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Ahhoz, hogy bennünket az idén 
megszámoljanak, kiderüljön, 
hogy milyenek a lakáskörülmé-
nyeink, és képet alkothassunk 
országunk jelen helyzetéről, 19 
milliárd forintra volt és van szük-
ség. A számlálást lebonyolító 
biztosok száma, (negyvenezer), 
a Mátyás királyunkat megválasz-
tók tömegével azonos. Az isko-
lában ugyanis azt tanultuk: a 
Duna jegén negyvenezer nemes 
összegyûlve kiáltotta királlyá 
Mátyást. Vajon ki számolta össze 
őket akkoriban ott, a Duna jegén? 
Nyilván csak becsülték a számu-
kat. De hát ez már történelem, 
vagyis a tudatunkat tápláló, népi 
ihletésû legenda.

Az viszont történelmi tény, 
hogy hazánkban az első nép-
számlálás lebonyolítását a felvilá-
gosult uralkodó, a kalapos király, 
II. József rendelte el, az 1784-től 
1787. közötti időszakra. Ilyen sok 
idő kellett hozzá? Akkoriban nem 
volt vasúthálózat, telefon, nem 
volt tévé, mobil és internet. (Az 
idén, első ízben – aki ezt a formát 
választja – interneten is megold-
ható a népszámlálás.) A kiegyezés 
után az országgyûlés 1869-ben a 
III. törvénycikkben hirdette ki, 
hogy 1870-ben meg kell tartani 
a népszámlálást, amelyet aztán 
tízévenként meg kell ismételni. 
Ezek adatait mindig a KSH össze-
síti, és külön könyvben adja ki. 
Az 1941-ben lezajlott népszámlá-
lás kivétel volt. Ezeknek az ada-
toknak kiadása elmaradt, mivel 
a KSH-nak a háborús viszonyok 
miatt nem jutott rá sem ideje, 
sem pénze. A munka azonban 
folyik, s a hiányzó kötet rövide-
sen megjelenik

Írásom címében azt jeleztem, 
hogy megszámoltak bennünket. 
Október elseje előtt, a telefonon 
megbeszélt időben becsengetett 
hozzánk, kérdezőbiztosunk, 
Karolina asszony, majd felmutat-
va igazolványát, időt egyeztetett 
velünk. A megbeszélt időpont-
ban érkezve elsőként családi 
házunk jellemző adatai kerültek 
a statisztikai ívbe. Mikor épült a 
ház, mi a jellege, hány szobája 
van? Van-e előszoba, éléskam-
ra, fürdőszoba? A szobák négy-
zetméterének meghatározásával 
kissé eltelt az idő, mivel ilyen 
kérdésekre nem számítottunk, 
de aztán minden megoldódott. 
A víz, gáz, villany, csatornázott-
ság kérdéseire egyenesen öröm 
volt válaszolni.

Ami személyeinkre vonat-
kozott, elsőként feleségemmel 
beszélgetve telt meg az ő adatlap-
ja, majd következtem én. Mikor 
és hol születtem? Szülővárosom, 
továbbá az utca és házszám köz-
lése után a bábaasszonyunknak, 
Anna néninek nevét is említet-
tem, de erre nem volt „rubri-
ka.” Csodálkoznak? Ne tegyék. 
Amikor testvéreimmel sorjában 
világra jöttünk, a kórházaknak 
még nem volt szülészeti osztálya. 
Az anyák odahaza adtak életet 
gyermeküknek, a bábaasszony 
segédletével. Így volt ez ezer éven 
át, de ennyi idő alatt csak gyara-
podott nemzetünk. Európában 
jelenleg a népességfogyás rekord-
ját – sajnos – a magyarság dön-
tögeti. 

Nyugdíjas társaimtól majd 

megkérdezik – mint ahogyan 
tőlünk is – amikor aktív dol-
gozóként munkába mentünk, 
hogyan, mivel közlekedtünk s a 
munkába menet-jövet a közleke-
désünk, utazásunk mennyi időt 
vett igénybe? Szóba került aktív 
korunk munkaterülete és beosz-
tásom milyensége, minősége is. 
Beosztott voltam vagy vezető? 
Mindkettő. És soroltam, mikor, 
milyen beosztásban dolgoztam 
nyugdíjazásomig.

Feleségem ugyancsak több 
munkakörben és beosztásban 
dolgozott, ugyancsak változatos 
területeken. Éveken át ügyvezető 
igazgatói munkakört is betöltött. 
Ezt közölve ajánlotta, hogy hozza 
az iratokat. Karolina asszony 
udvariasan elhárította ezt, kije-
lentve, hogy neki, mint össze-
írónak csupán fel kell tennie a 
listában szereplő kérdéseket, és 
ha megkapja a válaszokat, akkor 
azt beírnia. Tehát az összeírandó 
személy részéről semmiféle dip-
loma, okmány, munkaköri vagy 
egyéb igazoló irat felmutatására 
nincs szükség. 

Végül feleltünk azokra a kér-
désekre, amelyekre az összeíran-
dó fél nem köteles választ adni. 
Ezek közé tartozott többi között, 
hogy milyen vallásfelekezet híve? 
Feleségem és én is valamennyi 
feltett kérdésre megadtuk a 
választ, hiszen a népszámlálás 
anonim, ami teljes névtelenséget 
jelent. Országunk helyzetéről, 
legfontosabb gazdasági, társadal-
mi mutatóiról valóságos képet 
kapni, – a befektetett milliárdjain-
kért is, mindnyájunknak, – köte-
lesség!

  Bíró András

Megszámoltak

Középkorúak és idősebbek 
még emlékezhetnek rá: 
néhány évtizeddel ezelőtt üze-
mekben és tanintézmények-
ben, katonaságnál és hivata-
lokban, egyszóval mindenhol, 
ahol emberek tevékenykedtek, 
a megfelelő szintű megbízott-
nak – aki lehetett csoportveze-
tőtől szakszervezeti bizalmiig 
bárki – rendszeresen hangu-
latjelentést kellett írni. Ezeket 
a jelentéseket aztán megfele-
lő elvtársak megfelelő helye-
ken összegezték, elemezték; 
beszédek, vagy akár intézke-
dések is születhettek a feldol-
gozásuk nyomán. (Nem lenne 
érdektelen egy ilyen jelenté-
sekből álló gyűjtemény megje-
lentetése manapság, lehetősé-
get adva napjaink olvasójának 
arra, hogy mosolyogjon, vagy 
esetleg könnyezzen a szöve-
geken).

Az ilyenfajta jelentések 
manapság már megszűntek – 
hangulatok azonban természe-
tesen vannak, ha nem is beszá-
molókban megfogalmazottak, 
hanem mondjuk évszakhoz 
illeszkedők. Napjainkban pél-
dául ha nem is esik minden 
nap, a leveleket, ágakat már 
nedvessé teszi reggelenként az 
őszi pára, nem könnyű ilyen-
kor borzongás nélkül munká-
ba, iskolába indulni – szóval: 
visszavonhatatlanul megjelent 
a maga sajátos hangulatával 
az ősz. Mielőtt azonban bárki 
is részletes időjárás-jelentés-
re, vagy alapos meteorológiai 
elemzésre számítana, sietek 
kijelenteni, nem erről van szó, 
inkább valamilyen belső, az 
egyes emberen belüli légköri 
változásról. Mintha a nyár, a 
színes, mozgalmas, többnyire 
nyaralással, vagy legalábbis 
több szabadidővel, változa-
tos programokkal teli évszak 
után most több idő lenne az 
élet alapvető dolgain, értéke-
in való elgondolkozásra. Jó 
alkalmat kínálnak erre ünne-

pek, évfordulók – nemrég az 
aradi tizenhármak, hamaro-
san október huszonharmadi-
ka, aztán a halottak napja, 
a Mindenszentek – de egyéb 
rendezvények is késztethetnek 
bizonyos mértékű befelé for-
dulásra. Természetesen ezek a 
hangulatok sem nélkülöznek 
esetenként némi közéleti tar-
talmat, de ez egyáltalán nem 
baj. Ha valaki például tovább-
lapoz egyet az újságban, 
beszámolót találhat egy sajá-
tos eseményről. Több százan 
vettek részt Érden egy helyi, 
tizenhét kilométeres zarán-
doklaton és imádkoztak a csa-
ládokért. Egy ilyen esemény 
értéke 2011. Magyarországán 
szinte felbecsülhetetlen: ami-
kor emberek nem valami, 
vagy valaki ellen, hanem vala-
miért gyűlnek össze, amikor 
nem szűk haveri klikkek cso-
portosulnak pénz és hatalom 
megkaparintása érdekében, 
hanem – még leírni is fur-
csa ilyen szövegkörnyezetben 
– imádkoznak és énekelnek.

Persze lehet hangulatokat 
befolyásolni, más célokkal és 
más eszközökkel kihasználni, 
meglovagolni – erre is látha-
tunk példákat országosan is, 
meg Érden is. De hát az ősz 
már csak ilyen. Rajtunk múlik, 
hogy céltalan merengésbe 
fordulunk, pesszimizmusba, 
esetleg rosszindulatú manipu-
lációkba, mások elleni gonosz 
hazudozásba fojtjuk az évszak 
által felkínált borongós han-
gulatunkat, vagy valamilyen 
jobbító szándékú tevékenysé-
get, közösségi célok segítését, 
esetleg összetartozást erősítő 
rendezvényeken való részvé-
telt választunk. Mindegyikre 
akad példa – szerencsére ez 
utóbbiak vannak többségben.

A szerkesztõ jegyzete

Hangulatok és jelentések

A magyar nemzet gyásznapjává 
nyilvánította 1849. október 6-
át 2001-ben a kormány. Érden 
1996-ban avatták fel Domonkos 
Béla szobrászmûvész alkotá-
sát. A kivégzett aradi vértanúk 
és gróf Batthyány Lajos arcké-
pét magán hordozó, magasba 
mutató égő gyertyát jelképező 
emlékmûvet a Kálvin téri refor-
mátus templom kertjében állí-
tották fel, ahol az érdiek októ-
ber 6-án minden évben méltó-
képpen fejet hajtanak a hősök 
emléke előtt. 

– Ezen a napon évről-évre 
összejövünk, és elcsendesed-
ve megállunk e helyszínen, 
mert nem felejtjük nemzetünk 
nagyjait – emelte ki az idei 
közös emlékező ünnepségen 
Erdélyi Takács István reformá-
tus lelkész, aki házigazdaként 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd T. Mészáros András pol-
gármester osztotta meg ünnepi 
gondolatait az egybegyûltekkel. 
Azzal kezdte, hogy a mai napig 
kőtábla őrzi Londonban azon 
esemény helyszínét, amelyen a 
tömegben felismert Julius Jacob 
von Haynaut, az 1849-ben telj-
hatalommal felruházott, és az 
aradi vérengzésért felelős tábor-
nokot „ezt Aradért kapod” fel-
kiáltással agyba-főbe vertek, és 
csak az angol hatóságok segít-
ségével menthette meg a bőrét. 

A polgármester emlékeztetett: 
1849-ben az udvar és Haynau 
dühét az váltotta ki, hogy kato-
nailag csak orosz cári segítség-
gel sikerült felülkerekedniük. 
Fokozta a bosszúálló hajlamu-
kat, hogy a háborút ugyan ilyen 
módon sikerült megnyerniük, 
de az ok, amiért a harcok kitör-
tek, az ügy, amelyért az egész 
magyar nemzet együttesen s 
hősiesen harcolt, az ügy győze-
delmeskedett! 

– Ne feledjük – emelte ki a 
polgármester – a forradalom 
és szabadságharc 1848-ban az 
uralkodó által szentesített ápri-
lisi törvények védelméért zaj-
lott. A törvény cikkelyei a rendi 
berendezkedésû országból egy 
parlamentáris alapokon álló 
országot teremtettek. Röviden: 
rendszerváltó törvény volt, 
amelynek – az egyenlőségen és 
szabadságon alapuló elvei mel-
lett – legfőbb célja volt, hogy 
talpra állítsa a leszakadó, elma-
radott országot. Olyan törvény, 
amelyért önként vállalta a har-
cot a magyarság, és amely végül 
is sikerre vezetett. Tekintve a 
későbbi évtizedek gyors gaz-
dasági és politikai fejlődését, 
elmondhatjuk, hogy ügyünket 
összefogással győzelemre vit-
tük. Ez fájt Bécsnek, ez fájt 
Haynaunak. Ez volt az, amiért 
az aradi tizenhármak életüket 

áldozták. Ennek az ügynek 
a nemessége adott számukra 
erőt, hogy méltósággal viseljék 
a bosszú tombolását, a magyar 
Golgota minden keresztjét. Egy 
eszméért haltak meg, a magyar 
nemzeti szabadság eszméjé-
ért, egy országért, amelynek 
védelmére tették fel életüket, 
s amelynek földjét halálukkal 
oltárrá szentelték. Tették, amit 
tenniük kellett, tették, amit 
tenniük adatott – ezzel zárta 
emlékező beszédét T. Mészáros 
András.

A beszédet követően Kóka 
Rozália és a Bukovinai Székely 
Népdalkör „Az aradi kézcsók” 
címû verses dalos összeállítás-
sal idézte fel a kivégzések meg-
rázó pillanatait. Az is sokéves 
hagyomány, hogy az érdiek 
közös megemlékezést tartanak 
a Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézetével és 
Múzeumával. Csáky Imre alez-
redes, az intézmény osztályve-
zetője idén Vajda János szavait 
idézve kezdte ünnepi beszédét. 

– Csak oly nemzet lehet 
naggyá, dicsővé, amelynek fiai 
vetélkedve sóvárognak a honfi 
érdem után. De, hogy ez az 
érdem még nagyobb legyen, 
még az erkölcsi jutalomról is 
képesek lemondani. Sőt, van-
nak körülmények, amelyek 
közt a haza üdve, megmentése 
azt az áldozatot kívánja, hogy a 
legnagyobb fél vegye fel magára 
az élő nemzedék átkát, s csak 
a késő utókortól reméljen igaz-
ságszolgáltatást.

 Az ezredes utalt arra is, hogy 
Magyarország egyik legszomo-
rúbb napja 1849. október 6-a. 
A tizenkét mártírhalált halt hon-
védtisztnek a magyar nemzet 
következetes képviselete miatt 
kellett meghalnia. Kivégzésük, 
mártírhaláluk jelképes erejû, 
egyszerre tragikus és feleme-
lő bizonyítéka annak, hogy az 
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc az egész magyar 
társadalom forradalma és küz-
delme volt egy korszerûbb 
országért. Az akkor kora hajnali 
órákban történtek szimbólum-
má váltak a magyar nép tuda-
tában. A kivégzettek közt volt 
gróf és egyszerû polgár, horvát 

Megemlékezés az aradi vértanúk mártírhalálának évfordulóján

A magyar nemzeti szabadság  
eszméjéért haltak meg
Az aradi vértanúk egy eszméért haltak meg, a magyar nemzeti szabadság esz-
méjéért, egy országért, amelynek védelmére tették fel az életüket, s amelynek 
földjét halálukkal oltárrá szentelték – emelte ki október 6-i ünnepi beszédében 
T. Mészáros András polgármester a Kálvin téri református templom kertjében az 
aradi vértanúk mártírhalálának 162. évfordulója alkalmából megrendezett városi 
emlékezõ és koszorúzási ünnepségen. 

és szerb határőr család sarja, 
birodalmi német főnemes és 
hazai örmény is, de mindannyi-
an olyan férfiak voltak, akik úgy 
gondolták, hogy ha egyszer az 
uralkodó parancsára felesküd-
tek a magyar alkotmányra, azt 
védeniük kell, akár az uralko-
dóval szemben is! Mindannyian 
– patetizmus nélkül – komolyan 
gondolták Vörösmarty szavait is 
„itt élned, halnod kell!” Csáky 
Imre megemlékezett arról is, 
hogy Pesten ugyanezen a napon 
gróf Batthyány Lajos miniszter-
elnököt is a kivégzőosztag elé 
állították, akinek azért kellett 
meghalnia, mert saját, önálló 
sereg létrehozásán munkálko-
dott. 

– Nem feledkezhetünk meg a 
több tucatnyi névtelen vértanú-
ról, falusi tanítóról, jegyzőről, 
a különféle egyházak papjairól, 
az egyszerû nép fiairól sem 
– figyelmeztetett az alezredes. 
– Emlékeznünk kell az akkor 
életben maradt vértanúkra, a 
kényszersorozottakra, a bünte-
tésre ítéltekre, az emigrációra 
kényszerítettekre is. Hősökre 
emlékezünk, akik Magyarország 
függetlenségéért, a hazáért 
adták életüket – mondta Csáky 
Imre. 

A Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola Kicsinyek 
kórusa Ilosfai Csilla vezényleté-
vel katonadalokat énekelt, majd 
a rendezvény végén a város 
önkormányzata, a közgyûlés 
frakciói, a pártok helyi szerve-
zetei, valamint a vitézi rendek 
és civil szervezetek képviselői 
egymás után elhelyezték a meg-
emlékezés koszorúit és virág-
csokrait, és fejet hajtottak az 
aradi vértanúk és gróf Batthyány 
Lajos emlékmûvénél. 

 Bálint Edit

Erdélyi Takács István református lelkész a templom kertjében házigazdaként is köszönti az egybegyûlteket
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Az ünnepség a koszorúk elhelyezésével zárult


