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Vita az e lőneveltrő l
Az egyik napilap információi szerint a Magyar Történelmi Csa
ládok Egyesülete azt szeretné, ha ismét használni lehetne ha
zánkban a nemesi előneveket. A szervezet adatai szerint az erre 
vonatkozó és ma is érvényben lévó' tilalom mintegy 8000-8500 
állampolgárt érint, s már csak azért is kezdeményezik annak 
feloldását, mert az elónév a személyes identitás része.

„A magyar nemesi és főne
mesi rang (herceg, őr gróf, gróf, 
báró, nemes, primőr, lófő) meg
szűnik. A jelen törvény 1. §-ában 
említett rangjelző címek, vala
mint a vitéz cím használata tilos. 
Nemesi előnévnek, nemesi cí
mernek és jelvénynek vagy a ne
mesi nemzetségi származásra 
utaló kifejezésnek használata ti
los.” Az idézett mondatok abból 
az 1947. évi IV. törvénycikkből 
valók, melynek parlamenti mó
dosítását szeretné elérni az 
egyesület.

Gróf Bethlen István, a Ma
gyar Pán-Európa Unió elnöke 
nem tagja ugyan az egyesület
nek, de lapunknak nyilatkozva 
elmondta: az 1947 januárjában 
elfogadott törvény már megszü
letése pillanatában érvénytelen 
volt, hiszen alapvető emberi

jogot sértett. A név szabad hasz
nálata tudniillik ilyen jognak 
minősül. Ha bármelyik alapvető 
emberi jogot meg lehet kérdője
lezni, tette hozzá, hasonló sorsra 
juthat az összes többi is. Emlé
keztetett például arra, hogy a né
met nemzetiszocializmus zsidó- 
ellenes intézkedései éppen a 
névtörvénnyel kezdődtek el. 
Bethlen István utalt arra is, hogy 
Magyarországon 1848-ban eltö
rölték a nemesi címekkel járó 
jogokat és kötelezettségeket, te
hát az előnevek csupán tartozé

kai a személyneveknek, s nem 
jelentenek egyszersmind előjo
gokat is. Mint mondta, Magyar- 
országon abban az esztendőben 
fogadták el az előnév használa
tát tiltó törvényt, amikor Nagy 
Ferenc miniszterelnöknek és a 
demokratikus parlament elnö

kének, Varga Bélának menekül
nie kellett az országból, s ami
kor a szovjet megszállók és a 
kommunista párt nyomásának 
már nem lehetett ellenállni.

Arra a kérdésünkre, mekkora 
esélyt lát a tilalom feloldására, 
Bethlen István azt válaszolta: 
meggyőződése, hogy a parla
ment minden demokratikus 
pártja támogatni fogja a kezde
ményezést. Nem csupán azért, 
mert a törvény alapvető emberi 
jogot sért, hanem azért is, mert 
azt annak idején visszamenőle
ges hatállyal fogadták el, ami 
szintén megengedhetetlen. Ha a 
parlament nem oldja fel a tilal
mat, folytatta, akkor előbb- 
utóbb valaki a hágai bírósághoz 
fordul majd, ez pedig ártana Ma
gyarország jó hírének.

T arto zék o k  é s  n em  
je le n te n e k  e lő jo g o t

Dr. Koczka Csaba, Egerszeg 
országgyűlési képviselője, a par
lament alkotmányügyi bizottsá
gának fideszes tagja szerint ma 
valószínűleg nem ez a legfonto
sabb kérdés, amellyel foglalkoz
ni kell. Azt sem tudni, hogy az ar
ra jogosultak közül ki fogalmaz
ná meg a tilalom feloldásával 
kapcsolatos indítványt, anélkül 
nem kerülhet az ügy a T. Ház elé. 
Arra pedig kicsi az esély, tette 
hozzá, hogy ezt a feladatot a kor
mány vállalja magára. Úgy látja: 
a névhasználat nem is elsősorban 
jogi, hanem közéleti-társadalmi 
kérdés, ám azt furcsának tartaná, 
ha az előnevek a hatósági okmá
nyokban is megjelennének.

Kapiller Imre történész, a me
gyei levéltár munkatársa mulat
ságosnak tartaná egy köztársa
ságban a nemesi előnevek hasz
nálatát, Tar Ferenc, a hévízi Bi- 
bó-gimnázium tanára úgy véli: a 
történelmi családok széles kap
csolatrendszere komoly segítsé
get jelent az országnak, ám azok 
az idők elmúltak, amikor jelentő
sége volt az előneveknek.

— vézsé —

A Festetich-család címere; 8000-8500 állampolgárt érint a tilalom

Itthon érzik magukat
A Fülöp család  székelykapuja immár nem csak  jelkép

Tíz évvel ezelőtt mérföldkő
nek számító lépésre szánta el 
magát Csíkszeredán a Fülöp 
család: felszámolják otthonu
kat, visszatérnek az anyaország
ba. Erika asszony „háborús gye
rek”, az ostrom alatt Budapesten 
született, Nagylakra menekül
tek a rokonokhoz, s csak a határ
rendezésnél derült ki, hogy az a 
rész, ahol menedékre leltek, Ro
mániához tartozik.

Fél évszázadig élték szerény, 
dolgos életüket: a családfő bá
nyamérnök, az asszony tanár, is
kolaigazgató volt, három nyel
vet beszél anyanyelvi szinten. 
Zsolti, egyetlen fiuk, mint vég
zős orvostanhallgató, most ép
pen pályázattal elnyert egyipto
mi gyakorlatát tölti.

Rövidre fogva: nekiláttak a 
régóta dédelgetett álom megva
lósításának, hazatelepülnek. 
Fájt a szívük mindazért, amit év
tizedek alatt maguknak terem
tettek, ám a román törvény szi
gorú volt: személyenként 70 ki
lós batyut hozhattak, s egyetlen 
szobabútort. így szinte mindent 
elölről kellett kezdeniük. Zala
egerszegre érkezésükkor a csa
tári papiakban leltek menedék
re. Mutatják a tíz évvel ezelőtti 
Zalai Hírlapot, s benne a vörös- 
kereszt és a szerkesztőség szer
vezte segélyakció eredményei
ről szóló tudósítást, melyben ol
vasható: még ismeretlenektől is 
érkezik hozzájuk adomány... 
Igen, barátokat találtak abban a 
feszültségekkel terhes időszak
ban, hiszen mindkét országban 
hatalmas változások voltak szü
letőben.

Később is felbecsülhetetlen 
segítséget kaptak: például a Zrí
nyi gimnázium igazgatójától és 
tanáraitól, akik megkülönbözte
tett figyelemmel pallérozták 
Zsolti tudását, egyetemi felké
szítését. Az egerszegi szívsebé
szeten Erika életét mentették 
meg. A Kinizsi középiskolában 
azonnal munkába állhatott. Ké
sőbb mindketten a botfai neve
lőotthonban kaptak állást, s ez

Fülöpék a frissen felszentelt székely
kapuban

zel szolgálati lakást.
Fülöp Ferenc ekkor 
örült igazán, hogy ked
ves elfoglaltságát, a fa
faragást sosem hagyta 
abba, sőt mindent 
megtanult az évtize
dek során, amivel igé
nyes, hibátlan alkotá
sokat készíthet. Ebbéli 
tudása sokat nyomott a 
nevelőotthoni állás el
nyerésében. A há
nyatott sorsú fiúknak 
szakkör keretében 
okítja a faragást, s 
rendre szép díjakat 
nyernek a versenye
ken.

Meséli: alkalman
ként elmegy zsűriztetni 
kisebb munkáit, de ez 
nagyon drága mulat
ság, ritkán engedheti 
meg magának. Meg aztán mi
nek?! Ha valaki nála jobban tud
ja, milyen az eredeti székely mo
tívum, akkor az nem bírálja, ha
nem csinálja —  viccelődik. Vele 
is megtörtént: zsűriztetni vitt egy 
lámpatartót, s a neves ítész meg
rótta: ez kopjafa motívum, nem 
illik szobába. Legközelebb fogta 
az eredeti rajzokat tartalmazó, 
kincset érő könyvét, s megmutat
ta, mit miért csinál úgy, ahogy az 
a mesterség bibliájában van. Az 
kicsit bántja, hogy más megyék
ben, s külföldön jobban ismerik 
munkáit, mint Zalában. Amikor 
felkérték a sitkei kegyeleti park-

B ék e  a  b e lé p ő k r e , 
á ld á s  a k im en ő k re ...

ba kerülő harangláb kifaragásá
ra, szabadkozott. A követek 
egyike azt mondta: sok munkáját 
látta már, tudja, nem érdemtelen 
e nagy feladatra. Nem csak tehet
ségét, tudását, de szívét-lelkét 
beleadta. Ezért a munkáért ka
pott pénzből foglalózta le a saját 
házat, amely akkor ugyan rom
halmaz volt, de baráti segítség

gel igazi otthonná varázsolták. 
Már gyűjti a fát a tulipános kerí
téshez, a székelykapu mellé.

Házukban minden bútor, 
tárgy a kezük nyomát viseli. Eri
ka, ha egészsége engedi, köt, 
varr, hímez. Tárgyai napi hasz
nálatra készültek, de akár múze
umba vihetnék. Gyönyörűek. 
Számukra a most elkészült szé
kelykapu sem csak jelkép. A kö
zelmúltban rendezett faluünne
pen az apátplébános és a helyi 
pap szentelte fel.

— Amikor átlépem, elolvasom 
a feliratokat. Béke a belépőkre, 
áldás a kimenőkre; ki tudja mer
re, merre visz a sorsom. Olyan
kor megnyugszom, mert érzem, 
hazaértem —  mondja Fülöp Fe
renc.

Azt Erika asszony árulja el: 
élete párja vágyódik a Székely
földre. Szerényen élnek, ha ösz- 
szejön az ára, mehet is, hiszen ott 
vannak a gyökerei. De három in
farktus és két szívműtét után a fe
leség számára az utazás már ak
kora próba lenne, hogy nem is 
vágyhat rá. Azt mondja: neki 
minden nap ajándék, amit az 
övéivel tölthet.

László Mária

Napfotót — Nagykanizsára M egyei k u ltu rá lis  a já n la tA nagykanizsai Hevesi Sán
dor Művelődési Központ pá
lyázatot hirdet az ezredvégi 
napfogyatkozás hangulatát 
fényképen megörökítők rész
vételére számítva.

A nemes versengésben olyan 
Zala megyei, profi- és amatőr 
fotósok vehetnek részt, akik a 
Napot, a fogyó Napot, a tájat, az 
embereket és a környezetet a 
történtekhez méltó módon tud

ták az esemény alkalmából 
megörökíteni. A pályázók októ
ber 15-éig a HSMK-ba maxi
mum 5 darab színes vagy feke
te-fehér, minimum 1 8 x 1 3  cen
timéteres, papírképet küldhet
nek be, s a hátoldalon fel kell 
tüntetni a szerző adatait.

A beérkezett fotókból —  me
lyeket szakmai zsűri bírál el —  a 
HSMK kiállítást rendez. A leg
jobb alkotások díjazásban ré
szesülnek.

(Szeptember 6—12.)
Koncert
Keszthely, Helikon Kastély- 

múzeum, szerda 20 óra: Gulyás 
Márta zongoraművész mester- 
kurzus növendékeinek koncertje.

Kiállítás
Zalaegerszeg, Városi Hang

verseny- és Kiállítóterem: Szabó 
Lajos Roland festőművész emlék-

kiállítása. MMIK: Nemcé Molnár 
Pál festőművész alkotásai.

Nagykanizsa, Hevesi Sándor 
Művelődési Központ: Füzesi Zsu
zsa grafikusművész meseilluszt
rációi, péntekig. Honvéd Kaszinó, 
szerdától: bemutató Zibriczky Ist
ván bélyeggyűjteményéből. Ko
dály Zoltán Vasutas Művelődési

Ház, szerdától: népművészeti ki
állítás.

Keszthely, Balatoni Múzeum: 
Botár Edit erdélyi festőművész 
tárlata.

A mozik műsora
Zalaegerszeg, Ady Filmcent

rum, 1. terem, szerdáig: Thomas 
Crown ügy; csütörtöktől: Mimic

— A Júdás faj. Stúdiómozi, szer
dáig: Pókerarcok; csütörtöktől: 
Zavaros vizeken. Artmozi, szerdá
ig: Az erőszak vége; csütörtöktől: 
Welcome To Sarajevo.

Nagykanizsa, Apolló Filmcent
rum, szerdáig: Wild Wild West
—  Vadiúj vadnyugat; csütörtök
től: 10 dolog, amit utálok ben
ned; 20 óra: Taxi. Stúdiómozi, 
hétfő: Siam; szerdáig: Szerelmes 
Shakespeare; csütörtöktől: Póker
arcok.

Keszthely, Petőfi Filmszínház, 
szerdáig: Csak egy kis pánik; csü
törtöktől: Mint a hurrikán.


