a kisebbségi fájda-
lom költôjének: „Immár én is 
beteltem az emberrel, túl akarok 
menni rajta, valami mást akarok, 
többet, nagyobbat. Az egész 
természetet akarom beszéltetni. 
meg szeretném írni a székely 
Dzsungel-könyvet. A Hava-
sok könyvét.” Nyirô természeti 
heroizmusának világirodalmi 
elôzménye Kipling. A kötet 
egyik reprezentatív elbeszélé-
se a Naptûzgyújtás. A nyugati 
kereszténység felvétele elôtti, 
ôsi magyar hitvilág Székely-
földön még a XX. században 
is ôrzött hagyományait láttatja 
nyírfának támasztott kilencfokú 
létrájával, melyen egykoron a 
táltos hágott a magasba, hogy a 
jövô titkait kutatva kapcsolatot 
teremtsen a felsô világgal. A 

novellára Diószegi Vilmos nép-
rajzos is felfi gyelt és ismerteti a 
Sámánhit emlékei a magyar népi 
mûveltségben címû, tudományos 
igényû munkájában.

A transzszilvanizmus vagy 
erdélyiség humanizmusa, odahaza 
tartó, hûséges eszméje Erdély 
népei, emberfajtái és vallásai 
között keresi az egyensúlyt, hi-
vatkozva a tordai országgyûlés 
1568-as, Európában elôször 
megfogalmazott türelmi elvére. 
Tamási Áron munkásságában 
a népfajok közötti testvériség 
kívánalma elbeszélésében, a 
Közös kincsben fogalmazódik 
meg legmarkánsabban. Nyirô 
József Székelyek címû köteté-
ben az egyik elbeszélésben, az 
Erdélyben ugyanez a türelmi 
elv és gyakorlat vallási formában 
érvényesül. A székely faluban 
a személyében, vallásában és 
nemzetiségében azonosíthatatlan, 
ismeretlen halottat a katolikus, 
a református és az unitárius pap 
közösen búcsúztatja, a végtisz-
tességnél nincs helye a türelmet-
lenségnek. – A testvéri közösség 
vállalása a megmaradás feltétele: 
„Erdélyben a három püspök, a 
katolikus, református, unitárius 
havonként leült egymás mellé és 
szép szeretettel megtraktálták 
összes egyházi iskolai ügyeiket, a 
közös állásfoglalást sérelmeik és 
a fenyegetô veszedelmek ellen.”

Az én népem nem önéletrajz, 
hanem regény, mégis közel áll 
Nyirô József önvallomásához. 
A szerzô könyve megfogalma-
zásakor a székelységrôl vall, de 
minden bizonnyal a mi lett vol-
na gondolata is foglalkoztatja. 
Református lelkész sorsát állítja 
regénye tengelyébe, mert a pro-
testánsoknál a papi szolgálat és 
a családalapítás békésen meg-
fér egymással. Templomért és 
iskoláért folyik a küzdelem. A 
népét, vallását megtagadó hite-
hagyott magába szállva eklézsiát 
követ, hogy visszatérhessen a 
közösségbe, melybôl vétetett.

1939-ben a szerzô újabb tör-
ténelmi regénnyel jelentkezik. 
A Madéfalvi veszedelem címû 
könyve megírásával a Mária 
Terézia „felvilágosult” uralko-
dása idején, 1764-ben történt 
bestiális székelygyilkolás áldo-
zatainak állít emléket. Nyirô 

József históriai ihletettségû 
könyvei nem elszigetelt alko-
tások, hanem jól illeszkednek 
a két háború közötti idôszak 
történelmi regényei közé, Berde 
Mária, Gulácsy Irén, Gyallay 
Domokos, Kós Károly, Mak-
kai Sándor, Szántó György és 
Tabéry Géza múltunkat idézô 
könyvei között a helyük.

Nyirô József 1939 februárjában 
veszi át Szász Endrétôl a kolozs-
vári Keleti Ujság szerkesztését. 
A Keleti Ujság egy évtizeden át 
az Országos Magyar Párt lapja 
volt, de 1938 tavaszán Romá-
niában betiltották a pártokat és 
az egyesületeket. A székely író 
ténylegesen 1941 karácsonyáig 
szerkeszti a napilapot.

1940 nyarán, a II. bécsi 
döntést megelôzô várakozás 
feszültségteli hónapjaiban Nyirô 
József vezércikkeit hiába keressük 
lapjában. Nem szól, ha legjobb 
meggyôzôdése szerint, szabadon 
nem fejtheti ki véleményét. A 
jelenlét más módját választja, 
1933 óta ismert pikareszkjét 
hívja segítségül. Az Uz Bence 
folytatásokban, nemes ponyva 
formájában jelenik meg a Keleti 
Ujság mellékleteként. Mire az 
utolsó füzet elhagyja a nyomdát, 
Bécsben mindkét fél álláspont-
ját fi gyelembe véve döntenek. 
Nyirô József újult erôvel vesz 
részt Kolozsvár, Észak-Erdély 
és a Székelyföld szellemi és po-
litikai életében. Ekkor már a 
fôvároshoz, Budapesthez is köti 
a kötelesség: 1942 februárjától 
a visszatért Erdélybôl behívott 
országgyûlési képviselô a magyar 
parlamentben.

1940. október 24-én Kolozs-
váron, a Mátyás Király Diák-
otthonban magas kitüntetésben 
részesül, Horthy Miklós kor-
mányzó úr Corvin-koszorúval 
ismeri el munkásságát, emberként, 
magyarként tanúsított helytál-
lását. Az 1941-es könyvnapra 
jelenik meg új regénye, a Hal-
hatatlan élet. Két csíksomlyói 
búcsú között, 1942 pünkösdjére 
készül el Nyirô József fi lmtör-
téneti jelentôségû nagy fi lmje, 
az Emberek a havason, az író 
legszebb elbeszéléseibôl. A fi lm 
rendezôje a dél-erdélyi, Hunyad 
megyei Szôts István. Az Emberek 
a havason 1942 ôszén díjat nyer 

a Velencei Biennálén.
Nyirô József 1942. augusz-

tus 20-tól 1943. április végéig 
szerkeszti a Magyar Erô címû 
képes hetilapot. Ez az újság gya-
korta tudósít a frontról, számot 
ad honvédeink helytállásáról. 
A felelôs szerkesztô itt közzé-
tett elbeszélései 1943-ban Az 
elszántak címû novelláskötet-
ben jelennek meg. Az 1944-
es keltezésû Néma küzdelem 
az erdélyi író legkomorabb, 
legkeserûbb regénye, amelyben 
dr. Szük Ödön tudományos ku-
tatásait felhasználva jeleníti meg 
a mezôségi magyarság hullását, 
pusztulását, a Mezôség más nép 
karjába fordulását.

Nyirô József mindvégig az 
Erdélyi Párt tagjaként vesz részt 
a magyar parlament munkájában. 
1945. március 28-án Sopron-
nál, felesége és az országgyûlési 
képviselôk társaságában parla-
menti szerelvényen hagyja el az 
országot. Elôbb Bajorország, majd 
1950-tôl haláláig Spanyolország 
irodalmi munkásságának helyszí-
ne. Jézus-drámája, A Megfeszített 
1948-ban jelenik meg Passauban, 
a Bujdosó Szemle kiadásában. 
Keresztelô Szent Jánosról fo-
galmazott színmûve 1949-ben 
készül el, Waldkirchenben.

Nyirô József regénye, A zöld 
csillag és naplószerû önéletrajzi 
könyve, az Ime, az emberek! 
Madridban jelent meg, a szerzô 
kiadásában. Mindkét könyv a 
menekülttábori lét keserveirôl, 
a hontalanságról ad számot. 
A székelység írója a Mi az 
igazság erdély esetében? címû 
nemzetpolitikai tanulmányát a 
nyugati világ megnyerésére és 
jobb tájékoztatására fogalmazta. 
A pánszlávizmussal és a szovjet 
bolsevizmussal szemben erôs 
Magyarországra van szükség, 
ez a nyugati világ érdeke. 1953. 
október 16-án a Fennvalóval és 
egyházával megbékélve hunyt el 
Madridban. Neve fennmarad, 
amíg magyarok élnek a földön.

Elhangzott a Szent Margit Gim-
náziumban 2002. december 21-én, 
a posztumusz Magyar Örökség 
Díj átadása alkalmával.

Emléktábla Budapesten, a Szilágyi Erzsébet fasor 36. szám alatti 
ház falán; felavatta 2002. október 10-én dr. Mitnyan György, a 
XII. kerület polgármestere

Nyirô József mûveit a Révai 
Kiadó halinakötésben is megje-
lentette

Nyirô József Csaba fi ával 1921-ben
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Uz Bence 
hazatért
A Székely Nép rendkívüli kiadását tartja kezében az olvasó. 
A különleges alkalom, amely arra késztetett, hogy soron kívüli, 
ünnepi számmal jelentkezzünk, a székelyek nagy írójának, Nyirô 
Józsefnek végleges hazatérése a jogtalan és méltánytalan, ám a 
halálon is túlterjedô számûzetésbôl. Az író emléke iránti kegyeleti 
gesztus, végakaratának megfelelôen, szülôföldjén helyezni örök 
nyugalomra. Mi dolga, feladata egy ilyen alkalommal a székelység 
önrendelkezéséért, Székelyföld területi autonómiájáért küzdô 
Székely Nemzeti Tanácsnak a fôhajtáson túl? 

Területi autonómiát annak a közösségnek sikerül kivívnia, 
amelyben a közösségi összetartozás elég erôs ahhoz, hogy tagjai 
se jogról, se földrôl, se házról, se hazáról soha ne mondjanak le. 
Népek, országok fennmaradása függ attól, hogy belsô összetartó 
erejük, nyelvük és irodalmuk milyen megbecsülésnek örvend a 
társadalomban. Kétségtelen, hogy ôk, a székelység legnagyobb írói, 
Tamási Áron és Nyirô József voltak egyben a legjobb ismerôi a 
székely népléleknek, rajtuk keresztül ismerheti meg leghívebben a 
nagyvilág a sajátos székely észjárást, sajátos székely identitást, amely 
egyedi és mégis örökkön magyar. Az ô mûveiket olvasva, tanítva, 
beoltva népük iránt érzett felelôsségüket a jövendô nemzedékbe, 
a székelység fönnmaradásáért és létezésének egyetlen elfogadható 
és értelmes foglalatáért, a székely szabadságért cselekszünk. 

Szeretnénk, ha a Székely Nép ünnepi kiadványa meghosszab-
bítaná az újratemetéssel éledô emlékezést. Elvinné azt az ottho-
nok csendjébe, a templomokba, az iskolákba, a közmûvelôdési 
intézményekbe, és megerôsítené a mai székelyeket Uz Bence 
nagy tudományában: felülemelkedni a bajokon, csavaros ésszel, 
tréfával, szívóssággal kifogni a sorson, amikor az éppen nagyon 
mostoha. De ébresszen, ha kell, dacos haragot Madéfalva em-
lékével, a császári parancsot megtagadó elôdök példájával, ha 
új önkény akarna méltatlan, megalázó sorsot erôltetni ránk, ha 
az egy és oszthatatlan Székelyföld felszámolásával fenyegetne. 

A Magyar Országgyûlés Hivatala, jelesül az Országgyûlés 
elnöke, Kövér László nagy szolgálatot tett nekünk, székelyeknek. 
Megajándékozott a megtartó emlékezés egy rendkívüli élményével 
és egy székely nemzeti zarándokhellyel, ahol Uz Bence alussza 
örök álmát. Légvonalban tíz kilométernyire a másik, hasonló 
zarándokhelytôl, a farkaslaki templomkert cserefáitól, melyek 
alatt Ábel várja a székely feltámadást. 

Izsák Balázs

Nyirő József:

A Szent Korona győzött

Egész nap és egész éjjel nagy töme-
gek lesték a Burgból kiszivárgó 
híreket. Bécs virrasztott a beteg 
császár fölött. Délre elmúlt a 

szívszorulás és a gyötrô hidegrázás. […] 
Utolsó cselekedetét önmagához méltóan 
akarta végrehajtani. Orvosát hívatta, és 
erôsítô szereket kért, hogy a test idô elôtt 
össze ne omoljon. Papirost vett elô, és a 
tollat a tintába ütötte. Kevéssé hátradôlt, 
hogy meglazult gondolatait rendbeszedje. 
Tétovázás közben egyszerre ragyogni kezdett 
az arca. Senki sem tudja, mi ment végbe 
benne, csak nekidôlt az írásnak és írta fo-
lyékonyan, nem szünetelve, lendülettel, 
büszkén és tudatosan, hatalmas agyának 
beláthatatlan világából szülve minden 
szót, a világtörténelem egyik legnagyobb 
cselekedetét:

„...önként és saját szívünktôl indíttatva 
kegyelmesen határoztuk, hogy az ország 
politikai s igazságügyi igazgatását a jövô 
május elejétôl kezdve egészen olyan álla-
potba helyezzük vissza, melyben 1780-ban 
volt, midôn a felséges özvegy császárné s 
apostoli királyné, felejthetetlen anyánk halála 
után az ország kormányát átvettük. Miután 
ugyanis jónak láttuk a közigazgatás némely 
intézményeit, kormányunk elejétôl fogva, a 
közboldogulás elômozdítása iránti buzgalomból 
s azon reményben megváltoztatni, hogy azok 
nektek, ha majd tapasztalásból megismeritek, 
tetszeni fognak, most azonban bizonyossá 
tétettünk, hogy ti a régi igazgatási modort 
inkább akarjátok, s csak abban keresitek s 
találjátok meg boldogságtokat: nem késünk 
ebben is megfelelni kívánságtoknak...

...Ezennel kormányunk kezdetétôl fogva 
kibocsátott azon rendelvényeket is eltörül-
teknek s érvényteleneknek nyilatkoztatjuk, 
melyek közértelem szerint a törvényekkel 
ellenkezni látszanak...”

Ereje minden szóval fogyott, sietnie 
kellett. Már alig bírta a tollat tartani, mi-
kor le kellett írnia: „Kelt Bécsben, jan. 
28-án 1790-ben...” Szédület fogta el, háta 
felpúposodott, a verejték kiverte, a toll 
megbotlott, de életerejének utolsó fellán-
golásával, mielôtt a meggyötört test erôi 
elhagynák, bevégezte a királyi gesztust és 
odaírta: „József...”

Ködös, enyhe téli nap volt. A Burg osz-
loptartó óriásainak kurta szakállán meg-
ereszkedett a jégcsap, s a kôtestek szürkén 
megizzadtak. Ki- s bejártak titkolózva az 
udvari méltóságok. Katonaság vonult fel 
és hátraszorította a népet. Díszbe öltözött 
testôrök élén megjelent Pálffy Károly gróf, 
fôkancellárius, és a kis csoport átment a 
kincstartóházba, ahonnan a magyar koro-
nát, királyi pálcát, keresztes arany almát, 
a Szent István palástját és kardját ünne-
pélyesen bevitték a császár hálóházába. A 
Felség egy székbe roskadva várta. Intésére 
átnyújtották a klenódiumokat. Hosszasan 
szemlélte, az urak megrendülve nézték, de 
az uralkodó nem nyilvánította gondolatait. 
A koronát megpróbálta felemelni, mintha 
önmagát meg akarná koronázni, de a nehéz 
aranyhoz gyengék voltak viaszsárgává aszott 
kezei és visszahanyatlottak. Erre kínosan 
elmosolyodott, és intett, hogy ne az üveg 
almáriumba, hanem a régi vasládákba rakják 
és zárják be a három kulccsal. Mikor ez 
megtörtént, pillantásával intett, hogy szólni 
akar. A fôkancellár ajkához hajtotta füleit.

– Minden megtörtént Felséged parancsa 
szerint – válaszolt hangosan a fôúr. – A szent 
ereklyék megindulhatnak Magyarországra.

– Akkor induljanak! – suttogott a császár.
Három aranyos üveges hintó gördült elô. 

Mindenikbe hat ló volt fogva. Két udvari 
szolgálólegény megragadta a veres bársonnyal 
leborított ládát. Két nemes magyar testôr 
kivont karddal odaugrott, és a szép férfi test 
minden energiáját tartásukba gyûjtve, lassú 
léptekkel a grádics ajtajáig kísérte a koronát. 
Mihelyt az ajtó megnyílt, két más lovon ülô 
testôr is kardot rántott és a korona hintó-
jához rúgtatott. A belsô üléshez erôsítették 
a kincseket. Az elsô hintón Soki major és 
Dótzi testôrkapitány ültek, a másodikban 
a két koronaôr. A trombita felharsant, a 
fegyverek tisztelgésre emelkedtek, és a ha-
talmas tömeg feje megmeredt a levegôben.

A magyar Szent Korona megindult haza...
A császár az ablakból nézte, két udvari 

orvosa támogatta. Nem szólt, csak csen-
desen sírt.

A zaj elnémult, és még siketebb és még 
elviselhetetlenebb lett a csend. Bécs városa 
kísérte a magyar koronát. A császár néhá-
nyadmagával maradt. Nehezen lélegzett 
és a szíve elszorult... Még egyszer ráütött 
türelmetlenül a szék karfájára. Az urak 
térdre állottak, hogy akaratát átvegyék. 
Szaggatottan és már csak félig látó szemekkel 
rövid sóhajtás után azt mondotta a császár:

– Nem tudom, igaza van-e a költônek, 
hogy a trónról a koporsóba nehéz az át-
menet, de én nem sóhajtok a trónért... 
Csak kissé keserítettnek érzem magamat, 
hogy annyi életbajjal boldoggá oly keveset, 
hálátlanná oly sokat tettem... De hiszen ez 
a trón embereinek a sorsa...

Senki sem mert sírni, de senkinek sem 
volt ereje térdérôl felállani.

Parancsa szerint minden órában jelenteni 
kellett a Szent Korona útjának eseményeit.

Pozsonyban fél ország várta. Elôször Bat-
thyány kardinális palotája elôtt gyûléseztek, 
majd három hajó vitte át a Dunán a fôúri 
rendet. Mindenki ott volt, aki csak a koro-
na árnyékában eszi a magyar kenyeret. A 
fôasszonyságok és kisasszonyok kivetkôztek 
a najmódiból és felvették eleik tisztes öl-
tözetét. Fejeik veres vagy fekete bársony-

ból készült, arany forgóval, kócsagtollal 
és lefüggô gazdag vitézkötéssel cifrázott 
kalpagokkal ékeskedtek. Kurta setétkék 
mentéjük ráncai az arany paszománttól alig 
látszottak. Ugyanolyan szoknyáiknak aljait 
is a régi íz szerint arany paszománt kerítette. 
A zászlóaljakba sorakozott menet az ország 
határánál sátort vert. Délután három órakor 
érkezett meg az udvari hintó. Látására a 
nép felujjongott, a mozsarak durrogtak, 
a meztelen kardok kirepültek, a város ha-
rangjai zengeni kezdettek. A köpcsényi 
kastély elôtt a hintóból kifogta a tömeg a 
lovakat, s maga vonta fel a kastélyba, ahol 
a kincsrejtô ládát leemelték és a kirendelt 
szálába vitték. Zengett a dal és imádság 
egész éjjel megszûnés nélkül.

Gyôr városában még nagyobb lett az 
öröm. A bécsi kapu elôtt levô híd végén 
állott a papság nehéz díszben a püspöki 
kereszt alatt. A zászlók mindenütt lengtek, 
és zergett, pergett a dob, síp. Trombita és 
egyéb mezei fúvó muzsikaszer. A korona 
hintaját magyar nótákat pengetô hegedûsök 

követték, és közben-közben kiáltotta örömét 
a nép is, amelynek hulláma megindult az 
öreg templom felé. Hatodfél órakor már 
besötétedett, de hirtelenséggel kigyúlt a 
város az ünneplô világítástól. A rajzoló 
oskola középablakán kékes égen aranylángú 
nap ragyogott, de még szebben tündöklött 
Révay Miklós úr felírásainak értelme:

– „Napunk virradása, Egünk derülése, 
Törvényünk ereje, Hazánk újulása, Sza-
badság épsége, Nemzetünk ereje!...”

Mikor a koronát az öreg templomba 
letették az oltárra (ahol Szent László király 
koponyáját tisztelik), mindenki sírt örömé-
ben. A nép muzsikaszóval járta be a város 
uccáit. A térséges helyeken a falvakból bejött 
szûrös nép aprózta a magyar táncot. Egy 
magasra felépített állásról bort folyattak, 
és a püspök kétszáz forintot osztatott ki a 
szegények között. Az emberek, amerre a 
korona csak haladott, kiállottak az útra, 
és a leányok kendôiket dobálták a hintó 
elébe, és voltak, akik elébe akartak feküdni, 
hogy szent teher alatt végezzék életüket...

Ez volt az utolsó jelentés, melyet a beteg 
császár saját koronájáról meghallgatott. 
Lehajtotta és többet fel sem emelte fejét, 
úgy megalázta testét-lelkét a szenvedés. 
Az élesebb fülek még elkapták fájó gon-
dolatának egyetlen megjegyzését.

– Szerencsétlen nemzet, mely az élô 
élet helyett szimbólumot imád! Furcsa, 
érthetetlen nép a magyar!

Még mindig hideg, üres aranyabroncs-
nak tartotta a koronát, amely méltó vagy 
méltatlan fôre egyaránt ráborul, és bántotta 
ez a lelkes imádás, mely megfeledkezett az 
ô észtôl, gondolattól, tervektôl ragyogó 
fejérôl, mely egyszerre dísztelenné vált, és 
a halál férgei már helyüket keresik benne. 
Érezte, tudta, hogy mielôtt meghalt vol-
na, már meg is semmisült, egy egész élet 
hiábavalóságainak romjain ülve.

– Vesztettem! – suttogta önmagának, 
és fájt a gondolat. – De miért veszítettem?

Felelni azonban már nem tudott. […]

A Katolikus Magyarok Vasárnapja 1958. évi
Históriás Kalendáriumából
Nyirô József: A sibói bölény, Erdélyi Szépmíves 
Céh, Kolozsvár, 1928. Nyirô József Lövétén (Kováts fényképészet, Székelyudvarhely)

Helikonisták a harmincas években: bal odalon Nyirô József, 
középen báró Kemény János, jobb oldalon Tamási Áron
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LőRINCZ JÓZSEF 

Nyirő József emléke Kidében

Sorsomnak és szerencsémnek köszönhetôen jutottam nem-
rég Kidébe, a Kolozsvártól kb. negyven kilométerre lévô 
faluba, ahol Nyirô József 1915–1919 között római kato-
likus lelkész volt. És azután is ott élt évekig, molnárként, 

miután kilépett az egyház szolgálatából. „Nemes” Kide a Borsa 
menti településlánc végfaluja, mondhatni színmagyar település 
ma is. Amikor Nyirô Józsefet ide helyezték, hogy gondját viselje 
a katolikus közösségnek, még fi atal, tapasztalatlan volt Isten és 
az emberek szolgálatában, az itteni körülmények, viszonyok 
segítették, hogy felnôjön feladatához. Az író késôbb az Isten igá-
jában címû önéletrajzi regényében vallott az itt eltöltött évekrôl. 
Végighaladva a mai falun, megkap annak sajátos hangulata, a 
tufatéglákból épített házak, kerítések, gazdasági épületek egye-
diségükkel beivódnak emlékezetünkbe, akárcsak annak idején 
a fi atal íróéba. Ma is ott áll a katolikus templom a falu végén, a 
dombon, benn a lábas keresztelômedence, amelybôl az újszülötte-
ket szentségben részesítette, a falak még emlékeznek szavaira. Itt 
látható az a gyönyörû szószék is, amelyet Sipos Dávid, az erdélyi 
kôfaragás kidei származású neves mestere készített, és amelyet 
Nyirô hozott át ide megszûnô báboci református templomból, 
megmentve ezzel azt az elveszéstôl. Kinn a régi kápolna, a tágas, 
korszerû plébánia-villa, és az annyira fontos gazdasági épület a 

gazdálkodást nemcsak kényszerûségbôl vállaló fi atal lelkésznek. 
A templom mögött szomorú kôkereszt ôrzi az író húgának emlékét, 
aki itt hunyt el. Felirata: Nyirô Veronka 1892–1918. A település 
emlékezete ôrzi azt a papot, aki sok szeretettel és együttérzéssel 
foglalta regénybe késôbb, íróként, falujukat. A 92. szám alatti 
telken ma is áll az a ház, amelyben fi atal házasként, molnárként 
Nyirô lakott. A faluban, mondhatni, ma is igen jó a különbözô 
felekezetek közötti viszony. Így volt ez hajdan is. Az egyházi 
szolgálatból kilépett Nyirôt, akinek el kellett hagynia a plébániát, 
a segítôkész unitárius pap fogadta be saját házába. Önzetlenül 
ajánlotta, hogy csak költözzenek be, majd fi zetnek, amikor tudnak. 
Itt, a kertben még látható a hajdani Nyirô-malom malomköve 
is. Azonban a malom nem itt volt, a követ, saját bevallása szerint, 
a ház mostani gazdája mentette ide a patakból.

Ma a falu kihalóban, a Nyirô-emlékek eltûnôben. Itt éreztem 
meg igazán, be kell gyûjtenünk mindent, ami a hazatérô íróra 
vonatkozik, hogy újrateremthessük a magunk és utódaink szá-
mára Ôt, aki a székely szellemiség egyik legnagyobb szószólója 
volt. Nyirô József hamvai hazahozatalának idôpontja és húsvét 
közeledvén azt üzenem a kideieknek, és mindenkinek: higgyünk 
és örvendezzünk, hisz Krisztussal esélyt kaptunk, megadatott 
feltámadnunk.

Féja Géza

A népi katolicizmus
A magyar élet sorsfordulóinak, 
örökké nehéz tovább-gördülése-
inek mindig az irodalom volt az 
elôhírnöke, és ma is az. Érthetô 
tehát, hogy a népi katolicizmust 
egyik nagyszerû irodalmi vetü-
letén keresztül tárgyalom. Alig 
néhány hete adta ki az Erdélyi 
Szépmíves Céh Nyirô József új 
könyvét Kopjafák címen, s úgy 
vagyunk véle, hogy egy külön 
könyvet kellene írnunk róla, mely 
zsúfolt óriási értékeit a sorvadó 
magyar tudat hajszálereibe csör-
gedeztetné. Rám olyan megrázó 
hatást tesz, hogy csak részletekben 
bírom elolvasni, pedig folyton 
visszatérek hozzá, akár a Bánk 
bánhoz. Amint a Bánk bán a 
dráma keretein túl balladává 
tisztul és emelkedik, úgy Nyirô 
könyve, a novellafüzér keretein 
túl, folyton népi önvallomássá 
mélyül. Az alkotómûvész egyre 
inkább a kollektívum hangjait 
hangszereli benne, azokat a 
nagyszerû hangokat és vallo-
másokat, melyeket eléggé bo-
torul meg sem hallottunk eddig 
gôgünkben és eredendô belsô 
gyöngeségünkben. Nemcsak 
feltörekvô társadalmi rétegek 
vannak, hanem feltörekvô élmény-
tömegek, feltörekvô szellemiség 
is. Az új Erdély irodalmának az 
a legnagyobb jelentôsége, hogy 
fölszabadította ezt az élmény-
tömeget, ezt a népi szellemet, 
hangot és méltó formát adott 
néki. Ekkor láttuk, hogy ez a nép 
mennyire bévül viseli az Istent, 
hogy népi katolicizmusról, népi 

Isten-élményrôl beszélhetünk, 
mely nélkül sem az élet, sem a 
kultúra további virágzása nem 
lehetséges. Lássuk tehát Nyirô 
József népi világát!

A táj. Hozzászoktunk már 
sajnos ahhoz, hogy a regények és 
a novelláskönyvek lapjain unott, 
hevenyészve festett kulisszák 
ásítoznak a szemünk elôtt. Ám 
itt más képek fogadnak bennün-
ket, valóban egy táj jelenik meg 
elôttünk a teremtés gyôzhetetlen 
színeiben, és érezni kell, hogy 
Isten folytonosan teremti a világot, 
s örök dolga van az emberrel. 
Paradicsomi táj ez, mert a fénybe 
derülô és sötétségbe hulló, az 
örök nyugtalansággal birkózó 
emberrel szemben megôrizte 
a teremtés ôsi ártatlanságát, 
itt „tele lesz minden virággal 
és a duzzadó fák édes nedvet 
csurgatnak a madarak hátára”. 
„A füvek zöld és arany habja” 
ragyog az állatok száján. Ez a 
tiszta, nagy természetmámor 
egyre jobban Szent Ferenc-i 
életáhítattá szépül: „A hegyek 
egymáshoz hajlanak, mintha 
megcsókolnák egymást.” „A 
puszta Ôrszikla is úgy látszik 
a tetején fölnyúló ember alakú 
szirtdarabbal, mintha egy fehér 
harisnyás székely legényke verset 
mondana az Istennek.” A fák az 
égig nônek, és „ezer tavasztól 
ezer tavaszig” megtudják, hogy 
„ki az Isten”. A haldokló székely 
utolsó erôfeszítésével szánt a 
földjén, és „a füvecskék szerettek 
volna segíteni, hogy utolérje, 

de mi az: virággal ütni a hal-
dokló ember hátát! A madárkák 
is észrevették, hogy baj van, s 
ha jól emlékszem – egy korán 
ébredt pillangó is megverdeste 
a tehenek testét, de nem bírtak 
elôrehaladni.” Úgy beszél a ter-
mészet dolgairól, mintha gyer-
mekei vagy testvérei lennének: 
„A friss fû még kábult volt, és alig 
állott gyenge lábain.” Endesék 
kislánya meghal, ott fekszik a 
búza-ravatalon, s nekik tovább 
kell aratniuk: „Szótlanul vették 
tehát a sarlót és aratni kezdettek. 
Minden mozdulásnál egy-egy 
szem kipergett, mintha a kenyér 
is gyermeküket siratná. Az is 
lehet, hogy Isten sírt a kalász 
által áldott búzakönnyeket.” Va-
lami súlyos, komoly emberi ihlet 
meglelkesíti a világot, és Isten 
felé emeli. Népi mozdulat ez, egy 
néma népáhítat tudattá zúdulása. 
Vajon ki látta eddig ezt a magyar 
népet? Ki hozott eddig hírt róla? 
A magyar irodalomnak mind a 
romantikus, mind a naturalisz-
tikus és realisztikus epikájából 
kimaradt a népi alkotóerô, a 
népi teremtô ihlet világa. Az 
utóbbi idôben, részben ennek 
hatásaként, hajlandók voltunk 
egész népszemléletünket egy 
szûk realista-naturalista kalodába 
kényszeríteni. Holott a leki-
csinylett néplélekben tisztábban 
és igazabban kivilágosodott az 
Isten, mint a „felsôbb” réte-
gekben, melyek nálunk sokszor 
szomorú vallási formalizmusba és 
mechanizmusba süllyedtek. […]

Nyirô könyve több, mint 
optimizmus, mert több, mint 
hangulat, hiszen a magyar nép 
teremtô és világformáló erejének 
a tényeit, a belsô megvalósulá-
sait hozza, adja. Ama könyvek 
közé tartozik, ama ritka magyar 
könyvek közé, melyekben egy 
eredeti kultúrának nagyszerû 
kivirágzása történik. 

Az „irodalmi érték”. „Ítészeink” 
persze inkább nem nyúlnak hozzá, 
holott a legôsibb, legteljesebb 
magyar formának, a balladának 
új kristályrendszerével találkoz-
hatnának. A megrekedt magyar 
próza a ballada színeibe öltözik 
itten – a ballada keresett egy 
szabadabb, szélesebb, egyete-
mesebb formát itt a prózában. 
Ezt sem látják meg, amint egy 
egész könyv fölött elsuhannak, 
akár a múlt esztendôben Kós 
Károly csodálatos Kalotaszege 
fölött. Rettentô szellemi élet 
ez, mely a kispolgáriasság és 
az igazi fi lozopterség határainál 
vesztegel, s legfeljebb kóklerek 
álforradalmiságának hódol, de 
éppen a szellem ama csodála-
tos, csöndes de világot mozdító 
mûvét nem látja, mely olyan, 
mint a búzaszem gyôzelme a 
rög fölött. 

Csak egyetlen kérdésünk 
lehet: mikor jön már a Tisztító? 

Korunk Szava, 1933. szeptember 1.
Féja Géza, Erdély emlékezete, 
Bp., Éghajlat Könyvkiadó, 2011.

 1889-1915
Nyirô József 1889. július 28-án Homoródzsomboron született. (1905-
ben kapta a település a Székelyzsombor nevet). Édesanyja: Incze Amália, 
édesapja Nyirô Mihály, a falu elemi iskolai igazgató tanítója.
Az elemi iskolát Székelyzsomborban végzi.
1899 szeptemberétôl gimnazista a székelyudvarhelyi Római Katolikus 
Fôgimnáziumban. Édesapja 1900. június 25-én meghal. Nyirô József 
1907-ben jeles eredménnyel érettségizik.
1907-ben kezdi meg tanulmányait a gyulafehérvári teológián. 
A négyéves teológiai stúdium idején eminens tanuló.
Egyházmegyéje Bécsbe, a Pázmáneumba küldte, a császárvárosban 
végezte 1911-12-es tanévet.
1912-ben Bécsben doktorált. Latin nyelvû disszertációja magyar címe: 
A fôkegyúri jog viszonya az autonómiához.
1912-ben Fischer Colbrie Ákos püspök szenteli pappá a Pázmáneumban. 
1912-ben publikál a Katolikus Szemlében.
Elsô miséjét édesanyja falujában, a csíkmenasági templomban mondja.
1913-ban hittanári vizsgát tesz és oklevelet szerez. Kinevezik a nagy-
szebeni állami gimnázium, az evangélikus gimnázium és a fôiskolák 
hittanárává. Szeptembertôl végzi munkáját.
1913. március 15-tôl 1914. szeptember 15-ig a Nagyszebeni Katolikus 
Egyházi Tudósító felelôs szerkesztôje.
1914 szeptemberétôl Besztercén segédlelkész és hittanár.
1915 márciusában Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök kinevezi 
a Kolozs megyei Kide község plébánosává.

Nyirô József 1910-es években Bécsben

Nyirô-emlékmû Székelyzsomboron, az író szülôfalujában
(fotó: Mihály János, Lövéte)

Impresszum
Kiadja a Székely Nemzeti Tanács
520009 – Sepsiszentgyörgy, Konsza Samu utca 21.
tel/fax: +40 267 318 180, offi ce@sznt.ro; www.sznt.ro 

Felelôs kiadó: Izsák Balázs
E lapszám irodalmi szerkesztôje: Medvigy Endre

Készült a T3 Kiadó nyomdájában Sepsiszentgyörgyön, 
150 000 példányban.
Megjelenik negyedévente a Siculitas Egyesület gondozá-
sában.

Terjesztik a Székely Nemzeti Tanács széki és települési 
tanácsai.
ISSN 2247 – 9775,  ISSN-L 2247 – 9775

ujsag_OK.indd   4 5/20/12   7:55 PM
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess BlackPANTONE 575 C



5

1916-1923
1916. augusztus 27-ét, a román hadak Erdélybe való betörésének 
napját követôen Kidén ismeri meg az Alsórákosról menekült Bedô 
Ilonát, késôbbi feleségét.
1919 októberében kilép rendjébôl és 1919 novemberében Alsórákoson 
feleségül veszi Bedô Ilonát.
Kidében Fülöp Elemér unitárius lelkésztôl bérelnek házat.
Három gyermekük születik: Csaba 1920-ban, Réka 1922-ben Kidében, 
Ildikó 1924-ben Kolozsváron látja meg a napvilágot.
1920-ban, a trianoni békediktátum évében Haldoklik a székely címû 
elbeszélésével megnyeri a marosvásárhelyi Zord Idô folyóirat novel-
lapályázatát.
1920 decemberében elsô díjas a kolozsvári Keleti Ujság és a Napkelet 
pályázatán, Értelek, virág! címû elbeszélésével.
1921. január 1-jétôl a Keleti Ujság belsô munkatársa.
1922-ben Nyirô József megválik nevezetes malmától, és családjával 
átköltözik Válaszútra.
1922 ôszén Kós Károly, Nyirô József, Paál Árpád, Szentimrei Jenô 
és Zágoni István megalapítják a Kaláka Irodalmi Vállalat Betéti 
Társaságot. 
1923 ôszén Kolozsvárra költözik a Petôfi  Sándor utcába.
Nyirô József 1923-ban Rapsóné rózsája címû írásával megnyeri a 
kolozsvári Ellenzék történelmi novella pályázatát.
1923-tól a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság tagja. 
1923. március 12-én Kolozsváron az Erdélyi Irodalmi Társaság ülésén 
székfoglalót tart, A klánéta címû novelláját olvassa fel.
1923–24-ben a kolozsvári Pásztortûz fôszerkesztôje.

REMÉNYIK SÁNDOR: 

TERMÉSZET-
HEROIZMUS

Nyirő József: Havasok könyve 
alkalmából

A sajátságos szóösszeté-
telt, amit címül írtam, 
Áprily Lajos használ-
ta elôször, kifejezést 

keresett annak az esztétikai ér-
zésnek és mûvészi látásmódnak 
megjelölésére, mely elsôül az ô 
lírájában jelentkezett. A vajúdó 
transzszilván lélek elsô roppant 
életérzése ilyen „heroikus” ter-
mészetlátás, szeretet és imádat 
volt. Ennek a világirodalomban 
is, tudtommal, nem túl gyakori, 
a magyar irodalomban éppen-
séggel ritka havasi, magaslati, 
alpesi költé szetnek elsô tolmácsa, 
irodalmunk turistavezetôje Áp-
rily. Tetôn, Búcsú a Havastól, 
Az irisórai szarvas, A podságai 
forrás, Halálmadár, Havasi nap-
ló, Vihar után, Koromszem, 
Feldkirchi hangulat, Ismayer, 
Idahegyi pásztorok: csupa ha-
talmas állomásai a heroikus, 
fenséges természetkultusznak. 
Transzszilvánia a maga elsôdleges, 
földraj zi formájában is: hegyek 
világa, szinte szükségszerû tehát, 
hogy irodalmi formakeresésé-
ben a legnagyobb történelmi 
megrendü lés után a természet 
nagyszerûségét, a csúcsok po-
ézisét váltsa ki önmagából. A 
hegyek magukra eszmélnek: a 
havasok öntudata ez a „termé-
szetheroizmus”.

Mióta Áprily szájából hallottam 
ezt az összetett szót, sokat gon-
dolkoztam a szó kifejezôerején, 
jellemzô mivoltán, azon, hogy 
megfelel-e mindannak a jelen-
tésnek, mely mögé sorakozik. 
Nem találtam jobb, találóbb 
kifejezést. Jelenti ez a szemlélô 
és érzô ember emelkedett, hôsi 
színvonalát, mikor a havasokkal 
áll szemben, de jelenti azt is, 
hogy ennek az esztétikai érzés-
nek és ennek a mûvészi látás- 
és alkotásmódnak a hôse már 
nem az em ber, hanem maga a 
Havas. Nem rousseau-i termé-
szetimádat ez. A genfi  bölcs és 
nyomán annyian a természetes 
életet dicsôítették, az ember 
természetes életét, tehát csak 
a civilizációval fordultak szembe. 
Az a hang, amelyet Áprily csendít 
meg a transzszilván irodalom-
ban, egészen más mélységekbôl 
fakad, mások a gyöke rei az ô 
szemléletének. Más irodalmi 
nyomokon jár. Misztikus nyo-
mokon. Itt többrôl és egészen 
másról van szó, mint az em ber 
természetes életérôl, hiszen az 
emberi természet rossz, bûnös, 
nyomorult, önzô, állatibb az 
állaténál. Az ember, aki erre ráesz-
mélt, menekül tehát önmagától, 
saját bûneitôl, nyomorúságától, 
szenvedélyeitôl, emberi mivol-
tától, kicsinyességétôl, a „völgyi 
láztól”, a mocsarak közelébôl és 
a lapályok unalmából, mene kül 
oda, ahol mindezeket eltemetheti, 
elfeledkezhetik róluk, ahol a 
fák, füvek, virágok, vadak, ha-
lak, erdôk, sziklák, szabad vizek 
és szabad tüzek szemléletébe 
merülhet, megnyugodhatik, 
megtisztulhat, önmaga fölé 
emelkedhetik, ahol a jelenségek 
az emberi világnak és életnek csak 
árnyékai, kristályosabb formái, 
fi gyelmeztetô mementói vagy 
megszentelô szimbólumai. Az 
ember elveszti itt fontosságát, 
jelentôségét, nem hôstenor 
többé a hangja, túlharsogják 
az örök elemek. Elveszti vezérlô 

szerepét, de elhullatja ebben 
a szemléletben emberi termé-
szetének gonosz „felét” is. A 
Havassal szembefordult emberi 
arc nem sátáni ábrázat többé, 
hanem megváltozott, Isten képére 
formált vonások összhangja. Mit 
lát a Havas motívumaiban az 
ember, aki idá ig jutott? Önma-
gát látja, de megítélve és aztán 
megszentelve. Az Erynnisek 
mindég Eumenidákká válnak 
a Havason (Idahegyi pász torok). 
Mint tükörben látja az ember 
ezekben a hatalmas, világfö lényes 
motívumokban azt, ami rajta 
túl van, de azt is, ami benne 
legjobb, egyedül jó: a természet 
Lelkével rokon lelket. A heroikus 
természetszemlélet emberellenes 
szemlélet, de lélekfelszabadító 
szemlélet. A heroikus természet-
szemlélet: kultusz, misztikum, 
vallás, istentisztelet.

Áprily verseit nemsokára 
nagyszerû transzszilván próza 
vissz hangozta. Prózában is a 
Havas lírája, heroikus szemlé-
lete. Kós és Nyirô. Áprily ha-
mar felismerte rokonait. Tetôn 
címû versét Kósnak ajánlotta, 
Nyirô elsô könyvérôl, a Jézus-
faragó emberrôl ô írta az elsô 
mélyen megértô kritikát. S az 
elsô „nagy” Nyirô-novella: Hull 
immár a fenyôtoboz címében 
is, tartalmában is, szí neiben is, 
hangulatában is testvéröleléssel 
hajlott az Áprily-vers transzszilván 
tájfestéséhez, fenséges, de több-
nyire komor szimbo likájához.

Tavaly tavasszal sokat utaztam 
Nyírôvel együtt. Egyik ilyen 
úti beszélgetésünk alkalmával 
mondotta nekem: „Immár én is 
beteltem az emberrel, túl akarok 
menni rajta, valami mást aka-
rok, többet, nagyobbat. Az egész 
természetet akarom beszéltet ni. 
Meg szeretném írni a székely 
Dzsungel-könyvét. A Havasok 
könyvét. Ez tavaly márciusban 
volt. Egy esztendô alatt meglett 
a könyv.

Áprily Ismayerében a vizek 
így dalolnak: „De rossz a fejsze 
és az emberek!” Tehát: túl az 
emberen! Szinte: szembe az 
emberrel. Így megy fel Nyirô 
is a magasságba. S valóban, egész 
könyvén vé gigvonul ez a kemény, 
zord, mogorva, ítéletes motí-
vum. Arány lag keveset szerepel 
az ember ezekkel az élettel s 
még inkább halállal túlzsúfolt, 
tömött, gazdag, barokk havasi 
történetekben. Mikor szerepel, 
mikor megjelenik, már mint bûn, 
átok, förtelem vagy legalábbis 
tragikum jelenik meg. Minden 
állatok, fák, szik lák, vizek bor-
zadnak tôle, utálják, gyûlölik, 
megvetik. Az ember szerintük 
minden bajnak oka. Mikor a 
Vihar végigseper a Havason, 
minden élô vagy élettelen lény 
az embert vádolja, aki oktalan 
haragjában az ég felé rázta 
káromkodva vasvilláját! Zúg 
a dzsungel: „Az ember miatt, 
az ember miatt!” Ez a Nyirô 
dzsun gele abban különbözik 
Kipling dzsungelétôl, hogy míg 
a nagy angol írónál a mesébe 
hajló valóság-vadont minden 
dzsungel törvény ellenére is valami 
édes, naiv optimizmus lengi át, 
s ha van is az ôserdôbe tévedt 
kis emberfi ának ellensége és 

nehézsége sok, mégis általában 
barátai az állatok, és dajkája a 
természet, addig Nyírô világában 
ez a természet nem dajka senki 
és semmi számára – legfeljebb 
látszólagosan s ideig-óráig leng a 
fátyol, a Havas négy évszakának 
ezer színû takarója az ölés és 
pusztu lás, kegyetlen szerelem 
és ádáz féltékenység búvóhelyei 
fölött. A Havas állati élete in-
kább leverô és ijesztô. Mintha 
fokozottan, irgalmatlan tükörben 
akarná megmutatni azt, hogy az 
ember élete is ilyen. Nincs itt 
olyan történet egy sem, amely „jól 
végzôdnék”. Derû kevés van, de 
akad azért mégis egy-egy szelíd, 
megnyug tató tisztás. Ezeken a 
tisztásokon jut azonban Nyirô 
talán legkö zelebb a Lélekhez, 
a misztikumhoz, a csodához, a 
jósághoz, mely valahol ott van, 
hihetetlenül mélyen mégis! Nem 
a borzasztó bajvívások, nem a 
kérlelhetetlen törvények, nem 
a végzet fütyü lése a legmélyebb 
dolgok itt mégsem. Hanem pél-
dául az, amikor a nyomorult, 
világcsúfja szénégetôlegény a 
szerelem mindent megrészegítô 
tavaszában elveszti a fejét, de 
nem találja félszegségének párját, 
s szerelem helyett öntudatla-
nul keresi a nagy kár pótlást a 
mûvészetben. Ez az ô mûvészete 
abból áll, hogy sárból, agyagból 
(mint az Isten!) próbálja az Is-
tennek utánacsinálni a teremtett 
dolgokat. „Sasokat” álmodik a 
„mennyország kapujá ba”, de 
a sasok leszédülnek onnan, s 
józan, értelmetlen, durva társai 
összetiporják az ô agyag-álmait. 
Aztán, mikor Mózsi, a bo lond 
ellopja a templomból a kicsi 
Jézust, mert azt hiszi, hogy az 
ô meghalt fi acskája, aztán künt 
hagyja az erdôn, s a vadállatok 
mind köréje gyûlnek, és úgy 
tisztelik, és egyik sem bántja 
a má sikat, csak ülnek áhítattal 
körülötte. Ezt ugyan egy öreg 
székely beszéli, akit Hazug 
Istvánnak hívnak, de aki mégis 
igaz ember, mert költô, és féli 
az Istent.

A legcsodálatosabb lélek-
felszabadító hatása továbbá az 
olyas miknek van, mint amikor 
Nyirô példának okáért megvilá-
gítja a növényvilág szerelmének 
felséges tisztaságát, „lelkibb”, 
fi nomabb valóságát, szépség-
fölényét az állatvilág szerelme 
fölött.

Vagy mikor az erdô öreg, 
tudós remetéje, a borz harctéri 
tömegsírt fedez fel, s betûzi a 
korhadt fakereszten: „Hôsi ha-
lált haltak a hazáért.” S akkor 
így elmélkedik: „Hát az igaz, 
de mennyivel igazabb és szebb, 

szentebb egyetlen falevél halála, 
kit nem gyilkos fegyver taszít 
a halálba, hanem békésen, ön-
magát megadva száll alá sírjába, 
hogy új életet adjon a földnek, 
frissítse erejét, és testecskéjé-
vel is nagyobbá tegye hazáját. 
Minden lehulló falevél, elmúlt 
fûszálacska, ledobott gallyacska 
fölé oda lehetne szúrni a keresztet: 
Meghalt a hazáért!” Micsoda 
„természetheroizmus”, micso-
da embert önmaga fölé emelô, 
csodálatos mûvé szet van ebben 
a pár egyszerû mondatban!

Milyen fi nom misztériumokba 
enged bepillantást Nyirô tol la! 
Nem a nagy, fehér, piros, ha-
vas vagy véres misztériumokra 
gondolok most, hanem az olyan 
kicsinyekre, hogy például az 
egész Havas tudja, hogy aki 
kék mókust lát az erdôn, az 
hamaro san meghal. Egész kicsi, 
fi nomka misztérium ez. Egy 
sebzett ôz víziója. És vége is 
van szegénykének már.

Hát ez: „Az ôrhal pedig csak 
nagy viharra és nagy veszede-
lemre jön fel a mélybôl. Nem 
hiszek a babonában, mégis megüt 
a szele.” Általában a barlangi 
tavacska halvilágának káprázatos 
leírása Nyirô páratlan kép- és 
kifejezésgazdagságát, Jókaiéval 
vetekedô stílmûvészetét mutatja. 
Csak Jókai nem tudott hozzá 
székelyül beszélni!!

Arra is Nyirô fi gyelmeztetett, 
hogy a fülemile néha azt énekli: 
„Judith! Judith! Judith!”

Hihetetlenül pontosan és biz-
tosan ismeri Nyírô az erdô, a 
Havas minden hangját, színét, 
mozdulatát, az ordítástól a lomb-
suttogásig, a smaragdzöldtôl 
a fekete-barnáig, a medve két 
lábra ágaskodásától a pillangó 
szárnya lendüléséig.

És milyen nem-bántóan, 
milyen tökéletes költôiséggel 
ecsete li az enyészet s a belôle 
támadó tündéri új tenyészet, 
új élet min den árnyalatát egy 
régen csontvázzá vált ember-
koponyában! Némely költô, aki 
már csak temetôféreg, bizony 
tanulhatna ettôl a módszertôl – 
szépséget! Mindent lehet, csak 
tudni kell: hogyan!

Egy szó, egy kifejezés Nyirô 
stílmûvészetével és általában 
ábrázolási módjával kapcsola-
tosan folyton kísért: barokk. 
Barokk pompa ez a ragyogó 
nyelv, ez a dzsungel-kavargá-
sa a rengeteg intimitásainak. 
Ez az egészen belülrôl nézett, 
pongyolában látott Havas. Ez a 
villódzó haláltánc, ez a nyüzsgô, 

egymásba bonyo lódott, zsúfolt, 
áradó, hömpölygô, zuhatagos élet! 
Nem kritika képpen, még kevésbé 
megrovásképpen mondom, de 
Áprily: a havas gótikája, és Kós 
is az. Másfajta építômûvészek. 
Nagy, fel kiáltójelszerû vonalak. 
Szikárabb, szerzetesibb, aszkétább, 
könnyebben áttekinthetô for-
mák. Kevesebb motívum, de 
világosabb égbe tornyosulás. És 
nem intimitások a szentélybôl, 
inkább kívülrôl megfi gyelt és 

roppant arányaikban megra-
gadott sajátságok...

De mind a két ábrázolási 
módban, egyfelôl a Nyirôében, 
más felôl az Áprilyéban és Kó-
séban, érvényesül az említettem 
heroi kus vonás. A természetben 
a természetfölötti. „Természet-
heroizmus.”

Pásztortûz, 1937. május 15.

Családjával a Nyirô-villában (Kováts fényképészet, Székelyudvarhely)

Gáborjáni Szabó Kálmán metszete 
Nyirô József: Leánykérés a havason címû elbeszélésének illusztrációja
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Öt kiadásban kelt el 
az Isten igájában, 
az Uz Bence volt 
az idei könyvnap 

nagy sikere és most jelent 
meg Nyirô uj novellásköte-
te: a Székelyek – Beszélgetés 
Nyirô eddigi pályafutásáról.

Vallomás a székely író 
hivatásáról

Különös és kivételes pillanatnak 
érezzük, amikor transzszilván 
irodalmi arcképeink során most 
Nyirô Józsefrôl emlékezünk meg. 
Nyirô József régi munkatársa 
lapunknak, elbeszéléseinek 
jelentôs része a Keleti Ujság 
hasábjain jelent meg, s így róla 
írott sorainkban, hiába szeretnôk 
elkerülni, akaratlanul is benne 
bujkál öndicséretünk halvány 
színezete. De fôként azért ki-
vételes pillanat ez, mert arról 
a transzszilván magyar íróról 
rajzolunk hevenyészett arcképet, 
aki – merjük állítani, teljesen 
új, meglepô hangot hozott az 
egyetemes magyar irodalomba, és 
írásaival páratlan népszerûséget 
szerzett nemcsak saját magának, 
hanem a transzszilván írásnak is.

E sorok írója visszaemléke-
zik arra az idôre, mikor elôször 
került kezébe Nyirô József elsô 
elbeszéléskötete, a Jézusfaragó 
ember. Milyen új lenyûgözô 
hang zúgott elô, milyen csípôs, 
éles, egészséges és vad havasi 
levegô csapott lelkünkbe en-
nek a könyvnek lapjairól. Ami 
lebilincselô és vérpezsdítô szen-
zációként hatott, az a székely 
néplélek elsô, igazán irodalmi 
megnyilatkozása volt: nem a tréfás, 
agyafúrt góbé megnyilatkozása, 
hanem egy végzetes elrendeltségû, 
hatalmas lelkû nép csodálatos, 
felhôkig növô mítosza, a komor 
egyszerûség és szûkszavúság 
idillje és hôskölteménye, a 
nagyvonalú hôsiség és tragé-
dia levegôje. A zordon havasi 
természet viszontagságaival való 
küzdelem, a sziklák, bozótok, 
rengetegek, hulló fenyôtobozok 
és hófúvások keretében bonta-
kozik ki az egyszerû, elnagyolt, 
gránitkôbôl durván kifaragott, 
de megbabonázóan hatalmas 
s legendásan ragyogó lélek. S 
mindezt az azelôtt sosem olvasott, 
ízes, erôs székely nyelv, a népi 
zamatok irodalmivá fi nomo-
dása, a lélegzetállító hallgatást 
és sodró szónokiságot egyesítô 
nyirôi irály, a sziklákat mozga-
tó, elemi áradással hömpölygô 
szómûvészet öleli magába, mint 
drágakövet az aranyfoglalat.

Ez az elsô benyomás azóta sem 
vesztett élményszerû erejébôl: 
akár a Jézusfaragó ember no-

velláit olvassuk újra, akár pedig 
az új Nyirô-könyveket vesszük 
kezünkbe, ugyanez az erô és 
újszerû szépség kerít hatalmá-
ba. Az új Nyirô-irások talán 
egyszerûbbek, kevésbé tobzódóak 
a szavak csillagos pompájában, de 
meghittebbek, melegebbek, és ha 
lehet, még emberibbek. A mítikus 
csodaelem helyét mindinkább a 
józan lélekelemzés foglalja el, a 
nagyszabású, fenséges díszletek 
helyett mindinkább elôtérbe lép 
a székely falu és a székely város 
élete, a humor is megcsillan itt-ott: 
így gazdagodik Nyirô meséje új 
elemekkel és új színekkel. Mintha 
lassúbb volna a víz folyása, de 
lehetetlen meg nem látni, hogy 
ez azért van, mert közben mély 
és szélesen hömpölygô folyam 
lett az egykori tomboló havasi 
zuhogóból.

Az Isten igájában ötödik 
kiadása, az Uz Bence könyv-
napi sikere és a Székelyek

Olvasóink számára bizonyára 
fölösleges felsorolnunk Nyirô 
József mûveit, ott vannak azok 
minden magyar ház asztalán. Ha 
mégis megtesszük, az inkább 
a megemlékezés teljességéért 
és a magunk gyönyörûségére 
történik. A Jézusfaragó ember 
után nemsokára következett az 
elsô nagy kétkötetes regény, a 
híres Wesselényi regénye, a Sibói 
bölény. Ez volt talán egyike az 
elsô oly arányu transzszilván 
könyvsikereknek, melyeket össze 
lehet hasonlítani a magyarországi 
könyvsikerekkel. Az olvasók, 
mikor már minden példány elfo-
gyott, egymás kezébôl kapkodták 
a könyvet, s a kölcsönkönyvtárak 
egy-egy elôfi zetôje hónapokig 
várhatott, amíg hozzájuthatott a 
várva várt olvasmányhoz. A mai 
idôkre célzó, dübörgô hangú, 
izzó magyarságú történelmi 
regény döntô sikert aratott.

Rövidesen megjött a második 
nagy regény, az egyéni múlttal 
való leszámolás könyve, az Isten 
igájában. A lélek mélységeibe 
leszálló önvallomás ráduplázott a 
sikerre. Ez a regény nálunk és a 
határon túl azóta már öt kiadást 
ért meg. Sohasem végeznôk be a 
felsorolást, ha mindegyik könyvet 
külön és hosszasan méltatnók, 
említsük fel hát egyszerûen a 
címeket.

A Kopjafák, és az Uz Bence: 
ismét elbeszélés-kötetek. A Ke-
leti Ujság vasárnapi számaiban 
jelentek meg annak idején Uz 
Bence jóízû és nagyszerû históriái, 
azután könyvben összegyûjtve is 
napvilágot láttak, most pedig a 
pesti könyvnapra jelentek meg 
nyolcezer példányban. Az Uz 

Bence volt minden résztvevô 
tanúsága szerint az idei ma-
gyarországi könyvnap „sláge-
re”. Sajnos, keveset írhatunk a 
Révai kiadásában megjelent Az 
én népem címû Nyirô-könyvrôl, 
mert ezt indokolatlanul szigo-
rú intézkedések vonták meg a 
transzszilvániai magyar olvasóktól.

Végül most, alig pár héttel 
ezelôtt került piacra a Szépmí-
ves Céh kiadásában a legújabb 
novelláskötet, a Székelyek! Úgy 
érezzük, hogy ez a könyv a leg-
befejezettebb, legmélyebb és 
legtisztábban csillogó Nyirô 
minden eddigi alkotásai között.

Ha mindehhez hozzászámít-
juk, hogy a kiváló és népszerû 
írónak már jelentôs színpadi 
sikere is volt a Júlia szép leány 
címû népballada-összefoglalással 
és -átdolgozással, látjuk, hogy 
Nyirô olyan gazdag irodalmi 
munkásságra tekinthet vissza, 
amilyenért egy termékeny írónak 
még nyolcvanéves korában sem 
kellene szégyenkeznie.

„Mikor a delta a forrásra 
gondol…”

Ennek a Reményik-versnek a 
címe jut eszünkbe, amint szemben 
ülünk Nyirô Józseffel s hallgatjuk 
a „beérkezett” író múltról való 
emlékezéseit. Mikor a delta a 
forrásra gondol…

– Nem itthon, nem 
Transzszilvániában indultam 
el az írói pályán – meséli kéré-
sünkre. – Másod-, harmadéves 
teológus koromban a budapesti 
„Élet” közölte elsô írásaimat. 
Andor József nagyon biztatott és 
lelkemre kötötte, hogy mindig 
maradjak meg saját világom-
ban, a székely népi témáknál. 
1909-ben, 1910-ben a budapesti 
Katholikus Szemle hasábjain 
jelent meg több novellám.

– Mégis, mikor jelent meg 
elsô novellája – kérdezzük –, 
hátha ki tudnánk sütni valami 
– jubileumot...

Nyirô József legyint:

– Nem emlékszem rá!... Az 
ördög törôdik vele!...

Tovább folytatja emlékezéseit:

– Jelentôs fordulatot adott 
pályámnak néhány irodalmi pá-
lyázat. 1920-ban a Keleti Ujság 
pályázatát nyertem meg, nem 
sokkal utóbb Tompa Lászlóval 
együtt nyertük még az Osváth, 
Berde és Molter által szerkesz-
tett Zord Idôk hirdette vers- és 
novellapályázat két elsô diját. 

Ugyancsak elsô díjat nyertem 
az azóta megszûnt Napkelet 
címû irodalmi folyóirat pályá-
zatán. Az itthoni közfi gyelmet 
az Ellenzék pályázatán elsô díjat 
nyert történelmi elbeszélésem, 
a Rapsonné rózsája terelte fe-
lém teljes mértékben: az írók és 
történészek parázs vitát kezdtek 
az írás körül. Ha a vita során 
megjelent cikkeket és tanulmá-
nyokat összefoglalnók, ugyan-
csak vaskos kötetet tennének 
ki. Még ennél is nagyobb vitát 
keltett az Erdélyi Szemlében 
megjelent nagy elbeszélésem, 
az Aranykehely.

Mindezek után, ha jól emlék-
szem, 1922-ben léptem Reményik 
Sándor és Áprily Lajos ajánlására 
a Keleti Ujság kötelékébe.

Készül a székely „dzsun-
gel-könyv”

Az író jelenleg Székelyudvar-
helyen, a kis székely városkában 
él feleségével és három gyer-
mekével: Rékával, Csabával és 
Ildikóval. Onnan küldi új novelláit 
és cikkeit. Véletlen alkalom, hogy 
most néhány percig szemben 
ülhetünk vele a szerkesztôségi 
asztalnál.

– Hogyan él ott a kis székely 
városkában? – kérdezzük.

– Nem szeretek magán-
dolgaimról beszélni – feleli. 
– Tavalyelôtt alsórákosi föl-
decskémen fogtam az ekeszar-
vát, most Székelyudvarhelyen 
foglalatoskodom a ház körül, 
kerítést csinálok, kertészkedem, 
fákat ültetek. Nemrég készült 
el Toroczkay-Wigand Ede 
stílusában új családi házikónk, 
kertemben száz gyümölcsfa van… 
együtt élek népemmel... és szép 
az élet.

– Min dolgozik most?

– A Keleti Ujságban megjelenô 
novella-sorozatot írom Havasok 
címmel. Amint Rudyard Kipling 
megírta a dzsungel életét, én a 
székely havasok ellesett, titkos és 
csodálatos életét akarom megírni. 
Olyan székely „dzsungel-könyv” 
lesz, ha elkészül.

– Megemlíthetem még, hogy a 
Julia szép leányból opera készül. 
Ottó Ferenc fi atal és tehetséges 
zeneszerzô írja most, és ôsszel 
lesz az operaházi bemutatója.

„Ez minden küzdelmet 
megér...”

Végezetül megkérjük Nyirô 
Józsefet, hogy önmaga foglal-
ja össze néhány szóban azt az 
irodalmi célkitûzést, melyet 

magáénak vall és vállal. Pil-
lanatnyi gondolkozás nélkül 
ezeket mondja:

– Fontos, hogy a székely né-
pet, mint új szint és új tényezôt, 
bevigyük az egyetemes ma-
gyar irodalomba. Eddig csak 
a székely népmesék és nép-
balladák játszottak szerepet a 
magyar irodalomban, ezek is 
többnyire kissé meghamisítva, 
átírva „irodalmi” nyelvre. A 
székely néplélek és népnyelv 
értékeit, különálló sajátsága-
it kell irodalmivá tenni, nagy 
gazdagodásul beolvasztani a 
magyar irodalom sokszínû 
lelkébe és nyelvébe. Fel kell 
emelni a székely nép szellemi 
kincseit a tiszta irodalmi igények 
szintjére. Nagy feladat ez, de 
minden küzdelmet, szenve-
dést megér, s a megvalósulás 
önmagában hordja jutalmát.

Ezt a nagy célt Nyirô máris 
elérte. A magyarországi irodalmi 
kritikák máris megállapítják, hogy 
amint, Mikszáth a „tót atyafi akat”, 
és a „jó palócokat”, Gárdonyi 
az Eger vidéki, Tömörkény a 
szegedi magyart állította az iro-
dalom fényébe, Nyirô József a 
székely lelket és nyelvet tette a 
magyar irodalom szerves részévé 
és fontos tényezôjévé.

Beszélgetésünk végeztével 
igazán nehezünkre esik elbú-
csúzni Nyirôtôl, a póz nélküli 
embertôl, az aranyoskedélyû 
baráttól és legjobb pajtástól, 
aki most visszaindul a székely 
kisvárosba, hogy tovább szôje 
meséit, a „székely dzsungelek” 
álmát.

Keleti Ujság, 1936. június 29.

Kós Károly, Kemény János, 
Dsida Jenô és Nyirô József

Az Erdélyi Szépmíves Céh kiadványa

1924-1933.
május

1924-ben Kós Károly, Nyirô József, Kádár Imre, Ligeti Ernô, Paál 
Árpád és Zágoni István megalapítja az Erdélyi Szépmíves Céhet, a 
korszak legjelentôsebb erdélyi könyvkiadóját.

1924-ben Kolozsváron, a Minervánál jelenik meg elsô novelláskötete, 
a Jézusfaragó ember.
1925–26-ban a kolozsvári Újság, az Országos Magyar Párt lapja 
munkatársa.
1926-ban Kemény János meghívottjaként Marosvécsen részt vesz a 
Helikon íróközösség alapításában és elsô találkozóján.
1927-tôl 1931 júliusáig a Keleti Ujság belsô munkatársa. A lap az 
Országos Magyar Párt orgánuma.
1928-ban Kolozsváron az Erdélyi Szépmíves Céh jelenteti meg Nyirô 
József elsô regényét, A sibói bölényt.
Rendszeresen publikál az 1928-ban induló Erdélyi Helikon folyóirat-
ban. – A Benedek Elek vezette székely írócsoport tagja.
1930-ban Kolozsváron az Erdélyi Szépmíves Céh adja ki a székely író 
önéletrajzi vallomását, az Isten igájában regényét.
1931 nyarán családjával Alsórákosra költözik, felesége nyolcholdnyi 
örökségén gazdálkodik. A Keleti Ujság külsô munkatársa, tudósítója.

1933-ban az Erdélyi Szépmíves Céh jelenteti meg a Kopjafák címû 
novellafüzért, Nyirô József prózában írt balladáit, Gy. Szabó Béla 
festômûvész és fametszô szövegképeivel.
1933. május 8-án Székelyudvarhelyen mutatják be Júlia szép leány 
címû balladajátékát. A szereplôk mûkedvelôk. A színpadra állításban 
Keresztes Sándor zeneszerzô és Haáz F. Rezsô festômûvész segítik a 
szerzôt.

DSIDA JENő

IRODALMI ARCKÉPEK
NYIRő JÓZSEF, A SZÉKELY NÉPLÉLEK NAGYEREJű MEGSZÓLALTATÓJA 
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Nyirô József, az élô erdélyi irodalom legolvasottabb 
írómûvésze Kolozsvárott a Keleti Ujságot szerkeszti, 
ám csendes falusi harmóniákra vágyó lelke idônként 
visszakívánkozik az ô népe, legendás mesealakjai 

körébe, a világító homlokú Hargita hegye alá. A nagy székely 
író városi íróasztala mellôl, ha csak teheti, haza-hazalátogat Szé-
kelyudvarhelyre, ahol a nehéz írói sors s az általános viszonyok 
fölött gyôzedelmeskedô makacs akarattal könyvei hozamából 
meleg otthont épített magának. Város csodájára épült, minden 
ízében egyéni és székely stílusú családi háza ott áll a székely 
anyavároska szombatfalvi szakaszán, s akik eljárnak elôtte, mint 
helyi nevezetességet mutogatják:

Ez a Nyirô Jóska hajléka.

Udvarhelyen jártunkban nem mulasztottuk el az alkalmat, 
hogy fel ne keressük otthonában az Uz Bence és a Kopjafák 
szerzôjét, ki akkor éppen hazalátogatott.

– Hogyan csinálta, mint csinálta? – kérdeztük az írót ôszi 
kertjében, midôn éppen rózsafáit készítgette a nehéznek ígérkezô 
télre. Raffi ával szalmakötegeket bónyált az érzékeny, karcsú tövek 
derekára, és a kérdésre huzakodva, csemetekertészeti szakismer-
tetéssel válaszolt. Magáról nemigen kívánkozott beszélni, házáról, 
kertjérôl annál inkább, amely legfôbb büszkesége tárgyát képezi, 
nagyeszû Csaba fi a mellett. Az íróval nehéz boldogulni, baráti 
köre azonban egyet és mást kivallott a Nyirô-porta létrejöttérôl. 
Ez a csodálatos kis székely kúria aránylag elenyészô összegbôl 
készült, de ha Nyirô József nem hátrál meg a kalákás szolgálatát 
felkínáló népe buzgó ajánlatai elôl, még olcsóbban is elkészülhetett 
volna. Mert itt akkora sokadalom támadt minden rendû és rangú 
szerszámos, mesterségtudó székelyekbôl, amikor híre ment, hogy 
a „mü Jóskánk” épít, s kubikolásra, anyaghordásra is annyian 
jelentkeztek, hogy a házkészítés a nyers bennevalón kívül egy 
lejébe se került volna az írónak. Nyirô József a megnyilatkozó 
szeretettel azonban csak annyira élt, amennyire saját keze és 
ösztönös mérnöki leleménye mellékes segítségre szorult. A ház 
külsô kivitele ugyanis az utolsó sasfaragásig, kerítésdeszkáig az 
író tervei szerint készült. Végeredményben ezen csodálkoznunk 
kellene, egy írón, aki maga tervez és épít a szó fi zikai értelmében 
is, ha nem székely emberrôl volna szó, aki az ezermesterkedô 
ôstehetséget az anyatejjel szívja magába.

Az emeletes, manzárdszerûen kiképzett épület legszembetûnôbb 
és legkedvesebb része az emeleti virágos tornác, amely a Hargitával 
néz szembe, s minden ízében a székely fafaragó és festômûvészet 
remeke. A szépiabarna tornáckorlát, a tartóoszlopok s a tetô alá 
simuló homloklecezés csupa faragás, választékos, jól összesimuló 
színek üde káprázata. A félkörös összekötôk fölött faragott bütük, s 
a tetô csúcsán az elmaradhatatlan varjúkárogó. A földszint egyetlen 
tágas teremnek tûnik, csupán egy félkörös bolthajtás felezi. Itt 
volna az író dolgozószobája, kedvelt könyveit magában foglaló 
könyvtárával, a megosztás túlsó felében pedig az ebédlô. Azért 
mondtam az imént, hogy itt volna az író dolgozószobája, mert 
Nyirô József valójában, ha dolgozni akar, felhúzódik az emeletre, 
kényelmesen elhelyezkedik a Hargitára nyíló kilátással szemben, 
s máris megvan az a helyzeti és lelki adottság, ami elôfeltétele 
az írói munkának. A földszinti dolgozószobából remek fafara-
gású lépcsô vezet az emeleti helyiségekbe, a nevezetes Nyirô-
regényalakok tisztelgô, színes sorfala közt. A kopjafák tragikus 

hôseit, Júliát, a székely ballada szép leányát, Uz Bencét és más 
jellegzetes ismerôseinket találhatjuk meg ott. A legnevesebb 
erdélyi képzômûvészek és festôk, Kós Károly, Bánffy Miklós 
gróf és Haáz F. Rudolf munkái. Ennyi sok szépség mellett a 
leteregetett csergék meg a szôttes takarók színpompája, a nép 
egyszerû fi ainak szeretetteljes ajándéktárgyai, elmés szerkezetek, 
célszerû házitárgyak, faragott gyertyatartók s más díszek, írásos 
kispárnák, kanalak, agyagmunkák ütköznek mindenütt a sze-
münkbe a falakról, az almáriumról, a tálasról. Sok szeretnivaló 
apróság, ami közt úgy érezheti magát az író, mintha szünetlenül 
hívei rokonszenv-tüntetô sorfala közt járna-kelne.

Kedves történetet mond el az író felesége. Az utóbbi esztendôkben 
évrôl évre eljárt a családhoz egy egyszerû medgyesi üveggyári 
munkás, aki igen nagy híve az író munkáinak. Elsô ízben gyalog 
jött el, hogy aláírást kérjen a Kopjafák kötetébe. Viszonzásképpen 
apró üvegdísztárgyakat hozott. A következô esztendôben már 
családostól tette tiszteletét az érdemes irodalombarát üvegcsi-
szoló, s oly jól találta magát, hogy feleségével és két gyermekével 
napokig idôzött az író családja körében. A házbeli üvegnemûek 
mértéktelen elszaporodása mutatja egyébként, hogy az egyszerû 
munkásember és az író közti kapcsolatok mind sûrûbbé váltak.

Nyirô József ajtaja minden igaz szándékú ember számára min-
den idôben nyitva van. Innen van az író népszerûsége, amely az 
egyszerû harisnyás nép körében legalább olyan elhomályosítha-
tatlan, mint a „nadrágos” könyvbarátok szívében.

De még nem jártuk végig a porta emeleti részét. Az emeleten 
benézünk még az író otthon idôzô két gyermekének, Csabának 
és Ildikónak székely népi modorban készült szobájába. Az ágy 
oszlopfejei kopjafa faragásúak, s csupa faragás a ruhásszekrény, a fali 
polc, a kicsi asztal s a székek is. Átmegyünk a lakályos hálószobán, 
s kilépünk a virágtornácra. A hanyatló nap ferde fényküllôibe 
törve hever elôttünk a székely anyaváros, ódon épületcsoportjaival, 
zegzugos utcáival s aztán lejtôs, ôszi dombhajlások, erdôcskék 
következnek, s még afölött, mint mindent betöltô látomás, lilás 
ôszi párázatokba fúló vonalaival s szinte követelô akaratosságával 
harsan a felhôk pereméig a mitologikus székely ôshegység: a 
Hargita… A Szarkakô s a Csere oldala alázatos apródszámba 
megy a fejedelmi hegyóriás mellett.

Nyirô József széplátó, komoly barna szeme belefeledkezik 
a ködszerû távoli hegyvilágba, amely örök és minden nappal 
erôsbödô varázsával egy életre ide, ehhez a földhöz és a székely 
író kemény, küzdelmes hivatásához láncolta kiválasztott fi át.

– A gyümölcsöst el ne feledd megnézni – töri meg a magábamélyedés 
szótlanságát az író, s kedvtelve kalauzol a hátsó udvaron át pompásan 
kezelt oltvány- és fajgyümölcs-kertészetébe. Szíves készséggel, 
szinte személyenként mutatja be neveltjeit. Csak gyôzzem meg-
jegyezni a különbnél különb fajták elnevezését: az almák közül 
az ismert batul és pónyik, az aranyparmen meg a Török Bálint, 
a körték közül a híres baróti specialista, a Napóleon vajonc, meg 
a Budai Domokos s a téli esperes a legízletesebbek a Nyirô-féle 
miniatûr uradalom termésébôl.

Az író dédelgetett búbostyúkjai már fi gyelmeznek ránk az 
üveges ablakokkal ellátott ketrecekbôl, amiket a házigazda saját 
kezûleg készített. Oly célszerûek, hogy szabadalmaztatni kelle-
ne ôket. Az írót a már bóbiskoló szárnyasok csipogó-gagyogó 
kérleléssel odakövetelik magukhoz.

Búcsúzóban még szemügyre vesszük a kecses kúria keríté-
sét, mely egymás mellé szúrt kopjafák sorozata. Csak éppen 

a székely kapu hiányzik, annak a helye üres még, de valami jó 
fenyédi vagy kadicsfalvi bicskás népi mûvész jóvoltából majd 
csak létrejön. Mert a székely családi élet koronája és mértékadó 
ôsi dísze nem hiányozhatik annak az embernek a házatájáról, 
aki minden cselekedetével és gondolatával veszendô ôsi székely 
értékek felkutatásán, mentésén és jövôbe plántálásán fáradozik.

Elsô közlés: Vasárnapi Újság, az Új Magyarság vasárnapi melléklete, 
1936. december 25.

Széfeddin Sefket bej: A hét vár országa, Budapest, 1941. Elôszó: 
Nyirô József. – A Hargita megyei Kájoni János Könyvtár dokumen-
tációs osztálya, Kelemen Katalin szíves jóvoltából.

A Nyirô-villa kertjében 
feleségével és Kádár Imréékkel 
(Kováts fényképészet, 
Székelyudvarhely)

Feleségével, Bedô Ilonával

1933-1937
1933 októberében gyermekei taníttatása okán családjával Székelyud-
varhelyre költözik.
1933 decemberében Székelyudvarhelyen, az író kiadásában jelenik 
meg az Uz Bence, a szerzô pikareszk regénye.
1933-ban Dr. Ilie Daianu románra fordítja Nyirô József Isten igá-
jában címû regényét. A fordítást Dr. Imanuil Bucuta író, szerkesztô, 
volt államtitkár a Boabe de Grau folyóirat 1934–35-ös évfolyamában 
folytatásokban közli Gy. Szabó Béla szövegképeivel.
1935-ben az Erdélyi Szépmíves Céh jubileumi sorozatában jelenik meg 
Nyirô József kisebbségi tematikájú regénye, Az én népem.
1936-ban az Erdélyi Szépmíves Céh adja ki a szerzô Havasok könyve 
címû novelláskötetét.
1936-ban az Erdélyi Szépmíves Céh jeleníti meg Székelyek címû 
elbeszéléskötetét.
1937. október 1-jén Budapesten, a Nemzeti Színházban, Németh Antal 
rendezésében mutatják be Jézusfaragó ember címû havasi színjátékát.
1937. október 6-án Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia 
üléstermében, a Kisfaludy Társaság felolvasóülésén Nyirô József szék-
foglalót tart. Surányi Miklós írói munkásságát értékeli. 
1937. december 12-én Székelyudvarhelyen a Székely Dalegylet mûkedvelôi 
mutatják be a Jézusfaragó embert.
1937. december 17-én Kolozsváron mutatják be a Jézusfaragó embert, 
Nyirô drámáját.

SZÉFEDDIN SEFKET BEJ 
Uz Bence bölcsőhelyén
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A falu határában halott embert 
találtak. Ott feküdt a réti ös-
vény mellett a Gyerkó nagy 
cserfája alatt a fûben. Idegen, 

ki tudja hova való tekergô, vándorféle 
lehetett. Írás nem volt nála, a nevét nem 
lehetett megállapítani, a gúnyája nem 
mondott semmit, csak annyit, hogy 
szegény ember lehetett, ki mezítláb 
rótta az országutat.

Gyerkó maga találta meg, mikor 
hajnalosan nekifogott, hogy a füvet 
lekaszálja a tagon.

– Hé atyafi ! – kiáltott rá. – Ki az 
Isten engedte meg, hogy összegyúrja a 
füvet? Eltakarodjék, amíg jó dolga van!

Az ember nem mozdult. Gyerkó 
mérgében kaszával ment rea, és akkor 
látta, hogy már meg van meredve, a 
szeme fel van akadva, szája lefi ttyen-
ve, arca sárga és megütötte a harmat, 
féllába pedig úgy dermedt meg, ahogy 
kínjában, vagy álmában felhúzta.

– No, ez csinált nekem elég bajt! 
– döbbent meg.

Tudta, hogy kijön a komisszió, a 
csudájára kigyûl a falu, összegazolják a 
füvet, ôt is kihallgatják, s ebben a nehéz 
világban a falunak kell eltemettetnie.

Mi a fenének kellett éppen itt 
megmurálnia!

Sokat nem teketóriázott, hanem 
karjaiba kapta a halottat, szépen átvitte 
a patakon a szomszéd falu határába, 
amelyik éppen a patakon túl kezdôdött.

– Lássa Mátéfalva, hogy mit csinál 
vele! – Most úgyis a rományoké a vi-
lág… Hátha hozzuk tartozik.

Mátéfalva ugyanis tiszta román község.
– No, ezt jól eligazítottam! – kaca-

gott magában Gyerkó, s hozzáfogott 
a kaszáláshoz.

Vágott egy rendet, s mikor a végére 
ért, felvett egy marok füvet, végig-
törülte a kaszát, de a szeme csak ott 
járt a túlsó parton. Valami odahúzta 
a halotthoz, és nem érezte jól magát. 
Valami nem volt rendben a bensejében. 
Valami borzongatta. Ahova csak nézett, 
mindenütt a halottat látta kiterítve 
maga elôtt olyan valóságosan, hogy 
kétszer is vissza kellett rántania a kaszát, 
nehogy belevágjon a holttestbe. Így 
ködös szemmel valahogy végigkínlódott 
még két rendet, és felegyenesedett, 
hogy kaszát fenjen. A fénkô azonban 
akkorát csattant az acélon, hogy ijed-
ten rezzent össze tôle, és nem merte 
tovább fenni a kaszát.

– Nem kellett volna a halotthoz 
nyúlnom – mormogta –, ott egye a 
fene a füvet!

Mereven átnézett a patakon. A halott 
arca szembenézett vele. Hirtelen lekapta 
a sapkáját, hogy megtisztelje vele az 
emlékét. Ettôl kissé megkönnyebbült.

– Vajon ki lehet? – jutott eszébe. 
– Hátha felesége, gyermekei voltak, 
akik – ki tudja hol – aggódva várják 
vissza. Szegény ember, akárki! – esett 
meg a szíve rajta.

Hiába áltatta azonban magát rész-
véttel, meghatottsággal, sehogy se bírt 
megnyugodni.

– Hátha romány? – vigasztalta ma-
gát. – Ott hadd üljön!

Sokat szenvedett a románoktól, 
mikor bejöttek, de a fajgyûlölet se 
segített rajta.

– Romány? – morfondírozott – Hát 
osztán! Akármiféle, de ember. Szegény 
ember. Látszik rajta, hogy sokat szen-
vedett az életben… S azonkívül halott.

Rosszallólag megcsóválta a fejét.
– Nem vagy tisztességes ember, 

Gyerkó, mert kihajítottad a földedrôl… 
Nem volt eljárás! Nem!

Letette a kaszát: – lesz, ami lesz – és 
átment a halott emberhez, akinek testére 
már ráhullott a kelô nap fénye, és a 
harmat színesen párállott az arcáról.

– Jere vissza, földi! – szólt rá mo-
solyogva, és ismét felvette a földrôl, 
óvatosan átgázolt a patakon, s szépen 
letette a régi helyére a cserefa alá.

– Maradj itt, ha már idejöttél meghalni!
A halott is mintha nyugodtabban 

feküdt volna a cserefa alatt.
– Úgy no! – nyugodott meg Gyerkó, 

és egyszerre elmúlt a szorongása.
Most már nem reszketett a keze a 

kaszán. A halott körül levágta a füvet 
jódarabon, csak éppen a test körül nyí-
lott virágokat hagyta meg ravatalnak. 
Ha jönnek, hát így kárt nem tesznek 
a fûben.

– Jelentenie kéne az elöljáróságnak! 
– jutott eszébe.

Szerencsére az esztenáról akkor jött 
Juon, a pakulár, annak megmutatta a 
halottat, s üzent a jegyzônek.

– Errôl is levettem a gondomat! 
– nézett a pakulár után, s elôvette a 
tarisznyát, hogy falatozzék.

Csak úgy állva kézbe vette a decis 
üveget, s a halott felé billentette:

– No Isten nyugtasson!
Semmi sincs olyan jó, mint egy 

korty pálinka, éhomra, s utána sza-
lonna, kinyér.

– Megkínálnálak – szólott oda is-
mét a halottnak, mikor a kenyérbôl 
egy sorkolatot lekanyarított –, de már 
neked efféle nem kell több az életben. 

Te már megnyugodtál… Meg… Jobb 
is így!…

Cseppet sem sietett a falatozással. 
Minek? Van idô elég estig. Hosszú a 
nap, eleget lehet dolgozni estig. Nézte 
a füvet és meg volt elégedve vele. Jó 
rend esik, s ha az Isten az idôt meg-
tartja, olyan fájin széna lesz, hogy az 
ember is megehetné.

Frustok után kényelmesen megpihent. 
A halotthoz is egészen hozzászokott.

– Mindjárt jönnek! – biztatta. – Juon 
eddig beért a faluba.

Tudja a fene, miért, de nem tudta 
megállani, hogy ne beszélgessen vele. 
Így hozza a tisztesség magával. Hogy 
halott? Hát osztán? Ember az addig, 
míg el nem temetik. Csak a lélek hagyta 
el, ha ugyan elhagyta, mert effélérôl 
sok mindenfélét hall az ember.

A mezô ezalatt teljesen felébredt. A 
madarak már szökdöstek az ágakon, 
a pillangók, bogarak is pilinkéztek a 
levegôben, s a hangyák is elindultak 
terhes útjaikra. Egy-kettô a halott arcán 
is átmászott, mások megállapodtak a 
tátott száj szakadékánál.

– Ne bántsátok legalább ti! – pallotta 
le szelíden a testrôl Gyerkó.

A nap is odasütött.
– Valamivel bé kéne takarni! – gon-

dolta Gyerkó, de nem volt mivel.
Ezen azonban nem volt nehéz segíteni.
A patak martjáról leszakított egy 

keserûlapit, s befedte vele a halott szemeit.
Aztán újból munkához látott.

Félóra múlva már olyan ereje volt 
a napnak, hogy a kurtit is le kellett 
vetnie. Azt is odatette a tarisznya mellé 
a halott közelébe.

– Mindjárt itt lesznek! – vetett egy 
pillantást rá. – Az urak nem kelnek 
olyan jókor, mint mi.

A bizottságra bizony várni kellett, de 
a csendôrök hamar ott voltak. A halott 
férfi t körülszimatolták, kikutatták a 
rongyait, de nem kaptak semmit nála. 
Keményen és hosszasan kikérdezték 
Gyerkót is, aki elmondott mindent, 
amit tudott. Az ôrmester felvette a 
jegyzôkönyvet és kijelentette, hogy 
sehová se szabad eltávoznia, míg a 
bizottság meg nem érkezik. Fegyve-
res csendôrt is hagyott mellette, mert 
gyanús dolgokat talált. A leggyanúsabb 
az volt, hogy a halottat megmozgatta, 
s a füvet lekaszálta körülötte.

– Ide ülsz, s ott maradsz! – paran-
csolta a csendôr.

– Kaszálni szeretnék! – bátorkodott 
Gyerkó.

– Nem lehet! – rivallt rá a csendôr.
– Baj van! – gondolta Gyerkó, de 

szót fogadott és leült csendesen a halott 
mellett. A méreg ette, hogy a dolga 
marad, s még bajba is került; de taná-
csosabb, ha az ember ilyenkor befogja 
a száját. Hát hallgatott is illedelmesen, 
amíg lehetett, de ki a tûzlangja tudná 
megállani sokáig szó nélkül.

– Ekkora úr sohase voltam! – hu-
nyorított oda a halottnak, akinek már 
nagy marhalegyek szállottak az arcára.

– Miért? – kérdezte a halott helyett 
a csendôr.

– Mert testôrséget kaptam – csú-
folkodott a székely.

A csendôr kacagott és megbékélt. 
Még segített is rendet verni, míg a 
bizottság kiszállott.

Sokat teketóriáztak a halottal. 
Kitették közszemlére, de senki sem 
ismerte. Lefényképezték, átvizsgálták 
a feje búbjától a lábujjáig, összetele-
fonálták érte a fél világot, de kilétére 
nem tudtak rájönni. Végül az orvos 
felboncolta, és kisütötte, hogy üresek 
a belei, de természetes halállal halt 
meg. Két napig tartották a testet, de 
senkinek sem kellett. Végül megadták 
a temetési engedélyt.

A falu költségén csináltattak neki 
koporsót, afféle festetlen deszkalá-
dát, de nem volt, ahol felravatalozzák. 
A falu haragudott a halottra.

– Most is elég nagy az adó, mi is 
alig tudunk élni, s mi temettessünk 
el minden tekergôt? – mondották az 
emberek.

A testet másnap kitették a községháza 
elé a csepegés alá. A községi cigánydobos 
pipázva ôrizte. Egy szál gyertya nem 
sok, annyi sem volt a koporsó fejénél. 
A gyermekek csudálkoztak rajta, aztán 
játszani kezdettek a ravatal körül, míg 
a cigány elhajhászta ôket. Az emberek, 
kik arra jártak, megdöbbentek és szé-
gyenkezve továbbálltak. Mégse járja, 
hogy ez a szegény halott ki legyen vetve 
az út sáncába, és senki be nem hívta. 
Gyerkó ebéd után, mikor hazajött a 
kaszálásból, még ott találta.

– Te még itt vagy, testvér? – köszön-
tötte ismerôsen. – Neked sincs nagy 
szerencséd. Mégis csak disznyóság, hogy 
ide kihajítottak. Fogd meg, Szándoki! – 
biztatta a cigányt –, vigyük be hozzám!

Így ravatalozták fel tisztességesen 
a Gyerkó életin.

– Ritkatisztességes ember ez a Gyerkó! 
– mondották megkönnyebbülve az 
emberek.

Sírásás, minden elkészült. A ravatal 
körül székeket raktak, hogy aki akar, 
odaülhessen siratni. Még harangoztak 
is érte mind a három templomban. 
Sokan el is jöttek a temetésre, de a 
székek a holttest körül üresen maradtak.

– Vedd fel a fekete gúnyádot, asszony! 
– parancsolta Gyerkó a feleségének 
– s ülj oda, hogy legyen szegénynek 
valakije!

Így kölcsönzött feleséget a halottnak. 
Maga is megállott gyászolónak a túlsó 
oldalon. Voltak, kik megrestellették 
magukat, s melléje húzódtak. A vén 
Pétör Mózsi mintha a halott apja lett 
volna. Antal Andrásné, az öreg süket 
asszony az anyja képiben siratta.

– Nem elég! – rendelkezett Gyerkó. 
– Hátha gyermekei is voltak?…

– Tiszta igaz!
Hogy ez nem jutott eszükbe!
Két fi úcskát, s két leánkát odaültettek 

a lábához.
Így kivolt a család.
Siratták is tisztességesen.
– Igen, de ki temeti? – jutott eszükbe.
Erre mindenki kíváncsi volt. Egyik 

pap se vállalta, mert senki se tudta 
a vallását. Sem a katólikus, sem a 
réformátus, sem az unitárius. Ezen 
megütköztek az emberek, mert akárki 
volt, szenteletlen földbe nem vethetik, 
mint az állatot.

Mire azonban a gyûlôt elharangozták, 
mind a három pap ott volt a holttestnél.

– Hátha katólikus volt? – mondotta 
a katólikus pap.

– Hátha réformátus volt? – tûnôdött 
a réformátus pap.

– Hátha unitárius volt? – aggódott 
az unitárius pap.

Szép sorjában mind a hárman el-
végezték a ceremóniát.

A katolikus megszentelte, a réformátus 
elprédikálta, az unitárius elkönyörögte, 
a falu megsiratta. Szem szárazon nem 
maradt.

A sírnál is megadták neki a tisztességet.
Ügyesen belapátolták, s szép dombot 

vertek fölibe.
– Isten nyugtasson, földi! – búcsúztak 

el tôle az emberek barátságosan.
Csak éppen tort nem csináltak, mert 

nehéz az élet, s bár nekünk legyen, 
amit együnk.

Csak az üdôt megtartaná az Isten, 
hogy legalább a szénát – ami kicsi lett 
–, bétakaríthassuk!…

Keleti Ujság, 1933. december 3.

Gáborjáni Szabó Kálmán met-
szete, Nyirô József Erdély címû 
elbeszélésének illusztrációja

Nyirô József a budapesti könyvvásáron dedikál 1944-ben

NYIRő JÓZSEF

ERDÉLY
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Ott állnak vagy tizenketten, lerongyolódott, idegen, 
koldusszegény állástalan székely legények Bukarestben 
a Mihai Viteazul-szobor mellett. Pár napig, míg a ha-
zulról hozott pénzbôl tartott, kis lebujokban ôdöngtek, 

parkok padjain keseregtek, végül a közös sorsban a szobor körül 
összeverôdtek.

Egyik-másik nekivág valamelyik utcának és végleg eltûnik, a 
többi úgy ragaszkodik a szobor környékéhez, mint valami szirt-
fokhoz a hajótöröttek. Elôveszik az elemózsiát, és búsan rágják a 
hazulról hozott fekete kenyeret, míg benne tart, késôbb eladják 
a nélkülözhetô ruhát is. Hazajönni szégyenlik. Késôbb pedig a 
nyomor teszi lehetetlenné. Akad köztük azonban egy-egy elszánt, 
nekikeseredett legény, aki azt mondja, hogy ha így is, úgy is el kell 
veszni, hát pusztuljak otthon, és nekivág a hazai útnak. Egyszer 
csak feláll a szobor talpáról, és azt mondja:

– Ki üzen haza valamit, met én megyek?
Az üres tekintetû férfi ak, nôk megmozdulnak. Van, aki le-

mondóan int és visszasüllyed a lelke poklába: annyi ereje sincs, 
hogy hazaüzenjen. Mások azonban körülveszik a haza készülôt:

– Ha felénk jársz, hát mondd meg, hogy jól vagyunk, egy 
irodába kaptam állást, de pénzt még nem küldhetek. Ott la-
kunk a templomtól számítva a negyedik házban. Csak Szabandi 
Mihályékat kérdözd.

Elôkerül a plajbász, még a katonaságnál szerzett „notec-könyv”, 
és a hazajövô ember felírja a címeket, meghallgatja a különbözô 
sorsokat, üzeneteket. Egy szót el nem feled belôle, hiszen sokszor 
hallotta, sokszor elpanaszolták egymásnak, és mikor az utolsó 
nyomortörténet is elhallgat, megbillenti a fövegét és azt mondja:

– No, az én Istenem áldjon meg tütököt!
Az ilyen embert hívják „baj-póstá”-nak.
Valahogy átvergôdik a Kárpátokon. Isten tudja, mibôl él addig. 

Az elsô székely falunál elôveszi a „nótecét”, és ettôl a pillanattól 
kezdve meg van mentve. Mindenütt szívesen fogadják, megtrak-
tálják, ellátják enni-innivalóval, s ha jó hírt hozott, még „pánkó” 
is kerül, és jókedvûen így kínálja a ház asszonya:

– Használja nó, met mikor csenáltam, megmostam a kezem 
utána!

Tegnap vagy tegnapelôtt ilyen baj-pósta érkezett a falunkba is, 
valami datki embör, Égöni nevezetû. Elébb bétért Birtalanékhoz, 
s elmondta, hogy Márika mit üzent. A vén Pétör Jánoséknál sem 
üdôzött sokat, de ott már annyit mondott, hogy sokért nem adná, 
ha a szegény özvegy Áron Pétörnével nem kellene találkoznia.

– Miért félsz tôle? – kérdi megütôdve Péter János. – Áldott 
jó asszony az, még a légynek sem árt.

– Éppen az a baj – sóhajt a vándor. – Nem es félnék én, ha 
a fi a élne!

– Hát meghótt?
– Az-e? A meg osztán! Ez a gyenge ujjas maradt utána.
– Hogy pusztula el ilyen hirtelen?
– Elég hirtelen. Ülünk a Miháj vitéz szobránál, s egyszer csak 

lássuk, hogy sárgul el Áron Pétör. Téged mi löle?… Ingem csak 
annyi, hogy én már az Úristenhez szegôdöm… E történt tegnap 
fertály tízkor… A rossz ujjassát hazahoztam. Itt hagynám, ha 
átaladnák.

– Itt osztán ne!
– Legalább mutassák meg akkor, hogy az anyja hol lakik?
Péter János bá elkalauzolta a kapuig. Mióta tizenhatban a 

rományok az urát elhurcolták, s az is elhalt „Húsos” városában, 
az egykor híres kedvû asszony egész nap nem szólt tizet.

A baj-pósta nagy hangon állított be az „életre”.

– Hogy van, édesanyám?
– Én jól, édes fi am! Hát te ki vagy, s honnan jössz?
– Datki embör vagyok, s éppen Bukarestbôl jövök!
– Az Isten vezérelt hozzám! A fi amot, Pétört nem láttad-e?
– Én osztán igen.
Az öregasszony arcát boldog pír önti el. Besürgeti a hírhozót a 

házba, s az izgalomtól reszketve teszi elé a „falnivalót”. Egyelôre 
nem kérdez semmit, csak azt pötyögi boldogan: „Oh, lelkem 
fi am!” A baj-pósta a halálhírrel a kezében kínosan feszengve 
ül, próbál enni, de a jó házi szalonna megkeseredik a szájában.

– S hát látád a fi amot? – ül le vele szemben a vénasszony is.
– Együtt vótunk vele.
– Elszegôdött-e?
A férfi  lesüti a fejét, úgy morogja:
– Ô el.
– Kihez te?
A bajhozónak jó gondolata támad, szinte vígan felel.
– Éppen Miháj vitézhez.
– Nagy úr, úgy-e? – kérdezi bizakodón az asszony.
– Elég nagy úr.
A szegény, öreg édesanya elgondolkozik.
– Oh, csakhogy jó helyre szegôdött volna az én lelköm Pétöröm!
A datki ember nagyhangon vigasztalja:
– Amiatt kiednek ne fájjon a feje. Olyan gazdája senkinek sincs 

Bukarestbe, mint Pétörnek. Áldott jó embör. Egész nap egyet se 
szól, nem szidja, nem mocskolja Pétört. A dolog sem öli meg. Csak 
éppen egy lóval van dolga, amelyiken Miháj vitéz ülni szokott.

– Akkor valami katonaember?
– Afféle édesanyám az… De én már megyek es…
A boldog, ragyogó arcú vénasszony szorgoskodva ugrik fel.
– Áldjon meg az Úristen, hogy ilyen jó hírt hoztál!
És izgatottan csomagolja össze az asztalon maradt szalonnát, 

kenyeret, csipet-túrót.
– Ezeket vidd magaddal, az úton jól fog.
Nem lehet visszautasítani. Az ember még a kapun kívül is 

ügyetlenül tartja a kezében. Áll, mintha odaszegezték volna. 
Arra gondol, hogy mégis vissza kellene mennie és megmondania 
az igazat. Már a kilincsen a keze, mikor a házból halk, öreges 
énekszó hallszik ki:

Fekete faluban fejér torony látszik
Láttam a babámot, más ölében jádzik…

A datki ember szíve megremeg, és zordul, fojtottan el-elká-
romkodja magát. Nézi a kezébe nyomott kenyeret, szalonnát. 
Két gyermek jön szembe az úton. Odainti és odaadja a kenye-
ret-szalonnát.

– Nesztök!
A fi úk bátortalanul veszik el. Egyikük felnéz az emberre, és 

meglátja a kemény, csontos arcra gördült két könnycseppet.
– Maga mét sír bácsi?
Az ember gorombán riasztja el magától, és megindul.
– Nem elég a magam baja, a másét es én sirassam! – dörmögi.
Lassan cammog. A mátéfalvi útnál befordul, és az Olt híd-

ján megáll. Kicsit nézi a vizet, erre fogja a halott legény rossz 
ujjassát, melyet nem mert átadni. Kissé tétovázik, majd elszántan 
beledobja a vízbe.

Az esteledô félhomályban úgy látszik, mintha holttestet lökött 
volna a vízbe…

Keleti Ujság, 1931. november 8.

Úgy látszik, még nem szenvedett 
eleget az emigráció magyarja, 
hogy fogalma legyen róla, mi az 
egység. Hát én megmondom.

Egység az, amikor a kisebb-
ségi sorsban Erdélyben a három 
püspök, a katolikus, református, 
unitárius havonként leült egy-
más mellé, és szép szeretettel 
megtraktálták összes egyházi s 
iskolai ügyeiket, a közös állásfog-
lalást sérelmeik és a fenyegetô 
veszedelmek ellen.

Egység az, amikor az erdé-
lyi magyar falu legegyszerûbb 
napszámosa is odaadta a maga 
jószántából és meggyôzôdésébôl 
kenyere felét is a templomra, 
magyar iskolára, betûre, valami 
szép magyar célra.

Egység az, mikor együtt 
sírtunk, ha akárki, egyetlen 
magyar is meghalt, mert vele 
ismét eggyel kevesebb voltunk, 
és tele volt az arcunk örömmel, 
ha új kis magyar született, mert 
vele ismét többen voltunk, és 

tudtuk, hogy nem születhetik 
annyi magyar, amennyire azon az 
áldott földön szükség lett volna.

Egység az, mikor éhesen, 
ezer veszedelem közt, rongyos 
nadrágban, állandóan a börtön 
árnyékában írtunk, daloltunk, 
mesét mondtunk, védtünk min-
dent, ami magyar, fôképpen a 
megtámadott és veszélyeztetett 
édes anyanyelvet az ajkon, és nem 
volt az a közömbös cselekedet, 
hogy ne ilyen természetfölötti 
magyar szempontból végeztük 
volna.

Fegyvertelenek, elnyomottak, 
üldözöttek voltunk, de hitünket 
és igazságunkat soha fel nem 
adtuk.

Ilyen egységet adjon Isten 
nekünk, de minél elôbb, és an-
nak érdekében világosítsa meg 
minden becsületes és igaz magyar 
értelmét.

Magyar Élet (Torontó), 
1960. november 26.

Bokrétakötés - esküvôi 
készülôdés Lövétén (Kováts 
fényképészet, Székelyudvarhely)

A Révai Kiadó halinakötés-
ben megjelent kötete, amely 
a Baj-pósta címû novellát is 
tartalmazza

Emléktábla Székely-
udvarhelyen, a Nyirô-
villa falán

NYIRő JÓZSEF 
BAJ-PÓSTA NYIRő JÓZSEF

A magyarok 
egysége
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LEZSÁK SÁNDOR

Uz Bence!
Hajszolt havasi ember,
rejtôzz, mert ez a reggel

ûzi a teliholdat,
házadból kilakoltat.

Hajszolt havasi ember,
rejtôzz el szeretôddel

kilencágú forráshoz,
tizedik majd áldást hoz.

1978

Utolsó regénye, amelyet magyar földön írt és adott 
ki, az 1944-es Néma küzdelem. Következett az író 
és a mûvek, az egész életmû számûzetése. További 
munkássága már a nyugati magyar emigráció sor-

sának drámai rajza.

A mezôségi magyar szórványfalu tragédiája egészen más vilá-
got hoz elénk, mint az író addigi székely történetei. Igaz, hogy 
elôbb is elkalandozott – a történelemben – más erdélyi tájakra, A 
sibói bölény lapjain Wesselényi szilágysági birodalmába, az Uz 
Bence, a Jézusfaragó ember, a Székelyek, a Kopjafák, a Madéfalvi 
veszedelem azonban sajátos székely világot építettek az olvasói 
tudatban. Egy-egy novellájában azelôtt is elkísérte bolyongó 
székely hôseit az otthontalanság útján, megindító a bukaresti 
székely cselédek, napszámosok árvaságának, hazavágyódásának 
felvillantása (Baj-pósta), de a jövô megfogyatkozása fölött érzett 
fájdalma igazán a Néma küzdelem lapjain érhetô tetten. Persze, 
Nyirô akkor is a székelyekre gondol, ôket félti attól, hogy az 
ijesztô mezôségi sorvadás elérheti a szülôföldjét is.

A Nyirô-életmûvet irodalomtörténészi gondjaiba vállaló Pomogáts 
Béla így sommáz: „A regénytörténet a 19. század végének egyik 
súlyos társadalompolitikai mulasztását eleveníti fel, minthogy 
a magyar földbirtokosok és politikusok szûklátókörûsége kö-
vetkeztében az erdélyi föld fokozatosan román kézbe került, és 
ezáltal az erdélyi román térnyerés eszköze lett.”

Mikor Nyirô a Néma küzdelem történetét írja, a székely-
ség, Észak-Erdély magyarsága túl van a román uralom elsô 

korszakán, amelyben földek tízezer holdjai csúsztak ki magyar 
birtokosok, parasztok kezébôl, a nemzetiségi elnyomás pedig 
lelkükben is megpróbálja az embereket: tízezrek kényszerülnek 
vallásuk elhagyására, adókedvezmények, kicsinyke állami állások 
reménye viszi a magyarokat az ortodox államvallás papjaihoz, 
gyermekeikben pedig elsodorja ôket anyanyelvük feladásához. 
A társadalmi harcok, osztályküzdelmek is más jelleget kapnak a 
kisebbségi életben, néha hamis útra terelôdnek, vagy a nemzeti 
megmaradás, a puszta túlélés nemzeti megbékélést parancsol az 
ellentétes osztályok között.

Ezt a tanulságot hozza magával Nyirô a Trianon utáni Erdélybôl, 
és mintegy elôre sejtve az újabb dráma közeledtét, a megismétlôdô 
kisebbségi sorshoz a történelem felismert tapasztalatait kínálja 
fel. (Ez a féltés és félelem vezeti tévútra a politikában alapvetôen 
járatlan „politikus” Nyirôt.)

Más hangon szólal meg ebben a regényben a székely világ 
írója. Itt már csak nyomjelekben találkozhatunk a székely 
kedélyességgel, tréfálkozással, sötét színek nyomnak el min-
den derût. Uz Bence nem talál otthonra a mezôségi magyar 
szórványokban.

Ha Nyirô József csak ezt a mûvét írta volna, a Néma küzde-
lem jogán akár a valóságirodalom vonulatába is besorolhatnók. 
Megvallottan a való élet dermesztô tényeire alapoz, nemegyszer 
oldalakon át idéz olyan szociológiai fogantatású felmérésekbôl, 
mint Földes Károly kicsiny könyvecskéje 1934-bôl, a Szórvány-
misszió. Máskor a történelemhez fordul, gróf Bethlen Gergely 
1848-as naplójához, a románság Erdély-tudatát pedig hiteles 
román forrásokból ismerteti. És éppen a való mélységes ismerete 
alapján óv az akkori és mindenkori magyar illúzióktól! Ha magát 
a mesét kivonnók a mûbôl, akkor a Néma küzdelem erdélyi 
magyar szórványsors szociológiai rajzát adná, már-már tudo-
mányos vértezetben.

Nyirô, persze, vérbeli író, aki a tények sûrûjében is a jellem-
ábrázolásra, az emberi viszonylatokra hagyatkozik. Meséje nem 
feloldja a tények drámaiságát, hanem még jobban aláhúzza ôket. 
A nemzeti egymásnak feszülések mellett ott izzanak a regényben 
az osztályellentétek, amelyeket ezúttal egyféle utópisztikus társa-
dalmi reformmal szeretne feloldani. Ilyen vonatkozásban Nyirô 
egész életmûve szempontjából lényeges az az elképzelés, amely a 
magyar parasztjaihoz „megtérô” Imre gróf, egy valóban hús-vér 
erdélyi magyar arisztokrata tervét mutatja be a magántulajdonon 
alapuló, de szocialisztikus szövetkezeti földmûvelésrôl, mint a 
paraszti jövô és az erdélyi magyar megmaradás útjáról. Imre 
gróf terve elbukik, mert maga a gróf is belesüllyed osztálya, 
társadalma sokszázados bûneibe. Belebukik a magyar szórványok 
ijesztô sírjába.

Immár késô a felülrôl jövô reform. A mai olvasó ezzel az 
érzéssel teszi le a könyvet. És szorongó lélekkel gondol arra, 
hogy Nyirô jóslata vészesen beteljesedett az utóbbi negyvenöt 
esztendô alatt Erdély magyar szórványaiban. Ez a regény már 
csak kései gyászjelentésként juthat el – ha egyáltalán eljut – a 
Néma küzdelem dacosan jövôt követelô hôseinek gyermekeihez, 
unokáihoz, akik közül legtöbben el sem tudják olvasni a magyar 
betûket. (Csokonai Kiadó)

Könyvvilág, 1993. január

Ha valaki vállalná a 
feladatot, hogy 
összeállítsa Nyirô 
József regényének 

motívum-receptjét, a kísérlet 
minden bizonnyal nem maradna 
eredményte len. Kérdés azonban, 
felérne-e ennek a szételemzô 
mûveletnek az értéke azzal a 
mûvészi teljesítménnyel, amelynek 
végsô fokán Nyirô József nek 
sikerült a robinsoni életfor-
mából, a Till Eulenspiegel-i 
kalandelemekbôl, a rousseau-i 
természetesember-típusból és 
az úr-paraszt ellentét betyárro-
mantikájából újszerûvé formálnia 
re gényének tárgyát és hôsének 
alakját. A regény tárgya: Uz Bence 
ösztönösen szép, félvad élete 
a kultúrhíjas havasok között. 
Uz Bence maga: ro konszenves 

gézengúz, akinek minden fi zikai-
szellemi mozdulata mögött a 
furfangos székely ész és a jószív 
emberszerelme találkozik össze 
itt-ott prófétai igehirdetésnek 
is beillô példaadásra.

Ez az erdélyi magyar égbolt 
alá plántált tisztalelkû kópé 
még az iro dalmi magyar-zsi-
dó szembeállítás hagyományos 
problémáját is a szív erején 
oldja meg. Uz Bence nem egy 
vonást örökölt pikaró-ôseitôl. 
De: eltûnt belôle XVI. századi 
elôdjének, Mánkóczi Istvánnak 
zsidócsapdosó faragatlansága 
és stilizálatlan élet szerûséggel 
anakronizmussá halvá nyodott 
benne a múlt-század-eleji magyar 
novellák zsidószégyenítô betyár 
fi guráinak minden tulajdonsága. 

Nyirô szinte kifogyhatatlan hôse 
egyé niségének megmutatásában. 
Mégis: Uz Bence belsô világának 
pillanat képekre bontott rajzai 
között aligha akad léleksajgatóbb 
és nagyszerûbb jelenet, mint Uz 
Bence és Roth Sámi találkozása.

Lélektanilag is fi nom, em-
berileg pedig éppenséggel 
megdöbbentô Bence muszáj-
útonállása, kiúttalan dilemmá ja, 
belsô küszködése, ahogyan fejszét 
emel a rozoga szekerén döcögô 
báránybôrkereskedô zsidóra, 
ahogyan sápadt arccal, könnyezô 
szemmel visszaadja a sovány 
erszényt s ki szolgáltatja magát 
Roth Sáminak. Ezzel a hatásos 
hangulatütemmel kezdôdik a 
jelenet további sorozata: Ben-
ce a zsidó jóságosan biztató 

szavára bevallja, hogy halott 
édesanyja szemfedôjére kellett 
volna a krajcár: kezet fognak, 
kibékülnek; a zsidó el távozik; 
majd késôbb, míg Bence fenn 
jár a hegyormon, hogy sírt ás son 
anyjának, a zsidó sírva, Ó Ado-
nájt... énekelve, titkon odalopja 
a halott asszony virágravatalára 
a „fajin fi nom szemfedôt”. Ez a 
jelenet komplexum olyan részlete 
a magyar prózairodalomnak, 
amelyhez hasonlót lelki rajz, 
hangulati fi nomság, hatás keltô 
mûvésziesség tekintetében nem 
sokat találni irodalmunk zsidó 
vo natkozású lapjain.

Libanon. 
Zsidó tudományos 

és kritikai folyóirat. 
1936. július–augusztus

Nyirô József író, Haáz Rezsô múzeumalapító és 
id. Kováts István fényképész a székelyudvarhelyi 
fényképészmûteremben

Jávor Pál az Uz Bence címû fi lmben

1938-1941
1938. november 22-én Budapesten, a Royal Apolló moziban mutatják 
be az Uz Bence-fi lmet. Címszereplô Jávor Pál, forgatóköny Orbók 
Attila, rendezô Csepreghy Jenô.
1939 ôszén Nyirô József Júlia szép leány címû balladajátékát Ottó 
Ferenc zeneszerzô megzenésítésében tûzi mûso rra a budapesti Operaház.
1939. február 6-án Nyirô József veszi át Szász Endrétôl a Keleti Ujság 
szerkesztését. Kolozsvárra költözik családjával a Vörösmarty utca 36-ba.
1939-ben az Erdélyi Szépmíves Céh adja ki Nyirô József Madéfalvi 
veszedelem címû történelmi regényét. 
1940 márciusában a magyar fôvárosban, a Nemzeti Színházban 
mutatják be az író Új haza címû történelmi drámáját. 
1940. október 24-én Kolozsváron, a Mátyás Király Diákházban Horthy 
Miklós kormányzó úr Nyirô Józsefet Corvin-koszorúval tünteti ki.
1941 karácsonyáig a székely író szerkeszti a Keleti Ujságot. Papírforma 
szerint 1942 júniusáig ô a fôszerkesztô.
1941. február 2-án Erdély fôvárosában megalakul az Erdélyi Párt 
kolozsvári tagozata. A tagozat elnöke Nyirô József. 
1941-ben Budapesten, a Révai Kiadónál jelenik meg Halhatatlan 
élet címû regénye.

BEKE GYÖRGY 
SÜLLYEDő SZÓRVÁNYVILÁG 
NYIRő JÓZSEF: NÉMA KÜZDELEM

ZSOLDOS JENő 

NYIRő JÓZSEF: 
UZ BENCE, RÉVAI-KIADÁS (1936)
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Szőts István

Emberek a havason 
(Elmondotta a film egyetlen Európában lévő 
megmentett példányának bécsi bemutatóján, 
1959 áprilisában)

Rövid idôn belül immáron másodszor 
gyûlünk össze fogyó számban bécsi 
magyarok, hogy a karlsplatzi mozivá-
szon bûvös ablakán át ismét hazánkba 

tekinthessünk.
Az elsô fi lm napszítta fényben és porban 

fürdô, búzatermô síkságot mutatott. A máso-
dikkal Kárpátok komor hegyei, ködös völgyek, 
párás fekete fenyveserdôk, balladák titkos tájai 
üzennek. Az elsôtôl csak egy szöges drótsövény 
és aknasáv választ el, az egykori Tündér-kert-
Erdélytôl kettô...

S ha Szegedrôl a posta már éppoly rekordidô 
alatt ér ide, mint a New York-i levél, Déva, Ko-
lozsvár postai idô alapján messzebbre került, 
mint a Fidzsi-szigetek vagy Tasmania. Mesz-
sze van, nagyon messze és kétszeresen lezárt. 
–Mintha mély kút fölé hajolnék, úgy nézem a 
vetítôvászon tájait, esôembereit. Mély és sötét 
világ lett szülôhazám, nem látok bele. S az eldobott 
kônek még visszhangja sem ér el. .

Mi sokat próbált, sokat csalódott nép vagyunk. 
Nem irredentizmus, soviniszta revans-vágy mon-
datja velem e rezignált szavakat. Bölcsebbek és 
elôrelátóbbak lettünk sok szerencsésebb euró-
pai nemzetnél. Tudjuk, hogy Kelet és Nyugat 
halálos birkózásában káros anakronizmus terü-
leti aspirációkról beszélni. De egy erdélyi fi lm 
elôtt – erdélyi ember létemre nem titkolhatom 
elmondani azt a természetes, emberi örömöt, 
mikor méltatlan kisebbségi sors évtizedei után 
a Keleti pályaudvaron beülhettünk a Hargita 
expresszbe.

Milyen gyermekes örömmel hajoltunk ki 
magunkba szívni a Királyhágó erdeinek friss 
leheletét – hallgatni a hegyi sebes vizek zúgását, 
olvasni a vasútállomások tábláin: Várad, Csucsa, 
Kolozsvár, Csík, Udvarhely, Háromszék ôsi 
városneveit.

Majdnem 18 éve, 1941-ben kezdtük el a fi lm 
forgatását. A szerzô, Nyirô József kivételével csupa 
kezdô, ismeretlen fi atalember. Harmincon jóval 
innen volt mindegyik. Naiv hittel, sok idealizmussal 
és nagyon kevés pénzzel, valami különleges és 
szép fi lm elkészítésére szövetkeztünk.

Emlékszem ma is a csípôs kora ôszi kolomp-
szavas hajnalokra, a Gyilkos-tói Boronaház penzió 
elôtt türelmesen várt a békási román paraszt kis 
mokány lovával. Fanyergére pakoltuk a könnyû 
kézi felvevôgépet, „ruhatárat”, mindent, s ami 
nem fért el a ló hátán, azt vittük saját hátunkon, 
ôzet, fülesbaglyot is sokszor... Festék, sminkmester 
nélkül dolgoztunk. 

Görbe bajuszát fenyôgyantával ragasztotta 
fel egy székely favágó, mikor kiderült, hogy jó 
pár órányira fekvô szállásunkon felejtettük a 
ragasztószert.

Velence fényes, mûvészettôl roskadó városa az 
akkori propaganda és háborús fi lmek áradatából 
ezt az ismeretlen, szerény kis magyar fi lmet ma-
gasra emelte és megmutatta a világnak… Akkor 
még nem volt neorealizmus. Olasz fi lmtörténeti 
könyvek és kritikák még ma is számon tartják a 
fi atalok ez új utakat keresô fi lmjét Sorsa mégis 
mostoha és torzó maradt, akár a legtöbb magyar 
mûvészeti alkotásé. Nem tudott kitörni a nyelvi 
s földrajzi határok közül. S a történelmi idôk 
jóvoltából évekig nem kerülhetett sor folytatására. 
Velencéig sem volt könnyû az útja. Az akkori 
kultuszállamtitkár aggályosnak tartja analfabe-
tizmus, nem kívánatos agrárprobléma miatt. 
(Üdô Márton búcsúztató szavai okozták ezt: 
„...ebbôl a nagy gazdag világból annyi hely sem 
volt a tied, ahová könnyeidet lecseppentsd...”)

A velencei sikerek után is maradt akadály bôven. 
Az Osservatore Romano szerint: ,,Hinnünk kell, 
hogy van még a világon nép, aki ártatlan bizalom-
mal szól Istenhez, s a körülvevô természethez. 
Egy ilyen magasrendû fi lm elegendô biztosíték 
annak felismerésére, hogy egy nemzet helyes 
úton halad saját egyéni fi lmmûvészetének meg-
teremtésére...”

Egy hazai tekintélyes, katolikus folyóirat 
ugyanakkor ledorongálta panteizmus, új pogány, 
keresztényellenes szelleme miatt.

Göbbels Berlinbe kéreti a kópiát: ,,zu katholisch!” 
– nem engedélyezi a német birodalomban be-
mutatását. 

A románok burkolt irredentizmust gyanítanak 
(csak székelyek Erdélyét mutatja...).

A pesti kormány 1948-ban betiltja vallásosság, 
miszticizmus címén.

Groteszk fordulatként 1957-ben – a nagy 
fi lmhiány idején (még nem merik elôvenni a 
szovjet fi lmeket) hirtelen mûsorra tûzik, sôt 
eladják a népi Kínának is.

Utolsó nemzetközi esélye: 1949 nyarán Coc-
teau meghívja Biarritzba, az „elfelejtet fi lmek” 
fesztiváljára. Nem engedik ki. (Révai kitûnô 
logikával indokolja: „Ha sikere lesz, az imperialista 
újságírók kitûnô propagandára, használják fel. 
Lám, 1942-ben már készítettek ilyen fi lmeket, 
miért nincs ma hasonló?”)

Múltak az évek, s lassan elfelejtett archívum 
lett. Mert hogy mit jelent egy fi lm történetében 
17 év, azt próbáljuk lemérni a szereplôk sorsában:

Kicsi Gergô: ez az eleven székely fi úcska már 
rég obsitos káplára a román hadseregnek.

Az operatôr, Fekete Feri, brazil fi lmvállalkozó 
Sao Paolóban, s az erdélyi hegyek ihletett költôje, 
Nyirô József, régen temetôk lakója. Nem kopjafás 
fenyôsuttogásos székely temetôé. Spanyolország 
fehéren izzó ege boltozódik sírja fölé.

Színészei felváltva játszanak shakespeare-i 
királyokat, Bánk bánt és élenjáró szovjet párt-
titkárokat. S a darócruhás pásztorok, székely 
favágók sorsa is hasonló. Egyre fáradtabb, ful-
ladóbb hangon mondják a sors-kényszerítette 
mondanivalót Csiksomlyó ôsi búcsújáró napján 
nem gyûlhetnek már lóháton Áron püspökük 
köré, megkerülni a stációs hegyet.

A 16 éves kópia fölött som múlott el nyomta-
lanul ez a sebes idô. De ezüstje ôriz még valamit 
a múló pillanatok szépségébôl. Ködös hangulatok 
gyöngyházai fényét, a Kárpátok zord hegyeinek 
méltóságát, anyanyelvünk szépségét, lakói mély-
séges emberségét és magyarságát. Szegények és 
rongyosak ezek az emberek, de ne szégyenkez-
zünk miattuk. Nincs televíziójuk, sem rádiójuk, 
még csak motorkerékpárjuk, vagy mosógépük 
sem, de rongyaik alól érzô, bátor, emberséges 
szívek világítanak. 

Próbáljunk mi is kikapcsolódni ebbôl az össz-
komfortos, „pénzért minden megvehetô”, nagyon 
gazdag és nagyon szegény világból.

S hagyjuk, hogy ez az egyetlen, néhol darabosan 
zökkenô fi lm lassan-lassan beleringasson a messzire 
esett tündérkert, Erdély legendaízû világába. 
S éljük át Annák, Gergôk és Üdô Mártonok 
egyszerû életét, melyben élet és halál éppoly 
természetesen kezet adnak egymásnak, ahogy 
a nappal az éjszakának, virág a gyümölcsnek ...

A fi lmnek ezt a kópiáját eredetileg Olaszor-
szágból küldtük ki Portugáliába, még 1943-ban. 
Majd Nyirô vitte át Spanyolországba. Madridi 
követünk jóvoltából került ismét tulajdonomba. 
Olasz feliratokkal van ellátva, kicsit ugrik néhol a 
felvonások végén, 17 év ráncai ezek a fi lm arcán. 
Olaszul hangzik el a bevezetô pár mondata is. 
Engedjék meg, hogy Nyirô Józsefnek ezekkel 
a veretes szép szavaival ajánljam és indítsam el 
a vetítést:

„Sokan laknak emberek a havason, pásztor-
népek, más szegény emberek. Fát vágnak, és 
gondozzák a más jószágát. Erôsek, szívósak az 
erdei emberek, kik nem félnek a vértôl, haláltól.

Tekintetükben benne van az egek mélysége 
és a pokol ijedt félelme. A templomba ritkán 
ereszkednek le, és a misén elkáprázva hallgatnak.

Isten azonban ismeri és szereti ôket...”

Nemzetôr, 1959. május 15.

Balról jobbra: Fekete Ferenc operatôr, Páldy Gyula, a Nemzeti Apolló üzemvezetôje, Nyirô József, 
Szellay Alice, nôi fôszereplô és Szôts István, a fi lm rendezôje

Emberek a havason – jelenet a fi lmbôl

Emberek a havason – jelenet a fi lmbôl

1942-1944
1942 februárjától Nyirô József országgyûlési képviselô a Magyar Parlament alsóházában. Családjával 
Budapestre, a Budakeszi út 14/b-be költözik. (Ma: Szilágyi Erzsébet fasor 36.)
Két csíksomlyói búcsú között, 1942 pünkösdjére készül el Nyirô József és Szôts István fi lmtörténeti jelentôségû 
nagy fi lmje, az Emberek a havason. Az 1942 szeptemberében megrendezett Velencei Biennálén mûvészeti 
fôdíjban részesült a kiváló alkotás.
Nyirô József a Kállay-kormány bizalmát élvezve 1942. augusztus 20-ától, Szent István napjától 1943. 
április 23-ig szerkeszti a frontról tudósító Magyar Erô címû képes hetilapot.
1943-ban Budapesten, a Révai Kiadónál jelenik meg Az elszántak címû elbeszéléskötete. 
1944-ben, a könyvhéten, a Révai Kiadó gondozásában lát napvilágot Nyirô József szociográfi ai hitelességû 
mezôségi regénye, a Néma küzdelem.
1944 augusztusától december végéig Budapesten jelenik meg Vörösváry István színházi, irodalmi, mûvészeti 
lapja, a Magyar Ünnep. Fômunkatárs: Nyirô József.
A Magyar Parlament 1944. december 1-jétôl 1945. március 28-ig Sopronban tartja üléseit. Nyirô József 
országgyûlési képviselô az Erdélyi Párt és a Törvényhozók Nemzeti Szövetsége tagjaként vesz részt a 
Parlament munkájában. 
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Bujdosóruhában indul 
útjára ez a könyvecske is 
a többi magyar bujdosó 
kezeihez, hazátlansá-

gunk ötödik esztendejében, kéz-
irat gyanánt, mint a többiek, a 
magyar sors tragikumának egyik 
jeleképpen, hogy ez is terhelje 
azok lelkiismeretét, akik velünk 
ezt cselekedték. Filmnek ké-
szült, és ha fi lm is lesz belôle, 
nem magyar nyelven és nem 
magyar mûvészek lelkén ke-
resztül. Egész lényem, minden 
ízem tiltakozik az ellen, hogy 
amit édes anyanyelvemen írtam, 
azt elsô ízben idegen nyelven 
bocsássam a világ elé akármilyen 
formában. A testvértelen, árva 
magyar sorsközösség és vérség 
elleni vétségnek érzem, ha egyet-
len gondolat, egyetlen érzés, a 
léleknek egyetlen pici szikrája is 
él csak ez írásban, amely hitet, 
erôt adni képes, azt nem ma-
gyaroknak nyújtsam magyarul 
elsônek, hanem idegeneknek, 
hatalmas, gazdag és nagy népek 
fi ainak; még ha a mindennapi 
kenyér kényszerûsége miatt is. 
A dicsô magyar történelmi múlt 
és hagyományok, az értünk élt 
és meghalt ôsök tiszta emléke 
vádolna, és az ezekbôl eredô örök 
magyar kötelesség lelkiismerete 
terhelne a síron túl is, ha ma-
gam is ezzel hozzájárulnék lelki 
összeomlásunk kialakulásához.

Mert – akármennyire is küz-
dünk ellene – ez a belsô össze-
omlás fenyeget. Az a veszedelem, 
hogy vagy magunkban, vagy 
utódainkban megszûnünk ma-
gyarnak lenni. Lélektani folyamat 
ez, amellyel önmagát veszítheti 
el mindenki. Nem is szándéko-
san, hanem az események és 
életkényszer, a körülmények 
hatása alatt.

Talán azzal kezdôdik, hogy 
egyszer csak nem jut eszedbe egy 
magyar szó. „Hogy is mondják 
magyarul?” – kérdezed. Késôbb 
már meg sem kérdezed. Esetleg 
nincs is kitôl. Idegen szót hasz-
nálsz helyette annak a népnek a 
nyelvébôl, amely közé vetett a 
sors és a kenyérgond, és amely 
már – tudtodon kívül is – meg-
kezdte lassú átformálásodat és 
felszívásodat. Elôbb a szokásaid 
alakulnak át a ruháddal együtt, 
majd az anyanyelv sorvad el las-
sanként ajkadról, végül a lelked, 
mert nincs forrás, táplálék mellyel 
erôsítsed. Nincs magyar iskola, 

ahová gyermekedet küldhesd; 
talán magyar templom sincsen, 
hol Isten magyarul szóljon hozzád; 
könyved, újságod sincsen, hiszen 
kenyérre kell a pénz, késôbb pedig 
szomjúságot sem érzel utána. 
Te még magyarnak mondod 
magad magyarul, gyermekeid 
már angolul vagy más idegen 
nyelven, unokád esetleg már 
csak elnézôen mosolyog fölötte, 
vagy tagadja, esetleg tiltakozik 
ellene. Ne rázd a fejed, mert ez 
a folyamat otthon is megtörtént 
szemünk láttára, százezrekkel, 
alig fél évszázad alatt, hogy csak 
Erdély példáját említsem. Kétany-
nyian volnánk, ha az így elveszett 
magyarokat újra magunkhoz 
számíthatnók. A ma szörnyû 
történelmi megpróbáltatása 
pedig tízezerszámra szórja 
Magyarország fi ait szerteszét 
a nagy világban; veszedelme-
sen alkalmas a belsô elvérzés és 
pusztulás meggyorsítására. Álljon 
elôttünk a letagadhatatlan valóság, 
hogy évtizedek óta temetjük 
mindenünket, önmagunkat és 
hazánkat is otthon és idegenben. 
A magyarság megrázó történelmi 
drámájának mind súlyosbodó 
fokozatai vannak, és végzetesen 
közeledünk a vád kiteljesedése 
felé!... Ha meggondoljuk és látó 
szemmel látni tudunk, rá kell 
végre döbbennünk, hogy mindez 
fôképpen és elsôsorban a saját 
belsô összeomlásunk következ-
ménye. Minden egyéb pedig 
ennek eredménye, mint mikor 
ôsszel az életerô a fákban meg-
szakad és önmaguktól hullanak 
le a levelek.

A lehullott falevél pedig idegen 
földet táplál.

A lehullott falevélnek nem 
jut eszébe, hová tartozott, és 
feledi, hogy csak azon a fán tud 
dacolni szelekkel, viharokkal és 
az élet minden megpróbáltatá-
saival, amelybôl kihajtott, amely 
csodálatos erôvel magához szorí-
totta, fényt, dalt és boldogságot 
is nyújtott. Mihelyt azonban 
a fa eleresztette kezét, örökre 
vége lett, mert megszûnt köztük 
a belsô, lényegi összefüggés.

Ugyanez a törvény érvényes 
reánk is. Amelyik pillanatban 
ez a belsô, lényegi összefüggés 
megszakad bennünk mindazzal, 
amit e szép néven ismerünk: 
„magyar” – lehullott falevelek-
ké válunk és meghalunk. Mint 
minden halált, ezt is elôbb a 

megzavarodás és agónia elôzi 
meg. Jaj, merjem-e említeni, 
hogy máris jelei mutatkoznak! 
Veszekszünk, egymást marjuk, 
zuhanunk, kétségbeesünk és ne-
héz kereszteket ácsolunk még 
kisgyermekeink vállára is. Van-
nak, kik megfeledkeznek ez ôsi 
magyar erényrôl, járják az élet 
mélységeit gyökértelenül. Így 
az öntudat elhomályosul, és a 
beszámíthatatlan idegrendszer 
zavart indulatai uralkodnak el 
fölöttünk, és olyanok leszünk, 
mint a nagybeteg, ki ágyán 
utolsó harcát vívja. Ez is egyik 
fokozata a magyarság megrá-
zó drámájának, a lehullott kis 
falevelek kínja, és a sok millió 
apró sorstragédiából könnyen 
összetevôdik az ország végzete.

Amint igaz, hogy a haza tart 
meg bennünket, úgy igaz az is, 
hogy nekünk is meg kell tartanunk 
a hazát. Élettörvény ez is, amely 
szemünk láttára bizonyítja meg 
az igazságát. Nézz magadra, és 
látod, mi lett belôled haza nélkül. 
Minél nagyobb a kettôs dráma, 
annál szembeszökôbb a lényegi 
összefüggés igazsága.

A hazamegtartásnak ugyan-
olyan természetfölöttisége, 
mondhatnám, teológiája van, 
mint a vallásnak. Mindkettô a 
lélekbôl tevôdik össze: hitbôl, 
meggyôzôdésbôl, öntudatból és 
ezekbôl kivirágzó cselekedetekbôl. 
Ne tévesszük azért össze a kü-
lönbséget a lényeggel. Az ösz-
szetett kéz csak jele az imának, 
de nem lényege, és csak szóval 
sem elég magyarnak lenni. A 
nyelv is, melyen szólasz, csak 
virágillat, amely eltûnik, semmivé 
lesz, ha elhervad, megszûnik 
a virág. Mint az Isten, a haza 
sem eszme csupán. Mindkettô 
valóság. Akkor is, ha nem látod, 
nem érzékeled kezeiddel, lábaid 
nem tapossák földjét. Akkor is, 
ha elûztek róla, idegen hatalmak 
igázták le vagy bitorolják. Emlék 
csak akkor lenne belôle, ha az 
utolsó magyar is megszûnnék 
a földön, aki önmagában hor-
dozza. A hazának is lelke van, 
mint neked, és – te is a lelke 
vagy. Ehhez tartsd magadat! 
A haza is te vagy.

A haza megtartása tehát nem 
függ se tértôl, se idôtôl. Otthon 
éppen úgy el lehet veszíteni, 
mint idegenben – megtartani, 
ha ismerjük és követjük az ebbôl 
folyó kötelességeinket. Szinte 

kilátástalannak látszó nehéz feladat 
ez, de minél nehezebb, annál 
nagyobbakká kell nekünk lennünk. 
Emberi értékünk fokmérôje is 
ez, és jaj annak, ki könnyûnek 
találtatik.

Ennek a magyar világszemlélet-
nek tükrében különös jelentôséget 
és értékelést nyer minden, ami 
sorsunkkal összefügg. Az iro-
dalom is. Már nem fényûzés, 
szórakozás és csak mûvészet 
magáért, hanem az élet és halál, 
a lét és nemlét felelôsségteljes 
tényezôje is. Történelmi hiva-
tása és jelentôsége van, mint a 
nemzet életének minden súlyos 
korszakában. Lélekformáló vagy 
lélekpusztító ereje sokszorosan 
érvényesül nehéz sorsunkban. 
Minden szónak, minden írás-
nak. Az igaz magyar szót és igét 
ugyanúgy kell rátenni testvéreinek 
nyelvére, mint az áldozásnál a 
pap a szentséges hostiát vagy a 
kenyeret, hogy ha a ruha, cipô, 
ing le is sorvad éhezô testünkrôl, 
hitünk és szárnyunk nôjön, és 
felszállhasson a megtartó, igaz 
élet magasságaiba, amely fölötte 
vagyon minden ideiglenes im-
périumnak.

Így aztán ez a tragikus és 
megdöbbentô köntöse a ma-
gyar szónak, a kezdetleges 
sokszorosítás, jelentôségében 
nagyobbá válik, mintha a modern 
könyvmûvészet remekeként, 
fényûzô formában, aranymet-
széssel kerülne a kezetekbe egy 
gazdag ország és boldog nép 
magas kultúrájának hivalko-
dásaként. Így igaz és fenséges. 
Ugyanaz a ruhája és a sorsa, mint 
a tied. De ugyanolyan nagy az 
igazsága is, és ugyanolyan vád 
is azok ellen, akik ezt okozták.

Sohasem fájt könyv jobban, 
mint ez, de sohasem voltam 
könyvemre büszkébb, mint 
erre, amellyel a világ legna-
gyobb eseményének, a Golgota 
drámájának megrázó élményét 
szeretném magyarul kivetíteni 
úgy, ahogyan bennem él. Ilyen 
közel még ember és nép nem 
állott Krisztushoz, mint ma a 
magyar. Közös az útjok. Vér 
váltsa meg a vért általa, és a 
feltámadás bizonyosságában 
Vele örvendhessünk. Nagy a 
mi sorsközösségünk a szenvedô 
és meggyalázott Krisztussal. 
Csak Hozzá menekülhetünk, 
mert elûzettünk otthonunk-
ból, és senki be nem fogad. 

Mindenünket elorozták, igaz-
ságunkat meggyalázták, ártatlan 
elítéltetésünk felett Pilátusok 
mossák kezeiket, és fegyverrel 
ûznek elôre a kereszt útján, míg 
csak ki nem szenvedünk rajta, 
hogy rongyainkon is poroszlók 
osztozkodjanak, és a gyûlölet 
lepecsételje még sírunkat is.

Az örök akarat akarata, hogy 
Getszemáné-kert véres verej-
tékében megtisztuljon a mi 
szemünk, öntudatunk kivilá-
gosodjék, és bizonyosan tudjuk, 
hogy e halálúton ejtett egyetlen 
könnycseppünk is Magyaror-
szág megváltásának tényezôje, 
ha ebbôl a lelki és szellemi ma-
gaslatból hullatjuk rá Krisztus 
keresztjére. Ugyanakkor a mi 
feltámadásunk záloga is.

A mi menekülésünk csak 
benne és általa érhet jó véget.

Az isteni örök gondolat titká-
hoz most férkôzhetünk a legkö-
zelebb, ebben a jóbi helyzetben, 
és sokszorozhatjuk meg emberi 
értékességünket, amely elôtt 
elôbb-utóbb fejet kell hajtania 
a ma „Feszítsd meg”-et kiáltó 
emberiségnek.

Ugyanakkor elesettségünkben 
és gyengeségünkben nincs és 
nem is lehet igazabb és nagyobb 

erôforrásunk, mint ez a soha meg 
nem szûnô véráldozat, melyet az 
örök Isten szeretete saját Fiának 
odaadásával nyújt a szenvedô 
emberiségnek. Semmibôl több 
hitet, bizalmat és bizonyosságot 
nem meríthetünk sötét napja-
inkban, mint a krisztusi sorsból, 
hogy az Ô igazságában és igéje 
szerint megjárt golgoták végén 
mindig ott van a feltámadás, és 
mi is rátalálunk a magyar élet 
valódi fájára, amely nem szórja le 
magáról leveleit, hanem a nagy 
titok örök törvényének erejével 
kapcsolja magához, hogy a magyar 
haza megtarthassa gyermekeit, 
és gyermekei Magyarországot. 
A hazát, amely hazahívja haló 
porodat is!

Vedd tehát keresztedet, és 
kövesd a Mestert! Csak a kereszt 
magasságából lehet meglátni a 
feltámadást. 

(1948)

Nyirô József: 
A Megfeszített elôszava, 

Katolikus Magyarok 
Vasárnapja, 

Youngstown, Ohio (é. n.)

Barabás Éva A madéfalvi 
veszedelem címû triptichonja

1945-1949
1945. március 28-án Sopronból indul a vonat Bajorországba Nyirô 
Józseffel, feleségével és a képviselôkkel.
Nyirô József 1947. augusztus 20-án, Szent István napján részt vesz az 
altöttingi zarándoklaton és az ott megtartott emigrációs országgyûlésen. 
Vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes alakít kormányt. Nyirô 
József az emigrációs kormány nemzetnevelési minisztere. A kormány 
az elszigeteltségben, nagyhatalmi támogatás híján, 1949-ig mûködött. 
Nyirô József elôbb lemondott miniszteri posztjáról.
A Magyar Nemzet 1947. március 4-i számában olvasható: Rajk László 
belügyminiszter „újabb háborús bûnösöket” kér ki a Szövetséges Ellenôrzô 
Bizottságtól. Dohnányi Ernô, Muráti Lili, Páger Antal, Vaszary 
János és más kiválóságok mellett Nyirô József neve is szerepel a listán. 
1947. április 21-tôl publikál az emigrációs sajtóban, a Magyar Ván-
dorban egyik beszéde ekkor jelenik meg. 1949-ig a Magyar Harangok 
európai társszerkesztôje. Az Amerikai Magyar Hangban, az Ahogy 
Lehetben, a Bujdosó Szemlében, a Katolikus Magyarok Vasárnapjá-
ban, a Magyar Nôkben és a Magyarok Útjában jelennek meg cikkei.
1948-ban írja A Megfeszített címû Jézus-drámáját. Ez a fi lmdráma 
Passauban, a Bujdosó Szemle kiadásában lát napvilágot.
1948 júniusától 1951-ben benyújtott lemondásáig Nyirô József a 
Magyar Újságírók Külföldi Egyesülete elnöke.
1949. január 26-án Waldkirchenben fejezi be A Próféta címû, Keresztelô 
Szent Jánosról szóló drámáját. 

Nyirő József 
A Megfeszített
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A benyomásaim?
Az ilyen világban hányódó 

magyarnak van bôven élménye.
Itt van, teszem azt, a tenger.
Minden náció másképpen 

csudálkozik, ha elôször lát-
ja. „Herrlich!” – „Famous” 
– „Miracoloso!” – „Vai dracu!” 
– „Admirable!” – A pesti fi ú 
lebiggyeszti a száját: „Ez az 
Óci?” (Úr nem fi zet és nem 
csodálkozik). A székely úgy 
van vele, mint a zsiráffal a 
állatkertben: nézi lábától a 
füle hegyéig, míg a nyaka be-
lefájdul, s a végén aszongya: 
„Nekem beszélhetnek. Ilyen 
állat nincs!”...Én szerényen 
megpökdöstem: „Pü-pü, meg 
nem igézlek!”...Kissé csalódtam 
is. Tizenkétezer halfajtát ír le a 
tudomány, én egyet sem láttam 
benne, sem „tengeri tüz”-et. 
Hol vannak a szivárvány minden 
színében tündöklô csigák, a 
gyémántos ékszer, a sörtés-
féreg, az eunice gigantea, a 
tengeri sünök, csillagok, rózsák, 
a szép ametiszt, a diadema, 
vagy a tenger szörnyetegei, 
a lábasfejûek, polipok, tányér 
nagyságú szemekkel, tízméteres 
testhosszal, a bálna, cápa, hogy 
megküzdjem vele egy késsel 
a kezemben? Lássuk már azt 
a híres vihart! Semmi, csak 
ronda szeneshajók, rozsdás 
drótkötelek és pár öreg sirály.

Végigkóstoltatták azonban az 
összes tengeri férgeket: rákot, 
tintahalat a saját tintájában, a 
polipot én ettem meg, nem ô 
engem, valami halat, amely 
olyan lapos és sovány volt, 
mintha öt esztendeig dipi lett 
volna Németországban, guruló 
halálfejet, kagyló-nyálkát; de 
én ezek közül a bort találtam 
a legjobbnak. Ez jó és olcsó. 
Állítólag van olyan rák is, amely 
az ijedtség pillanatában lerázza 
összes lábait és úgy menekül. 
Itt én tördelem le a ráklábakat, 
és a homár ollójával búcsút in-
tegettem a tengernek, de még 
banánt kértem, hogy érezzek 
valamit a hasamban. A banánt 
azóta úgy eszem, mint egy öreg 
majom. Ha lábaim bírnák, még 
fára is másznám vele. Csak azt 
feledtem el, hogy a majom szo-
kott-e morogni hozzá.

– Mondja! Mibôl élünk itt 
meg? – szorongott a feleségem, 
mihelyt négyszemközé kerül-
hettem vele.

– Valószínûleg síbotot és 
halászbotot fogok termelni – 
nyugtattam meg. És nádpál-
cát a politikusok fenekére. A 
Führsorge-nívót így is elérjük. 
De ki akar megélni?! Mi már 
megszoktuk az égi madarak és 
a mezôk liliomainak mennyei 
receptjét öt esztendô alatt, és 
nem szántottunk, nem vetet-

tünk. Jó az Isten! Rábízzuk a 
rucksackot továbbra is.

Én egyenlôre a nyelvben 
gyönyörködöm. Kutya legyek, 
szebb az olasznál is. Beszélni 
nem, de el tudnám hegedülni.

Nôm ugyan sopánkodik: 
„Bár annyit tudnék spanyolul, 
mint németül” – de nem jön 
zavarba. Már az elsô napon 
megtanulta a lakáscímünket, 
és ezzel elment vásárolni a 
Mercadóba, egyedül és ön-
állóan. Mit, hogy mindent meg-
vett? Olcsóbban, mint maguk 
a spanyolok. Mutassatok egy 
nyelvet, vagy bármely pontját 
a világnak Polartól Polarig, 
ahol hitvesem nem boldogul.

Azóta azonban tanult vagy 
húsz szót. De azt is tájszólásban. 
Ez úgy derült ki, hogy engem 
kezdett javítgatni, és szakértôk 
megállapították, hogy ô viszont 
baszk nyelven pityeg, ami – áll-
jon meg a menet, mert a halott 
enni kíván – nem is tájszólás, 
hanem külön nyelv. Megérezte 
a rokonságot.

Magyarul még nem tudnak a 
spanyolok, de Istennél minden 
lehetséges.

Madrid azonban rendkívül 
szép.

Nagyrészét külsôleg már fel is 
fedeztem. Ki kíváncsi rá, jöjjön, 
s nézze meg. Nem vagyok és 
Bedäcker.

A belsejét most kóstolgatjuk. 
Már voltunk a világhírû Pradóban 
is. Két óra alatt azonban csak 
halvány fogalmat szerezhettünk 
egy részérôl. A mindenét ezeknek 
a Murillóknak, Velasqueseknek, 
Goyáknak s a többieknek!

Az öreg Cervantesszel is 
találkoztam. Itt ül a közeli 
parkban és nézi Don Quijotét, 
amint éppen a hûséges Sancho 
Pansával neki akarnak indulni a 
Sierráknak. – Akár hiszik kendtek, 
akár nem, meghatódtam, és én 
se láttam az orra elôtt futballt 
játszó kölyköket.

Milyen jót is kacagtunk annak 
idején a vén lovag szélmalom-
harcán! Hát itt, most, hatvantól 
elrugaszkodott fôvel világosodott 
meg elôttem, hogy nincs „szél-
malomharc”, hanem az ember 
és a lélek mélyértelmû küzdelme 
eszményekért, szabadságért, szebb 
jövôért. Vajon szélmalomharc 
vala-e a Krisztus dolga? És szél-
malomharc-e otthoni és szét-
szórt szegény, árva, ismeretlen 
magyarok nagymélységû küz-
delme, önfeláldozása majdnem 
a megsemmisülés meredélyén, 
kifosztva, elnyomva, fegyverte-
lenül a világ részvétlenségével 
és a mamuthatalmú ellenséggel 
szemben?...

Madrid, 1950. május 24.
Ahogy Lehet, 1950. június 15.

Nyirô József halálhírét az emigrációs magyarsággal az 
Új Hungária madridi tudósítójának rádiógrammja 
tudatta. A rádiógramm szövege csonkítva érkezett: a 
halál idôpontja október 16-án, pénteken éjjel negyed 

12 volt. A nagy író temetésérôl az alábbi jelentést kaptuk:

Nyirô József betegsége 1953 februárjában kezdett súlyosabb 
méreteket ölteni. 1953 szeptemberében lakóhelyérôl, El Escorialból 
a madridi egyetemi klinika rákkutató intézetének kórházába 
hozták, ahol további kezelésben részesült. Állapota egyes kisebb 
enyhülésekkel állandóan súlyosbodott, míg 1953. október 16-án, 
pénteken éjjel negyed 12-kor, a halotti szentségek felvétele után, 
meghalt. Halálos ágyánál jelen voltak feleségén kívül: Marosy 
Ferenc meghatalmazott miniszter, felesége, valamint Szántayné 
dr. Döme Erzsébet magyar orvostanárnô és néhány barátja.

Holtteste október 17-én a délutáni órákig a kórház halottastermében 
nyugodott, ahol Gyermek István festômûvész készítette róla rajzát. 
Ezt a rajzot, bekeretezve, özv. Nyirô Józsefnénak ajándékozta, 
mint akit legjobban megillet.

Október 17-én, délután átszállították a madridi szabad magyar 
követségre, ahol felravatalozták. Egész a temetés pillanatáig úgy 
a magyar, mint spanyol ismerôsei felváltva látogatták a ravatalt, 
hogy az azt ôrzô spanyol apácákkal egyetemben imát mondjanak 
lelki üdvéért. A követség homlokzatán a félárbocra engedett 
magyar zászló volt látható.

18-án, vasárnap délelôtt 11-kor kezdôdött a temetési szertartás, 
majd a beszentelés után Marosy Ferenc mondott búcsúbeszédet.

Kedves Honfi társaim – kezdte szavait Marosy Ferenc –, nem 
mindennapi élet, mely e koporsóval sírba száll. Amerre magyarok 
vannak a világon, ameddig a magyar szellem költôi kisugárzása 

elér, Nyirô József neve fogalom marad irodalmunkban.
Több mint negyed évszázada, hogy ôserejû tehetsége utat 

tört magának. Tollával akkor szállt porondra, mikor szûkebb 
hazája, Erdély felett a trianoni Golgota beteljesedett. S mint a 
nagy korzikai hôsrôl, az ô irodalmi géniuszáról is elmondható, 
hogy akkor született, mikor hazája meghalt. De írásaiban a hal-
hatatlan erdélyi lélek tovább élt. Nyelvében megszólalt a székely 
ôserdôk tiszta forrása és a kárpáti bércek viharos harsonája. Költôi 
lángja új erôt öntött a csüggedôkbe. Nagy szívével lehajolt az 
elnyomottakhoz, és kimeríthetetlen szeretetével simogatta a 
sors mostoháit.

Hazánk mártír hercegprímásának mondása: azért szeret ma-
gyar lenni, mert ez a legelhagyatottabb nép a föld kerekségén. 
Nyirô József még a magyarok közt is a legelhagyatottabb szegény 
székely parasztságot ölelte keblére és halmozta el lelki gazdag-
ságának aranykincseivel. S mikor az újabb magyar sorstragédia 
ôt is kiszakította, bujdosóvá tette – a spanyol Sierra fenséges 
magányában is az erdélyi hegyekrôl álmodozott, és a székely 
havasokba vágyakozott vissza.

Utolsó napjainak hôsiessége, mellyel testi szenvedéseit viselte 
és a halállal szembenézett, méltó volt bátor és kemény életéhez. 
Utolsó pillanatig a nagy nemzeti ügy, a nagy magyar sorsközös-
ség jövôje foglalkoztatta. Azé volt minden lehelete, annak szólt 
utolsó imádsága.

A szabadság és emberszeretet nemes géniuszai kísérnek utolsó 
utadon, Nyirô József, amikor az örök fény és igazság trónusa elé 
lépsz. Mögötted felsorakoznak az árvák és elhagyottak, a kizsák-
mányoltak és elnyomottak, hogy tanúságot tegyenek hitedrôl.

Mikor a talpalatnyi magyar szigetrôl, az egyetlen szabad magyar 
rögrôl utolsó búcsút mondunk Néked, adjon nyugtot a tudat, 
hogy a szabadságért és igazságért való harcot, melynek forradalmi 

zászlóvivôje voltál, nem adjuk fel, s hogy amíg magyarok vannak, 
kegyelettel és hálával ôrzik emlékedet. 

Garcia Gomez a Spanyol Nemzeti Rádió nevében búcsúz-
tatta a halott írót, melynek spanyolországi tartózkodása alatt 
munkatársa volt.

Nyirô József fekete díszmagyarban feküdt, szemfedôként nem-
zeti színû zászló borította. Késôbb a lezárt koporsót a címeres és 
angyalos magyar zászló borította, egészen a sírbatevés pillanatáig.

A madridi messze kint fekvô Almudena temetôbe a madridi 
magyar kolónia tagjainak autó és autóbuszos gyászmenete kísérte 
a halottas autót az egész városon keresztül. Itt újbóli beszentelés 
után a madridi magyar egyetemisták vállukon vitték koporsóját 
a sírhelyhez, ahová a magyar Himnusz hangjai mellett tették 
nyugalomra addig is, amíg hazaszállítása lehetséges lesz.

Sirhelye nem földben, hanem, itteni szokás szerint, falban, egy 
sírkamrában van. A koporsóval „együtt befalazták a koszorút, 
melyet gyermekei nevében helyezett el a ravatalra özvegye, majd 
ez utóbbi koszorújának szalagját, valamint az egész magyar ifjúság 
nevében a madridi magyar egyetemisták által elhelyezett koszorút.

A temetés a római katolikus egyház szertartásai szerint folyt le. 
Nyirô József már a nyár folyamán megkapta a pápai felmentést, 
melynek értelmében a töredelem és a szentáldozás szentségeihez, 
valamint a halotti szentségekhez járulhatott, melyeket lelkipásztora, 
P. Juhász Vince O.F.M. szolgáltatott számára, és ô részesítette 
lelki vigaszban betegsége utolsó és fájdalmas idôszakában.

A madridi magyar kolónia jóformán kivétel nélkül jelen volt 
a beszentelésen és temetésen, úgyszintén nagyszámú spanyol 
kísérte utolsó útjára.

Új Hungária, 1953. október 30.

Bedô Ilona, a hûséges feleség

Nyirô József gránit sírkövének avatása 1967. november 19-én

1950-1953
1950-ben Vaszary János hívására a Madridhoz közeli Escorialba 
költözik. A Spanyol Nemzeti Rádió magyar adásának munkatársa.
1950-ben Madridban a saját kiadásában jelenik meg A zöld csillag 
címû regénye. 
1951-ben ugyancsak a saját kiadásában kerül forgalomba Íme, az 
emberek! címû regénye a menekülttábori lét viszontagságairól, a hon-
talanságról, a számkivetettségrôl. 
1952 decemberétôl Nyirô József a Magyar Szabadság Mozgalom 
társelnöke. Elnök: vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes.
1952-ben Cleavelandben Szász Béla történész megalapítja a Kossuth 
Könyvkiadót. A kiadó elsô elnöke: Nyirô József.
1952 körül írja Mi az igazság Erdély esetében? címû nemzetpolitikai 
esszéjét. (Halála után jelenik meg.)
1953. október 16-án egyházával és a Fennvalóval megbékélve halt 
meg a madridi klinika rákosztályán.
1953. október 17-én a madridi Magyar Királyi Követségen ravatalozták 
fel az erdélyi írót, a Székely Apostolt.
1953. október 18-án a madridi Almudena temetôben helyezték „örök” 
nyugalomba. Marosy Ferenc rendkívüli követ és meghatalmazott 
miniszter búcsúztatta. Francisco Garcia Gomez a Spanyol Nemzeti 
Rádió nevében búcsúzik az írótól.

Nyirő József 
Az első lépések 
Cervantes földjén (Részlet)

A madridi
temetés 
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Nyirô József Spanyolországban halt meg, ott is van 
eltemetve. Amikor 1959-ben kikerültem az országba, 
én is kimentem Berta Tibi kollégiumi társammal a 
temetôbe a sírjához. A spanyol temetkezési mód 

egyik jellegzetessége, hogy egy falba lyukat vésnek, és abba teszik 
bele a koporsót, elé pedig egy táblát tesznek, arra vésik, írják a 
megboldogult nevét, és azt, amit még fontosnak tartanak közölni 
az életben maradottakkal. Úgy emlékszem, hogy Nyirô József 
nyughelye alulról az ötödik volt a falban. Fényképet csak úgy 
tudtam csinálni a tábláról, hogy Berta Tibi nyakába ültem. Már a 
kôtábla felirata sem tetszett nekem: Itt nyugszik József Nyirô író.

Ezeket a sírhelyeket tizenöt évre lehet bérelni, és ha nem vált-
ják meg újra a sírhelyet, kiszedik a csontokat, és közös gödörbe 
rakják azokat. Bementem a követségre, és mondom Marosynak, 
a követnek, hogy díszsírhelyet kell szereznünk, olyant, ami örök. 
Marosy igyekezett megnyugtatni, hogy amint letelik a tizenöt 
év, megint megváltják a sírhelyet. – Követ úr! – mondtam neki 
– Most megújítjuk. Itt vagyunk most mind a ketten. De mi lesz, 
amikor nem leszünk itt?! Közös sírba kerülnek Nyirô csontjai?! 
Most kell ezt elintéznünk, amikor mind a ketten itt vagyunk. 
Annyira felsrófoltam magam, hogy a végén már az asztalt vertem. 
Nagyon dühös voltam. – Semmi mást nem kérek – mondtam 
a követnek –, csak egy ajánlólevelet Madrid polgármesteréhez. 
A többit majd én elintézem. – A követ megíratta az ajánlólevelet 
a követségi titkárral. – Te Aurél – kérdezem a titkártól –, nincs 
itt a követségen egy spanyol nyelvû Nyirô-kötet? – Dehogy 
nincs! Az Uz Bence… – Nagyszerû! Tudsz adni egyet? – Az 
ajánlólevéllel és a spanyol Uz Bencével bementem a városházára 
a polgármesterhez, aki szívélyesen fogadott. Elmondtam neki, 
hogy mirôl van szó. – Ingyen sírhely nincs Madridban. De ad-
janak nekem néhány hetet, majd meglátom, hogy mit tehetek.

Visszamentem Amerikába, eltelt vagy öt hónap. Ekkor kapok 
egy levelet Auréltól, hogy megvan a sírhely, a polgármester 
saját pénzébôl fi zette ki az örökös sírhely árát. Megindíthatom 
a gyûjtést az emlékkôre. Írtam egy felhívást a magyar újságok-
nak, de három újság visszaírt, hogy erre a célra már szerveztek 
gyûjtést. Fogalmam sem volt, hogy ki gyûjtött. Kiderült, hogy 
a Nemzeti Bizottmány volt a tettes, amelyben Marosy Ferenc 
is benne volt. Ez a Bizottmány nem nagyon szeretett engem. 
Fölkértek korábban ugyanis arra, hogy legyek én is tagja – elég 
komoly fi zetés ellenében – a Nemzeti Bizottmánynak. – És ha 
tagja leszek a Bizottmánynak, mi lesz a munkám? – kérdeztem. 
– Semmi – válaszolták –, negyedévenként eljössz a gyûlésre. – És 
ezért adják nekem a hatszáz dolláros havi fi zetést? Ha a nevem 
kell és nem a munkám, akkor nem vállalom – válaszoltam végül. 
Hát persze, hogy megsértôdtek! Ez a Nemzeti Bizottmány bízta 
meg Flórián Tibor költôt azzal, hogy kezdje el a gyûjtést Nyirô 

József síremlékére. Róla tudni kell, hogy szintén szamosújvári, 
édesanyámmal egyidôs, sôt együtt nôttek fel. Ennek ellenére a 
számomra elfogadhatatlan gyûjtési módszer miatt tiltakozva írtam 
egy eléggé goromba hangú levelet Flórián Tibornak, de ô nem 
nekem, hanem édesanyámnak válaszolt, Annuska, parancsolj rá a 
fi adra! – stílusban. Flórián Tibor elküldte az általa összegyûjtött 
ötszáz dollárt a spanyolországi magyar követségre, de engem 
bántott, hogy miért avatkozott bele ebbe a dologba, ám a végén 
megnyugodtam, mondván: az ügy szempontjából lényegtelen, 
hogy ki csinálja, csak meglegyen az emlékmû. Mikor hatvan-
ötben visszamentem Madridba, bent voltam a követségen, ott 
volt az összegyûjtött pénz, de az emlékmû még mindig sehol. 
Mondom ezért Marosy követ úrnak: – Én is hoztam ötszáz dol-
lárt a Flórián Tibor által összegyûjtött pénzhez, ezer dollárból 
már szép sírkövet tudunk csináltatni. – Menj és rendeld meg 
a sírkövet! – igyekezett áthárítani a feladatot. – Nem. Együtt 
megyünk el, és együtt rendeljük meg a sírkövet. Így is történt. 
Muráti Lili színésznô férje, Vaszary János éppen akkor halt meg, 
így aztán a színésznô megvette a Nyirô József melletti sírhelyet, 
s oda temette el a férjét. Az újratemetés alkalmából nagyon szép 
ünnepséget szerveztünk, dr. Marosy Ferenc követ mondta az 
emlékezô-emlékeztetô beszédet.

Kozma Huba: 
Pongrátz Gergely, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2002.

NYIRő JÓZSEF: 

A túlvilág küszöbén (Részlet)

Nem, nem, itt nem 
tudok meghalni. 
Akárhogy szere-
tem, akárhogy 

becsülöm, idegen ez a föld 
nekem. Minden föld idegen. 
Ha már azonban nem lehet 
kitérni a nagy törvény elôl, 
igyekszem átvarázsolni. Hal-
latlanul megkényszerített kép-
zelettel idehozom magamnak 
a szülôföldet, a Hargitát, Rika 
rengetegét, Küküllôt, Csicsert, 
Budvárt, a pisztrángos patakokat, 
a virágos réteket, ellopom a 
bükkösöket, fehéren villámló 
nyírjeseket, az elvesztett csodás 
magyar világot, és gyönyörû 
képek vonulnak el szemeim 
elôtt. Így talán könnyebb lesz.

Még hátra van azonban a 
legnehezebbje.

– Üljön ide, szembe velem! – 

mondom az asszonynak. – Igen. 
Errôl is beszélni kell... Mi lesz 
magával, ha én, én... nos igen... 
ha meghalok?

Olyan szembeszökôen kü-
szöbön áll ez a lehetôség, hogy 
ostobaság volna kétségbe vonni. 
Szebb és igazabb így, ôszintén 
elismerni, ha leírhatatlanná válik 
is tôle az asszony arca.

...Mi lesz, ha egyedül marad, 
támasz nélkül, árván és hazátlanul 
a nagyvilágban, kilátástalanul, a 
megsokasodott évekkel a vállain, 
maga is talán az utolsó felvonás 
elôtt. Gyermekei védelmébe 
nem menekülhet, senki rokon 
nincs, kire támaszkodhatnék, itt 
munkalehetôsége nincs, csak 
infi nitivusokban nyögi a spanyol 
nyelvet, pénzünk nincs, máról 
holnapra élünk, a magyarokra 
nem számíthat. Huszonnégy 

óra alatt elfeledik azt is, hogy 
a világon van...

– Majd a Jóisten!
A magyarok! Az egymást pusz-

tító, pártoskodó, gyûlölködô, 
szanaszét szakadt, szerencsétlen 
magyarok, ez a fájdalmasan tragi-
kus sorsú nép, az elvesztett haza 
kísértetei. Lehet rájuk számítani? 
A spanyol szeretet és kedvesség, 
együttérzés fényében még fáj-
dalmasabb rájuk gondolni. Itt 
vívódom egyedül, elhagyottan a 
kopár hegyek tövében, de eddig 
még jó szót is alig hajítottak 
felém.

Arra keserûségemben nem 
is gondolok, hogy elfogult, 
igaztalan, túlzás a vád, hiszen 
jóformán nem is tudják, hogy 
ebben a magam kis Rodostó-
jában mi történik velem. Ma-
gam húzódtam vissza ebbe a 

bölénytemetôbe, a holdtájakra 
emlékeztetô sziklák közé.

Aztán ne hálátlankodjunk. 
Lám Erzsébet, Szántayné is, 
ki kitûnô orvos, maga is be-
tegen sietett a segítségemre. 
Nagyobb és melegebb élmény 
nem is lehet szánomra, mint 
mikor befutott Jani, Vaszary 
János barátom Barcelonából, 
ahol éppen játszott a társulat. 
Jani, aki csak egy van a világon, 
aki kezdet óta oldalamon állott, 
otthonát osztotta meg velem, 
testvérnél is jobb, aki ember, 
amilyen talán nincs is még egy...

– Ölj meg, de fogadd el!... 
Tudom, hogy mit jelent szá-
modra ez a tény, de légy alá-
zatos. Kötelességed élni ezzel 
a lehetôséggel.

De hagyjuk! Nem szereti, ha 
jóságos arcának errôl a felérôl 
is letépem a leplet.

Meglátogattak többen is a ko-
lóniából. Csak Muráti dr. barátom 
maradt távol. Rosszul is esett. 
Késôbb derült ki, hogy munkát 
vállalt az érdekemben. Maga is 
afféle aranyam-ezüstöm-nincs 
dipi, és így fordította javamra a 
pihenés idejét. Ilyen gesztus se 
sok hányódik a világban.

Aztán a nagy székely barát, az 
egykori csíki gvardián, a som-
lyói csodatevô Szûz Mária, a 
kisebbségi üldözés miatt idegenbe 
szakadt harcosa, Takács Gábor 
páter, és szerkesztô barátom is 
megfújták a lapokban a havasi 
kürtöt. Halljad magyar, halljad!

A hír áttöri a vasfüggönyt is, 
és megérkeznek a gyermekek 
aggodalomtól reszketô levelei 
is. Csak annyit róluk, hogy 
ezekért a levelekért érdemes 
meghalni is.

Tégy velem, amit jónak látsz, 
de áldd meg ezeket a magyarokat 
és minden magyart, fi zess meg 
nekik bôségesen, mindig rajtuk és 
sorsukon legyen a szemed, vezesd 
vissza újra szép Magyarország-
ba, az örömnek és békességnek 
elvesztett világába, és mondd 
meg a búzának, hogy kétszeresre 
nôjön a számukra, tanítsd meg 
a madarat nekik dalolni, törüld 
el a pusztulás, szenvedés és ha-
lál ítéletét a homlokukról, ne 
engedj egyet is elveszni közü-
lünk, aranyként csengjen a drága 
anyanyelv ajkukon, virágozzanak 
ki a nagy magyar erények és 
erôk fái, szûnjön meg minden 
igaztalanság, és áldás fakad-
jon számukra minden elejtett 
vércseppbôl és verejtékbôl. Értük 
legyen minden gyötrôdésem és 
elviselni négy embernek is sok 
szenvedésem, amint a doktor 
mondta, ha testemet nem is, 
de legalább lelkemet vidd haza 
a házsongrádi vagy udvarhelyi 
temetôbe, vagy terítsd le az ál-
dott földön, hogy attól is nôjön 
a füvük, szebbüljön a világ...

Én azt se tudom jóformán, 
Uram, hogy mit kérjek, hogyan 
köszönjem meg mindazt, amiben 
részeltettek, de a sok jóságnak és 
szépségnek édes terhétôl aláza-

tosan meggörnyed fatigás, hasig 
dagadt, félig megfojtott, rozoga, 
szerencsétlen testem, és arra 
kérlek, hogy csináld azt és úgy, 
ahogy Te jónak látod, Uram, ki 
ennek a világnak minden tájáról 
elindult magyar körmenetnek 
az élén állasz...

Ha azonban mégis úgy for-
dulna, hogy elesem a harcban, 
kérlek téged népem, hogy ne 
feledkezzél el szegény, öreg, árva, 
elhagyatott Donna Helenáról, ki 
infi nitivusban beszéli a spanyol 
nyelvet, és utánam is küldjetek 
egy kurta, futó Miatyánkot!...

És meghalt október tizenha-
todikán, déli fél tizenkettôkor a 
madridi kórházban, 1953-ban.

A Küzdelem a halállal 
szerkesztett változatát

Kovách Aladár a Havasok 
könyve utószavaként 

tette közzé,
Bolyai Akadémia, 

Bécs – München – Puchheim, 
1968.

Csiky Ágnes Mária

BÉKÉS 
JÓ ÉJSZAKÁT...
Nyirő József halálára
Békés jó éjszakát 
Uz Bence apjának, 
koldus szomorúság, 
csavargó búbánat, 
ringyes-rongyos könnyek 
álmát ne zavarják, 
napszerette földek 
jószívvel takarják. 
Jószívvel ringassa 
puha felleg-bölcsô, 
mert csodáthitt gyermek, 
mindentudó bölcs ô, 
homlokán az írást 
ôrizzék az éjek, 
hogy szava ne vesszen 
a székely mesének.

Ahány csudaigét
ismert furulyája, 
havasnak teremjen 
annyi vadvirága, 
amilyen ékesen 
pergett mind a nóta, 
annyi hímben szálljon 
havas pillangója,
és amilyen mélyrôl 
buggyant a sírása, 

olyan tisztán törjön 
havasok forrása.

Ha kiül a csúcsra 
öreg Üdô Márton, 
engedd Uram Isten, 
ne sokáig várjon,
Királyhágó útját 
ne sokáig lesse
– nincs több a világon 
olyan selyemeste – 
székely ég selymébôl 
szemfödôjét varrjad, 
Kincsesország földjét 
vessed derekaljnak.

Amennyi vadvirág, 
koszorúvá váljon, 
pávaszem-pillangó 
szíve fölé szálljon, 
altatónak adjad 
források mély szavát, 
Uz Bence apjának 
békés jó éjszakát.

1953

Középen Pongrátz Gergely, Nyirô József madridi sírjánál

Nyirô József szobra Székelyudvarhelyen, az Emlékezés Parkjában (Blaskó János alkotása)

A végsô nyughely (Székelyudvarhely, 
Szent Miklós-hegyi római katolikus temetô)

PONGRÁTZ GERGELY 

A SZÉKELY ÍRÓ MADRIDI 
NYUGHELYÉRőL
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A székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatója, Szabó Károly 
átiratot juttatott el a polgármesteri hivatalhoz Nyirô József ne-
vének felvételével kapcsolatban, melyben kijelenti: 

„[...] a városi könyvtár az udvarhelyieké, és a már meglevô 
elnevezése alaposan beivódott a városlakók tudatába, így nem 
indokolt annak megváltoztatása. Ennél erdélyibb és székelyud-
varhelyibb nevet nem tudnának javasolni, mint Székelyudvarhelyi 
Városi Könyvtár.”

uh.ro, internetes hírportál, 2012. április 26.

Magyar Ország–
gyűlés Hivatala
Kövér László
elnök úr részére
Budapest

Tisztelt Házelnök Úr!
Székelyföldön tudjuk, hogy mi a magyar valóság. Saját bôrünkön 
tapasztaltuk, mit jelent, ha nemzetietlen kormányok intézik Ma-
gyarország ügyeit, ha nemzetietlen politikusok foglalnak helyet a 
Nemzet Házában. Ezért aztán igen nagy elégtétel számunkra, hogy 
az antalli vállalást követôen végre valóra vált a nemzet egysége. 
Ma – alig több mint két évvel a 2010-es anyaországi fordulatot 
követôen – elmondhatjuk, hogy közjogi értelemben is a magyar 
nemzet tagjai vagyunk. A Nemzeti Összetartozás Törvényének 
köszönhetôen június negyedike ma már nem csupán egy fájó 
emlék, hanem az összetartozás üzenetét is hordozza. Köszönet 
érte, mint ahogy az állampolgársági és a választójogi törvények 
kapcsán is a köszönet hangján kell szólnunk. Szükség volt ezekre 
a törvényekre, mint ahogy szükség van arra is, hogy az új magyar 
alaptörvény preambuluma tartalmazza a keresztény értékrendre 
való utalásokat. A Szent Korona nemcsak a magyar államiság 
jelképe, hanem a magyar nemzet európaiságának szimbóluma is. 
Ennek az európai kultúrának védelmezôi voltunk mi, székelyek a 
Kárpát-medence eme keleti, délkeleti szegletében évszázadokon 
keresztül. Sajnos az elnemzetietlenítô politika következtében még 
ma is felszínre tör annak hordaléka. Szomorúan tapasztaljuk, hogy 
e rossz emlékû múlt kísértetei ma is köztünk járnak. Felháborítónak 
tartjuk és messzemenôen elutasítjuk Bunta Levente székelyudvarhelyi 
polgármester Önhöz intézett nyílt levelének üzenetét. Az abban 
megfogalmazottak miatt Bunta Levente helyett is megkövetjük, 
és elnézést kérünk Öntôl. Megítélésünk szerint Bunta Levente 
méltatlan arra, hogy a székelyek képviselôjeként szóljon, miközben 
elöljáróként egyetlen gesztust sem tett Székelyföld autonómiája, 
a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyûlés határozatainak vég-
rehajtása érdekében. Ugyanakkor felhívjuk a fi gyelmet, hogy a 
levélíró a „Székelyföld a székelyeké” üzenet megfogalmazásával 
igen veszélyes vizekre evez, hiszen ezen logika gyakorlatilag azon 
gyurcsányi retorika felelevenítése, amely a december 5-i népszavazás 
tragikus sikertelenségéhez vezetett. Az ilyen megnyilvánulásoktól 
kötelességünk elhatárolódni, kiemelve, hogy a székelységet éppen 
a magyar nemzet egységéért, a magyar haza védelmében vállalt 
áldozatok tették a nemzet legmagyarabb törzsévé.

Végezetül meg kell köszönnünk azt az erôfeszítést, amit a Ma-
gyar Országgyûlés Hivatala és Ön személyesen tett Nyirô József 
hamvainak hazahozatala érdekében. A Székely Apostol hazatérése 
több, mint szimbolikus gesztus. A székelyudvarhelyi szertartás 
újabb mérföldkô a nemzeti egység megteremtése érdekében tett 
eddigi lépések után. 2012 pünkösd vasárnapján az együvé tartozás 
ôszinte örömével nézhetünk egymás szemébe székelyek, magyarok, 
anyaországiak, erdélyiek, Kárpát-medencei magyarok mindannyian. 

Munkájára Isten áldását kérve, ôszinte tisztelettel:
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke
Biró Zsolt, a Marosszék Székely Tanácsának elnöke
Thamó Csaba, az Udvarhelyszék Székely Tanácsának elnöke
Szabó Miklós, a Bardóc–Miklósvárszék Székely Tanácsának elnöke
Gazda Zoltán, a Sepsiszék Székely Tanácsának elnöke
Bíró Levente, a Kézdiszék Székely Tanácsának elnöke
Ferencz Botond, az Orbaiszék Székely Tanácsának elnöke
Árus Zsolt, a Gyergyószék Székely Tanácsának elnöke
Veress Dávid, a Csíkszék Székely Tanácsának elnöke
Péter János, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke
Tulit Attila, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke
Ferencz Csaba, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke
Incze Béla, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke
Gazda József, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke

Marosvásárhely, 2012. május 11.

KORDOKUMENTUMOK 2012 Egy szépnek induló, lélekemelô történet szomorú krónikája olvasható ezen az oldalon. 
A mellékelt dokumentumok önmagukért beszélnek…

BUNTA LEVENTÉNEK, SZÉ-

KELYUDVARHELY POLGÁRMES-

TERÉNEK LEVELE, AMELYBEN 

NEM BIZTOSÍTJA A MÁRTON 

ÁRON TERET A NYIRŐ-MEG-

EMLÉKEZÉSEKRE

A SZERVEZŐK 

MEGBÍZOTTJÁNAK LEVELE 

A SZÉKELYUDVARHELYI 

POLGÁRMESTERHEZ

A SZÉKELYUDVARHELYI VÁROSI 

KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁNAK, 

SZABÓ KÁROLYNAK NYILATKOZA-

TA ARRÓL, HOGY A NYIRŐ JÓZSEF 

NÉVHASZNÁLAT NEM INDOKOLT

A SZÉKELY

NEMZETI TANÁCS 

NYÍLT LEVELE

Az Evenimentul Zilei román 
újság 2012. május 11-i írása

„Az önkormányzati választások elsô nagy botránya: Székelyud-
varhelyen újratemetik a MAGYAR FASISZTA Nyirô Józsefet” 
(sic!) címmel közölt cikket az Evenimentul Zilei internetes kiadása 
péntek késô délután. A cikk szerzôje (Traian Deleanu) az írót a 
magyar fasiszták vezérének nevezi, akinek újratemetését az MPP 
támogatja, míg az RMDSZ elhatárolódik tôle.

„Az íráson túl: fasiszta és antiszemita”. A szerzô szerint a magyar 
fasizmus egyik legvitatottabb alakja Nyirô, akit egy 2007. márciusi 
budapesti konferencia a szélsôjobb propagandistájának nevezett. 
A székelyzsombori születésû író a második világháború idején 
lett a magyarországi holokausztot levezényelô, Nagy-Magyar-
ország helyreállításáért küzdô Nyilaskeresztes Párt vezetésének 
tagja – állítja a cikk írója. Többek között azzal vádolja, hogy 
1940 szeptemberében Kolozsvár környékén – Szászfenesen, 
Kolozsmonostoron és Szamosfalván – terrorcsoportokat veze-
tett Kerekes Istvánnal, Király Zoltánnal és Málnássy Tivadarral 
együtt, amelyek románokat öltek. 

Hivatkozik a magyar sajtóra, miszerint az újratemetés fôvédnöke 
Kövér László házelnök, Romániában pedig a szervezôk az MPP 
és a Székelyudvarhelyért Alapítvány. Románia egész területén az 
ún. temetési gyászkíséretet a Magyar Országgyûlés díszôrsége 
és székely huszárok adják. 

Az Elie Wiesel Holokauszt Tanulmányozásának Országos 
Romániai Intézete konkrét adatokat közöl a magyar író politikai 
nézetei tekintetében. „Az 1944. október 14-i (!) szálasista (sic!) 
puccs után Nyirô a szélsôjobboldali párt tagja lett, illetve az okta-
tási bizottság alelnöke. Ezzel Nyirô a nacionalista, szélsôséges és 
antiszemita politikához csatlakozott, ezért hivatalos rendezvény 
keretében nem tartják kívánatosnak az újratemetését” – hangsú-
lyozták az intézet képviselôi az Evenimentul Zilei megkeresésére. 

Szász Jenô – az MPP elnöke és Székelyudvarhely polgármestere 
(sic!), aki egy utcát is elnevezett az íróról a városban – nem hisz 
ezeknek az adatoknak, „szerinte Nyirô a magyar kultúrának az, 
ami  például Ion Slavici a románnak”.

 

A ROMÁN SAJTÓ VÁDASKO-

DÁSA (KIVONATOS KÖZLÉS 

2011. MÁJUS 21.)

Helyreigazítási kérelem 
az Evenimentul Zilei internetes kiadásában 
„Az önkormányzati választások elsô nagy 
botránya: Székelyudvarhelyen újratemetik a 
MAGYAR FASISZTA Nyirő Józsefet”
címmel 2012. május 11-én közölt cikk tárgyában

A cikkben közölt állítással ellentétben:
– Nyirô József soha nem volt a Nyilaskeresztes Párt tagja, így 

annak vezetésében sem vett részt.
– A cikkben állított eseményrôl (1940 szeptemberében Kolozsvár 

környékén – Szászfenesen, Kolozsmonostoron és Szamosfalván – 
terrorcsoportokat vezetett Kerekes Istvánnal, Király Zoltánnal 
és Málnássy Tivadarral együtt, akik románokat öltek) semmilyen 
ellenôrzött forrás nem számol be, errôl a második világháborús 
kutatások egyetlen hiteles szakértôje sem tud.

– Az Evenimentul Zilei állításával ellentétben 1947–48-ban 
sem Romániában, sem Magyarországon nem indult hivatalos 
eljárás Nyirô József ellen (így az állítólagos gyilkosságok elren-
delése miatt sem), és ôt elmarasztaló bírósági ítélet sem született 
egyik országban sem.

– A cikk szerzôjének állításával ellentétben (mely szerint a 
bukaresti magyar nagykövetség nem válaszolt a kérdéseire) az 
Evenimentul Zilei részérôl e tárgyban a cikk megjelenésének 
idôpontjáig, a pénteki munkanap végéig nem keresték meg a 
bukaresti magyar nagykövetséget.

– A lap tévesen említi Szász Jenô funkcióját is: ô jelenleg nem 
Székelyudvarhely polgármestere, hanem a város alpolgármestere és 
az újratemetést szervezô Székelyudvarhelyért Alapítvány vezetôje.

Az Elie Wiesel Holokauszt Tanulmányozásának Országos 
Romániai Intézete állításai tévesek az úgynevezett „szálasista 
puccs” dátumát illetôen is. Állításukkal ellentétben az író nem 
lett a szélsôjobboldali párt tagja. Nyirô József országgyûlési 
képviselô az Intézet által említett idôszak alatt az Erdélyi Párt 
és az összes pártot tömörítô Törvényhozók Nemzeti Szövetsége 
tagjaként vett részt a Parlament munkájában.

Budapest, 2012. május 14.
Lukács Csaba, az újratemetés kommunikációs igazgatója

SZERVEZŐK SAJTÓHELYRE-

IGAZÍTÁSI KÉRELME
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  Május 23. szerda
  Budapest, Fiumei úti Nemzeti Sírkert
 10.00 – 15.00 Ravatal
  A fôvárosiak és a környékbeliek kegyeletadása
  Budapest, VI. ker., Bajza utca 18. 
 15.00 Nyirô-konferencia az Írószövetségben

  Május 24. csütörtök
  Budapest, Nyugati pályaudvar
 05.30  Nyirô József földi maradványainak ünnepélyes elhelyezése a kegyeleti kocsiban 
  Püspöki áldás – Székely János segédpüspök

Nyirő József földi maradványait 
a Boldogasszony Zarándokvonat 
kegyeleti kocsija viszi Székelyföldre
  Máriaradna, vasútállomás
 11.50 – 13.30  Kegyeletadás 
  A helybéliek és a környékbeliek kegyeletadása a kegyeleti kocsiban
 14.30 Emlékmise Nyirô József lelki üdvéért a kegytemplomban
  A szentmisét celebrálja Reinholz András fôesperes
  Gyergyószentmiklós, vasútállomás 
 22.00 Nyirô József földi maradványainak fogadása
  Mezei János polgármester
  Áldás – Portik-Hegyi Kelemen fôesperes
  Fáklyás kegyeleti menet a Szent István-templomhoz

  Május 25. péntek
  Gyergyószentmiklós, Szent István-templom
 09.00 – 18.00  A helybéliek és a környékbeliek kegyeletadása

  Május 26. szombat
  Csíkszereda, vasútállomás
 09.30 Nyirô József földi maradványainak fogadása 
  Ráduly Róbert polgármester
  Püspöki áldás  – Tamás József segédpüspök
  Zászlós kegyeleti menet a Szent Kereszt-templomhoz
 10.00 – 18.00 A helybéliek, környékbeliek kegyeletadása a Szent Kereszt-templomban
 18.00  Nyirô József földi maradványait halottasautó viszi át Székelyudvarhelyre, 
  a városhatárig huszárok kísérik
  Szentegyháza
 19.00 Huszárok fogadják és kísérik a kegyeleti menetet a városon át a városhatárig 

  Nyirő József 
  újratemetése 
  Székelyudvarhelyen
  Május 26. szombat
 20.00 A kegyeleti menet fogadása a városhatárnál
  Huszárkíséret a városhatártól a ravatalig
 20.30 Nyirô József földi maradványait a magyar írók közössége fogadja
  a Szent Miklós-hegyi temetô ravatalozójánál
 Éjfélig Nyirô-mûvek felolvasása
 Éjféltôl Éjszakai virrasztás, imádkozás

   Május 27. vasárnap 
  Papkert, Rózsa utca
 10.30 Kapunyitás
 12.30 – 14.00 Emlékezzünk együtt egy szál virággal!
  A helybéliek, a környékbeliek és a távolabbról érkezôk kegyeletadása
 12.30 Búcsúztatás 
  A Balázs Ferenc Vegyeskar, az Alla Breve Ifjúsági Kórus és 
  a Székely Dalegylet búcsúztató éneke
  A katolikus, a református, az unitárius és az evangélikus egyház búcsúztatója
  Búcsúzik a magyarság:
  Kallós Zoltán énekel 
  Székelyföld, Mezôség, Csángóföld, Felvidék, Kárpátalja, 
  Délvidék, Dunántúl és Tiszántúl mûvészei énekelnek és zenélnek
  A Jézusfaragó ember –
  a székelyudvarhelyi általános iskolások olvasnak fel Nyirô József mûvébôl
  A túlvilág küszöbén –
  Nyirô József utolsó szavait Helyey László színmûvész olvassa fel
 14.00 Emlékmise – a szentmisét ft. Mátyás Károly fôesperes celebrálja
 15.20 Székelyzsombor búcsúzik:
  Fülöp Károly, a Pro Zsombor Egyesület elnökének beszéde
  Kide búcsúzik:
  Nagy Tibor, Kide református lelkészének  beszéde
  Székelyudvarhely búcsúzik:
  Szász Jenô, a Székelyudvarhelyért Alapítvány elnökének beszéde
  Budapest búcsúzik:
  Kövér László, a Magyar Országgyûlés Elnökének beszéde
  Ökrös Csaba hegedül
  A Szentegyházi Gyermekfi lharmónia énekel
 16.00 Kegyeleti menet a sírhelyhez a plébániasétányon
  A virágokat a Nyirô-felolvasáson részt vevô több száz udvarhelyi 
  általános iskolás gyermek viszi
  Tárogatómuzsika
 16.30 Újratemetés a római katolikus temetôben
  A kegyeletadáson részt vevôk valamennyi helyszínen írhatnak 
  az újratemetésre készített Nyirô József-emlékkönyvbe.
  A székelyudvarhelyi eseményrôl élô adásban közvetít a Duna TV.
  Az eseményrôl részletes tájékoztatás a www.szekelyapostol.com 
  weboldalon olvasható.

  NYIRő JÓZSEF ÚJRATEMETÉSE 2012 
  A SZÉKELY APOSTOL 
  HAZATÉR 
  MADRID - BUDAPEST - SZÉKELYUDVARHELY

Végakarat, 
végtisztesség

Ötvenkilenc esztendô. Két emberöltônél is több. Ennyit kellett 
várni egy végakarat beteljesülésére.

1953-ban, a dühöngô romániai kommunizmus idején Nyirô 
József már nem is remélte, hogy legalább holtában hazatérhet 
szülôföldjére. Ezért utolsó óráiban szeretteitôl, barátaitól csak 
annyit kért a messzi Madridban, hogy legalább a lelke hazatér-
hessen Erdélybe, Székelyföldre. A Jóistentôl meg áldást kért 
minden magyar emberre. 

Irodalmi életmûve révén Nyirô József lelke mindig megérin-
tette magyar olvasóit, a legnehezebb idôkben is. Minden betiltás, 
elhallgatás, hazugság vagy becsmérlés ellenére Nyirô örök értéke a 
magyar irodalomnak, örök büszkesége Erdélynek, Székelyföldnek.

A Székelyudvarhelyért Alapítvány elnökének, Szász Jenônek  a 
kezdeményezésére és a Magyar Országgyûlés elnökének, Kövér 
Lászlónak a védnökségével az író földi maradványai pünkösd 
vasárnapján visszatérhetnek a székely szülôföldbe. Sokan akarták 
és akarják ma is megakadályozni Nyirô József újratemetését. 
Mert sokan rettegnek attól, hogy az író még holtában is segítheti  
népét az igazság és hamisság felismerésében. A hûség és az  árulás 
felismerésében. Sokan félnek Nyirô igazságától. De még többen 
vágynak ezen igazságokra.

Nyirô József földi maradványai ellen folytathatnak harcot, 
hazatérését megakadályozhatják.

De a Székely Apostol lelke legyôzhetetlen. Mert követôiben 
tovább él!

Román–magyar vita Nyirő Józsefről
Nyirô József újratemetése kapcsán a Magyar Országgyûlés 

Hivatala mint szervezô sürgeti a román hatóságok egyértelmû 
közlését arra vonatkozóan, hogy a román hatóságok eddigiekben 
kifejezett egyet nem értése az újratemetéssel pontosan mit jelent: 

1.) Megtiltják Nyirô József földi maradványainak Romániába 
való behozatalát?

 
vagy

2.) Nem értenek egyet az újratemetéssel, de tudomásul veszik 
annak tervezett lebonyolítását.

Amint a román fél fentiek szerinti közlését megteszi, a magyar 
fél haladéktalanul tájékoztatja a közvéleményt az újratemetéssel 
összefüggô helyzetrôl. Ha a román fél nem engedi be Romániába 
Nyirô József földi maradványait, a magyar fél olyan megoldást 
fog keresni, amely nem csorbítja sem a román jogrendet, sem 
Nyirô József tisztelôinek lelki várakozásait.

Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a kialakult román–magyar 
vitában Székelyudvarhely polgármestere és társai nem a magyar 
álláspontot erôsítették:

1. Bunta polgármester már személyes tárgyalásainkon is Nyirô 
József nyilas múltjával és a vele szemben megfogalmazott an-
tiszemitizmus vádjával kapcsolatosan rendkívül erôs felvetéssel 
élt. Utóbb a román hatóságok és a román média is fasisztának, 
nyilasnak és antiszemitának minôsítette Nyirô Józsefet.

2. Bunta polgármester nyilvánosan megtámadta Nyirô Jó-
zsef újratemetésének védnökét, a Magyar Országgyûlés elnö-
két, megpróbálta szembeállítani a székelyeket és magyarokat, 
székely–magyar álvitát próbált gerjeszteni, miközben a román 
sajtótámadások egyre erôsödtek. Ezek után a román hatóságok 
már azt kifogásolták, hogy a tervezett újratemetés „jobboldali 
ceremónia” lesz, és a román álláspontot erôsítendô, arra hivat-
kozhattak, hogy Székelyudvarhely RMDSZ-es polgármestere, 
Bunta Levente sem engedélyezte a Nyirôrôl való  megemlékezést  
a  város fôterén.

3. A Bunta polgármester irányítása alatt álló Polgármesteri 
Hivatal alárendeltségébe tartozó székelyudvarhelyi könyvtár 
igazgatója, Szabó Károly kijelentette, nem indokolt, hogy a Szé-
kelyudvarhelyi Városi Könytár felvegye Nyirô József nevét. Ezek 
után már a felbátorodott román civil szervezetek azt követelték, 
tiltsák meg Székelyföldön, hogy bármelyik közintézmény Nyirô 
nevét viselhesse. 

4. A Bunta polgármester pártjához, az RMDSZ-hez közeli 
bukaresti magyar lap, az Új Magyar Szó arról írt, hogy Nyirô 
József háborús bûnös. Pontosan ugyanezt a hamis vádat hangoz-
tatja a román sajtó Nyirô-ellenes része is. Az  Új Magyar Szó 
arról tájékoztatta olvasóit, hogy  a Nyirô József kapcsán kialakult 
román–magyar vitában a román félnek szurkol.

Fráter Olivér
a Nyirô-újratemetés országgyûlési hivatali megbízottja 
Székelyudvarhely, 2012. május 18.

A MAGYAR ÁLLÁSPONT
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