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Kézfogás a honért
A XIII' Katonanemzedék Találkozó

sipos céza npgállományí ezredes el-
nöki megnyitójában' annak bevezetó É.
szeként, iidvözölte a me8hívott vendé.
geket' három oÍszág paÍtnerszövelségei
részá6l megjelent képviselőket, és a ka-
tonanemzedékilalálkozónels6alkalom.
mal ÍésztYev6 szponzorokat. Röviden
összefoglafta a katonanemzedéki talál.
kozók eddigi tapasztalatait és egyéÍel.
műen negeÍósítette. hogy nem ke vál.
toztats a korábban kirűzött célokon.
Emlékeztette a Észtvevőket arm, hogy
miéÍl Éldaértékű a !ársadalom számára
is a különböző katona generíciókhoz
tartozó szemé|yek köteden b€szélgetése
a )űtr. alkalommal megreúezf,li Í^1á|'
kozó. Elmondta" hogy a találkozó min-
dig is alkálom aÍra, hogy tisztelettel és
kegyetettel fejet hajtsunk mindazok
elótt, Akik évszázadaink solán ónként
va8y paÍancsra életiiket áldozták, s let-
tek hősök vagy a paÍancsoló kényszer
áldozarai a haza védelmééÍ folyí kiiz-
de]m€kn€k-

Á katonanemzedéki találkozók alkal-
mat ter€mtenek árra is' hogy akfuá|is'
t]írsada|mi' po]itikai, kaüonai kéÍdések-

ben is kifejezzük véleményiinket. sipos
Géza íöviden szólt az október 15.re ter.
vezett nyilas demonstrációról' Hangsú.
lyozta' hogy a sóvetség erejét' fudását.
tapasztalatait aÍÍa fordítsa, hogy a

BEosZ a szabadsá$a' a demokráciára,
a haza és minden ember tiszteletéÍe va-
ló nevelés teÍepe legyen. ''Nem kell
reklámot csinálni olyan fiataloknak'
akiknek szélsóséges gondolkodásmód'

ja' a családi és iskolai nevelés mellékha.
tása' kudarcának ékes bizonyítéka. A
BEosZ tagiai felé kiemelte: '.a fasiz.
mussal szemben a humaíizmus sem lé-
t€zik harc nélkül. semmit sem ér annat
a demokÍatizmusa' aki azt hiszi' elég ha
van töívény' mely dolgozik helyetle' ő
maga megúszhatja a személyes íelelős-
ségváIalást és vele a koníionlíciót, a
nyflt küzdelem kockázátát, ma éppen a

rasszist|ík e en. Mit ér mennyit ér az a
BEosz-tag, aki kényelrnes foteljában
ül és szömyülködik.''

Elnöki megnyitójában sipos Géz^ a
továbbiakban konkret példákon keresz.
tiil bizonyította a BBosz érdekképvise.
leti munkájána.k teÍületeit' iletve ^z el.
éÍt eredményeket' Kiemehe a Honvé.
delmi Minisztériummal' valamint a
honvédségi éÍdek*épviseleti szeívekkel
való együttműkódés fontosságát' Majd
á ÍésztvevóIoÉk aztjavasolta' hogy köz.
felkiáltással fogadjanak el egy nyít le.
velet a Magyar KöztáÍsaság polgárai.
hoz' amelyet küldjenek el a KorÍníny.
nak' a2 oÍszággyűlés páÍjainatq az or.
ságos médiá.kíak. A Észtvevők egyér.
t€|mű helyesléssel e levelet erogadüík
és javaslatot tettek a levél aláíóinat
személyeiÍe.

Az elnök kezdeményezte' hogy a

(FoD|a|ós r2' Tlddloh)
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résztveY6k éljenek e katonáneÍnz€déki
találkozó adta lehetőségekl€l' javasolta

a köteden beszélgetésekel. A m€gjelent
hivatásos lisztek felé szólva elmondta.
hogy .'dtikel csalékony és kényes viták
segítségével oktattdk' semmi( sem tud-
nak az emberekről, sem természelüktel.
jességéól, szellemükel nem tápláÜa a
valóság ismerele. az élet dolgainak
meglapasztalása. hiával vannak a meg
fontollságnat' ílélőkép€sségük. tanácsa
ik rendkívül gycngék és Ínégis l €hetóvé
válik számukÍa az embeÍek sorsát el
döntó liszlség elnyerése''. Ajánlotta fi'
gyelmükbe' hogy akik már kora ifjúsá
guklól Íbgva a tudás bóségét élvezik' a
legjobb gondolkodásmódra tesznek
szeít' inlézményesílik a civilizált s,okíí
sokat,,jogokat. törvényeket' amelyek

nélkül egyetlen á1lam sem maradhat

Az idósebbek felé szó]va közmondá.
sokat idézelt azoka a helyzeleke gon.
dolva' amikoÍ mindenáÍon át akarjuk
adni tapaszlalatainkat' Jusson eszünkbe
az oÍosz szólás: '.Idegen kolostorban ne
a}.Jd a saját rendtMásodal b€vezelni'''

Vagy az indián kózmondást| ..L€pj bele
társad mokaszinjába. hogy megtudd mi
lyen a sorsa.'' Mi idősebbek folytatta
az elnök ne sajnáljuk u elismerő' di
csérő szavakat á fiatxlabballól' EZéí
ma nrinden szolgála1o1 leljesílő kalona
baÍársunknak mondjünk köszönelet az
eddig elvégzett munkÍjukóít ós kíván.
junk er6t' egészségel a jövó feladatai.

Az elnök e ponlhoz éÍve kezdemé.
nyezle' hogy a résztvevók küldjenek jó
kívánságokal' köszönet€t tartalmazó
nyilt üdvözlel €t a különbözó missziók'
ban szolgálatot teljesító bajtáÍsaknak'

A BEosZ elnöke a katonanemzedéki
találkozó részlvevőivel röviden ismeÍ'
te1(e a szövetség 2004. illetve 2005' év
fóbb feladatait. kieÍnelve közülük azo
kat, amelyek a honvédelem gondolatá
nak erősítését szolgálják.

Tisztelt nemzetkijzi misszióban szol gáló katonabajtórsaink!

A BajtáÍsi Egyesületek országos szövetsége 2004. október l-3.án tartottá a hagyományos' háÍom
Katonanemzedéket összefogó' immár xlll' Találkozóját. Az itt me&jelent mintegy 300 fó nyugállományú'
aktív és sz€Ízódéses katona, valámint tanintézeti hal]gató nevében tisztelettel és szeíetetlel köszöntünk
Benneteket' a nemzetkózi missziókban szolgálatot teljesítő katonákat' akiknek tevékenységét az egész
nemzet nagy figyelemmel kíséri'

A XIII. Katonanemzedéki Találkozó fő témájaként az i'nkéntes haderőÍe töíténő áttéÍós feladatai' a
nemzeíkdzi missziókban szolgálatoí teljesítők sze.epe' helytállása, melyek a Ti jelenlegi küldetéseknek is
nagyon fontos követelményei, és a katonakölt6 Balassi Bálinthoz kapcsolódó évfoÍdu|ók megünneplése
kerültek terítékre.

E helyről üzenjük és kívánjuk Nektek, hogy vívjatok ki elismerést szövetségeseink és a világ békeszeret6
táÍsadalma kőÉben' Képviseljétek méltóan hazánkat és mutassátok be a legszebb magyarkatonai erényeket,
hozzatok dicsőséget szüleiteknek, hozzátaÍozóitoknak, bajtársaitoknak, magatoknak'

A Katonanemzedéki Találkozó valamennyi résztvevője nevében kívánunk Nektek jó erőt, egészséget és
szerencsés hazatérést szeÍetteinek k(jÍébe.

Balaton}€nese, 2004' október 3'

siPos Géza ú' e,redes
Elnök

(végh Fercnc nyú' vzércztedes)
nJusalnazott naerkhet, a REOSZ
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InÍ'rjú az alelníkkel BoÍkóstolás a szlobák bajtÁrsainkkal

',Aki víténégből is példót adott',
Bajassi Bálint születésének 450. évforduiója tiszteletére
október l4.én a HM Komrnunikációs Főigazgatósága a
BEosZ és a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület a HM
Kulturális és szabadidó Központ színháztermében
eÍrüékünnepséget rendeztek. am€lyen a vidéki Bait#si
egyesület€k is részt veÚek'

Az eÍnlékünnepség megnyitó b€szédéb€n Bocskai István
kommunikációs főigazgaló helyettes hangsúlyozla. hogy a
450 éve született Balassi Bálinl nagytehetségű kólt6 és
igen bátor kalona volt. Költészetén€k meghatáÍozó
élnényanyaga a haza védelméÍt vívotlhárc' a végvári élet
volt. Verseib€n a haza védelmezőivel kapcsolatban olyan
magataÍási foÍmát és moiílis paÍancsokat fogalm^zott
m€g. amelyeket a napjainkban szolgáló katonáknak is
magukénak kell vallani' Az az élet, az a hősiesség' amelyet
Balassi Bálint verseitÉn megénekelt a mai kor katonái
számára is iránymutató' hiszen a Ínost megszületd
ónkénles hadeÍő katonáinak is. - ahogy a költó
megfogalmazta -,.emberségből péIdát' vitézségből
Íbrmál' kell adni'

Az emlékünnepségen dr. Czigány István alezredes'

hadti'rténész Balassi kora és katonai pályája című
előadásában részletesen elemezte az 1554. október 20 án
Zólyomban született költő katonai pályafutását, éleoítját ̂z
egri kalonáskodástól' az €szlergomi vár védelméig.
Czigány Iswán hangsúlyozla' hogy Balassi Bátint az egri
hadnagy' bátor kalona és rendkívül művelt ember voh.

Kószeghy Péter irodalomlöíéíész' a Balassi Kiadó
igazgatója Balassi köhészetének elemzésekor kiemelle,
hogy magyár nyelvú szerelni kóltészet Balassi Bálint elótt
nem volt' szerelmes v€rseitől. amelyek csak l874-ben a
Radványi l€véltáJból kerü|tek el6 - a költő kiíejezések
szépségével olyan féktelen szilaj szenvedélyek és 6szinte
vágyakozások fogalm^^idnak meg. hogy sokáig ezt a
dalktltői szintet senki sem éÍe el. A .Júlia ciklus'' és a
Céliához írt versek egyaránt a magyar lírai köItészet els6
mívészi színvonalon álló alkotásai.

Több évszázados mélta.lan mel16ztetés után ma m[
Balassi Bálint szerelmes versei és vitézi énekei a magyar
irodalmi életben az őt megilletó kiemelked6 helyet
fbglalják el'

Az enlékünnepség záó részeként a Honvéd Együttes
dallal' zenével és lán€cal idéá,e fel Balassi Bálint életét és
konít.



Létrejon az onkéntes hod erő
A XIII. Katonanemzedéki Találkozón
részt vett és felszólalt lváncsik ]rnre. a
HM politikai ílamtitkára is.

E|mondta' hogy számára is - aki a
ceg1édi tüzéralakulatnál szolgált két
évig nagyon sokat je)entelt a katona-
szolgá]at' Nemcsak fegyelrnezettebb'
katonailag képzett lett, hanem ember'
ségból b Éldát kapott és étetre szóló
bárátságot is kötött.

Most' hogy az önkénles hadeÍő felál'
lításáJól született döntés' belátható
hogy miu1án a világon jelenleg 14l or
szágban van fegyveÍes eíó' s ebb6l 68
önkénles hadseíeg nálünk is időszeú
volt ez az €Ihatározás'

velünk együtl lesz önkéntes hadseÍe
ge olaszoÍszágnak' PoÍtügáliának' spa
nyolországnak, ennek küszöbén van
szlovákia. csehország és szlovénia is'

Eddig mintegy 8 l0 alkalommal
nég}páJti' ezenfelül kétoldalú tárgyalá.
soka keÍüllsor a Honvédelmi Miniszté.
riumban annak lisztíizásáÍa' hogyan le.
hetne egy olyán inÉzményt kialakítani.
amely a soÍkátonai sz-olgálati kötel€zett.
séget békeidősz.akban e]ór!i' ugyanak.
kor lehetőséget teÍemt ní' hogy egy eset.
leges nehéz helyzetben áz ország védel.
me biztosítható legyen'

A |árgyalások soÍáÍl a Fidesz képvise
lói folyamalosan vállozlak' ós álláspont
juk is állandóán módosull' Az is nyil
vánvaló váll: a közvél€Ínény előtt nem
vállalták a soÍkatonai kölelezetlség el
tórlésének ellenzését, így aztán manőve-
rezve próbálták leheletlenné tenni a jogi
szabályozást'

Amennyiben a Fidesz a parlamentb€n
más dijntést hoz, aktor is megszűnik a
soÍkatonai szolgálat, a sorozást azonban
fenn kell taíani' amelynek nagyon sú.
lyos anyagi kihatásai is lehetnek.

végül Iváncsik Imre ánól szóh' hogy
jövőre a középiskolákban kötelező tan
tárgy lehet a honvédelmi ismeÍetek,
majd elmondta a honvédelmi tárca
nagyra éíékeli a BEosZ revékenységét
és a jövőben is támogatni fogja.
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Mikita János vezérómagy, a HM
vezérkari F6nökség töÍzsigazga.
tója felszólalásában a missziók.
ban szolgáló magyar katonák
hely!Állásáról szólt és hangsú.
|yozta' hogy különósen Irakban és
AfganiszL4nban - a veszély€k €l.
lenéÍe nagyon derekasan hely.
táll a magyar kontingens.

Ugy vélekedett' hogy várhatóan
csökkenni fog az Irakban tartóz-
kodó nemzetközi kontingens lét-
száma, meÍ a választások után
'pz imki ön}éntes szabad haderő.'
átveszi a nemzetközi Ínisszió fel'
adatait.

Minl mondla, a 26 NATO tag
líllam közül a hadseÍeg és a kül.
fijldön szotgálókatoná} lélszámá'
nak anínyail lekintve Magyaror
ság a hatodik' Másfél kél éwel
kofábban a koÍmány azzal szá'
molt' hogy minden évben egy1i
z€d százalékos GDP-arányos nö.
vekedés lesz a védelmi költségve.
tésben. A vá alások ütemén most
módosítani k€ ' de 'rleín a prog.
ramo. változtatjuk meg' csak a
végrehajús ütemét''.



A köztársasági e|nök leyele
TlsZrELT T^NÁcsKozT KözÖssÉcI

orömmcl (eszek elegel ') m€griszteld felkéésnek. hogy kö.
szönlscn { Katon nemzedékck XIII' Találkozójának részr
vcvőit' Különt's megelógcdósscl töh el az a tény. hogy a
s7fívezők és ü itt hclyet ioglalók hivatássz€r €telén€k kö.
szönhclőcn immáÍ közel más|él óvtizede visszatérően gyű|.
nek össze. EZt azzal a nemes szándékial teszik' hogy e'nlé.
kezlessók €8ymást azokra áz elveke' éíékekre és nomlikr,l'
am€lyek örök érvénnyel kapcsolják össze a honvódség kiÍe'
lékéh€z laíozók kii!önbözó gen€rációir: áZ aklív szolgálatol
l €ljesí(ó |iszt€ket' tiszthelyelteseket' szeuődéses bonvéde
kel. iÍ]Ú mnintézeli ba]l8atókat és a sokat laplszlah nyugál
|omínyú katonákat. Kérem. fosadják nagyrabecsülésemet
ezéí e jeles szándék megvalósÍásában lánúsítolt kilanó
szor8aloméí |

Az onök lalálkozóinak érdeme éppen az. hogy a múltal .lZ
az onosságludatukr.t hivatkozó jelen és jövó épílő}iövekónl is
fel kívánják hasznÍlni' s büszkén mondhatjá( el' hogy min.
dehh€z bőven van 'niből merílenünk' hiszen a magyar hislória
gazdag és jeles honvédelmi hagyományokÍa tekinthet visszt|.
ebből két kiemelkcdő jelentőségű töÍénelmi példál említ€k'
Em]ékezhetünk azoknak a honvédóknek az érdemeire' akik a
hon és EüÍópa vódelmében NándoÍfehérvámál úÜít ílták tl
konlin€ns belseje |elé özönl6 oszmán t'jlerónek. vagy emlé.
kezhetünk azoknak az édeúeirc' alik 1848_49 szábadságbíF
cának forüdalÍna, hónapjaiban peldás ídozáttal álltak ki a
n€Ínzeti fugge enségón és a |Ífiadalmi haladáséí'

TIszfÉLT T^NÁcsKozó KÓZTssÉo! KEDVF5 BARÁTA|MI
Tnök a mai napon Balassi Eátintol válászroták taíácsko'

ásuk e8yik közPonli lémájának. Batassi Bálint nemzeliku|.
túÍánknak közel fél év€zreddel koÍábban élt nagysága' Ez a
kivéle|es érdemú kalonaköltő a lört'k uralom ny'jgében ver.
gődó MlgyaroÍszágon a r€neszánsz kor emberéÍe je]lerttz'ó
viÍus képviselője volt' Ami nem kevesebbet jelentelt' minl
hogy egyfelől biíokosa volt a szellemi művel{ségn€k' A hon.
szeretettől vezérelt szabadságvágynak, másfelól a harci cse'

l€knlényekre felkészüll háItos. ati a szabadság védelmében
l€vékeny szerepet vállalva' végü| E'ztergom ostrománál

Nómiképpen nagyvonalú párhuz]mot vonva, eln]ondhal'
iut' hogy modem korunk haderejének általános fejlcsztési
clveit lekin|ve magun} is a sokoldalúdn íe|készült és áldo'
Zalkósz személyiségekben láljuk megvalósuhi a xxI. s7á.
Zadi k tonaideá]l.

A ka|onákra minden korba n jellemzó szolid.lÍilís. pcldá
mutatás' bnjlársiassás és hagyománytisztelet olyan öÍök €m.
beri éíékck' amelyeknek az élet minden t€rü|e|én éÍvényt
kell szercznünk' m€rt ezek a köznapi m&on énelmezell
egyéniés kijzösségi erények egy valós katon.ü képcsségck.
kcl rendelkez6 hadsereg kohéziós €Íejél adják'

A kohézió' az egymáséí érzelt felelósségegy mlisik fo.rá.
sa nnpj'linkbu a nemze*ozi katona szerepvá|]a|ásokban az
e|múlt líz évb€n szeuelt bpasztalal' Ennek is köszönh€tóen
felgyonult a badeíó ÍlalJtí!ísa. kijr vonalazódik az új szel.
]cmisóglel ós képcsségekkel Íende|kez6 haderő' A balkáni'
nz algnnisztiniós ir'}i hadműveletekb€n löbb minl ezer ma.
8yar kalona teljesí szolg atot. műkijdik közre valós har€i
levékenységekben a többi NATo.tagállam kabnáival'

Ez€knek hadműveleli fe]adatoknak ner6ben új mill6sége
és tapaszlalatai olaPján a szolidáritás, példamutaús, bájlársi.
tlsság és hagyomány fogalÍnait új tjíalmakkalis kike|lettés
k€ll €gészítenünk. át is kellelt éí€lmeznünk' hogy az em'
b€rise8 alaÉrtékeit óvó honvédség gyakoÍlati munkája so.
rán mé8 eÍedményesebb€n élhessen velük!

KEDvEs BARÁTAIM!
Kívánon hogy együttlétiik €Íősíts€ meg onöket az össze

|aíoás ludaúban' ajándékozza meg mindannyiukat a löné.
nelm'múll&'|és a mindennapjainkhjl itl megidézc( a kato.
nai Lö/össegek€l éhel6 hagyom:inyok éc éÍtékek ö\s7eszdm.
láIísának őróm|eli élményével!

Ennek jegyében kívánok onöknek lanácskoásukhoz sok
sikeí' hdsznos és kellemes élményekel!

Budnpest' 2004' október 2'
lki.I Fetut

Az utolsó centivásások
A Ífill(xltli s7ol!.i1.ll(nr alapuló Ma.
gvrÍ K;rlil}i &'lvódsógcl .y |86lt' de.
cembcr ] ón clli)g doll ncr)a'enedik
tijÍ\'ón}'citk .lxpiiür llcn'e7henék
mcg'  A xXl ,  s^'rd b i l l ( ' t \ígpo| i t i la i
kóm)c/cl. |Í)st lchclti!ó tclte. hog)'
]00] '  novcnrbcr ]  Ító|  bókc idóben
csal  ürk.n lcs !í l | . I t is  l l{p]Ín h iu
l:iskónl !asy s^rlódúses iog!islony
bln - vtllósu1|(') l)rc! tl hon védelÍne. s
l36 év ulÍlr li'lónc]cnrnté l'Íljon a sor.
kalontlsÍg inlólnrÚnye'

A Í6vtirosbtl|). tl llős(jk lelÚn íllítot
t . ik  le1 ic lkóP.s .  ht lnninc nróter
hosszÚ ccnlil. nrcIynek elsó. htjÍommé.
teres dn'bjLil Gatrcz Arpid. a M gyar
Kó7lírsrsíg vo|t clnijkc' dr. s7enes
Zo|t l in a|tÍboNx!}.  r  I lM | lVK tóno

ke. Havril AndÍlis a|(iibornrgy. ! tIM
HVK |ónökénck he|)cllesc. dr' Konror
Leleole. a HM htulránPolitikt|i helyet
les á1lanlllktiÍl és Br(id)'Jti os elóldó'
mú!ész vtiglll 1e: jclkópcsclr ntegÍövi.
dílve ajelenlcg rÚ8 slo|glikj lIi3l sor
ka|ona szo|gálali cjól'

A másodit n | a BE()SZ. a Ho.
KosZ. tj Hl.BK .s tl N4ATAsZ képvi.
se ló i  va|anr in l  r  RcpUbl i t  ̂ nck.r  kél
t.tgja Vá8lr |c ! nrÍso(lit ccnlll' A BE
osz clDi'ke sipos Gó/l! Dyli. c,rcdes

!Z ünncpsógcn rrr(i| s7{ih. hogy l sor
kalonai szolgÍ|lt ncDrcsNk ÍlhDlpo1gÍ
Íi kötelezcllsó8. hancnr gyaktu r |órii
asság móÍcóic is vo|t' M! nríÍ rij hely
zer van. s ezcnlrilcs l ar rncgy klromi-
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Bocskai István emléktúra\\)

*. -:.a.
==ELl& &jz Anit egy sikeres Airrjnclulúsró| érdemel tovobbadni'..
9Eir -llr

.Yr/lJöfl--o,/} A két ev|ordulo csemén)eibó| szer. I tódoft'

A BtoSZ elnöt'ége s/ene/i'cben. c' hal c.apdl közü| a he|ylet hadkictsc'/|lo I meny|ehó ldóoen lnduIlunl Hljdü\/o

;p[ ;:::Jí ]:]')"T1 i "]"''lj:T[il | ::l"l,::l :l.#:;:i:' JJ;. :";
/ /l .-.'---l'\\\). leplek megJ/clke/nket' I as/a||a\he|y|p d-l aL|óbu./Út"n i'.o|)h

a debreceni tagegyesülel házigazda sze. parancinokságanak csapala |etÍ az e|sd. I bo'z|or'. Jhol a város 1.őlerén töíénl
repében októb€r l5-17-én k€rült soÍ az a szornbathelyiek és a debreceni r€ndőr. I ntgen ókezést és koszonizásl követően
álmosdi koszoíjzási ünnepségekh€z is ség csapata elő|t'
csallatozó Bocskai emléktúrára' A Kossurh |akBnyában e|t'ogyaszIoü | IekinLcnÜk nlgts'

17'frÜj l::il,1^"j:ffi.ilffi',?;1*j!.| fuu.;].-".sl -..a'".

Bocskai em]ékévek kapcsán vetélkedőt kílolL, sok emldkke| kibóVlte$ es nem. I verle kedlel' hogy jkir nemcsak a fed€tt
éS kiÍándulásl hirdetctt Debrecenbe a rég megnyilotl csapattijr1éneti múzeu I n3szb€n' hanem a szabadban is vidámm

z '7fZ 
-  

l Jncsox.ugon meP. I  ida ldJo i r ' |U l|Úu| ' .nu l la .J  r : r lpa la\d.

AzElnökség felkaroiva a debÍeceniek ebéder kdveröen meghrogJftuk a ]2. I A delullni |ürdőlátogalás már szemer.
kezdeményezését. miszerint aBalassiéS BocskJi Konnyü|ovesz Dandar úJaala. I Le|ö esóben röÍént, de ez senkinek nem

=É il}. r ] nagyon kedv€s Íbgadtatásbin volt | úzfunk, amelynek leíÉke éS Í.ogásai fél'

BEosz.tagszewezetekÍészéÍe, jelentős mát

Regió  kÜld ö l l 'ege !  gy öne)o ' ie l '  e .  1 |  ldn v i ldghnüVc \áh Munklc\y ln|or ia I  kü|don\eg képvle|| '  Kdg'ra jd l  J  nagy

,'" .F--. .&_arn|u I heló e7 mindJo|nJt. i| \]llahd( íZ

Ll

ffiu; T,+t*l** | *::l1r:;:';:)*#ii;1') "'

hozzájárulással támogalta az ölletet és Délurana városbrn,3 Kiltin lcren J] | urJ7runk vissza a száIlásunkra. Vacsora
némi regisztrációs díj ellenében lehct' l ló Bocskai szobomál kalonai liszle|el| | Uljn nreg J bulizni vágyók kedvét is el-
vé tette a háromnapos túrán való olcsó l dással röbb szervezeL csaL|a|oz.i\tivJ| | verLe J kililástalanná vá]t idő. így az1án
Észvélelt. I koszorul he]yezrünk' Az e|nökseg c\ r I koÜ rgyhJ kerüitek a pihenni vágyók'

A/ emlekIuÍl iÍd d N}ugd|.DunanlUl i  I  heIy l  uges}e.ü|e l  neveben dÍ'  Lo! .h i  i  K i l ' indu|.; .u| lk  IurmJdik ndpJdr {I .
Ré8iobol 3 .,,ombJlhe|ylek e. p}óriek I cJbo. J|e|nok e' sZJrkJ |ánoc kos,o. I mo{d|b. ' U^ztsn" mecem|eke/e're e\
c\adJ(ozBr je|enrós számban. a Köz. l ruZtrk'
ponti Régió kicsiny' de lelkes csapattal l A látotsati\ procrúmbon a Deri Muze. | örömmel vetlék ludomísul a helyi szer
képviseltelte magát. Az Esza} alftjldi Iumbaíahe|ylöíenellemékekesJmel. I vezök. hogy szöverségünkei srep szíímú

i lri*ll*pk*É:'1"*ffiif

\7olnotial c'JpJ|Jbo| Ievóaott o*ze' I meplek|nle\c\e| |ol)|Jlddoll' A mu',e. I s/dmu lendep. hiszen á/ idójáa. bi/nl}
A hj7 i8d7dj]*al  i{  k ie8e '/ü|\e.  3 |  um ló ipd, 'gd ld a*/onya J l i lo8JI . . l  Id |  .ok komyekbeI l  emben e|na{7lo l I  a l i . /

Ldbb he]ys,'inen megjelenócs me8emId | íe'ünkíe ingyene'en engc.]cl1ezte' rn'lt IvéIelld| A kos/onj/ok |ermé\/ele\cn
ke'?d Btoszr ag\ág |é|s7ama vigü | l 7. I e/uLon ls megkö ./önü nl '
|ó l  len k| '  I  A ./á| lá .he|y e l|oe|a|d.d| k öve lóen a |  ' .aUl{I . '  A/ J  mo'd i  po ls lJme. leÍ ur na.

A pénteki napon az utazást követően I MÁV KlubhízJnak ét|ermében \'acso I g)on mets'JjnJllratott bennünk€t. ..ázolt

n':: \"fffir#ffiffi"d,,i€{3BF | 
-'l.l**u le|em(n!'(| lo|mdJ'Ú|l J (|

E,ífr^éÍilffiÉsiilpF, - 
F*. | ::T:::;:^,::.^']:':;']':.;i'':::.,.' 7. '/ $Á..r|rlt'| | Ié}' meg minden p|ogn|munkJl' Ko'lon.
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ke '/ le l l  s , ,eI lemi IoIó | ' i Io| lé"éI vo||a|o I  Má 'ndo mep mindig nJp\üIc 'e ' .  T

a helyi Bocskai Múzeum tárgyi emlékeil

lubrcko!on. Ehesen. de megriszrulru

koszoÍúzásía indultunk- Igen jóleső

egyen'uhában élvezhették végig az égi

kedvezően hatotl nínk a hMaindulás

mondhatjuk. hogy lartalmas és élmóny
dús kirándulás Észesei voltunt' Köszön.

= | hetó J |edves eq figye|mes hazigazdlit.

- t iE;ro.EI I u'd-''ás| ds.7emélvc. je|enie|ü|ke| .egl'ló



Balassi Bólint a költő és katona
Balassi BáIintol évszázadon át csak a

kulturális, sze1lemi élet szakavatott kép.
vis€lői ismeíék. ,.istenes énekei.' után.
amelyek Rirnay János verseivel egyiitl a
xlx' Századig több kiadásban jelentek
meg

szerelm€s versei. viÍágénekci' egy
véIetlen esemény 1blyamán keÍüllek €lő
l 874 augusztusában a Magyar Töíéncl
mi Társulat tanulmányútja alktlmíval
Deák Farkas a Radvánszky család
Radvány i levéltárában níakadl Bnlassi
elvcszetbek hitt vir.ígénekeire' melye.
kel Bilassi inóa és íródeákja - Hartyá.
ni ImÍe másolt le. s így megmentette
őket az ulókoÍ szímíír{. A Töfténelmi
Társulat' aZ akkoriid6k ve7elő irodalom
töÍténészt Toldy Fercncet bízta meg Ba.
lassi verseinek sajró alá rendezésével'
ati közben e]hunyl és vógül is' szilády
Aron végezte el ezla fontos feladalol.

A több évszázados méllánytalan mel.
Iőztclés utín az l900.as évek első Í.elé.
bcn. lóbb feldolgozásban megjelent
ólet.ljzi és verses kötetei alapján kezdte
Balassi BíIinl a magyar irodalmi' szel.
leni ólet hagyotnányai között az ót
megillető kienclkedő helyet elfogIalni'
mint a magyal lírikus köhés7-et megle.
remtőj€.

BalasSi Bálint sZülelésénck pontos dá
tumát és h€lyét unokabályja csalídi bib
liába íí felj €syzés€ őrizte nreg szá
munkra| ''1554' letl Balassa Bálinl 20'
octobris' 9. órakor délelőtl' szomhtln{
pon' Zólyomba.'. A pontosságra a ho.
roszkóp elkészítése végett volt szükség'
Balassi hetes számú énekében maga is
utal az asztrológusokra. akik megjöven.
döllék' hogy ! Venus uralma alá r €ndelt
Mérleg jegyóben szüIetett ki'lt6 életé'
ben a szerelennek lesz a legnagyobb

Maü.lják jb\?nnölok bi:a,\*ul [",I;*(nt

Ha|]" s:iil.|óm,b.n v.hü! hl.!*.n én.?nl

AD,a'ho$ tsd( ,|a!ándl ]:olBúhasa, \i]l,]

ol,"ha ' ,.iltha hi|iúnl .inap is .: s1'

M?n ]ólü,' hae' v.ü|s k^,áI nók.hl sak jól

s:?rchiinlbe. nl.n ! '"aL,u, ht innékü| hasJl.l,

Balassi Bálint tehát 1554. ok|óbeÍ 20.
án született a felső magyarországi Zó.
]yombán. Apja Gyarmati Balassi János'
aki ekkor a zólyomi vlír főkapitánya;
anyja pedig l €kcsei sulyok Anna. A
költő szülei 1553 uvaszán kötiÍtek há.
zasságot' A Batassi család a sulyok fa
mília révén a kor nevezeles személyei
vel került rokonságba: Sára az egÍi hős
nek. Dobó lstvánnak volt a felesége;
Krisztina p€dig a majdani fejedelem
nek. Bocskai ktvánnak ado( életet'

A 14' század kózepén a hatalmas biÍ'
lokl(al rendelkezó család már - már ki.
halóbm volt' amikor Balassi Balás újfa
megalapítolla. Róla nevezték el lpoly.
gyarmatol BÍlásgy'matnak' majd Ba.

AXVI' századra a Bdlassiak Magyar.
ország egyik leghat.lmasabb. legg^zda.
gabb. legbeÍblyásosabb csalÍdjává
e'nelkedtek és az 1500.as éVeklól az or
szág tönénelmében egyre nagyobb sze

Bílint nagyapja: - Balassi Ferenc,
clóbb szörényi. majd HorvátoÍszág;
Bán, elesett a Mohácsi csatában' Na.
gyanyjq Perényi orsolya. - Új1aki Mik.
lós bosnyá} kiríly ünokája aki a mo.
hácsot követően hót fiú áryával maradt
Ózvegyen' köZülük János (Bálint apja)
voll a l €gkisebb' A Balassi fiúk közül -
JánoS melletl ImÍe és Menyhért vívott
ki országos és löÍténelmi hímevet.

A Balassiak házasságaik folytán Ma
gya'ország l €ghatalmasabb családjaival

kerüllek rokonságba' és ekkor már az
egész oÍszág eseményeire bei.olyáSsal

Bálinl xpja: BaIassi János (aki máÍ
1.ia{alkoÍába n hírcssé váh azáltal. hogy
egy - az eÍejéve] kérkedó hatalmas
tenn€tű spanyol zsoldost p'Wiadalban
]egyőzölt). Bálint szülelésekor a Jászok
és szoLnok várának kapirÍnya' 1555
ben pedig a f.elvidéki AÍ.r'a' Turóc' Zó'
]yom' Hont' Bars és Nógrád megyék
fölkelő nemességének 1ókapi1ánya és a
bányavá osok (Beszl €rce. KörÍnöc, sel
mec' Zólyom stb.) kapilánya' kél váÍ.
megy€i nagyságú biÍok ura l €tt'

Börtönból szabadulva - családjáva] '
I,engyelországba meneküh. ma.jd 1572.
ben kegyelmet kapotl' királyi fó ajlónál.
]ó és a fellebbezési ügyek vizs.qálója
Lett' Közben l575.ben Kékkó vlírát a tö.
rókŐk el1bglalták. Balassi János pedig
egy évre rá elhunyt' (Bálinlapja a kora-
beli ióurak éS teslvéÍei közúl is kitűnt
egyenes jellemév€l. aki önludatos és
művell politikuskénl, kora iljúságálól az
udvar szolgálatában nőlt fel).

Bálint anyja| L€kcsei sulyok Anna'
kinek egyik nbővére lfuisztina Bocskai
GyöÍgy felcsóge (e házasságból szüle.
lett Bálinl unokai'ccse, Bocskai lsrván
erdélyi Í.ejedelem' kinek az l604.ben
megindítol( szabadságharcának 400' év.
foÍdulójál is ez évben ünnepeljiik): má.
sik nővéÍe. Sára, pedig a már említetl
Dobó lstván egri kapitány felesége volt.

A Xvl. szízad második felében a
csáládi rokonsági körülmények mellett,



a három Észre szakadt ország he]yzete
dönlő befo|yással voh Bálinl é|etén€k
alaku|ására'

inte' igaz egyszerűség€ szólalt vo|.
na meg. Bizony ebben a komor
hangulatú szel]emi é|elben elve.

Még egy országos körülményl is fi
gyelemb€ kell v€nnj és pedig a XvI.
sázad sivár iÍodalmi viszonyait. A kor
szellemi életének dönt6 é5 hosszú évti
z€dekig m€8határozója' befolyásolója
volt a reformáció és el]enÍeformáció
egyre terjedd és élesedő küzdelme' Az
írók és költók minden €r €jél ez foglaha
le. A nagyszámú va|lísos versekközött
álig akadt olyan amelyben a szív ósz.

rót' stb.)' A l €ngye|országi menekiilés.
a kéÉves kraktói taíózkodás után az
apját l752.ben Miksacsászáí isnét ke
gyeibe fogadla' (Ekkor n€vezte kifóaj
tónál|ónak. fiál. Bálinlol p€dig pohlíÍ
noknak)' Hazatéésük€t kövelóen a bá
nyavárosok elfo8ultan némel éízelmű

az alkalmazkodás mesrcrsége. _ még
annyira sem minl apjánál.

Bálintnak nem maradt más. mint apja
színdékának megfe|elő€n. a viÉzi élel,

jki vilézi életre színta őt' hogy fegy.
verforgalíssal szerezzen hín' dicsósé.
gel' elórnene|e|t - Egerbe b€álk végváÍi

katonlikat' Abban az idób€n EgeÍ voh
anemes ifjJt hadiiskolája' mint annak a
török €lleni védelmi vonalnak a köz.
pontja' amely védte az oÍszágot a budai
és t€m€sváÍi basík e]len. lde érkezeit

az ifjú Balassi l574.ben.

sze( áz egyéniség. he|yel adva a
tanílísnak' a vilatkozásnak'

Ebben a családi és oÍszágos
közegbe szül €|e|t b€l € |554' ok
tóber 20.án Zó|yombln' - e|s6
sziilötl fiúkénl: Bá|int' (Késóbb
még két húga: Mária és Anna'
valamint egy öccs€: Ferenc szü.

A kö1lői h!Ú1am kibonbkozásá'
ban az egri uíózkodásnat dönt6
szerepe volt. Megismerkedett Lo
sonczy Annáv. és nagy szere
|€mÍe lobbant inínta' Tulajdon.
képpen ez a lalá|kozásésaz An.
na iÍánt ézett szere|m€ avatta a
fiata| Ba|assit kólt6vé. (Va]ószi
nű' hogy már gyerm€kkorukbaÍl
ismeÍhete a hős temesváÍi v]ár-
kapitány leányát' hiszen az l560'
as évek vógén.l leány anyjával

együtt - somoskőben lakott, BaMég egy |ontos körü|ményről
kell szólni amely Bálint életútját
végig kíséÍte| A Felvidéken' a vi.

lassiék kékkői és divónyi váJának a
kömyékén' í8y fellehelóen a fiata|ok

már akkor vonzalmal is éÍeztek egy
m]í5 iránt' amil bizonyíl Bálintnal a
']'osonczy Anna n€vére'' c' venének

tézkedő magyaÍ nemesség és a végbe-
li ka(onaság' valamint a bányászatol. a
kézmÍves ipaí ű26 városi po|gáÍság -
főleg német - vezet6 tisztségvise|ői
közöni ell€nség€skedés. torzsa|kodás.

A peÍeskedések' a pro és kontÍa leve
lezések sorozata kíséíe végig Bálint
nem hosszú é|elét. Kora ifjúságálól
kezdve viharos volt az él€t €: apjál' a}i
Bécsben magas udvari tisztséget töltött
be' a bányavárosok pol8ári (nem ne-
mes) vezetói hamisan és folyamatosan
újabb és újabb összeesküvésse| vádol-
ták, ame|ynek eredménye: vagyon€l-
kobzások és végül a pozsonyi várba -
Dobó Islvánnal - fogságba vetés' majd
szökés kngye|oÍszágba a családdal.
újabb p€íeskedések' leve|ezgetések' bi.
zonylalan egzisztencia stb. Mindezeket
- a menekülésl és a számúz€tés nyo'
moniságait - Bá|inhak végig kel|ett
élnie.

Elsó nevelój€ éd€sanyja' a protestan.
tizmus nagy híve' majd Bomemissza
Péter a reformáció t€Ímékeny tollú íÍó.
jai a Ba|assi csa|ád udvari papja volt.
Igy Bálint hunanisztikus és bibliás
képzésben részesült. Az e|só irodalmi
kísérletezéseil is Bomemissza hatását
hordozza magán; (Magántanulóként
négy évet NümbeÍgben is tanult.) Tu.
dolt latinul. némelül, löÍökü|' a |engye|
nyelvel is 6kéle1esen ismeíe' de €|iga
zodott az olaszban és a görögben is'
Fordítona Horáciusl' veÍgiliusl' Cice-

vezetői' minden alkalmat meeragadlak
a Balassiak lejáralására' egymás után
küldözgellék a fe|je|ent6 leveleket
Bécsbe' most márnemcsak az apa. de a
na e en is. Edesanyja (L573) és édes.
apjának (l577.ben) bekövetkezett ha'
lála után Bálinl lelt a célpont'

Már fiatalon haícolnia kel]ett a vá
daskodások' rá8almak soÍozata e||en és
a vagyonábó| kiforgatni i8yekvó' a fel.
jelenléseket e8yre.másÍa gyáíó német
baját vezel6k ellen' szülei halála ulán a.vagyoni megosztáséí' a rokonsággal
és a 'jóakárókkal'. mindennapossá let.
tek a pereskedések' Ezek a bányaváro.
sok és Bálint között zajló p€r €skedések
világosan éÍzékeltetik a''katona.ki'ltó''
táísada|mi helyzelét és jellemének
egyéni vonásait. Nyilvánvaló, hogy
gondolkodásmódját a ,'rcnd;.' sőt ''fó
rendi'' - nem€si számazása határozta
neg. Élelvonala azéí van tele éles for.
dulatokkal' cikk.€akkokka|, meí nem
fudott bei|l €szk€dni az idegen udvar
egyr€ abszolu'ikusabbá' és egyre né-
metebM váló vonalába. D€ Bálint hir.
teleo természele miatl sem alakulhatott
ki jó viszony a bányaváÍosok vezetésé-
vel' hiszen a költ6 el6t ismeretlen volt

úo|so négy sor,t:
'/42. ki nBl e/lcl öslasade8ete.
szeElójc ulán kc{c! szivéb€n
Ki más sz'jz kczóe Gzabld telre)
Mint Nd.l|'n.nb.r' ok né|kül ereszle,,
Anna l5ó7-b€n férjhez nent Ungnád

KristóÍhoz' aki kósóbb DoM Isrvánt
váltja az egri váI kapitányi tisztében. így
l570ról Annáék Egerbe óltek' Amikor
újra ta|álkoztak Balassi Bálinl féklelen
szerelenre lobbant a fialal asszony
iránt' ali _ egyelóre - ellenállt' Ez idő.
ben szülehek Balassi lírai költészetének
legszebb szerelmes versei' a magyar lí.
iínak Ínáig is .enekei' különósen a .Jú.
lia dalok'': a boldogta|anságnak' búson'
gó ep€kedésnek' vég né]kü|i panasznak
és esdeklésnek párat]anu| íl|ó megnyi-
latkozásai.

A viszonzallan sz€relm€ miatt Báint
dacos haÍagjában (l575.b€n) 200 aJa
nyéí beállt Békesi Gáspár katonájának
és hadba indult Báthory István ellen' E
csatában sebesülten fogságba esett, d€
Báthory Is|ván erdé|yi fejedelem - a ké.
sőbbi lengyel kitdly - kegyeibe fogadlá.

GyulafehérváJon a fejedelmi udvar.
ban vidám' gondta|an é|et kövelkezett.
Ilt ismeÍkede( meg _ több€k között -
Bebek Judital' csáky Borbálával' Mor-
gai Ka!íval. akiket verseiben meg is
éneke|t. (Hagymásy lGistófhé szívéb€n



p€dig €gészen mély érz€lmeket óbrcsz.
te|t). A gondla]an _ vid.ím élet közben a
török poía - amelynek a Balassiak sok
káí és gondol okoztak - folyama|osan
kövelehe Bálint kiadaúsát. de sem Bá1.
hory lslván' sem az erdélyi fejede]em'
ségben 6t követ6 Báthory zsigmond
nem vohdk haj]andók kiadni a tőí,öknek'
Amikor . török fenyeget6d7ése nár
láíhatatlmná vált Zsigmond Únokat€st'
véréh€z' IsNánhoz a lengyel kiÍályi ud.
varhoz. Krakkóba kiildte BÍlintol'
(Ezen ú|ján jul el Sárospalakra - |577.
b€n - aho| a rövid laíózkodása a]all
löbb görög köllő és író múvét ma8yarÍa
fordította') Krakóban ismét vidám na.
pok és újabb futó szerelmi lángolísok'
kalaMok kövelkeztek' azonban egy páÍ
hónapos ott taíózkodás ulán már újÍa I
felvidéken ván, hogy a nemíég elhunyt
apja €mlékét a bányaváJosok e16ke|ősé.
geinek ismételt ' újabb hűtlenségi gya'
núsíúsailól megdsztítsá. EkkoÍ k€rcsi
meg _ a Liptói Megye Tanács ajánllísá.
ra. - a megye oBággyűlési képviselóje
é5 ő1kéri f€I a megye főispáni tiszlségé.
re' mi a megye egye en mágnását' A
kiÍály - a Mcsi udvar - azonban nem a
'Jékony füstű konyhájú'' egri hadna.
gyot' hanem a dúsgazdag l|lésházy Ist'
vánt nevezle ki f6ispánnak' A Habsbur'
gokkal szenbehelyezkedő EÍdély és a
ÍnagyaÍsíg niggedenségéén kúzdó Bál.
hory Islván fejedelem és lengyel király
rokonál és kedvencél nem leh€te( a fő-
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ispáni székbe ültetni. Balassi alapter.
mészetét tekintve a vég|et€k emb€re
vo|t: indulalossága' hiíelen haragja.
vé|t vagy valós botÍínyai. kicsapongá-
sai alkalmal kínáltak ellenségeinek a
lámadásokra' ezéÍ! nem is emelkedhe
let veze6 beosztásba A íeneszánsz kor
nagy alakjaira je1leÍnz6 |éktelen indu
lat' nagy szabadságvágy dúh b enne'
amelyhez hozzájáruIt szelIemi fölényé.
nek ludala' A kömy€zeléb€n szokatla.
nul kiívó művel|sége akkoÍ önéÍzeiet
plántált belé' hogy sehogy sem találla
helyét és kielégülését ebben a harma.
dára nyomoÍítotl' gyarmatlá sül]yesz.
tett, idegen vezetés alatt lev6 ország-

Egyébiránt Balassi Bálinl lehelsége az
ót köÍülvevó közegben nem érvényesül'
hetetl. Alig egynéhány íóúr' esetleg fa.
miliáris és a ''szájukat tátó'.' vele poha.
Í^zgató' de bárdo|adan végváÍi vitézek
szíllíották kökeményeihez' énekeihez a
közönseget: nem p€di8 e8y gazdag' fé.
nyes udva-r. minl a francia, olasz vagy
akár a német kólló koíársaknak. A ma.
ga korában Balassi te|jesen egyedül álh
virágénekeiYel' szeÍe]mes veÍseivel sok
követói közül is csak RimaiÍól |udjuk'
hogy íÍ szere|nes verseket is. Elótte és
hosszú ideig utána' hiába keÍesünk sze
Í€lmi dálokat ha voltak is elkállodták'
men szerzóik nem káplak nyilvánossá.
got. A sávnek ilyen me8nyi|a|koásail
úgy a katolikus. mint a prolesLáns papok
hevesen üldözlék' mint a fajlalanság és
erkö|cste|enség l€Íjedésének eszközé..
Bomemissza Péter - Bálint nevelóapja
- a ''tisztádan' íajta|an beszédekhez.. so.
rolta 6ket. Pázmány PéteÍ prédikációi.
ban pánaszkodik' hogy egyesék ''undok
vinígénekekel irkálnal''' és kikel a fér
jek s apák e|len' ''kiktól €sztelenség'
hogy viÍágénekeket' szerelmeskedésiő|
íí könyveket adÍak feleségek' l€áíyok
kezeb€' ' ' - s ákik sze|z ik' akik éneklik a
viÍágénekekel, országos keílók' közön-
séges kutakat mérgezók',. Nem csodál-
kozbatunk. ha Balassi ilyen szellemi vi
lágban' ilyen köriilmények között nem
meíe napfényre hozni szere]mes verse-
rt.

Mint láttÁó két vi|ág éh egymás me|.
len, gyenge sálakkal összefonódva: ez
a kettósség Balassi életél is végig kísér.
t€. A polgáíi némel váÍosok szemében
ez a fuÍcsa viselkedésű fiatá] főú csak
tüske, idegen tesll €hetett. vad szömye.
legnek érzik és festi le: ho|ott - tudjuk _
milyen flnom és gyi'ngéd költő tudott
Ienni, aínikoí lol|at ragadot| olyan n-
nom és gyöngéd' mint amilyen senki
sem volt az ó kon{ban' Hiszen a szelle-

mi élet ily€n hangulaÍ'j világában egy.
szer csak minden elózmény nélkül fel.
túnlegy va|ódi költ6i' egy szíve szerinl
zengő énekes' E6s és hatalmas egyéni.
sége loÍonykénl Úagasodott ki az egy.
fonna. szürke verse|6k közül' oszinte.
ség€' soÍdinak éle$zerűsége' érzelmes
szíve páÍa an ebben a korban' Versei'
ból féktelen. szi]aj szenvedélyek' vagy
mé]ységes búnludalábaÍl v€Ígód6 |élek
kiáh íelénk a köl|ói kifejezés amyi ere.
jév€| és szépségével. hogy Kisfaludy
KáÍoIy és csokonai fe éÉséig azt a
dalkölt6i szintel senki el nem éíe. Ba.
lassi ]íÍája taía|omban és formában
egyaránl eredeti' gazdag és vá|lozalos'
A mdgyaÍ lírai köhészet művészi szín'
vonalán ál|ó a]kolásokat legel6szöÍ az 6
köhészetében ta]álhatjuk meg. hiszen
elóte a m.€yar líra szegényes' szÍk kö.
nj és dauamosság nélküli volt- A szív
üde érzéseit. az ig^zi líÍai forÍást' s a
dal|ám könnyed' vállozatos leb€8ésél ó
vitte b€ köl|észettinkb€. és ezéí is mél.
tán nevezhetjük 6t a magyar lírikus köl.
tészet megt€rcmlőjének'

Balassi I578"ban, Pozsonyba Rudolf-
nak hűséget esküdölt és az új király ez.
zel egyidejűleg kinevezte Egerbe 50 lo.
vas kapilányává. Igy visszakerü|t Ung.
nádné körébe' a Íégi viszony ismét fe|"
éledt' - újabb és újabb dalok' költeÍné'
nyek szü|ehek - s amikoÍ Anna féÍje
HoNálorságba ment az új hivatala át.
véleléÍe' feleségét a birtokok igazgatása
vég€tt egy id€ig Egerbe hagylá. a későb-
biekben is az asszony többször visszá-
jáí Egerbe' Úgy únik, hogy az ostrom-
nak Anna nem tudott tóbbé ellená|lni'
mert Bálinl diadalma'san énekl'' hogy
Anna.'neki adta magát|''

A veÍsfamgás közb€n Bálint éhe a
végvári vitéz€k mindemapos éleÉt: a
páÍbajoásoka|' a borozgalísokat' a por.
tyáásokal. A daliás teÍmetű ' erós. iz.
mos' minden sanyanjságot jól elviselő.
retlenlhetell€nül bátor. sót va}merő Ba.
|assnól feljegyezték. hogy vo|t olyan
nap. midón egymás után l1 párviadal.
ban aralott gyózelmet.

Egri vi|ézkedései idején - l579rő|
l582 végéig - a felvidék kapujának és a
kincses báíyavárosok kulcsának sání.
ló |egeÍ6s€bb magyár végvárÍa EgerÍe

bízta a2 urálkodó Pest megye és a Kis.
kunság valam€nnyi állami és €gyházi
adójának fegyver€s behajlásál. (Ugyan.
is, a török hódoltsági t€rüleI€kő| a ki.
rály és az €gyház továbbra is szedle az
adókat)' Balassi legényeivel több ily€n
akcióban is részt vett' miáltal alaposan
megismeíe a terület viszonyait' lehető.
ségeit' az egyéni vátlalkoásokra is' A



váÍkapitány engedélyével csapata élén
több poÍyát' Íajtaütést hajtott végre tö-
rök szá]lító kaÍavánok ellen, amelyek
során töri'k rabokat, mbnőket szedtek'
akiket busás váltságdíjakéÍt engedtek
szabadon' Ezek közül a legiobban 'jtj-
vede|m€zó.' vá alkozások a töÍök ke-
resk€ddk által Í€ndezett nagy v|íÍosokon
való njlaülés€k voltak. A leghíres€bbek
ezek közül a hatvad és a dŐmsődi váÍo-
sokon való zsáknánysz€rzés volt.

Miéí? viíusból? zsákmányér|?
EnnyiÍe rászoÍült volna az anyagiaka?
Liptó megye egyeden nemes unínak
szüksége volt€' i|yen zsákn]ányszerzó
vál|alkoásokra? sajnos: Igen!

szü|eik halála után' a két áÍ!át ót és
ó.csét. F€ÍEncet - a P:nzéhes unoka.
bátyjuk Andnís csa}nem teljes€n ki-
semmizte: ráadásul a megmamdt va-
gyonból l582-ben mindkét húgát - Má-
riát és Annát kellett kiházasítani' ugyan-
akkor legényei folyarnatos elálís|íÍól is
gondoskodni. Mindez oda vezelet! hogy
le|jesen eladósodott' 158z|.ben pedig ő is
nósülés elótt áll1. 1584 }aÍácsonyáí fel.
eségül is v€tte unokahúgát ' ed€sányja
t€stvérének l€ányát - a flataton özve-
gyeo marad| V&day Mihátynél' Dobó
fuisztinál. Ez a h|ízásság nagy bajokba
k€verl€ Eálintot. Az eskiidő színhelyéiit
sárospatakot választotlák' amelynek
KÍisztina öÍijkség jogán harmados biÍtG
kosa vo|i Balassi a váÍost és a várat vi
Ézeivel az esküvő napján víradanul el.
fog|alh' ki6ae oÍnan a német hely6Ísé-
8et. (Ez Íövid ideig laíott, meí néhány
nap mú|va a zsoldos csapatok visszafog-
lalták sárospatrkot.) Mindez nem ma.
radt következmények nélkiil. Krisztina
lestvére' Dobó FeÍ€nc - annak Íeményé.
ben' hogy húga Észét is megkaparinthat.
ja - gyonan följelent€tte Balassit az ud.
vamál, az önkényes várfoglalás és a test-
vérével kötijtt házasság miatt ',vérfertő-
zéí' bűnének elkövetése miatt' (A bá-
nyaváÍosok vezet6i gyonan csatlakoz-
tak újabb kilalált rágalmakkal.)

A pcÍEk tőbb mint két évig elhúzód'
tak, közben Bálint idegesen háíykol&
dik ide"oda' nem találja helyét' ho| kn-
gyelorság' hol EÍdély felé kacsingatva"
váIva a jó sz.Í€ncs€t - ámi csakíem
aka'r eljönni - miközben elkölti összes
m€8maradt aPai tjdkségér és akkor fÍ-
höz-fál'oz kapkodva va}meóségekre
(amilyen a MrPosparaki vár €rogla.tása
voh), Portyáer4 njtaíi!ís€krc' (amilyen
a dömsi'di vagy a hatvani városokon)
vál|a'lkozva. olykoÍ borba fojlja a k€s€.
rűségét' majd elbujdosik' visszajön,m
saj&os jogászkodó bajlamait kielégítve'
peíeskedik miközben a vitézi életet' a

végváÍi katonák küzdelmes mindennap-
jait bemutató költeményeit írja' Pedig
ekkoí volt a mélyponton: EÍdélyben ló.
csiszáÍkén| lovakkal kercskedett' köz.
b€n döÍgedelmes bangú leveleket ín
Bécsbe az uralkodóhoz (egy píÍ kiÉtel
ezekMl: ''végles várát erősza}}al m.
gad|a e| tólünk Felséged''. ''Felséged in.
lézkedése túÍheletl€n'' ''of€|sége még a
Mrünket is lenyúzálja''. .'felséged sem-
mib€ v€szi a Magyar Tanács és a Ma-
gyar Kalnara ti|kkoásait''' egy ízben
tovább menr ,Ném |ehe! szarba gázolni
anélkül' hogy az büdös ne legyen!''
Ezek az elkeseÍedés! tiiközó felkiállá-
sok a mindenél elvesa6 Balassi kétség'
beesett kiáltásai. A 'JékonyÉnzű" Bál-
intnak ati8 3 tu€alnyi fegyvercs szolgá-
ja mafadl' msÍt m& hónaPok óia nem
tudla fizetni 6k€t. Ezek viszont olyan Ía.
gaszkodással volta} iránta' ho8y pénz
nélkül is szol8álták' p€dig több €setben
o is katonáival együtt napokon k€resz.
tiil csak híg kását evett'

1587 nyaÍáí, a zak|atott élettel elége-
deden fe|esége hűtlen lesz hozzá' s há.
zasságukat kés6bb érvénytelennek nyil.
vánítják. Ez év ószé|ól 1588 elejéig' az
országgyÍlés várhatóan elmaÍasztaló
ítéletétól taÍtva, az Eger közeli szaÍvas.
kő várában húztr meg magá|. Ugyei
amnban kedvezó foÍdulatot v€ttek' s
€zen felbáto|Ííván e|halíÍozla, hogy
feles€gül veszi az l58? novemb€Ében
me8őzv€gyült t-osonczy AnnáL Újult
eóvel Iát a versírásnak' s me8alkotja a
míves b€Isórímekke| ékesírcn Balassi-
str!ífát' 1589 elején írja az olasz castel'
letti AmaÍi|li című pásztoÍdrámájának
álapjáí a szép Ínagyal komédiát' ám ná.
la a me8bomló' de he|yreál|ó szerelmi
idill a magyarok számám vonzóbb szín.
téíre' vitézi kömyezetbe kerül. Elhíre-
sült vers€ A végek dicsér€te is a katonai
élet formálódó nimbusát kívánta to-
vábMpíl€ni. Balassi az erdélyi főasszo-
nyoknak ajánlott komédia elószavában
fogalmazza meg a szerelmet ma8aszlaló

Losonczy Anna a veÍsciklus fószer€P
|őjeként nem evilági asszony többé, ha-
nem a f|ktív Jú|ia néWe| felruházv4 is-
tenasszonnyá magasztosu|. Ebbn az
idóben kelelkeztek a töÍök dívántölÉ.
szetM| meítell veÍs€i is' amelyek szin-
tén a mondhatatlan szépségú Júlia di-
csóílésél szol8álját. 1589.Í€ kiderüI'
hogy a me8nyeÍhel€tlen asszony nem
hozá' banem a 23 éves For8ách Zsi8.
mondhoz fog feleségúl menni.

A visszautasílás nagyon rosszul eseÍ
a katona-költdnek' hiszen attó| jött kit
életében egyedül igaz és ál|andó szer€-

lemmel sz€re.ett. Most midón évek epe-
kedó vágyai. ifjúkorálól úplált l€8srcbb
álmai oly ki'zel látszottak a teljesülés-
hez' most kel|ett róluk örökÍe |emonda.
nia. A rokonaival' feleségével, az egy.
házzal' a rágalmazóival és a töÍvénnye|
folytatott küzdelmei és veÍeségei -
vesztesegei nem töÍték úgy meg, minl
ez ̂ z eg)/ csalódás.

Balassi a |öbbszöri visszautasítás
ut.ín' szívéb€n égó s€beve| ismét bujdo-
sásnak adta magát. 1589.lól 93-ig bo-
|yongott a- felvidéken' Ínajd l.ngye|oF
ságba[ Ugy tűnik a knkkói vidám élel
kigyógyította bánaútxíl' sőt - amint a
célia dalok bizonyítják - második 'Jú.
lia Ar'nája'' is akadt' mert a céliához
Írt veÍsek ekkoÍ szüleúek.

Közben ügyes.bajos dolgait intézi,
h^za.hazálátoga1ott' Nyu8ta|an teÍmé.
szete nem €ngedte pihenni. Mid6n hÍÍét
velte a tört'k ellen indítandó dunántúli
hadjáratnak ismét hazajött, hogy részt
vegyen a hadjáratba. l2593.bán már a
Felső-Magyarországi harcokban vett
Íészt Tiffenbach vezérlete a|alt. Fülek'
Divény' Kékkő'somoskő visszafoglalá-
sa az ő vilézs€gének eÍ€dmény€. de a tó.
le megtagadott elismeÉs mian viss,a.
vonult Krak*óba ahonnan 1594 tava.
szÁn ismét a tóÍ6k el|eni harchoz csal|a.
kozon és Ésá ven a Nyugat.MagyaÍoÍ.
sá8i s€Íeg kölelékéb€n, Esztergom ost.
mmában. (occs€: Ferenc - aki l59 l . óia
tokaji kapitány - u8yancsak olt harcoll a
Kelet-Magyamrsági sereg kötelékéb€n
és a hawani Útközetbe sz€.zett seb€sü|é.
sében halt meg).

Balassi életének utolsó fe|vonása.ként
1594. május 19-én Észt vett az eszter.

gomi vámak a töÍóktől va|ó visszafog]a.
lását célzó ostsomában' aho| elsók kó.
zött éÍt a vár falához, majd amikoÍ a
,,visszavonulási'' küÍtjelet meghallotta,
megdöbbenten állt meg a lovával és ek.
koí mindkót dombját átfúÍa egy.egy
golyó. A sebekk€l n€m sokat töÍ6dó
Bálint egyr€ gyengébb l€tt' a lába telje.
sen eliiszkijsódött' és 1594. május 30.án
belehalt sérüléseibe. Végsó óÍáiban' ta-
nítványa Rimay János és egy jezsuita
gyóntató: Dobokay sándor vigaszlalták.
Balassi irodalÍni ha8yatékál kéziralait
ájú bízta.

Bálassi Bálint holnesÉt Balassi ̂ ig.
mond (á ''Énzéhes'' Balassi András fia)
elóbb Ellehíjváíá' majd Hibbér€ vilet-
te és testvéröccs€vel együtt - aki szinlén
Íníjus utolsó hetéb€n a (('íökök elleni
harcbn esett el _ temetÉk el' apjuk -
Balassi János - melé a családi sióo|tba.

Dmkos JóAel nyá' ale,redes



Bemutatkozott a Magyar Ejtőernyősök
Bajtársi Szövetsége
Az ejtőemyósök önszerveződése már
19789.ban megkezdódött és 10 év múl.
va 1988.banaIlI. veterán ejtóemyós ta.
|lalkozó'] haÍaÍozÍák el a Észtvevdk,
hogy létrehozzík a Baj&{rsi szövetséget,
az ejtóemyds hagyományok ápolása és
a bajtársak érdekvédelrne céljából'

Az eh6 kezdeményezések a 62. önál.
ló ejt6emy6s zászlóalj volt tagjaitól

Az els6 Ej1óemyós Bajtársi Tal|ílko.
zóíá 198l. november 4.én került sor
székesfehérváron 58 f6 Észvételével'

A MEBESZ cé|ja
. osszefogni az eÍó€mydzéssel fog-

lalkozó vagy a2za1 kapcsolatban á|ló és
ál1t személyeket;

.t i,

. ó j ' . - ' \

ápolni a bÍténelmi hagyományokat'
emlékeket és szervezni az éves progÍa-

foglalkozni a tagság érdekvédelmi
és kegyeleti ügyeivell

tevékenyen részt venni a nemzetkö-
zi' szákmai kapcsolatok kialakításában
és a kapcsolatok ápolásában;

_ erősíleni az eÍ6emyós baj!ámi szel-
lem€t és együvé taíozást.

A MEBESZ 1994' óta a Bajtársi
Egyesületek oÍszágos szövetsége lagia
és az e|nökségének lehetósége van a hi.
vatásos és nyugállomáíyú katoná} ér.
d€kein€k érvény€sílésére a Honvéde|mi
MiniszÉrium felső vezetése iÍányába'

Együttműkt'dési megállapodása van a
- HM bgierő Parancsnokságával
- A Magyar Taíalékosok szóvetse

gevel

_ A Magyár Ejtőemyós szövetséggel
. A Veteráí Repül6k szövetségével.
- szoros kapcsolatot ápo| a Magyar

Honvédség ejtóemyózést fol}'lató ala-
kulataivál'

Nenze&özi kapcsolatok
- 2003-ban együttműködési megáll'

apodást kötöíün} az osztrái Vetenín
Ejt6emyős szövetséggel;

- Elókészítés alatt van a MEBESZ
csatlakozása az Euíópai Ejt6emyós
Unióhoz;

- Megállapodás aláíÍása van folya
matban az o1asz Ve|enin Hadi EÍóeÍ
nyősijk szövetségével.

Tagszervez€tek
Budapesti' egri' győri. kiskunfé.

legyházi' miskolci' pápai. székesfehéÍ.
vári' szolnoki' veszpÉmi, r€ndvédelÍni
és a zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyeterni (ZMNE) tágszervezet

Az ejtőemyősók napja: március 23.
MagyaJoÍság elsó ejtőemy6s ugnia

Boksay Antal Íepüló hadnagy volt' aki
1918. máÍcius 23.án hajtotta végre ug.
íását egy Heinke típusú ejt6emyó kipró.
bálása céljából egy gyár felkéÉsére'

Ezt a napot a MEBSZ elnóksége az
EnóERNYóSÓK NAPJÁvÁ nyilvá.

A MEBESZ széklelye' eléÍhetőségei
l 126 Budapest' BöszöÍÍnén/ út 2l.
TelefoÍVfax: 355.1 182'
BN4/fax:12-691
E-mail: bodanok@datanet.hu
1531 Budapest. Pf. 28.
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Az erődépítészet titkai
'.Tíz évvel ezelől( a kalonai a-kadémia hadműVé.
'/eIroÍléneI i  Ian.7ékén eg\ \éleI len :egi leI l  ho/7j
a Kelel.KdJpá|ok mag}dI v.dcImi rcnd'7ercnet
|.elliÍ;saho7. |!jJ a S/abd JÚ/*'.J'no. J|e/lcJ...
hadlöíénesz. a BEoSZ eg)it lis/I{cgvi'e|óje a/
..tródépné'7el a xx' s,'jlddbaí 

. 
clmű kdnyv be.

ve,|eLójében' A Tlnla Könyvk|ado ..VaÍak' erodök.
erődítés€k'' című könyvsorozalában megjelent hl.
án}pólló mun}'a - amely .egédlön}! a hadlönene|
tanulmányozásához _elsó fej €zeteiben azt mutatja be' hogyan l €het a téÍinÍor.
matikát a hadlöÍténelem kutalása során feihasználni. Az .'Eródírések EuÍópá.
ban a Xx' században'. című íejezetben a szerző többek közl bemuratja az el'
ső világháborj oszlrák-magyar erődeit. valamint Verdun!ól Köngsbergig az
európai óWárakat.

A ki'nyv szeEóje a Budapesti Műszaki Egyetem térinformalikai tanszé.
kének munkalrr.ai\ol lobb 3lkJlomlnaI F Ielkere.le a/ Arpad.vonaIerdelyl
völgyzárait. éppen úgy' minl a francia Maginot.vonalat' a belga erődrendszert
és a németek híres siegfried.vonalát' vagy a finnek legendáS védőövét. a
Mmnerheim vonalat.

szabó József alezredes szetnélyes éIményeit is felhasználta a kijnyv írása
soÍán' s nem vé]ellenül figyelmczteti is áz olvásókat: Jz erődíések romjai tna
is sok helyenjól láthalók' de néhány évlized múlva ezekból nem sok marad'
A XX. század hadlöíénelének ezek ajelenlós hadi épfunényei úgy tűnnek el.
hogy még csal nem is tanulmányozhaltuk óke! A két világháboní között ki.
épü11nagy eÍődrendszerek hadííszatilag máru márelveszítetlékjelentőségúket'
A légierő álul végrehajtándó függőleges íítkárolás éÍelmetlenné teszi a nagy,
szilárd vagy Íugalmas védórendszerek kiépítésél' illetve azok f€nnlartíísát. A
milliós tömeghadseÍ€gek koÍa lejáí' máJ neÍn állílanak fel többe hasonló ha
deÍót'

Az Erődépítészet a xx' században című könyv nem csupán a hadlöÍténe.
lem iránt érdeklődők számáÍa nyújl éÍdekes olvasmányl' hanem az ál(alános
katonai ismereteket is gazdagílja'

Prílyrázati felhívás

A BajtáJsi Egyesületek orságos
szövetségének Elnóksége pílyázatot
hiÍdet tagegyesületei és tagjai szÁmá-
ra a BEosz 15. jubileumi é\'forduló.
ja alka]náMl a szővetség indulója
. sóvegének megíúsáÍa.

Az induló vövege fejezze ki:
- a szövetséghez taíozás ön}entes

és &molíatjkus jelegél
a hazafiság eszÍnényét' a honvé.

delem ügyének !ámogalísát'
- a bajtá$i és a kator'anemzedeki

összefogás eÍejét, egynás őnzeden
segítését, a szolidaritást,

A szövegb€n f€ll.étlen szerePljen
szövetségünk jelszava: ,'A Haza
Minden el6tt!"

A pályázati felÉlelek és kővetel.
mények:

Pá]yáali csak er€deti. Ít.íshol még
publikált szöveggel lehet'

Terjedelem| 2'3 veÍsszak, maxi.
mum hat.nyolc sorban' a Íefi€n szö.
vegével együtt'

Bekiildése két gépelt Élúínyban,
jeligével' a név felttintetése nélkiil'

_ ktilön záÍ boítékban a név és
cím (a boí!3kon a jeüge és a 'szij-
vetség indulója'' cím'

Beküldési határid6: 20G4. decem
b€Í 15.

A PÁlyázatokár a BEosZ cÍmére'
1087 BudaP€sl KerePesi út 29E.
vtr. ép. 133-135' kel b€nyijtáni.

Pá1yadíjak:
I' dí 50 000 Ft
II. díj 30 000 Ft
m. díj 15 000 Ft
A pályáz^iokat a BEosZ elnöksé'

ge által felkért bizottsá8 bírá]ja el. A
díjak átád]ísára a BEosZ napján'
2005' februáÍ 27én keÍiil sor.

REosz Elnbk:éEe

A Kalonan€nz€dék€k ta|á|kozóián tiszt€|€tt€| és sz€retettel kószöntóttük vécsi
Iuikó Úrhö|gyel, a victory Kft. ÜgJ!€zető igazgatóját, aki évek ótá több százezer
forinttal íánogatja . a 'Fqi1ársainkért'' A|apítványon k€Iesztül - a BEosZ
tagságábó| azokat a bajlársakat' akik nehóz körÜlmények közt'tt é|n€k.

Ugyancsak köszöntöttük H4iós Tilda Urhölgyel' a King c|assic Ruházati Kft.
igazgatólál' aki szintén lámogatónk (A Honvéd Bá| tombo|a táryyait bővíti és
€zzel s€gíti az alapítvánJunk bevéte|ét.)

Es tiszt€|€ttel kószönti'ttük a Németh Borház tulaldonosát' NéÍneth Csabát'
aki a talá|kozón borkósto|óYal l€tte em|ékez€tessé talá|kozónkat.

BALASSI.VETÉLKEDÓ SZENTENDRÉN. A szent€ndr€i Kossuth Lajos
Nyugdíjas Klubnemrégiben rcndezte meg a Balassi'vetélk€dól a h€lyőrségi klub.
b.n' a kalandos életű katonaköltő születésének 450. évlordulója a]kalmából. A
színvonalas sze]lemi veté|kedő játékmeslere szakács Lajos nyugállományú alez'
Íedes hadtöíénósz volt, a helyi nyugdíjasklub alelnöke.

A velé|kedön rendklvü| s, 'o los kü7de]emben d Gábo| Alon TÜ/fÍ Baj la l\ i
Egyesület nyugállományúak krubjának hlíromfős csapala lett az elsó. A második
he]yen a ceglédi nyugdíjas egyesület végzett, harmadi} a ZMNE Botyai János
nyugállonányúak klubjának csapata lett. A negyedik helyezést pedig a szentend.
rei csapat éíe €l'

A dobogósok a BEosz elnökségétől kónyvjutalmat' a HM Kulturális szolgál.
tató Kht tól pedig serleget kaptak'

Bajtársi Egyesületek
országos szövetségén€k címe:

1087 Budap€st,
Kerepesi út 29lB.

7. épü|et (I. emelet 13}|35.)

TeleÍonszínok:
(06-1) 210-7513,

HM 268-46, 268-41

A BEOSZ,NAR JELENLEC
N I N C s Po 9TAF IlI< SZÁMA!


