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„400 éve választották fejedelemmé Bethlen Gábort”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása
Bethlen Gábor (Marosillye, 1580. november 15. – Gyulafehérvár, 1629. november 15.)
erdélyi fejedelem (1613–1629), I. Gábor néven megválasztott magyar király (1620–
1621), a 17. századi magyar történelem egyik legjelentősebb személyisége. Pályafutása
kezdetén
híven
szolgálta Báthory
Zsigmondot, Székely
Mózest, Bocskai
Istvánt és Báthory Gábort, majd amikor ez utóbbi a Habsburgokkal akart szövetségre
lépni, szembefordult vele, és magát választatta fejedelemnek. Uralkodása alatt
megszilárdította Erdély helyzetét, az ország gazdasága és kulturális élete egyaránt
fejlődésnek indult – ezt az időszakot általában „Erdély aranykora” néven ismerik.
Központosított nemzeti államszervezet kiépítésére törekedett. Az ipar és a kereskedelem
előmozdítására merkantilista jellegű gazdaságpolitikát kezdeményezett s országába
külföldi iparosokat telepített. Gyulafehérvári udvarát politikai és művelődési központtá
fejlesztette, ugyanitt 1622-ben református főiskolát is alapított. Támogatta a magyar
diákok
külföldi
tanulmányait,
főleg
a
polgári
fejlődés
élén
járó Hollandiában és Angliában. Korszerű hadsereget szervezett nagyrészt zsoldosokból,
továbbá szabad hajdúkból és székelyekből. Mátyás király óta ez volt az első állandó
magyar hadsereg.

2013.01.24. Csütörtök
18 óra
2013.01.31. Csütörtök
16 óra

„Rovásegyetem”
Előadó: dr. Bene Ferenc
„Móricz Zsigmond Bethlen képe”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása
Az író egyik vallomásában így tűnődik: „nemzeti hőst kerestem, akiről regényt lehet írni,
valakit, aki evvel a néppel nagyot tudott alkotni… Így állapodtam meg Bethlen Gábornál,
akiben rögtön sok rokonszenves vonást leltem: árva gyerek, maga csinálta ember, s ízigvérig magyar minden célkitűzésben. Ma már nem látom politikáját a második korszakban
annyira magyarnak: őbenne is hatalmi vágy van, s a háborúra is azért indult ki, hogy cseh
király lehessen…”
Móricz Zsigmond Erdély-trilógiája (1922-1935) megkerülhetetlen mű annak, aki
átgondolt életet kíván élni. Két embertípus áll itt szemben egymással. Báthory az elme
nagyszerű villanásainak embere, tele nagy gondolatokkal, a fantázia sötét lobogásával;
vannak pillanatai, mikor az emberi lehetőség legmagasabb magaslatára emelkedik s a
nagyok legnagyobbika lehetne belőle, ha volna lelki ereje elgondolásainak
megvalósításáért dolgozni. De hiányzik belőle az erkölcs fékje s az önmagán uralkodó
akarat. Bethlen, építő szelleme, nem olyan színes és gazdag, nem olyan lobbanó fényű,
de a következetes, makacs részletmunka embere, szeme mindig a feladatán, Erdély
újjáépítésén, fejedelmi hatalmát nem önmaga, hanem nagy céljai javára gyakorolja, éjjelnappal tervel, dolgozik, feláldozza nemcsak magát, hanem házastársi boldogságát is,
hogy beváltsa, amit Báthory csak ígért és elképzelt.

2013.01.31. Csütörtök
18 óra

„Látogatás moldvai testvéreinknél„
– diavetítéses előadás
Előadó: Gondos Béla
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2013.02.07. Csütörtök
16 óra

„Bethlen Gábor művelődési eszményei ”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2013.02.07. Csütörtök
18 óra

„Szól a tárogató” – zenetörténeti előadás
Előadó: dr. Bene Ferenc
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Heti Könyvböngészde az EME-ben
Minden szerdán 11 - 18 óra között nyitva tartunk és ez idő alatt bárki betérhet hozzánk, régi és új könyvek
széles választéka között válogathat, olvasgathat egy kávé vagy tea mellett.
Rendszeresen kedvezményes könyvajánlattal is jelentkezünk!
Házigazda: Gondos Béla

KEDVEZMÉNYES KÖNYVAJÁNLAT
Képek a középkori
Itália magyar emlékeiből
Képek a középkori
Itália és a magyar
történelem
összekapcsolódásána
k bizonyítékait gyűjti
össze a könyv.
Rendhagyó
útikönyv.

január 23-29. között:
3.500 Ft helyett 2.000 Ft

Táncos Vilmos:
Nyiss kaput, angyal

Lipcsey Ildikó:
A CASBI
A magyar vagyonok 1945 utáni,
Romániában végbevitt államosításainak dokumentumait tartalmazza
a könyv.

A könyv a moldvai
csángók archaikus
népi imádságaival
kapcsolatos kutatási
eredményeket
tartalmazza.

jan. 30 – feb. 5. között:
1680 Ft helyett 1.200 Ft

február 6-12. között:
2.400 Ft helyett 1.400 Ft

ELŐZETES EZ ÉVI PROGRAMJAINKBÓL
Gondos Béla és Horváth Zoltán György előadásai
2013. február 14. csüt. 18 óra Kópháza, Nyugat-magyarországi kegyhely (HZGY.)
2013. február 28. csüt.18 óra Visegrádi feltárások és restaurálások (HZGY., GB.)
2013. március 14. csüt.18 óra Aranyosszéki műemlék templomok:
Felvinc, Aranyosgerend (HZGY., GB.)
2013. április 11. csüt.18 óra Bécs magyar emlékei (HZGY.)
2013. április 25. csüt.18 óra Középkori templomok Bécs és Sopron között (HZGY., GB)
2013. május 9. csüt.18 óra Kézdiszék középkori templomai és a
Szent István-napi búcsú Perkőn (HZGY., GB.)

Dr. Bene Ferenc előadásai
2013. február 21. csütörtök, 18 óra Rovásegyetem
2013. március 21. csütörtök, 18 óra Szól a tárogató – zenetörténeti előadás
2013. március 28. csütörtök, 18 óra Rovásegyetem
2013. április

4. csütörtök, 18 óra Szól a tárogató – zenetörténeti előadás

2013. április 18. csütörtök, 18 óra Rovásegyetem
2013. május 2. csütörtök, 18 óra Szól a tárogató – zenetörténeti előadás
2013. május 16. csütörtök, 18 óra Rovásegyetem
2013. május 30. csütörtök, 18 óra Szól a tárogató – zenetörténeti előadás
2013. június 13. csütörtök, 18 óra Rovásegyetem
...........................................................................................................................................................................
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Kedves Barátaink!
Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 198.329 Ft támogatáshoz jutott. Ez
az összeg nagyban hozzájárult működésünk biztosításához. Kérjük ez évben se feledkezzenek
meg rólunk és adóbevalláskor az 1%-os rendelkező lapon támogatottként nevezzék meg az
Erdélyi Magyarok Egyesületét és írják be adószámunkat: 19025575-2-41.
Kérjük tájékoztassanak másokat is tevékenységünkről és a támogatás ezen lehetőségéről!
...........................................................................................................................................................................
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Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület
2030 Érd, Zsilip utca 3.
www.szekelyfoldert.hu

Székelyföld területe egységes és feloszthatatlan!
A Székelyföldért Társaság – a magyar Alaptörvény D. cikke alapján - határozottan felhívja
az egységes magyar nemzet fennmaradásáért felelősséggel tartózó valamennyi civil és politikai
szervezet figyelmét arra, hogy veszélybe került a történelmi Székelyföld területi egysége és a
szülőföldjén jelentős többségben élő, őshonos székely-magyarság azon törekvése, hogy megmaradása
és boldogulása érdekében kivívja Székelyföld területi önrendelkezését. A Székely Nemzeti
Tanács népszavazásán Székelyföld 220.000 szavazópolgára mondott igent az autonómiára. Ezt
egy demokratikus országban figyelmen kívül hagyni nem lehet. Ráadásul, a székely nép ezen jogos
igényét nemzetközi dokumentumok és Románia uniós csatlakozáskor vállalt kötelezettségei is
alátámasztják.
Az új, szociálliberális Ponta-kormány eddigi megnyilvánulásai azonban minden kétséget
kizáróan jelzik, hogy csírájában akarják elfojtani ezt a törekvést. Románia vészesen közelgő
közigazgatási átszervezéséről szóló elképzelések egyértelműen bizonyítják, hogy annak legfőbb
célja a történelmi Székelyföld feldarabolása, a székely megyék (Hargita-Kovászna-Maros) olyan
nagy, román többségű régiókba történő betagolása, amelyekben a magyarság 30% alatti
kisebbségbe szorul. Ezt minden eszközzel meg kell akadályozni! Hívunk minden magyart,
támogassuk együtt a Székely Nemzeti Tanács demonstratív kezdeményezését: Marosvásárhe-

lyen és Budapesten is nyilvánítsuk március 10-ét a Székely Szabadság Napjává!
A Székelyföldért Társaság mindig nyíltan kiáll Székelyföld autonómiája mellett. Tettük ezt
2012 szeptemberében a román nagykövetség előtt, és tesszük most is ugyanezen a helyszínen
támogatva a Marosvásárhelyre összehívott tüntetést. A Székely Szabadság Napján, 2013.
március 10-én, 16 órakor várunk mindenkit a román nagykövetség elé (1146 Budapest,
Thököly út 72-Izsó utca sarok) székely zászlókkal, hogy megmutassuk: a székely autonómia
jogos ügye mellett tömegek állnak!
A Székelyföldért Társaság elnöksége
Érd, 2013. január 17.
...........................................................................................................................................................................
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A Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium,
magyar oktatás betlehemi csillaga idén 390 éves.
Az Erdély aranykorát megteremtő Bethlen Gábort 1613-ban választották fejedelemmé.
Ez a két jelkép, mint test és vér forrt össze történelmünkben, kultúránkban.
A Bethlen Gábor Kollégium alapítványa ennek állít emléket
2013. február 22-én, pénteken
az Országház felsőházi dísztermében
tartandó ünnepség keretében.
Az esemény fővédnöke Dr. Kövér László Őexcellenciája, az Országgyűlés Elnöke.
Az Ünnepségen való részvételhez kérjük regisztráljon itt:
http://www.drszocs.eu/parlament/

Megjelent!
PÁLOS REND A TÖRTÉNELEMBEN
A pálosok tevékenységéről egykori levelezések alapján idéz a
modern humánkutatás s azt tárja
fel, hogy Jézus lényegi tanításának a "megszelídítés" szerepe lehet az oktatásban.
Izabella spanyol királyné kérésére még Dél –Amerikában is
végeztek hittérítő munkát, de a
gyarmatosításban nem vettek
részt, a tanítást és a közös munkavégzést használták Krisztus tanítása megismertetésének eszközéül, majd később barlangokba meghúzódva mint a Pilisben - végezték az őslakósság krisztianizálását.
A különböző időszakokban pálosok nagy számban
működtek a Magyar Királyság területén. Kürcz Antal
szerint 102 kolostorunk volt (az akkori elnevezéseket
használva és ebbe beleszámolva a 7 erdélyit, 5 horvátországit, 3 dalmáciait, 10 tótországit). Pázmány Péter
pedig már 150, sőt, Orosz Ferenc 170 kolostort említ.
Karcsú Antal Arzén szerint erdélyországi kolostorok:
Szent Erzsébeté Alba-Graeca mellett, Boldog Szűzé
Székelyházán, Boldog Szűzé Szent Mihály kövén, Szent
Jeromosé Nagy-faluban, a Pókafalvai monostor, a
Tófaludi monostor. A tövisi kolostor, az illyefalvi
küldérház és egy másik küldérház Tordán.
Megrendelhető: 06-20-496-6775, Ára: 4.490 Ft

Kedves Barátaink!
Létrejött a Magyarországon működő, határon túli
magyarokkal
foglalkozó
szervezetek
közös
honlapja: erdely.org.hu Az oldalon megtalálja az
egyes
szervezetek
legfontosabb
adatait,
elérhetőségeit és a honlap címekre kattintva
közvetlenül kapcsolódhat az önálló internetes
felületekhez.
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