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EKOSZ
Az EKOSZ el nö -
ke össze hív ja a
szö vet ség tiszt újí -
tó köz gyû lé sét
2009. má jus 9.,
szom bat 10 órá -
ra, a Ma gya rok

Há zá ba (Bu da pest, Sem mel we is u.1-3.)
A tag szer ve ze tek rész le tes meg hí vót
kap nak. 

Na gya tád
A Na gya tá di Er dé lyi Kör Ki lá tó cí met vi -
se lõ tá jé koz ta tó hír le ve lé nek de cem be ri,
ün ne pi szá má ban ol vas ha tó: „...meg ter helt 
lel ki ál la pot ban, tö ré keny anya gi hely zet -
ben kö szönt ránk a sze re tet ün ne pe, a szent
Ka rá csony. Eb ben az em bert pró bá ló, lé -
lek ölõ bi zony ta lan ság ban egy re in kább
fel ér ték elõ dik az iga zi sze re tet és az erre
épü lõ, biz ton sá got nyúj tó em be ri kap cso -
la tok. Ne en ged jük, hogy el ront sa ün ne -
pün ket a sok gond és baj...”
A ki ad vány köz li Gara Ist ván írá sát Jobb -
ol da li ci vil egye sü le tek Na gya tá don cím -
mel, mely bõl meg tud juk, hogy 2002 elõtt
csak egy, a jobb ol da li gonm dol ko dás hoz
köt he tõ ci vil egye sü let mû kö dött, az Or -
bán Mik lós ál tal szer ve zett és ve ze tett Na -
gya tá di Er dé lyi Kör. Az tán 2002 má ju sá -
ban ér tel mi sé gi ek egy cso port ja lét re hoz ta
a Jobb Köz éle ti Kör egye sü le tet,  majd
meg ala kult a Ke resz tély Ér tel mi sé gi ek
Szö vet sé gé nek he lyi cso port ja, va la mint a
Nyer ges Ha gyo má nyör zõ Egye sü let. Te -
vé keny sé gük ered mé nyei kez de nek már
mu tat koz ni, de tisz tá ban van nak vele,
hogy hosszú táv ra kell vál lal koz ni uk.

Ugyan csak e ki ad vány te szi köz zé a kör
egész el múlt évi te vé keny sé gét, eb bõl a
má so dik fél évet idéz zük: 
– Jú li us 14.: Ke nu tú ra a Drá ván
– Au gusz tus 3.: Õr ti los-Zá ká nyi ki rán du -

lás.
– Au gusz tus 10.: Hu nya di Já nos-meg em -

lé ke zés az em lék osz lop nál
– Au gusz tus 20.: Ko szo rú zás, dél után a

Ze ne pa vi lon át adá sa
– Szep tem ber 6.: III. ne gyed évi köz gyû -

lés, csa lá di nap, szil va lekvár fõ zés
– Ok tó ber 5.: Má tyás ki rály és Atád – Má -

tyás port ré – Or bán Mik lós fa ra gá sa
– Ok tó ber 6.: ko szo rú zás
– Ok tó ber 14.: Eper jes Károly- Õr ti los
– De cem ber 6.: Mi ku lás-ün nep ség
– De cem ber 19.: IV. ne gyed évi köz gyû -

lés- Re gé lõk együt tes, ko szo rú zás a
Bocs kai em lék mû nél

– De cem ber 31.: Szil vesz ter a Jó zsef At ti -
la Kol lé gi um nagy ter mé ben

Dr. Or bán Csa ba

Sop ron
Az új esz ten dõ új fel ada tok kal in dult. Az
Er dé lyi Ház im már tel jes  szép ség ben üze -
mel. Az évet, a szo ká sos gyûj te mé nyes ki -
ál lí tás sal  kezd tük. Az Er dé lyi Kör anya gá -
ból mu tat tuk be a leg ér té ke sebb  da ra bo kat
a so por ni kö zön ségnek.
Feb ru ár 14-én ren dez tük meg 17. al ka lom -
mal az Er dé lyi Bált, mely  iránt évek óta
lan ka dat lan az ér dek lõ dés. A bá lon  a szé ki
Ruzs ma lint Ha gyo mány õr zõ Nép tán c -
eggyüt tes fel lé pé sé hez a talp alá va lót Hal -
mó  At ti la ban dá ja húz ta.  
Feb ru ár 10-én a Sop ro ni Kál vin kör rel kö -
zö sen Or bán Ba lázs ra  em lé kez tünk szü le -
té sé nek 180-ik év for du ló ján. 

Feb ru ár 15-én a Fer tõ di Ár ká dia  Ga lé ria
far san gi tár la tát nyi tot tuk meg az Er dé lyi
Ház ki ál lí tó ter mé ben. 
Már ci us 29-én Tóht Zsom bor, má so dik
ge ne rá ci ós, er dé lyi, ifjú fo tó mû vész ké pe i -
bõl nyi tunk meg  egy ki ál lí tást.

Dr. Úry Elõd

Me zõ be rény
Ja nu ár ban meg tar tot tuk éves köz gyû lé sün -
ket,ahol meg be szél tük leg fon to sabb te en -
dõ in ket.
Feb ru ár 7-én ke rült sor a ha gyo má nyos
far san gi bá lunk ra, im már új hely szí nen, a
pa ti nás, nem rég fel újí tott Be rény Szál ló
Ét ter mé ben. A bál ra egy év szü net után ke -
rül sor, több mint száz ven dég gel. Fel lép -
tek Mol nár Jú lia és Kiss Csa ba, a Nagy -
vár adi Szig li ge ti Szín ház mû vé szei. A jó
han gu lat ról a he lyi Ka szi nó Ze ne kar gon -
dos ko dott.

 Kaj lik Pé ter

Öt ágú Síp Kul tu rá lis
Egye sü let- Sze ged
Ki sim re Fe renc tu dó sít az egye sü let ál tal
szer ve zett Bál int-na pi ren dez vény rõl. En -
nek elsõ ré szé ben Bor ivók nak való cím mel 
Ba las si-em lék es tet tar tot tak, majd az ó be -
csei Tari Ist ván köl tõ-gra fi kus-po li ti kust
kö szönt öt ték, aki nek a je les köl tõnk ne vét
vi se lõ dí jat ha gyo má nyo san Bál int na pon,
feb ru ár 14-én ad ták át Bu da pes ten, a pa ti -
nás Gel lért Szál ló dísz ter mé ben. (A szer -
kesz tõ sé günk nek meg kül dött rész le tes tu -
dó sí tás saj nos lap zár ta után ér ke zett.)

Szer kesz tõ bi zott ság: Dr. Kö ves dy Pál fõ szer kesz tõ, B. Os vát Ág nes
(iro da lom és gyer mek ol dal), Már ton Fe renc szer kesz tõ

Ki ad ja az EKOSZ  el nök sé ge
Ala pí tó fõ szer kesz tõ: Or bán Lász ló

Le ve le zé si cím: Dr. Kö ves dy Pál, 7100 Szek szárd, Ott hon u. 2., tel./fax:(36)74/417-705
E-ma il: ekosz@t-on li ne.hu
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Sán ta Ku tya Díj
A Ma gyar Cen zú ra Nap já nak Ün ne pé -

lyét Szer ve zõ Bi zott ság meg ren dül ten je -
len ti, hogy a Sán ta Ku tya hasz ta lan ker ge ti
ha zánk köz biz ton sá gá nak, gaz da sá gá nak,
egész ség ügyé nek, sza va hi he tõ sé gé nek le -
rom bo ló it, amíg élü kön az alul múl ha tat lan
Gyur csány-Gyur csá nyi ket tõs lo hol, ezért
ne ve zet tet kény te len ki zár ni a ver seny bõl,
vi gasz díj ként a kar dok kal és a gyé mán tok -
kal éke sí tett arany száj kos arat kap ja. 

A Bi zott ság úgy ta lál ta, hogy nem ze ti
kul tú ránk és ok ta tá sunk tu da tos rom bo lá sá -

ban ha son ló buz ga lom mal csá ká nyo zó A
ma gyar iro da lom tör té ne tei címû vál lal ko -
zás – fõ szerk.: Sze ge dy-Ma szák Mi hály,
társ szerk.: Ve res And rás – ki ér de mel te a
Sán ta Ku tya dí jat.

Ó bu da, Ke rék Ven dég lõ, 2009. feb ru ár
13. pén tek 

Ale xa Ká roly, Cza kó Gá bor, Cse res nyés
Géza, Hec ke nast Pé ter, Ja kab Bori, Kind ler 
Jó zsef, Kiss Mag dol na, Ko csis Ta más, Ma -
lecz ki Jó zsef, Nyi ri Já nos, Se ges di György,
Sö rös Jó zsef, Sza lay Ká roly, Szi ko ra Jó zsef

Kö szö net nyil vá ní tás
Nyé ki Ist ván tech ni kai szer -
kesz tõ meg vá lik la punk tól. Az
elsõ szá mok tól – két kény sze rû
szü net ki vé te lé vel – õ volt az
Átal vetõ  kül sõ ar cu la tá nak
meg ha tá ro zó ja, lé nye gi dol gok -
ban já rult hoz zá ah hoz, hogy a
lap azzá vált, amit ma je lent ol -
va só ink nak. A lap és az õ sze -
mé lye im már vissza von ha tat la -
nul össze forrt.
      Kö szön jük, Pis ta!
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Lá tá sok és el kép ze lé sek
(az EKOSZ je le né rõl és jö võ jé rõl)

„Bol dog vagy, óh kis ded Er dély!
Bár a csi nos Eu ró pá nak leg vég sõbb szél le in
fek szel is, bol dog vagy; és te fo god bé a
leg utol só Ma gyar nak sze me it, mi kor mi
már vagy Oes ter re i che rek vagy
Rusz nyá kok le szünk…”
              (Cso ko nai)

Mit?
Meg gyõ zõ dé sem sze rint, az ún. „rend szer vál tás” óta el telt húsz
esz ten dõ so rán több fé le kép pen is meg vál to zott tár sa dal mi, po li ti -
kai, kul tu rá lis, szo ci á lis hely ze tek kö ze pet te az er dé lyi kö rök lé te -
zé sé nek és mû kö dé sé nek leg fõbb ma ra dan dó cél ja: a kö zös sé gé -
pí tés.

A sok szor lé te zé sé ben fe nye ge tett Er dély be bi zo nyí tot ta, hogy
a vi ha rok után új ra szer ve zett, új já épí tett kö zös sé gek vol tak azok
az ala pok, me lyek re épí te ni lehetett a jövendõ országot.

A meg lé võ és ránk ne he ze dõ vál sá gok kö zött újra szük sé günk
van arra a cse lek võ és ön tu da tos, igé nyes és el mé lyült lé te zés re,
amely szol gá lat nak te kin ti je len lé tét a mai magyar társadalomban.

Ez a szol gá lat mind azok ré szé rõl, akik részt ve szünk az egye -
sü le te ink éle té ben, ál do zat vál la lást kí ván. En nek hi á nyá ban azt
mond hat juk a „Ki ál tó Szó” meg fo gal ma zó i val: aki ezt nem akar -
ja, erre nem ké pes, áll jon ki a sor ból! Az össze tar tó és ön tu da tos,
ér ték õr zõ kö zös sé gek pél da adó ki épí té sé hez mind nyá junk nak
idõt, erõt és pénzt kell ál doz nunk! E há rom vál la lás nél kül nem
ma rad hat fenn egyet len egye sü le tünk sem! A lát szat-, alig
lézengõ, kimutatásokat dúsító cégbejegyzésekre nincs szük sé -
günk!

Jól vég zett mun ka meg gyõ zõ dé sem sze rint csak is a kul tú ra ke -
re tei kö zött foly hat. A bib li kus „mû ve lés” és „õr zés” ki tar tó és kö -
vet ke ze tes tel je sí té se nyo mán el is me rést te remt het. Olyan el is me -
rést és te kin télyt, amely akár szé le sebb (po li ti kai) kör ben is fi gye -
lem re mél tó. Amennyi ben po li ti ka alatt to vább ra is a „kö zért cse -
lek vést”, a szá mo sabb kö zös ség (nép, nem zet) gya ra pí tá sát ért jük
a ta ní tás, szó ra koz ta tás, ki kap cso ló dás, kö zös ség for má lás út ján
is, úgy ez lehet a lehetõ legbékésebb és igazabb módja a köz vé le -
ke dés formálásának..

Ho gyan?
Az ál do za to kat vál la ló szol gá lat ban elsõ lé pés nek te kin tem a lel -
tá ro zást: há nyan va gyunk? mi lyen ál la pot ban van nak he lyi egye -
sü le te ink? Ha már tud juk, há nyan va gyunk, mit tu dunk vál lal ni,
kö vet kez het a mû kö dé si alap fel té te lek meg erõ sí té se. Kér dez nünk 
kell ma gun kat, hogy va ló ban azon cé lok je gyé ben va gyunk-e
együtt, me lyek össze fo gó cselekvésre ösztönöznek.

Be tud juk-e von ni tag ja in kat a fe le lõs mun ká ba? Ele get te -
szünk-e a leg alap ve tõbb (meg fo gal ma zás ra vár?!) fel té te lek nek?
Pél dá ul: tag dí jak be fi ze té se, lap ter jesz tés, rendszeres munkák…

El en ged he tet len a ve ze tõi ma ga tar tá sok meg vizs gá lá sa azon
egye sü le tek ben, ahol mû kö dé si za va rok lép tek fel. Eb ben meg
kell erõ sí te ni egy leg alább há rom ta gú eti kai bi zott sá got (?!).
Szük ség ese tén, szu per ví zi ós se gít sé get kell nyújtani a bo nyo dal -
mak tisz tá zá sá hoz. Szük sé ges nek tar tom a to váb bi ha té kony mû -
kö dés cél já ból a kül sõ és bel sõ kap cso la tok erõ sí té sét, a te rü le ti
együtt mû kö dést. Az egy más hoz föld raj zi lag meg fe le lõ kö zel ség -
ben lévõ kö rök cse rél jék ki egy más kö zött az elõ re meg ter ve zett

éves prog ram ja i kat. Le he tõ ség sze rint, lá to gas sák egy más ren -
dez vé nye it. Hasz nos vol na egy-egy nevesebb elõadó közös
meghívása – terhek és örömök meg osz tá sa. Az együtt mû kö dé sek
te rü le ti ko or di ná lá sá val bíz zuk meg egy-egy egye sü let ve ze té sét.
Szin tén el en ged he tet len fel ada ta vol na en nek a ve ze tés nek az új
kö rök szer ve zé sé nek ösz tön zé se. Ezen mun ká ról az éves köz gyû -
lés során beszámolóval tar toz nánk.

Még két to váb bi te rü le ten szük sé ges nek tar tom az össze han -
golt fel lé pést: leg alább egy or szá gos prog ram ba való rend sze res
be kap cso ló dást (Ve rõ ce?), vagy ele in te legalább a részvételt.

Ugyan csak fon tos len ne a kö zös sé gi élet ha tó kö ré nek szé le sí -
té sé hez, hogy a kö rök rend sze re sen szer vez ze nek er dé lyi uta zá so -
kat, va la mint er dé lyi szór vá nyok ban élõ gye re kek táboroztatását
Magyarországon.

A fen ti cé lok és mó dok ta lán hoz zá já rul nak an nak a ha té kony
mun ká lá sá hoz, hogy be lát ha tó idõn be lül egyet len er dé lyi nek se
kell jen le fog nia az utol só ma gyar sze mét; s hogy ez a föld ne le -
gyen se oesz ter re i cher ré, se rusz nyák ká! Mert nem erre te rem tett
min ket Is ten, s nem ezért adta a Hazát, hanem arra, hogy legyünk!

Az Õ di csõ sé gé re, a vi lág job bí tá sá ra!
Az Úr 2009. esz ten de jé ben, ja nu ár 15-én

Szé kely hí di Nagy Ár pád, Izsák

Az EKOSZ kü szö bön álló tiszt újí tá sa alak al má ból le he tõ sé get adunk arra, hogy az el nö ki funk ció vá ro -
má nyo sai ki fejt sék ve ze tõi el kép ze lé se i ket. En nek je gyé ben kö zöl jük az aláb bi do ku men tu mot.

Fel hí vás
Ady End re ha lá lá nak 90. év for du ló ján je len fel hí vás alá í rói,
mint kez de mé nye zõk, az zal a ké rés sel for du lunk min den ki hez, 
itt, a Kár pát-me den cé ben és a nagy vi lág ban, hogy se gít sék elõ
Ér mind szen ten, Ady End re szü lõ fa lu já ban, egy egész ala kos
szo bor fel ál lí tá sát, amely egyik leg na gyobb köl tõnk em lé két
örö kí te né meg. Ady End re, meg gyõ zõ dé sünk sze rint, nem csak 
egyik leg na gyobb köl tõnk, ha nem olyan szel le mi és er köl csi
te kin té lyünk is, aki nek esz méi: em be ri hite és re mény sé ge a je -
len ben is ha té ko nyan szol gál hat ják nem ze tünk fenn ma ra dá sát
és meg erõ sö dé sét.
Ady End re ér mind szen ti szob rát olyan jel nek sze ret nénk te kin -
te ni, amely nem ze ti össze fo gá sunk és fel emel ke dé sünk szel le -
mi stra té gi á ját mu tat ja fel. Meg gyõ zõ dé sünk, hogy az idei esz -
ten dõ: a Ma gyar Nyelv éve ki vá ló al kal mat kí nál ma gyar sá -
gunk ön tu dat ra éb re dé sé re, mû vé szi ér té ke ink és nem ze ti
kegy he lye ink gya ra pí tá sá ra, egyál ta lán: a kö zös cse lek vés re. 
Ado má nya i kat a nagy vár adi szék he lyû Pro Uni ver si ta te Par ti -
um Ala pít vány az aláb bi szám lán fo gad ja:
Fun da þia Pro Uni ver si ta te Par ti um
Unic re dit – Þi ri ac Bank Ora dea IBAN
RO17 BACX0000003007246003 – Cod fis cal: 12331679
SWIFT-Cod: BACX RO BU – Jel ige: Ady-szo bor
A gyûj tés hez a Ma gyar Író szö vet ség is hoz zá já rul. A Ma gyar
Író szö vet ség Arany Já nos Ala pít vá nya fo gad ja az ado má nyo -
kat a ma gyar or szá gi in téz mé nyek tõl és ma gán sze mé lyek tõl. A
tá mo ga tá so kat az aláb bi cím re és bank szám la szám ra vár juk:
Arany Já nos Ala pít vány, 1062 Bu da pest, Baj za u. 18.
Ke res ke del mi és Hi tel bank 10201006-50018291-00000000 
Nagy vá rad-Bu da pest, 2009. ja nu ár 27-én, Ady End re ha lá lá -
nak 90. év for du ló ján



Mí tosz, le gen da és a szo mo rú va ló ság
(a rend szer vál tás po li ti kai gaz da ság ta na, va la mint az ál lam adós ság és a

pri va ti zá ció össze füg gé se it fel tá ró ta nul má nya im re zü mé je) 

Még 2002. má jus-jú li us hó na pok ban ír tam az al cím sze rin ti
elem zé se ket, a Nyu gat Ma gyar or szá gi Egye tem (Sop ron)
Köz gaz da ság tu do má nyi Kara meg bí zá sá ból, az zal a tu da to -
san át gon dolt, konk rét cél lal, hogy fel tár jam a tör té ne ti – gaz -
da sá gi és po li ti kai – oka it Ma gyar or szág mai hely ze té nek, ami 
a pénz ügyi csõd és az er köl csi ni hil ál la po tá nak fe lel meg... 

Mi ért is van, hogy min den de mok ra ti kus sza bad ság jog lát sza ta 
el le né re ma nincs a ma gya rok ban sem mi fé le új ra kez dõ, nem -
zet-és or szág épí tõ lel ke se dés; a nagy csa lá dok, a kis vál lal ko zók, a
kis ke re se tû ek, a nyug dí ja sok össze szo rí tott fog gal, em ber fe let ti
erõ fe szí té sek kel igye kez nek jobb éle tet te rem te ni ön ma guk nak és 
sze ret te ik nek, – vagy leg alább is meg pró bál ják a fel szí nen ma rad -
va „át evic kél ni” a mát, egy jobb hol nap re mé nyé ben: de sem az
egyé nek dön tõ több sé ge, sem a tár sa da lom összes sé ge nem jut
elõbb re jot tá nyit sem? Mi ért van az, hogy a mai ural ko dó elit lé -
nye gé ben sem mi lyen hosszú távú jö võ ké pet, or szág-esz ményt
nem ké pes cél ként meg fo gal maz ni s a nem zet elé ál lí ta ni; amiért
az erkölcsi színvonal még a gazdaságinál is mélyebb ponton áll, s
megállíthatatlanul süllyed tovább?! 

Úgy gon do lom, hogy mai tra gi kus köz ál la po ta ink iga zi ma -
gya rá za ta – mint min dig, most is – a tör té nel mi múlt ban, a kö zel -
múlt ban ke re sen dõ; tud ni il lik ab ban, hogy va la mi ere den dõ ha -
zug ság tól kellene megszabadulnunk. 

Azt hit tük, hogy „a ket tõs élet” – kü lön csa lá di (ma gán) és kü -
lön kö zös sé gi (tár sa dal mi) –, a ket tõs mér ce, a sut to gó kom mu ni -
ká ció és a rej tõz kö dõ gon dol ko dás mód ki zá ró lag a lé te zõ szo ci a -
liz mus ön nön ski zof ré ni á ja, így rög vest meg szû nik, amint – így
vagy úgy, de – át té rünk a pol gá ri fej lõ dés de mok ra ti kus út já ra.
Tíz-ti zen két év alatt rá kel lett döb be nünk, hogy vagy egy va ló ság -
ként so ha sem lé te zett il lú zió rab jai vol tunk, vagy pe dig hi á ba vál -
tot tunk rend szert, a vi lág eköz ben tõ lünk füg get le nül is el rom -
lott... Nem tár gya a je len össze fog la lóm nak – noha mint oly’ em -
lé ke ze tes, Such man Ta más, a kis vá ro si fu va ros ból lett pri va ti zá -
ci ós mi nisz ter is így vé de ke zett a To csik-ügy kap csán a Par la -
ment ben: „Nem a ma gyar pri va ti zá ció (a köz élet), – ha nem a vi lág 
ilyen kor rupt!” – a vi lág saj ná la tos idõ köz be ni „el rom lá sá nak”
történeti elemzése; így most kizárólag a saját kis magyar világunk 
sanyarú helyzetét értékelem, a kellõ történelmi visszatekintéssel. 

Sze ret ném fel hív ni a fi gyel met egy mí tosz, egy le gen da és a
va ló ság szö ges el lent mon dá sá ra, el len té té re; ugyan is az a hely zet, 
hogy a mai poszt-szo ci a lis ta köz ál la po ta ink to vább élõ, fo lya ma -
to san új ra ter me lõ dõ ha zug ság rend sze re köz vet le nül a tör té nel mi
kö zel múlt tu dat ha sa dá sos meg íté lé sé bõl, ket tõs mér cé jû ér té ke lé -
sé bõl fa kad. 

Ve gyük ész re, hogy mi köz ben az ún. jobb ol da li és bal ol da li
po li ti kai eli tünk kés he gyig menõ har cot vív egy más sal, s las san
meg fojt ják egy mást egy kanál (zavaros) víz ben, – aköz ben
„tökéletesen” egyetértenek az alábbi négy dologban: 

– Mai de mok rá ci ánk elvi, er köl csi sí kon az 1956-os spon tán for -
ra da lom, nép fel ke lés és sza bad ság harc köz vet len és di csõ sé ges 
vív má nya. 

– Mai de mok rá ci ánk konk rét jogi és anya gi alap ja az 1990-ben
tu da to san vég re haj tott rend szer vál tás, a vér nél kü li re for mok
„for ra dal ma”.

– A ma gyar ál lam pénz ügyi bel-és kül po li ti ká ja 1982 óta jog foly -
to no san vál to zat lan: be fe lé mo ne tá ris rest rik ció, ki fe lé hi tel fel -
vé tel jel lem zi. 

– Arc cal a NATO, az Eu ro at lan ti In teg rá ció, a Ter ro riz mus el le -
nes Ko a lí ció és az Eu ró pai Unió felé, me lyek majd „meg old -
ják” min den gon dun kat. 
Nem ne héz el jut ni a fel is me ré sig, hogy itt tu laj don kép pen a

régi és az új elit elvi ki egye zé sé rõl van szó; a kö ve ten dõ el vek rõl
köt öt tek egy más sal egy elv te len pak tu mot, ami nek a lé nye ge a tûz 
és a víz össze bé kí té se. A ki egye zés elsõ 3 „elvi” pont ja szer ves
össze füg gés ben áll egy más sal, s azo kat kvá zi heg eli tri á da ként,
csep pen ként ada gol ják be a szak rá lis és meg fel leb bez he tet len
igaz sá gok ra egy részt ki éhe zett, más részt igen csak fo gé kony nép -
nek. Az 1956-os for ra da lom em lé ke szent, – hó hé rok nak és ál do -
za tok nak egya ránt – így szól a té zis. Az igaz ság az, hogy 1956
for ra dal ma és sza bad ság har ca egy részt nem volt spon tán (ösz tö -
nös) nép fel ke lés, más részt a hó hé rok és az ál do za tok „esz me i sé -
gé ben” nem volt sem mi kö zös. To váb bá: a ma meg va ló sul ni lát -
szó „pol gá ri élet mód” sem mi lyen mo ti vá ci ó ja, cél ki tû zé se a leg -
ke vés bé sem azo no sít ha tó, nem ve zet he tõ le 1956 esz mé nye i -
vel/esz mé nye i bõl; ép pen úgy nem, amint pl. 1948 esz mé i vel/esz -
mé i bõl sem. (Bár ki vé gig gon dol hat ja – ön ál ló an.) Az 1956-os
for ra da lom „kö zös, szent em lé ke” te hát egy skizofrén mítosz... 

Az 1990-es tu da tos, vér nél kü li rend szer vál tás te rem tet te meg a 
mai de mok rá ci ánk konk rét alap ja it; mond ja a ki egye zés sze rin ti
an ti té zis. Azért a for ra da lom-el mé let an ti té zi se, mert arra az
egyéb ként tu do mány ta lan „rö gesz mé re” pró bál bi zony sá got sze -
rez ni, mi sze rint a nép tu da tos cse lek vé se ként „vál tot tunk rend -
szert” („hisz’ min den ki a rend szer vál tás ra sza va zott”, mond ják, –
pe dig er rõl nem is sza vaz tunk), va la mint arra, hogy vér te le nül, re -
for mok út ján egyál ta lán le het sé ges „rend szert vál ta ni”. Az a va ló -
ság, hogy a rend szer vál tást a régi és az új elit pak tu ma „etet te
meg” a nép pel, egy elõ re, mód sze re sen ki fun dált for ga tó könyv
sze rint. A pak tum-elit te hát rend szert vál tott a nép feje fe lett, majd 
el hi tet te a nép pel, hogy ez az õ „vér te len for ra dal ma” volt... Min -
den ki élet ben ma radt, sen ki haja szá la nem gör bült meg, – bez zeg
1956-ban...! S mint egy bi zony sá gul az an ti té zis ha mis sá gá ra; lám
– vé gül is nem nagyon változott meg semmi... A rendszerváltás,
mint tudatos, vértelen népi forradalom – hazug legenda.
(Kiemelés a szerk.-tõl.)

Az 1982 óta vál to zat lan és egy sé ges ál la mi pénz ügyi po li ti ka
sta bil anya gi alap ja „jog foly to nos de mok rá ci ánk nak”, hi szen a
mo ne tá ris rest rik ció „meg óv ja” gaz da sá gun kat a túl zott nö ve ke -
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Az aláb bi írás 2002-ben szü le tett, de szer kesz tõ sé günk bir to ká ba csak nem rég ke rült. Már most ma gá tól adód na
a kér dés: köz ér dek lõ dés re szá mít hat az anyag 6 év múl tán is, ill. nem szük sé ges-e némi ak tu a li zá ló, ki egé szí tõ
szö ve get csa tol ni hoz zá? Vá la szunk az elsõ kér dés re ha tá ro zott igen, a má so dik ra ha tá ro zott nem. Hi szen az
utób bi 6 év, ki e mel ten az utób bi né hány hó nap ese mé nyei el ké pesz tõ mó don iga zol ják a ta nul mány min den meg -
ál la pí tá sát. Ami az össz ma gyar ság egé szé re néz ve is le súj tó, ha tá ro kat átí ve lõ en, hi szen a le sza kí tot tak mibe is
ka pasz kod hat ná nak ezek után? Nyil ván sa ját, több sé gi „ott ho ni” mos to ha-any juk ba, ha már az „éde set” el ad -
ták az õ fe jük fö lül is. Íme a „ma gyar nem zet egye sí tés” pers pek tí vá ja!  Van-e még vissza út?



dés tõl, ami pl. inf lá ci ót ger jesz te ne, – más részt tag jai va gyunk a
Nem zet kö zi Va lu ta alap nak, a nem ze tek nagy kö zös sé gé nek; min -
dig ka punk hi telt a Vi lág bank tól, amennyi csak kell. Ha eset leg
nem tud nánk ka ma tos tul vissza fi zet ni, ak kor majd leg fel jebb jel -
zá log-fe de ze tül szol gál a nép társadalmi tulajdona (a nemzeti
mûködõ tõke), végsõ esetben a föld. 

Ez te hát a szin té zis, – 1956 és 1990 elv te len és gát lás ta lan pak -
tu ma! A ma gyar nép ön tu da tos sá gá nak leg ma ga sabb fo ká ra emel -
ke dett, s mi vel – ta nul va a múlt (egyéb ként szent!) szen ve dé se i -
bõl – nem akart meg vív ni egy újabb vé res (s ki lá tás ta lan?) for ra -
dal mat a re form kom mu nis ták el len; in kább ki egye zett min den ki -
vel, és rend szert vál tott – köz kí vá nat ra. Ez zel (1956 után) egy
újabb, di csõ sé ges kö ve ten dõ pél dát ál lí tott Ke let-Eu ró pa né pei
elé: hogy is kell de mok ra ti ku san le vál ta ni a dik ta tó ri kus rend -
szert! Az igaz ság az, hogy amint spon tán for ra dal mak sem lé tez -
nek (a ma gá tól for ron gó nép „el mé le te” csu pán prag ma tis ta le ni -
nis ta mí tosz), – úgy még ke vés bé lé te zik a tu da tos össz né pi rend -
szer vál tás, plá ne an nak egy még tu da to sabb ve ze tõ elit ál tal meg -
szer ve zett spon tán (!) vál to za ta, ma gyar mó don ko re og ra fál va.
Sok kal va ló sze rûbb vál to zat a ma gyar régi és új elit pak tu mos
össze fon ódá sa egy más sal, és kö zös kol -
la bo rá ci ó juk a kül föl di hi te le zõk kel, az -
zal a tit kos vég cél lal, hogy az ál lam-köl -
csö nök jel zá log-igé nyé nek ér vé nye sí té se 
jog cí mén együtt le nyúl has sák a nép va -
gyont, – ki port fo li ó ért, ki ju ta lé kért árul -
va egy gyé ké nyen a ha zát. A dön tõ bi zo -
nyí ték maga az ela dó so dás fo lya ma ta.
Em lí tet tem, hogy a mo dern kor ban sem
spon tán for ra dal mak, sem össz né pi rend -
szer vál tá sok nem léteznek. De a leg ke -
vés bé va ló szí nû bármely állam „spon -
tán” el a dó so dá sa! Különösen az el kép -
zel he tet len, hogy a fejlett Nyugat ön cé lú -
an hitelezze összeomló-félben ve ge tá ló
nem zet gaz da sá gun kat, 1982-tõl fo ko zó -
dó mértékben! 

A je len összeg zés alap ját ké pe zõ má -
so dik ta nul má nyom ban hi vat ko zom Dr.
Drá bik Já nos nak a „Le lep le zõ”-ben
meg je lent elem zé sé re, amely ben ko ra be -
li MNB-do ku men tu mok fel idé zé sé vel
mu tat ja be: Ma gyar or szág 1982-ig mind -
össze 1 Mrd USD kül sõ ál lam adós sá got
hal mo zott fel, majd az 1980-as évek vé -
gé ig az adós ság, pusz tán a ka ma tos ka -
mat tör vény sze rû sé gei sze rint, anél kül,
hogy újabb hi te le ket vet tünk vol na fel (!)
20,5 Mrd USD-re nõtt (ki eme lés a
szerk.-tõl), mely adós ság jog foly to nos szol gá la tát rend szer vál tás -
kor az An tall-kor mány „szol ga lel kû en” fel vál lal ta. Drá bik fel te -
szi a kér dést: mi okoz ta, és mi lyen do ku men tu mok (vagy tár gyi
tar ta lom) tá maszt ja alá az adós sá gunk ily mér té kû fel sza po ro dá -
sát? El szá mo lás ugyan is er rõl sincs. Kü lö nös ak tu a li tást kap az
egész kér dés kör most, ami kor ki de rült az új szo ci a lis ta kor mány
mi nisz ter el nö ké rõl (Med gyes sy Pé ter – a szerk.), hogy az elõ zõ
rend szer ben fe dett rend õr tiszt ként dol go zott a Pénz ügy mi nisz té -
ri um ban. Med gyes sy Pé ter par la men ti be szé dé ben (és azó ta is,
több te le ví zi ós csa tor nán) el mond ta, hogy 1978 és 1982 kö zött tit -
kos meg bí za tás ként ha zánk be lép te té sén mun kál ko dott a Nem -
zet kö zi Va lu ta alap ba, azért, hogy Ma gyar or szág et tõl kezd ve
könnyeb ben kap has son vi lág ban ki hi te le ket az el avult gaz da ság,
a vesz te sé ges ál la mi vál la la tok fi nan szí ro zá sá ra, mint aze lõtt, il -
let ve mint más or szá gok, ame lyek nem tag jai a Va lu ta alap nak. Az
volt a fel ada ta, hogy egy részt elem zõ ta nul má nyok össze ál lí tá sá -

val készítse elõ Magyarország belépését, más részt ügyeljen arra,
hogy a belépés titkai sehogyan ne juthassanak külföldi
titkosszolgálatok, pl. a KGB tudomására. Büszke rá – mondta a
miniszterelnök –, hogy ilyen vállalható küldetést tel je sí tett... 

Ha hin ni le het Drá bik hi vat ko zott elem zé sé nek és do ku men tu -
ma i nak, úgy az a do log pi kan té ri á ja, hogy Ma gyar or szág ug rás -
sze rû ela dó so dá sa, sõt: el adó sít ása (!) ép pen 1982-tõl, a Nem zet -
kö zi Va lu ta alap ba tör tént fel vé tel idõ pont já tól kez dõ dött el, hi -
szen az ad di gi 1 Mrd USD ál lam adós sá gunk a kö vet ke zõ 7 év so -
rán több mint a 20-szo ro sá ra nö ve ke dett, s 1989-ben el is érte a
20,5 Mrd USD-t, – mi köz ben az ere de ti hi te lek össze ge it tíz szer is 
ka ma tos tul vissza fi zet tük, anél kül, hogy újabb „va ló di” hi telt vet -
tünk vol na fel. A leg döb be ne te sebb tény, hogy Ma gyar or szág eb -
ben az idõ szak ban már egyál ta lán nem a gaz da ság ter me lõ ka pa -
ci tá sa i nak mo der ni zá lá sa cél já ból vett fel újabb és újabb külföldi
hiteleket (mint tette azt az 1970-es években), hanem csupán a
kamatok folyamatos fizethetõsége érdekében! 

Leg alább is ez volt „a szö veg”, – vissza me nõ le ges ma gya rá zat -
ként. Tény, hogy az ál lam adós ság ilyen mér té kû fel sza po ro dá sa
nem ma gya ráz ha tó egy sze rû en a ka ma tos ka mat ma te ma ti kai tör -

vé nyé vel, – még ha ir re á lis nagy sá gú
uzso ra-ka mat ter hel te a köl csö nö ket, ak -
kor sem! Hi he tõbb az a mos ta ná ban
szárny ra ka pott le lep le zés, mi sze rint „a
hi ány zó lánc szem”, il let ve a hi ány zó
10-15 mil li árd dol lár – mint gu ru ló dol lá -
rok – Moszk vá ban, Ha van ná ban, Tri po -
li ban, Bag dad ban és más rej té lyes he lye -
ken lan dolt; vagy is az IMF-be csel bõl
be lép te tett Ma gyar or szá got csak af fé le
tran zit-pénz mo so dá nak hasz nál ta a kom -
mu nis ta vi lág for ra dal mi köz pont... Máig
fi zet jük, ka ma tos ka mat tal nö vel ten „a
vi lág for ra dal mi in ter na ci o na liz mus”
vas kos szám lá it, – mi ál tal ela dó sod tunk.
Ne tán a bé csi CW Ban kon át...? Ma gya -
rán: Ma gyar or szág eladósítása tit kos -
szol gá la ti feladat lett volna?! Ezt mel l es -
leg leginkább a nép elõl kellett eltitkolni,
ami meg is történt... 

Pil la nat fel vé te lünk 1990-ben a „tu da -
to san” rend szer vál tó Ma gyar or szá got
mu tat ja, ami kor a fris sen meg vá lasz tott
An tall-kor mány a nép fel ség el vét nagy -
vo na lú an mel lõz ve, ép pen át vál lal ja az
il le gi tim adós ság jog foly to nos szol gá la -
tát, ami vel tu laj don kép pen a kül föl di hi -
te le zõk elõtt sa ját pénz ügyi ön azo nos sá -
gát is (!) dek la rál ja a meg elõ zõ, re form -

kom mu nis ta Né meth-kor mánnyal; az zal, ame lyik alig 1 év vel ko -
ráb ban szin tén „rá cso dál ko zott” az adós ság össze gé re...! De ez
még mind sem mi. An nak el le né re, hogy az An tall-kor mány ra az
adós ság szol gá lat fel vál la lá sá val kap cso lat ban sem mi lyen kül sõ
nyo más (lásd: Dr. Schams chu la György, gaz da sá gi ta nács adó,
volt köz le ke dé si mi nisz ter er rõl szó ló írá sát az 1997. V. 29-iki De -
mok ra tá ban!) nem ne he ze dett, – An tall kor má nya rög tön olyan
tar tal mú kon cep ci ót dol go zott ki, mi sze rint a 20,5 Mrd USD ál -
lam adós sá got az ál la mi va gyon ná kon ver tált (deg ra dált) tár sa dal -
mi tu laj don, vagy más szó val: a nem ze ti mûködõ tõke kam pány -
sze rû privatizációjával, annak be vé te lé bõl kell ki egyen lí te ni. A
koncepciót a lázas megvalósítás kö vet te, – az alábbi gazdasági
eredményekkel:
– A tel jes nem ze ti ipar és ke res ke de lem 80 %-a mul ti na ci o ná lis

tu laj don; 20 %-a pe dig a nó menk la tú ra-bur zso á zia tu laj do na
lett. 

2009. március
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Pus kás György fo tó ja 
„Gol go tai stá ci ók” címû sorozatából



–  A rend szer vál tó kor mány kvá zi jó vá hagy ta a spon tán pri va ti -
zá ci ót, de sem az 1990 elõt ti, sem az 1990 utá ni pri va ti zá ció
„kon cep ci ó ja” soha nem ke rült jó vá ha gyás cél já ból a ma gyar
or szág gyû lés elé. 

– A mint egy 60-100 Mrd USD be csült ér té kû nem ze ti mû kö dõ
tõke 90 %-ban „el tûnt” a pri va ti zá ció so rán, az ál lam adós ság
vi szont ti zen két év le for gá sa alatt négy-öt szö rö sé re nö ve ke -
dett. 

– Az 1988 és 1998 kö zöt ti 10 éves idõ szak ban le zaj lott ál la mi va -
gyon- ér té ke sí tés rõl, an nak gaz da sá gi ered mé nyé rõl mind a
mai na pig nem szü le tett sem mi lyen össze fog la ló el szá mo lás,
vagy tá jé koz ta tás, – sem az Or szág gyû lés, sem az or szág nagy
nyil vá nos sá ga szá má ra. 

– Noha az el múlt 12 év ben sok par la men ti fel szó la lás kez de mé -
nyez te a pri va ti zá ció in téz mé nyes fe lül vizs gá la tát, egyes
ügyek ben bi zott sá gok is ala kul tak, lé nye ges el ma rasz ta lás,
bün te tés, vagy plá ne szer zõ dés sem mis sé nyil vá ní tá sa egyet len 
je len tõs eset ben sem tör tént. A ké tes tranz ak ci ók irat anya ga
szá mos eset ben egy sze rû en el tûnt. 

– A rab ló pri va ti zá ció egye nes kö vet kez mé nye, hogy az ál lam -
adós ság nö ve ke dé se ön ger jesz tõ fo lya mat tá vált, hi szen nin -
csen már több olyan ér té ke sít he tõ port fo li ónk, amely nek az
egy sze ri ma gá no sí tá sa ré vén a ne ga tív ten den cia meg for dít ha -
tó len ne. A ka mat fi ze té si kö te le zett ség egy re csak nõ, ami tõl
mind a költ ség ve tés, mind az adó fi ze tõk ka mat-rab szol ga ság ba 
süllyed nek, ami azt je len ti, hogy a meg ter melt GDP-nk egy re
na gyobb há nya dát ka mat fi ze tés re kell for dí ta nunk. 

– Tel jes ki szol gál ta tott ság ban lé pünk be majd az Eu ró pai Uni ó -
ba, hi szen már szin te csak egyet len pro fit ter me lõ nem ze ti tu laj -
do nunk ma radt: a ter mõ föld. Hét éves mo ra tó ri um mal, azu tán
az is a mul ti ké... (2009 vé gén le jár a mo ra tó ri um! A szerk.) Ki -
zárt, hogy a ma gyar gaz dák ön erõ bõl túl li ci tál ják a kül föl di
spe ku lán so kat.

Te kint ve, hogy a tör té nel mi ese mé nyek leg alább is 1982 óta
ma gas fokú tu da tos sá got, il let ve terv sze rû sé get mu tat nak, nem le -
het el men ni an nak le he tõ sé ge mel lett, hogy az egész tör té nés-so -
ro zat va ló já ban egy olyan ok-oko za ti össze füg gés-lánc, ame lyet
va la mi lyen erõk elõ re le ját szot tak, majd a szi mu lált folyamatokat
a valóságban is végrehajtották. 
El vi ek ben há rom es he tõ ség kí nál ko zik: 
– Kül föl di po li ti kai és/vagy pénz ügyi „össze es kü vés” Ma gyar or -

szág port fo li ó já nak, ter me lõ tõ ké jé nek, va gyo ná nak, pi a cá nak,
ter mõ föld jé nek és mun ka e re jé nek meg szer zé sé re, il let ve „ki -
hasz ná lá sá ra”, – ami tel je sen va ló szí nût len, ezért a fel ve té se is
merõ os to ba ság...! 

– Spon tán fo lya ma tok, vé let len sze rû tör té né sek meg té vesz tõ so -
ro za ta, ami utó lag (lát szó lag) tu da tos ter ve zés nek is tûn het. Ez
is kép te len ség... 

– Va la mely, a ha tal mat ki zá ró la go san gya kor ló, dik ta tó ri kus erõ
(ré teg) – pl. a re form-kom mu nis ta pénz ügyi elit – oly ma gas
fok ra jut el „a nép gaz da sá gi ter ve zés” mû ve lé sé ben, vagy más
szó val a mak ro gaz da sá gi fo lya ma tok mo del le zé sé ben, hogy
ké pes sé vá lik a szo ci a lis ta nem zet gaz da ság egy faj ta „ten den ci -
ó zus vég el szá mo lá sá ra”, mely nek so rán a tár sa dal mi tu laj dont
a kül föl di pri va ti zá to rok kal meg egye zés ben éli fel. Ez nem
össze es kü vés, „csak” össze fon ódás és kol la bo rá ció, ma gya rán
szól va: CO-NE XUS, amely nek a je len té sét már évek kel ko ráb -
ban – ha né mi leg más össze füg gés ben is, de – meg is mer het tük.
(Lásd „ki csi vel” rész le te seb ben: a 2001 no vem be ré ben, a Vá -
lasz Könyv ki adó nál meg je lent “Ne xus ban a Co-Ne xus sal”
köny vem ben!) 
Ter mé sze te sen kel lett lé tez nie egy exk lu zív, szûk körû „es tab -

lish ment”-nek, amely nek tag jai az or szá gos mé re tû trük köt – tud -
ni il lik: a nép gaz da ság önzõ célú „vég el szá mo lá sát”, sze zon vé gi

vég ki áru sí tá sát – ki agyal ták, s a tit kát máig szi go rú an õr zik...Va -
jon nem ez-e a rend szer vál tás „leg fél tet tebb”, leg ben sõbb tit ka, –
az „ügy nök-rend szer vál tás” misz té ri u ma?! Va jon nem ar ról van-e 
szó, hogy ami balról hõstett, az jobbról hazaárulás?! 

A fo lya mat, az egy más ra épü lõ tranz ak ció-so ro zat fel té te le zett
fá zi sai a kö vet ke zõk le het tek: (1) Elõ re lát ták a rend szer vég sõ
bu ká sát – 1980. (2) Elõ re meg ter vez ték, kon cep ci ót al kot tak; ho -
gyan for dít sák a bu kást is a ma guk ja vá ra – 1980. (3) Ki ter vel ték
az ál lam el adó sít ását, be lép te té sét a Nem zet kö zi Va lu ta alap ba
-1981. (4) Be lé pés, nö vek võ vi lág ban ki hi tel fel vé te lek, ame lyek -
nek lát szó lag sem mi ér tel me; meg va ló su lá suk ról és anya gi tar tal -
muk ról, össze ge ik rõl nincs sem mi fé le té te les el szá mo lás –
1982-1989. (5) „Csa lárd ön csõd”, vagy is a 20,5 Mrd USD „fel fe -
de zé se”, az „ön kén tes” ha ta lom át adás be je len té se – 1989. (6)
Rend szer vál tás – 1990. (7) Spon tán pri va ti zá ció, 20 %-nyi nem -
ze ti va gyon el lo pá sa – 1988-1990. (8) A tár sa dal mi tu laj don kvá zi 
„ál la mo sí tá sa” – 1990. (9) Az ál la mi va gyon át ját szá sa a mul ti na -
ci o ná lis tár sa sá gok nak, per sze bu sás ju ta lék fe jé ben – 1990-1998. 
(10) A ha ta lom vég le ges vissza vé te le; egy ide jû leg le gen da-cik lus 
köl té se a di csõ sé ges múlt ról, amely ben a hõs pénz ügyi szt-tisz tek
a KGB-vel da col va meg ala poz ták ha zánk de mok ra ti zá ló dá sát és
nö vek võ anyagi jólétét... 

Bû vös kör ben élünk – bû nös kör ben! –, amely ben a ki in du ló -
pont és a vég-cél egy-és ugyan azon tör té nel mi át ve rés; a ha mis
rend szer vál tás ere de ti bûne, me lyet sem meg ke rül ni, sem hely re -
hoz ni töb bé nem le het. Saj nos az ún. jobb ol da li elit nek – ön kri ti -
kát gya ko rol va – vég re tu do má sul kel le ne ven nie, hogy – ju ta lék
ide, ju ta lék oda – csú nyán be csap ták, mert az egész já ték ele ve
arra ment ki, hogy a szo ci a lis ták vissza kap ják a ha tal mu kat, hogy
utá na eu ro pé er szo ci ál de mok ra ták ká „ke resz tel hes sék át” ma gu -
kat. 

Dá vid Ibo lya és Szi li Ka ta lin már kö zös ol tár elõtt ál doz nak...
Az egész or szág rá ment, ami kor An tal lék be sé tál tak a csap dá ba. 

Vác, 2002. ok tó ber 9. 

Czi ke Lász ló
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Kor má nyon kí vül az RMDSZ
(A 2008-as par la men ti vá lasz tá sok tét je ma gyar szem pont ból)

A vá lasz tá sok nak ha tal mas tét je le he tett vol na az er -
dé lyi ma gyar ság szem szö gé bõl ab ban az eset ben, ha
az új vá lasz tá si tör vény tisz tes sé ges ver seny fel té te le -
ket biz to sít, vagy ha a cu dar kö rül mé nyek el le né re a
Ma gyar Pol gá ri Párt ne ki fut a meg mé ret te tés nek s
nem hát rál meg ele ve.

A vá lasz tá si tör vény oli gar chisz ti kus, a nagy pár tok nak ked vez 
– akár csak a párt tör vény – és a ki csi ket mél tány ta la nul hát tér be
szo rít ja. Ön ma gá ban jog dog ma ti kai ab szur dum hogy a vá lasz tá si
tör vény az egyé ni ke rü le tes rend szer lo gi ká já ba be épí ti a kü szö -
böt, amit jel lem zõ en az ará nyos, párt lis tás vá lasz tá si rend sze rek
al kal maz nak a párt struk tú ra fel ap ró zó dá sát el ke rü len dõ. Ez a ve -
szély az egyé ni ke rü le tes rend szer ben ele ve nem áll fenn, hisz e
rend szer ép pen ség gel a po la ri zál ódást, a töm bö sö dést se gí ti elõ, s
hosszabb tá von a két párt rend szer ki ala ku lá sá nak irá nyá ba hat.
(Ez zel kap cso lat ban ér de mes meg néz ni a ma gyar ve gyes rend -
szert is, mely ben a két pó lu sos ság össze füg gés ben áll az zal, hogy
a man dá tu mok kö zel fe lét egyé ni ke rü le tek ben nye rik el a kép vi -
se lõ je löl tek.) Az 5 szá za lé kos kü szöb pe dig igen csak ma gas, igaz, 
el fo gad tak egy alternatív küszöböt is a román törvényhozók,
miszerint 6 képviselõ és három szenátor gyõzelme esetén is be ke -
rül het egy párt a törvényhozásba. 

Ir ra ci o ná lis az is, hogy a rend szer egy for du lós, és egy komp li -
kált kom pen za tív me cha niz mus sze rint nyer nek man dá tu mot az
egyes je löl tek, akik nem kap tak ab szo lút több sé get. Gya ko ri je -
len ség, hogy az egy sze rû több sé get szer zõ je lölt elõl egy „meg -
vert” kon kur rens vi szi el a man dá tu mot. En nél sok kal tisz tább és
éssze rûbb lett vol na, ha két for du lós rend szer ke re té ben a két leg -
több man dá tu mot ka pott je lölt mér kõz he tett vol na a má so dik for -
du ló ban. 

Ez kor rekt ver seny fel té te le ket biz to sí tott vol na a füg get len je -
löl tek nek is, akik a je len sza bá lyo zás sze rint csak ak kor jut hat tak
vol na man dá tum hoz, ha meg kap ják a le adott sza va za tok ab szo lút
több sé gét. Mind ezek te te jé be a vá lasz tá si tör vény je löl ten ként
egy ma gas össze gû ka u ci ót ír elõ (5 havi mi ni mál bér, ami nagy já -
ból 800 eu ró nak fe lel meg), ami el vész, ha a párt or szá gos szin ten
nem éri el a le adott vok sok 2%-át. Össze ha son lí tás kép pen: Ma -
gyar or szá gon 1% fe lett ál la mi tá mo ga tás jár, Ro má ni á ban 2%
alatt elvesznek a szavazatok is (hacsak 6+3 körzetben nem si ke -
rült a jelölteket bejuttatni), és a kisebb vagyonnak meg fe le lõ
kaució is.

A tét, is mét lem, ha tal mas lett vol na, ha a Ma gyar Pol gá ri Párt
rajt hoz áll. Még ak kor is, ha start hely ze te két ség kí vül elõny te len
lett vol na. Hi szen for rá sai messze el ma rad nak az RMDSZ-éi mö -
gött, mely ki sa já tít ja az er dé lyi ma gyar nem ze ti kö zös ség nek cím -
zett tá mo ga tá so kat is. Ezek nek leg ke ve sebb 15%-a a Ma gyar Pol -
gá ri Pár tot il let né. A mé di á ban ala csony a tá mo ga tott sá ga, egy -
részt a múlt rend szer bõl át örö költ, nem kis rész ben ma is ak tív
saj tós gár da több sé gé nek op por tu niz mu sa, más részt a tá mo ga tá -
sok út ján RMDSZ-pó rá zon tar tott saj tó or gá nu mok spon tán szél -
irány ba he lyez ke dé se mi att. 

Vé gül, hogy ne le gyen a hely zet olyan na gyon egy sze rû, a
nem ze ti saj tó te kin té lyes ré sze is fenn tar tá so kat tá maszt a párt el -
nö ké vel szem ben . Ha mind ez még nem elég, szö gez zük le azt is,
hogy au to nó mi á ért küzd e po li ti kai szer ve zet egy olyan
országban, melynek politikai elitje kevés gon do la tot utasít el
olyan határozottsággal és egyöntetûséggel, mint az autonómiát. 

Az MPP dön té se a vá lasz tá so kon való in du lás
el sza bo tá lá sá ról: ön sors ron tás
Mire tá masz kod hat ak kor egyál ta lán a Ma gyar Pol gá ri Párt? Elsõ
és leg fon to sabb ere je az er köl csi tõ ké je len ne, ha meg fe le lõ en
gaz dál kod na vele. An nál is in kább, hogy mind Or bán Vik tor,
mind Tõ kés Lász ló mel let te állt az ön kor mány za ti vá lasz tá so kon.
S ez még sem volt elég. Az, ahogy Szász Jenõ le szá molt pár ton be -
lü li vélt vagy va lós el len fe le i vel, ép pen az er köl csi tõ két sér tet te.
Az sem tett jót a párt meg íté lé sé nek, hogy nem volt ha tá ro zott,
egy ér tel mû és vi lá gos vá la sza az el nök nek az RMDSZ ál tal el le ne 
in dí tott hecc kam pány ra. Az, ahogy az el nök tel jes ség gel ko moly -
ta lan és ko mo lyan ve he tet len hi vat ko zás sal (mi sze rint a je len le gi
ve ze tés le gi ti mi tá sát a be jegy zés adja) meg kí sé rel te mi nél in kább
elo dáz ni a szer ve zet le gi tim tiszt ség vá lasz tá sát, nem ke ve sek ben
kel tett vissza tet szést pár ton belül és kívül.

Ez zel együtt tény, hogy a Ma gyar Pol gá ri Párt ban el sõ sor ban
azok tö mö rül nek, akik el fo gad ha tat lan nak tar tot ták az RMDSZ
ön fel adó po li ti ká ját, akik meg elé gel ték a hely ben to po gást, akik
az RMDSZ-es akol-me leg fel adá sá val in kább vál lal ták a bi zony -
ta lan sá got, mint hogy to vább hi te le sít sék be lül rõl a hi te le sít he tet -
lent. Ezt az erkölcsi tõkét kellene elsõsorban meg óv ni.  

Az er köl csi tõke me gó vá sá nak vi szont egyál ta lán nem tesz jót
az, hogy mi u tán a párt a „vá lasz tás sza bad ság” jel szó val kam -
pány olt, ke vés ki vé tel lel még azok ban a kör ze tek ben sem in dí tott
je löl tet, mely ben olyan po li ti ku sok in dul tak, akik tõl az el múlt kö -
zel két év ti zed ta pasz ta la tai alap ján a ma gyar ügy ben sem mi jót
nem vár ha tunk. A füg get len je löl tek in dí tá sá nak stra té gi á ja csú -
fos ku dar cot val lott, en nél sok kal sze ren csé sebb lett vol na meg cé -
loz ni a 6/3-as kü szö böt és párt ként meg szo ron gat ni az RMDSZ-t.
E stra té gia akár még si ker rel is jár ha tott vol na. Ha meg néz zük az
ön kor mány za ti vá lasz tá sok ered mé nye it, rá jö he tünk, hogy nem
lett vol na le he tet len be jut tat ni 6 kép vi se lõt és há rom sze ná tort.
Leg rosszabb eset ben kár ba veszett volna a jelöltek indításához
leteendõ összeg, ami akár a kampányköltség részének is fel fog ha -
tó lett vol na.  

Össze fog lal va: a ma gyar Pol gá ri Párt ön sors ron tó, passzív
stra té gi á ja mi att ele ve alig volt tét je a meg mé ret te tés nek. Azt elõ -
re le he tett sej te ni, hogy az RMDSZ be jut, s azt is, hogy a füg get le -
nek elv érez nek. Nem cso da hogy az ér dek te len ség min den ed di -
gi nél na gyobb volt az idei parlamenti választásokon.

Kam pány mód sze rek – az RMDSZ iga zi arca
Az RMDSZ-si ker hez még nem is lett vol na szük ség eti kát lan esz -
kö zök be ve té sé re. Mert bi zony erre is sor ke rült. A jég hegy csú csa 
a de mény há zi eset, ahol a falu ka to li kus pap ja azt ígér te Mar kó ék -
nak, hogy akár fe nye ge tés sel is, de az RMDSZ-re vok sol tat ja hí -
ve it. Mi vel az ügy pél da ér té kû s hí ven rög zí ti, hogy mi lye nek is
va ló já ban az RMDSZ-es ve ze tõk és hí ve ik, ami kor azt hi szik,
hogy csak egy más kö zött van nak, ér de mes nek lá tom a kér dés sel
rész le te sen fog lal koz ni. Mint csepp ben a ten ger, e bot rány ban is
fel lel he tõ az or wel li vi lá got idé zõ RMDSZ-es va ló ság. A vi lág há -
lót bej árt fel vé te len (ha va la ki még nem lát ta vol na, meg te kint he ti
egy ke vés gug li zás után több cí men is, jó ma gam hadd ad jam meg
baj tár si ala pon a kö vet ke zõ web he lyet: http://er dely.ma/ko ze le -
tunk.php?id=45679), mely még a ro mán saj tó ba is át ke rült, s a
gyu la fe hér vá ri ér sek sé get is szó ra bír ta. 

Mar kó Béla mo so lyog va, bó lo gat va, he lyen ként szó ban is he -
lye sel ve hall gat ja, amint De mény há za ka to li kus pap ja, Ró zsa
Gás pár egy re va dab ba kat mond, nem kí mél ve – egye lõ re el mé le ti
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sí kon, de „sol len” di men zi ó ban fo gal maz va – az em be ri élet
szent sé gét sem. 

Ró zsa tisz te len dõ úr meg nyug tat ja a tár sa sá got, hogy nem kell
„be szar ni”, majd rá ját szik a ka to li kus-re for má tus el len tét re, amit
so kan már a múlt ban sze ret tünk vol na tud ni (kü lö nö sen mi u tán
Tõ kés Lász ló el ment a Csík som lyói bú csú ra), vé gül egé szen ere -
de ti tör té ne lem fel fo gás ról ta nú bi zony sá got téve azt ál lít ja, hogy
agyon kel lett vol na ütni  há rom püs pö köt és két pa pot, ami kor
1546-ban Lut her „ki állt az egy ház ból” s ak kor nem lett vol na re -
for má ció, s most is ka to li kus egy ség len ne. Sze rin te az egész re -
for má ció mö gött a po zí ció harc hú zó dott meg, idéz zük pon to san:
„nem po li ti kai né zet bõl és nem más ból, ha nem ha tal mi vil lon gás -
ból lett más egy ház”. Nos, igen. Meg int csak a kul tu rá lis szo ci a li -
zá ció. A Ce a u ses cu-rend szer ben ha va la ki nem olyan csa lád ban
nõtt fel, ahol meg kap hat ta szü le i tõl a leg fon to sabb ér ték irány tû -
ket és leg alap ve tõbb tör té nel mi is me re te ket, ak kor bi zony ki volt
szol gál tat va a szo ci a lis ta ok ta tás ipar koc ka fe jû sí tõ igye ke ze té -
nek. Ró zsa úr né ze tei erõ sen em lé kez tet nek a vul gár mar xis ta tör -
té ne lem fi lo zi ó fó ra dog má i ra. Me lyek egyéb ként nem es nek na -
gyon messze a ma nap ság for gal ma zott szél sõ li be rá lis né ze tek tõl.
Az egyik min dent az osz tály harc lo gi ká já ra szeretne felfûzni, a
másik mindenben egyéni érdekszámítást, hideg haszonelvû kal -
ku lá ci ót lát. A kulturális meghatározottságú, értékelvû, morális
cselekvés és döntés egyiknek sem fér bele a perspektívájába. 

Nem cso da, hogy a mára már el hí res ült de mény há zi plé bá nos,
azt ál lít ja Kin cses Elõd rõl, Mar kó Béla ki hí vó já ról, hogy „az nem
em ber” – mi köz ben Kin cses nem ke vés koc ká za tot vál lal va ki állt
Tõ kés Lász ló mel lett a ro mán ál lam ál tal el le ne in dí tott per ben a
leg sö té tebb Ce a u ses cu-kor ban, a vég na pok ide jén – s az RMDSZ
mel lé áll va tá mo gat ja imp li cit Frun dát, aki vi szont meg ta gad ta
an nak ide jén a jogi se gít sé get a szo rult hely zet ben levõ ma gyar
sza bad ság har cos tól. Az már csak hab a tor tán, hogy Lut her Már -
ton nem 1546-ban „állt ki az egy ház ból”, 1546 ele jén, feb ru ár
18-án, éle té nek hat van har ma dik esz ten de jé ben ugyan is meg halt.
Alig ha lett vol na ide je más fél hó nap alatt egy há zat ala pí ta ni. A
ka to li kus egy ház zal való sza kí tás hoz ve ze tõ 95 té tel ki hir de té sé re 
1517. ok tó ber 31-én ke rült sor, „az egy ház ból való ki ál lás” pe dig
messze nem volt önkéntes, hanem abból eredt, hogy a pápai kúria
1518-ben megbízta az eretnekbíróságot Luther ügyének ki vizs gá -
lá sá val. 

Az agyon ve rés/agyon ütés egyéb ként több íz ben elõ jön a pár
per ces film fel vé te len. Ró zsa Gás pár Mar kót lel ke sí ten dõ ki lá tás -
ba he lye zi, hogy az õ fa lu já ban „80 em ber bõl 90 az RMDSZ-re
fog sza vaz ni”, kü lön ben „agyon ve ri az egé szet”. Már mint az
összes em bert, de hát sze gény Ró zsa úr így fo gal maz a ka to li kus
te o ló gi á val a háta mö gött, mint a négy osz tá lyos fé la na fa bé ták.
Hal vá nyan de ren gõ kel le met len em lék a te mes vá ri gim ná zi um -
ból: egyik ci gány kol le gánk re konst ru ál ta emí gyen az egyik V.
B.-be li konf lik tus va la mely epi zód ját „s ak kor rá men tünk mind
az egé szen”. De az ak kor egy írni alig tudó, buk dá cso ló ci gány -
gye rek volt, ez meg „egy kö zös ség ve ze tõ je”, ahogy ma gát
aposzt ro fál ja a Mar kó nak be val lot tan „hí zel gõ” Ró zsa Gás pár.
Aki tõl azt is meg tud juk, hogy a fa lu be li két MPP-s „hi deg vé rû”
(va jon mit ért he tett ezen je les ré to runk?), akik „nem csak az egy -
ház nak el len sé gei, ha nem a ma gyar ság nak is el len sé gei, ön ma -
guk nak is el len sé gei”. Kí sér te ti es idõ uta zás ez a vi deo fel vé tel.
Mint ha az öt ve nes évek agitp ro po sa it hal la nánk az 56-ban „ma -
guk ellen” harcoló munkásokról, akik ellenségei voltak ugyebár a
pártnak, a munkásság érdekeiket képviselõ szocialista rend szer -
nek s természetesen önmaguknak.

Mit mond min der re Mar kó? Re mé nyét fe je zi ki, hogy a tisz te -
len dõ úr a vá lasz tó kat is úgy „meg bíz tat ja” majd, mint ahogy az
ott össze gyûl te ket fellelkesítette. Íme egy vil la nás az RMDSZ
bel sõ kom mu ni ká ci ó já ból. A jég hegy csú csa, ami hir te len lát ha -
tó vá vált. S még cso dál ko zunk, hogy azt hall juk több hely rõl is,

hogy Mar kó fe nye ge tõ zés sel el ér te, hogy a Kin cses Elõd del ter -
ve zett hír té vés be szél ge tés re ne ke rül jön sor. Az ob jek tí vet ját szó, 
va ló já ban RMDSZ-kö ze li Tran s in dex ne ga tív kam pány mo ni to rá -
ba egyik eset sem került bele…

Vá lasz tá si ered mé nyek. Ho gyan to vább?
Apró elég té tel, hogy a két de ma góg, a ma gya rok el len frö csög ni
nem szû nõ párt, a Nagy ro má nia Párt és a Gigi Be ca li féle Új Ge -
ne rá ció Párt ja 5% alatt tel je sí tett. Per sze, ez csak ab ból a szem -
pont ból ör ven de tes, hogy Mar kó ék ezu tán ne he zeb ben hasz nál -
ják majd õket mu mus nak, ami kor ép pen ak tu á lis pak tu muk kap -
csán ma gya ráz zák a bi zo nyít vá nyu kat a vá lasz tók nak. A ma gyar -
el le nes ség mé lyen kó dol va van az egész ro mán po li ti kai elit ben,
kü lönb ség csak ab ban mu tat ko zik, hogy ki mennyi re tart ja fon -
tos nak a bé kés lát szat meg õr zé sét, hogy ki mi lyen esz köz tá rat lát
be vet he tõ nek a ma gyar ság asszi mi lá ci ó já nak érdekében.

A há rom nagy ro mán párt – a Szo ci ál de mok ra ta., a Nem ze ti Li -
be rá lis va la mint a Li be rá lis De mok ra ta Párt – nagy já ból meg õriz -
ték po zí ci ó i kat, kö zü lük bár me lyik ket tõ elv ben ko a lí ci ót köt het
anél kül, hogy be kel le ne von ja a ko a lí ci ó ba a 6% fe lett tel je sí tõ
RMDSZ-t. Így is tör tént, a ko ráb ban es küdt el len sé gek nek fel tû -
nõ li be rá lis-de mok ra ták va la mint a poszt kom mu nis ta szoc de mek
rész vé te lé vel nagy ko a lí ció szü le tett a választók nem kis ki áb rán -
du lá sá ra, s Markóék kimaradtak a pikszisbõl. De errõl késõbb.

Mert bi zony az RMDSZ csúcs ve ze tõi ez zel együtt ün ne pel het -
tek. An nak da cá ra, hogy száz ez res az ab szo lút szám ban mért sza -
va zat vesz te sé gük a ko ráb bi vá lasz tá sok hoz ké pest, de az ál ta lá -
nos ér dek te len ség mi att ez is elég volt a par la ment be ke rü lés hez s
egy vi szony lag erõs, az ed di gi ek hez ha son ló lét szá mú frak ció(k)
lét re ho zá sá hoz. A ma gyar sza va zók tá vol ma ra dá suk kal tün tet tek
or szág szer te, de leg in kább a ma gyar fel leg vár ban, a szé kely me -
gyék ben. Ez mindenképpen figyelmeztetõ jel kellene legyen a
Szövetségnek. 

Per sze is mer ve a csúcs ve ze tést, alig ha fel té te lez he ti bár ki,
hogy vál toz tat ni fog nak az ed di gi irány vo na lon, az 1996 óta tö ret -
len ön fel adó po li ti kán. Ek kor épült át az RMDSZ-po li ti ka a
„Nep tun-lo gi ká ra”. Jobb ne vet ugyan is alig ha le het ta lál ni arra a
po li ti kai ma ga tar tás ra, mely nek ke re té ben egy ki sebb sé gi szer ve -
zet fel ad ja leg fõbb fegy ve rét, a kül po li ti kai nyo más gya kor lás le -
he tõ sé gét olyan ki sebb-na gyobb en ged mé nye kért, me lyek a kép -
vi selt közösség sorsának alakulását, megmaradási kilátásait alap -
ve tõ en nem befolyásolják. 

Hi bá kat csak ak kor ér de mes el kö vet ni, ha ta nu lunk be lõ lük.
Az RMDSZ nem ta nult a Nep tun-ügy bõl. Ti zen öt esz ten dõ vel
Bor bély Lász ló ék di ver zi ó ja után, más fél év ti zed hely ben to po -
gást és mód sze res hely zet ki ha gyást kö ve tõ en Mar kó Béla is mé -
tel ten meg erõ sí tet te: az RMDSZ jó irány ban ha lad, kor rek ci ó ra
szük ség nincs. A vá lasz tás után ki ala kult po li ti kai kon junk tú ra
nem ké pe zi en nek aka dá lyát. Az RMDSZ gyõ zött, el len fe le alig
akadt, a füg get le nek min den ütt vesz tet tek, mint az egyéb ként vár -
ha tó volt. Az, hogy ilyen arány ban vesz tet tek, fe lül múl ja a leg -
pesszi mis tább vá ra ko zá so kat is. Ben ne le het eb ben az is, hogy
tömb ma gyar vi dé ke ken elég nagy a le he tõ ség a csa lás ra, s ha arra
gon do lunk, hogy az RMDSZ mennyi re ha da ko zott még az EP
választás idején az ellen, hogy a független jelöltek is állíthassanak 
urnabiztosokat, akkor van okunk gyanakodni…

A lé nye get Tõ kés Lász ló fog lal ta össze elsõ re ak ci ó já ban:
„szá mom ra az RMDSZ ered mé nye nem po li ti kai si ker vagy ku -
darc kér dé se, ha nem er köl csi és nem ze ti ér dek kép vi se le ti kér dés.
A párt jól sze re pelt, de a ro má ni ai ma gyar kö zös ség po li ti kai
érdekérvényesítõ ereje nem erõsödött". Ez itt a prob lé ma. 

S hoz zá te he tünk egy „sõt-öt”. Mar kó ék ugyan úgy ke ze lik az
RMDSZ ere de ti prog ram já hoz, az au to nó mia kö ve te lés hez hû ma -
gyar el len zé ket, mint a ro má nok az er dé lyi ma gyar sá got. Sza bé di
Lász ló örök ér vé nyû meg fo gal ma zá sa sze rint a ro mán ki sebb ség -
po li ti ka lé nye ge hogy „min dent meg kell adni a ma gya rok nak,
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amit meg nem adni le he tet len”. Nos hát, ez a mi hely ze tünk is.
Ami kor szo rul a hu rok, az RMDSZ le sze re pel a nép sza va zá son,
Tõ kés Lász ló füg get len ként in dul az Eu ró pa Par la men ti vá lasz tá -
so kon és gyõz, ami kor be jegy zik a Ma gyar Pol gá ri Pár tot, ak kor
Mar kó ék tár gya ló ké szek. Ami kor nye reg ben ér zik ma gu kat, ak -
kor ke vés bé. Jel lem zõ az is, hogy az a pont, ami bõl soha sem mi -
kép pen nem en ged tek, az a kö zös sé gi for rá sok el osz tá sa. El vég re
ez biz to sít ja ne kik a po li ti kai kvá zi-mo no pó li u mot. Amit lel ke se -
dés sel, hit tel nem tu dott az MPP meg tör ni. A gond az, hogy meg
sem pró bál ta. Az sem ta gad ha tó, hogy e mód sze res ön sors ron tás -
ban ben ne van a párt elsõ szá mú ve ze tõ jé nek al kal mat lan sá ga a
nem ze ti tá bor in teg rá lá sá ra, il let ve egy élet ké pes stra té gia meg al -
ko tá sá ra és vég hez vi te lé re. Mar kó Béla le vál tá sá ra a nem ze ti tá -
bor nak már nincs ereje, az RMDSZ-ben az autonómisták már
csak utóvédharcot folytatnak, viszont Szász Jenõ helyébe egy
integratív, irányt mutató és stratégia-alkotásra képes vezetõt vá -
laszt hat magának saját erõbõl.

Kor má nyon kí vül az RMDSZ
Vol tak nem ke ve sen, akik már jó val a 2008-as vá lasz tá sok elõtt
úgy vé le ked tek, hogy az RMDSZ nem lesz ben ne a kö vet ke zõ ro -
mán kor mány ban. „A mór meg tet te kö te les sé gét, a mór me het”,
idéz ték a klasszi kus szó lás mon dást. (Két és fél esz ten dõ vel eze -
lõtt pél dá ul Bor bély Imre be szélt er rõl a gyer gyói EMI tá bor ban,
ami ki is vál tot ta ak kor a Mar kó-pár ti saj tó nem tet szé sét.) Ép pen -
ség gel be ke rül he tett vol na az RMDSZ is mét a ko a lí ci ó ba, de be -
ke rü lé se nem lett vol na tör té nel mi avagy po li ti kai szük ség sze rû -
ség, csak eset leg es ség. 

El len tét ben az 1996-os ko a lí ci ós sze rep vál la lás sal, a 2000 és
2004 kö zöt ti pak tu mos di val, va la mint az EU csat la ko zást is fel -
öle lõ 2004 és 2008 kö zöt ti idõ szak kal. Az RMDSZ vég re haj tó
ha ta lom ba való be vo ná sá nak funk ci ó ja az volt a ro mán nem zet -
stra té gia szem pont já ból, hogy sza lon ké pes sé te gye az or szá got a
Nyu gat elõtt, hogy for má li san iga zol ja azt, ami szubsz tan tí ve iga -
zol ha tat lan, té te le sen, hogy az er dé lyi ma gyar ság prob lé mái itt
pél dás ren de zést nyer tek. Az RMDSZ csúcs ve ze té se el is lát ta ezt
a fel ada tot, ka to nás fe gyel me zett ség gel po li ti zált 1998-tól kezd -
ve, nem sok fejfájást okozott a román partnereknek olyan igé -
nyek kel, mint a magyar önrendelkezés és autonómia. 

1998 volt a tö rés pont. Eb ben az év ben, szep tem ber 5-én az
SZKT el fo ga dott egy ul ti má tu mot, mely vi lá go san le szö gez te,
hogy ha nem te rem tik meg az ál la mi ma gyar egye tem lét re ho zá sá -
nak jogi fel té te le it 1998. szep tem ber 30-ig, ak kor a szer ve zet ki -
lép a ko a lí ci ó ból. Ez az idõ szak sze ren csés vé let len foly tán épp
egy be esett Radu Va si le ak ko ri ro mán mi nisz ter el nök ame ri kai lá -
to ga tá sá nak elõ ké szü le te i vel. Ergo ha pont ek kor az RMDSZ el -
hagy ja a ko a lí ci ót, arra a vi lág elsõ nagy ha tal ma kény te len lett
vol na oda fi gyel ni, és alig ha ala kul ha tott vol na ki az ame ri kai dip -
lo má cia kö ré ben is az a tév hit, amit Bill Clin ton em lé ke ze tes ki je -
len té se is ta nú sít, mi sze rint Ro má ni á ban mo del lér té kû en meg ol -
dot ták a ki sebb sé gi kér dést. A ro mán fél ab ban bí zott, hogy Mar -
kó ék ban gyõz a ha ta lom-meg õr zé si ref lex és nem fog ják fel ad ni
kor mány po zí ci ó i kat. Vagy is az ul ti má tum el le né re to vább ra is el -
len áll tak a kö zel év ti ze des tör té net re vissza te kin tõ jo gos ma gyar
igénynek. A maguk etnokrata, szûklátókörû szempontjából iga -
zuk volt. Mert eltelt a határidõ, az RMDSZ csúcs nó menk la tú rá já -
nak pedig nem akarózott a bársonyszékeket feladni. 

Igen ám, de ak kor mi lesz az zal az omi nó zus SZKT ha tá ro zat -
tal? Ak kor még nem olyan vi szo nyok vol tak az SZKT-n be lül,
mint ma, ami kor ve zény szó ra bár mit meg sza vaz a tes tü let, akár
sa ját fel osz la tá sát is. Erre ta lál ták ki az RMDSZ szür ke emi nen ci -
á sai, nem kis ci niz mus sal, a Pe tõ fi-Schil ler egye te met, fel ad va
ko ráb bi el uta sí tó ál lás pont ju kat a mul ti kul tu rá lis egye tem mel
kap cso lat ban. To kay György ja vas la tá ra a ro mán kor mány el fo -
gad ta a két nyel vû ma gyar-né met egye tem lét re ho zá sá ról szó ló

kor mány ha tá ro za tot, ami re való hi vat ko zás sal az SZKT-n elõ le -
he tett jön ni egy olyan igénnyel, hogy a tes tü let von ja vissza egy
hó nap pal ko ráb bi ha tá ro za tát. Ami meg is tör tént, sõt egy füst
alatt azt is meg sza vaz tat ták a tes tü let tel, hogy az SZKT át ru ház za
a to váb bi ak ra néz ve a ko a lí ci ós kér dé sek el dön té sé nek jog kö rét
RMDSZ „Po li ti kai bi zott sá gá ra”, a Nep tun-lob by ál tal do mi nált
Ope ra tív Ta nács ra. (Az már csak hab a tor tán, hogy az RMDSZ
alap sza bály za tá val el len tét ben e ha tá ro zat nak nem volt meg a két -
har ma dos több sé ge. A Mar kó ék ál tal kéz ben tar tott Sza bály zat fe -
lü gye lõ Bi zott ság ne héz kér dés elõtt állt. A tes tü let vé gül egy elvi
dön tést ho zott, mi sze rint ér vény te len egy két har ma dos több sé get
igény lõ SZKT ha tá ro zat ab ban az eset ben, ha a ter met nem fi gyel -
mez tet ték a kér dés két har ma dos mi vol tá ra. Így le he tett ér vény te -
le ní te ni az ul ti má tum vissza vo ná sá val együtt ma gát az ul ti má tu -
mot is. Kü lön pi kan té ri á ja eme sza bály zat fe lü gye lõ bi zott sá gi
dön tés nek, hogy az 1996-os kor mány ko a lí ci ós sze rep vál la lás ról
szó ló dön tés ide jén sem fi gyel mez tet ték a tes tü le tet a kér dés két -
har ma dos mi vol tá ra, te hát az RMDSZ úgy kor mány zott vé gig
négy évet, hogy nem volt a sa ját nor ma rend sze ré nek meg fe le lõ
tes tü le ti dön tés erre vo nat ko zó lag. Rá adá sul az RMDSZ a to váb -
bi ak ban úgy mû kö dött, mint ha az SZKT kom pe ten ci a át ru há zó
ha tá ro za ta ér vé nyes lett vol na, vagy is, ad dig is, amíg a kong -
resszus de jure át nem utal ta a leg fon to sabb jog kö rö ket az Ope ra -
tív Ta nács nak,  az OT de fac to már élt ezek kel a jog kö rök kel. Az
SZKT a to váb bi ak ban csak utó lag le gi ti mál ta az OT vo nat ko zó
ha tá ro za ta it.) Nem meg le põ, hogy 1998 óta nem volt több ul ti má -
tum, az RMDSZ szé pen, en ge del me sen meg sza vaz ta 1999-ben az 
et no diszk ri mi na tív ok ta tá si tör vényt és min den olyan jog sza bályt, 
amit a ro mán fél fon tos nak ítélt. Az is külön hangsúlyt érdemel,
hogy a Petõfi-Schiller egyetem létrehozását senki nem vette ko -
mo lyan, az RMDSZ nem küzdött a kormányhatározat gya kor lat -
ba ültetéséért, ez a kormányhatározat tényleg csak azt az egyet len
célt szolgálta, hogy a segítségével megtévesszék az SZKT jó hi -
sze mû tagjait s rávegyék õket az ultimátum vissza vo ná sá nak és az 
SZKT kompetencia-átruházásának megszavazására..

Most Mar kó ék, mi u tán úti la put köt öt tek a tal puk ra, fruszt rál -
tak és be csa pott nak ér zik ma gu kat. Mar kó egye ne sen az zal pró -
bált ri o gat ni, hogy rom la ni fog nak az et ni kum kö zi vi szo nyok.
Ami mell es leg el kép zel he tõ, de en nek oka nem az, hogy az
RMDSZ nincs kor má nyon, ha nem az, ami mi att nincs kor má -
nyon. A ro mán dip lo má cia le küz döt te in teg rá ci ós hát rá nyát Ma -
gyar or szág gal szem ben, most egyen jo gú fél ként alig ha he lyez he -
tõ nyo más alá. Ha a ro má nok úgy íté lik, az egyéb ként igen csak
ha té kony fi nom mód sze rek kel tör té nõ et ni kai tisz to ga tást, a hagy -
ma ku po lás hon fog la lást, a ro mán nyelv hasz ná lat rá erõl te té sét a
ma gyar kö zös sé gek re fel vált hat ják a nyílt disz kri mi ná ció, mes -
ter sé ges han gu lat kel tés, az uszí tás esz kö ze i vel. Két ség kí vül, elõ -
áll hat nak ná lunk is olyan ál la po tok, mint a Dél vi dé ken vagy a
Fel vi dé ken. De nem azért, mert Mar kó ék nin cse nek kor má nyon.
Kor má nyon vagy kor má nyon kí vül, az RMDSZ-nek soha nem
vol tak tény le ges ha tal mi esz kö zei. A ro má nok azért szoríthatnak
egyet kalodánk srófján, mert hacsak patakvér nem folyik, az
európai fórumok legfeljebb ejnye-bejnyéznek egy kicsit, de nem
avatkoznak közbe. 

Saj nos is mét be bi zo nyo so dott az, amit elõ re tud ni le he tett, s
ami meg fo gal ma zást is nyert so kunk ré szé rõl: az er dé lyi ma gyar -
ság sors kér dé sei nem zet kö zi se gít ség nél kül meg old ha tat la nok a
ro mán fél el len ség es sé ge és el le nér de kelt sé ge okán. Prob lé má ink
nem zet kö zi e sí té se most sem le he tet len, de sok kal ne he zebb, mint
az RMDSZ 1996-ban kez dõ dõ so ro za tos hely zet ki ha gyá sai után.
A kér dés per sze az, hogy van-e az RMDSZ-ben ma õszinte
szándék a valódi autonómiapolitika folytatására. 

Alig ha vá dol hat bár ki rossz in du lat tal, ha a két év ti zed ta pasz -
ta la ta i nak bír to ká ban eb ben kételkedni merek.

Bor bély Zsolt At ti la
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Be fe je zõ dött a kor szak vált ás elsõ sza ka sza
A he lyi több sé gi ha ta lom nak Ro má ni á ban, Szlo vá ki á ban és

Szer bi á ban nincs szük sé ge ma gyar zer ge toll ra a ka lap ja mel lett.
Mert az EU-csat la ko zás, il let ve Szer bia ese té ben a csat la ko zás -
nak az EU ré szé rõl tör té nõ szor gal ma zá sa meg szün tet te a „de -
mok ra ti kus kény szert”, ami ed dig arra ösz tö nöz te õket, hogy leg -
alább lát szó lag fo gad ják a ma gyar egy pár tok, az RMDSZ, az
MKP és a VMSZ kor mány za ti fe le lõs ség vál la lás ra irá nyu ló kész -
sé gét. 

  Az EU leg utób bi ki bõ ví té sét kö ve tõ en kor szak vált ás nak le he -
tünk szem ta núi. En nek elsõ sza ka sza Ro má nia, Szlo vá kia és
Szer bia részérõl lezárult. 

Me lyek az elsõ sza kasz ban
be kö vet ke zett vál to zá sok?
A leg fon to sabb, hogy a Kár pát-me den cé ben – mi u tán az RMDSZ
is ki szo rult a kor mány ból – im már nincs ma gyar ki sebb sé gi párt,
amely ré sze se len ne a he lyi köz pon ti ha ta lom nak. A szom szé dos
or szá gok po li ti kai elit jei rend re úgy gon dol ják, hogy a ha ta lom -
gya kor lás sok kal fon to sabb an nál, mint sem hogy a ma gyar ki -
sebb sé get part ner ként von ják be abba. Lé vén, hogy a leg na gyobb
ha tá ron túli ma gyar kö zös sé gek egy párt ja i nak po li ti kai meg be -
csült sé ge vissza esett, a po li ti kai szfé rá ban vég leg el vál tak a he lyi
több sé gi po li ti kai elit tõl. A vál to zás lé nye ge, hogy az egy pár tok
ma már a több ség ál tal fel ál lí tott bi zal mi mi ni mum tisz te le te árán
sem ke rül het nek be az or szág leg fel sõbb vég re haj tó tes tü le té be.
Hi á ba vál lal ják hát az au to nó mia kö ve te lés mel lõ zé sét, ez nem
hoz za kö ze lebb szá muk ra a „kor mány za ti fe le lõs ség vál la lás” le -
he tõ sé gét. 

Az EU-csat la ko zást kö ve tõ en a ma gyar ki sebb sé gek kor mány -
za ti fe le lõs ség vál la lás tól való el zá rá sa új hely ze tet te rem tett a ro -
mán, a szlo vák és a szerb po li ti kai eli tek és ma gyar ki sebb sé gi kö -
zös sé gek vi szo nyá ban. Ed dig a ma gya rok ál tal pre fe rált ma gyar
pár tok – po li ti kai iden ti tá suk rész le ges fel adá sa árán – szá mít hat -
tak kormányzati felelõsségvállalásra, most már nem.  

Má sod szor, a ki sebb sé gi egy pár tok „le fo ko zá sá val” pár hu za -
mo san lé nye gi vál to zá sok áll tak be Bu da pest és a szom szé dos or -
szá gok po li ti kai elit jé nek kap cso la tá ban is. Az zal, hogy a szom -
szé dos or szá gok töb bé nem ke ze lik po li ti ka i lag re le váns en ti tás -
ként az ott élõ ma gyar kö zös sé ge ket, le fo ko zó dik a Bu da pest tel
ki ala kult vi szony rend szer is. Igaz, Szlo vá kia ezt dur vább for má -
ban köz li Bu da pest tel, a má sik két part ner pe dig pil la nat nyi lag
óva ko dik a po li ti kai ék sze re pé tõl, de ez nem vál toz tat a lé nye gen: 
a szom szé dos or szá gok po li ti kai elit je a kor szak vált ás elsõ sza ka -
szá ban be szo rí tot ta Bu da pes tet a tri a no ni tra u ma zsák ut cá já ba, s a 
po li ti kai di na mi ka tétje Magyarország és a szomszédos országok
viszonyában jelenleg az, ki tud-e Magyarország szabadulni ebbõl
a zsákutcából.   

Har mad szor – s ez szá munk ra szin tén le han go ló fej le mény – a
szom szé dos or szá gok po li ti kai elit je ál tal al kal ma zott ki zá rá sos
mód szer nem éri el az EU nagy ha tal ma i nak in ger kü szö bét. Jól
lát szik ez ab ból, hogy egyi kük arra inti a Ma gyar Ko a lí ció Párt já -
nak el nö két, hogy ta nú sít son õ is to le ran ci át, töb ben pe dig a ma -
gyar dip lo má ci át biz tat ják, hogy EU-s házi fel adat ként se gít se a
de mok ra ti kus fo lya ma to kat Szer bi á ban. Akár úgy is – ezt Mar kó
Béla az er dé lyi au to nó mia tö rek vé sek re vo nat ko zó an az ot ta ni vá -
lasz tá sok után igen ta lá ló an je gyez te meg –, hogy nem vi szi túl -
zás ba a ki sebb sé gi kö zös sé gek au to nó mia tö rek vé se i nek tá mo ga -
tá sát. Ma a nem zet kö zi kö zös ség sze mé ben a tény nek, hogy Ma -
gyar or szág nem vál lal ja az au to nó mia esz mé jé nek a leg ál ta lá no -
sabb szin ten tör té nõ kép vi se le tét sem, ket tõs ol va sa ta le het: az
egyik, hogy Bu da pest lé nye gé ben le mond a ha tá ron túli ki sebb sé -

ge i rõl, a má sik, hogy esz köz ként hasz nál ha tó az EU nagy ja i nak
prak ti ká i ban. (Jó pél da erre a szer bi ai helyzet. A Vajdaság
státusával folytatott EU-s játék. Ki lesz az egyik bûnbak, ha
Szerbia olajügyben mégis Oroszország mellett teszi le a voksot?
S ez egyáltalán nem költõi kérdés.) 

Jól lát ha tó, hogy az EU in ger kü szö bét a ma gyar po li ti kai eli tek 
te he tet len ver gõ dé se to vább eme li. Az, hogy nincs egy sé ges stra -
té gi ánk, s mi, a Kár pát-me den cé ben sze rep vál la ló ma gyar po li ti -
kai eli tek egye lõ re nem tud juk el há rí ta ni a szom szé dos több sé gi
eli tek ol da lá ról ér ke zõ kis an tant tí pu sú po li ti kai nyo mást, nos, ez
csak sú lyos bít ja a fe le lõs sé gün ket. Mert ki ne tud ná: a politikában 
gyengeséget mutatni, elsõ lépés a vereség felé.  

Mi lyen lesz a má so dik sza kasz?
A kor szak vált ás má so dik sza ka sza, mely ben ne künk ma gya rok -
nak kell meg ad ni vá la szo kat, már is zaj lik. Csak azt nem tud juk,
mi lesz a ki me ne te le.

A nagy tör té nel mi ki hí vás ra, amit a ma gyar po li ti kai eli tek po -
li ti kai súly csök ke né se je lez, a tri a no ni zsák ut cá ba való be szo rí -
tott sá gunk ra, a ránk erõl te tett kor szak vált ás má so dik sza ka szá ban 
ne künk, a Kár pát-me den cé ben mû kö dõ po li ti kai eli tek nek kel le -
ne megtalálni a jó, demokratikus választ. 

Az min den kép pen jó, hogy a kor szak vált ás ránk zú du ló ese -
mé nye it nem néz zük ölbe tett kéz zel. Az vi szont már kí vül rõl néz -
ve néha ko mi kus, ahogy egy más erõ fe szí té se it is gyen gít ve küz -
dünk a sa ját, és csak is a sa ját leg jobb be lá tá sunk sze rint. Ha va la -
mi mi att hi ány zik a MÁ ÉRT, ak kor az el sõ sor ban az õszin te be -
széd le he tõ sé ge. Ott, ha volt hoz zá bá tor sá guk, a ki sebb sé gi po li -
ti kai eli tek kép vi se lõi el mond hat ták vé le mé nyü ket. Igaz, et tõl
még a dol gok me ne te nem igen vál to zott, de ma a né zet kü lönb sé -
gek ki bon tá sá hoz, sincs meg fe le lõ po li ti kai keret. Pedig nagy
szükség lenne rá. Sokkal nagyobb, mint bármikor az elmúlt húsz
évben.

Te kint sük át a csa ta te ret. 
  

A nagy re gi o ná lis párt il lú zi ó ja 
Kezd jük a meg ál la pí tás sal, hogy a kor szak vált ás elsõ sza ka szá -
nak kö vet kez mé nyei kö zül há rom mal min den kép pen szem be kell 
néz nünk. 

A leg ve szé lye sebb kö vet kez mény, hogy a ma gyar egy pár tok
be le tö rõd nek a po li ti kai má sod he ge dûs sze re pé be. S to vább ra is
mellõzik az autonómiát.

Ko ránt sem ve szély te len – ez a he lyi több sé gi ha tal mi eli tek
ügyes sé gé re vall – hogy az egy pár tok ban to vább él a re mény. A
re mény, hogy ami van, az csak át me ne ti ál la pot. Hogy vissza jö -
het nek a régi szép na pok. Ezért a kor mány za ti fe le lõs ség vál la lás -
ra való készséget nem adják fel.

Har mad szor, il lú zió az, hogy Bu da pest tel fenn ma rad hat az ed -
di gi for má lis part ne ri vi szony. Hi szen az ed di gi vi szony alap ja
pont a kor mány za ti fe le lõs ség vál la lás re a li tá sa volt. S a kö zös re -
mény, hogy a sima konf lik tus men tes ró zsa szí nû vi szony rend szer
– a szom szé dok nak kö szön he tõ en – továbbra is fenntartható. Nos, 
hát nem így van.  

Néz zük meg, ho gyan igye kez nek a ki sebb sé gi egy pár tok fe le -
let adni a nagy ki hí vás ra?  

Saj nos, a ki sebb sé gi egy pár tok a hely zet tel való szem be né zés
he lyett egye lõ re il lú zi ót ker get nek. A nagy re gi o ná lis párt il lú zi ó -
ját. Mind a VMSZ, mind pe dig az RMDSZ és az MKP el kép zel -
he tõ nek tart ja, hogy a ma gyar egy pár tok át ala kul hat nak erõs re gi -
o ná lis párt tá, amely re rá sza vaz nak nem csak ma gya rok, ha nem a
hely ben élõ nem ze ti sé gek, va la mint a jó ér zé sû szer bek ro má nok,
szlo vá kok is. Az MKP még a po li ti kai prog ram ját is igyek szik
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úgy for mál ni, hogy az tes sen a más nem ze ti sé gû ek nek. Hát, ilyen
nincs. E po li ti kai tö rek vé sek leg fel jebb arra jók, hogy lás suk,
mek ko ra ki áb rán dult ság lakozik a „kormányzati fe le lõs ség vál la -
lás” áldását nélkülözõ elárvult szívekben. 

  Az il lú zi ó nak ide o ló gi á ja is van. Egye lõ re csak bi zal mas be -
szél ge té sek ben, tet te tett sér tõ dés sel a ket tõs ál lam pol gár ság meg -
ta ga dá sa mi att, az egy pár tok ve ze tõi a de fe tiz mus ha tá rán bók -
lász va is mé tel ge tik: nincs mit vár nunk Bu da pest tõl, csak az a mi -
énk, amit mi ma gunk har co lunk ki. Pár tunk meg áll a sa ját lá bán,
hi szen az el múlt évek ben már bi zo nyí tot tunk. Mar kó Béla pél dá -
ul, a kor mány ala kí tás meg pró bál ta tá sa i tól szé de leg ve azt haj to -
gat ja, hogy õ az RMDSZ ha tal mi struk tú rák ban be épült em be re i -
re nem tud „úgy te kin te ni, mint po li ti kai ala pon ki ne ve zett tiszt -
ség vi se lõk re, hi szen egy hosszú, sok év ti ze des kor szak után ju tot -
tunk el oda, hogy ezek az em be rek ma gyar ként szá mos fon tos in -
téz mény ben ve ze tõ tiszt sé get töl te nek be”. S hogy „na gyon ko -
moly teszt lesz, hogy mit fog a De mok ra ta-Li be rá lis Párt és a kor -
mány ko a lí ció kez de ni ez zel a kér dés sel”. Mit? Hát sem mit. A
tiszt ség vi se lõk vagy be il lesz ked nek a ro mán ha tal mi pár tok egyi -
ké be, vagy re pül nek. S ez még a jobb va ri áns. A rosszabb az, ha az 
RMDSZ tag ja ként szol gál ják ki az ak tu á lis po li ti kát. Ez az utób bi
bi zony nem lehetetlen.  

Erre a „csak az a mi enk, amit ma gunk har co lunk ki” szlo gen re
haj az a Pász tor-ve zet te VMSZ vi sel ke dé se is. Ma Új vi dé ken a
vaj da sá gi kis pár tok 3. kon ven ci ó ján Pász tor ki je len tet te: „a
VMSZ „ki sebb sé gi ma gyar párt, amely szo ro san kap cso ló dik a
re gi o ná lis vaj da sá gi ér de kek hez. Szi lárd az el ha tá ro zá sunk, hogy
nincs olyan ál ta lá nos ér dek, ame lyért le mon da nánk a re gi o ná lis
ér dek rõl”. A VMSZ ki áb rán dult sá ga ért he tõ. Em lé ke zünk rá,
hogy a má ju si vá lasz tá so kat kö ve tõ en is mét ki ma radt a szerb kor -
mány ból. De, a Ta dic-fé le De mok ra ta Párt tól vi rá gos ígé re te ket
ka pott, s en nek fe jé ben „kor mány za ti fe le lõs ség vál la lás” nél kül
eresz ke dett ko a lí ci ós ka land ba.

Hogy ezu tán mi tör tént? Hát az, hogy a VMSZ en ge dett a nem -
ze ti ta ná csok ról szó ló tör vény, nem kü lön ben a vaj da sá gi Sta tú -
tum ügyé ben is. Újab ban nem hogy az ígé re tek be vál tá sá ról len ne
szó, de a köz tár sa sá gi, szin tén a Ta dic-fé le De mok ra ta Párt ve zet -
te kor mány a VMSZ-t to vább ra is prés alatt tart ja. Tóth Ta más, a
De mok ra ta Párt ma gyar kép vi se lõ je a párt ma gyar nyel vû na pi lap -
já ban, a Ma gyar Szó ban, az elsõ ol da lon jelenti be: a nemzeti
tanácsok állami intézmények lesznek.

Cse hül áll a ma gyar több sé gû köz sé gek ben mû kö dõ bí ró sá gok
ügye is. Az erre vo nat ko zó tör vény ter ve zet ké szí té se köz ben a ko -
a lí ci ós part ner De mok ra ta Párt em be rei a jó szak ér tõk hí ré ben álló 
VMSZ-es kép vi se lõ ket e fo lya mat nak még a tá já ra sem en ged ték. 
Most meg azt kö ve te lik tõ lük, hogy sza vaz zák meg a ma gya rok
részére lesújtóan rossz törvényt. Itt tartunk most.

A kér dés most az, ki en ged, ha ke nyér tö rés re ke rül sor. 
A VMDP-ben úgy gon dol juk, hogy a fe le let a Ma gyar Ko a lí ció 

to váb bi erõ sí té se, nem pe dig az, hogy a VMSZ re gi o ná lis ki sebb -
sé gi gyûj tõ párt tá vá lik. Re mél jük, hogy a ki sebb sé gi re gi o ná lis
gyûj tõ párt zsák ut cá já ba a VMSZ még sem for dul be. Tör té nel mi
tény, hogy az ilyen törekvések egy utódállamban sem váltak be. 

  

Bu da pest a gá ton
Ami már is egy ér tel mû: a vál to zá so kat – a kis an tant tö rek vé se i nek 
szel le mé ben – a szom szé dos ál la mok po li ti kai elit jei in dít ot ták el,
s az új, ne kik ked ve zõ mo dell a gya kor lat ban már mû kö dik.

Mi u tán el tûnt az elõ zõ, a ki sebb sé gi kor mány za ti fe le lõs ség -
vál la lás sal járó, alap já ban véve for má lis ha ta lom meg osz tás mo -
dell je, Bu da pest nek két re á lis ve széllyel kell nap, mint nap szem -
be néz nie. 

  Az egyik – mert au to nó mia ügy ben nem te szi le a vok sot – Tri -
a non fe lül vizs gá la tá nak a vád ja. A má sik, a kon szen zu sos, vagy
leg alább két har ma dos tá mo ga tá sú nem zet stra té gia hi á nya. Bu da -
pest je len leg egyik ve szélyt sem ké pes hi te les, a nem zet kö zi po li -

ti kai szín té ren tá mad ha tat lan, s a nem zet szá má ra is el fo gad ha tó
stra té gi á val el há rí ta ni. Ez az oka a ki hí vá sok ra adott ese ten ként
egé szen rossz, a tûz ol tás ra sem al kal mas meg nyil vá nu lá sok nak.
A meg alá zó szlo vák lé pé sek, va la mint az EU-ból ára dó hi deg kö -
zöny ele ve vesz te ség sza gú el vi se lé se min den kép pen ilyen. De, az 
„ak tív vi szo nyu lás”, sem si ke re sebb. Bi zo nyít ja ezt a ma gyar kül -
ügy mi nisz ter Dnev nik nek adott interjúja is. 

  Mér va dó, a nem zet kö zi po li ti kai szín té ren is el fo gad ha tó in -
dok lás sal a ma gyar or szá gi po li ti kai elit nek meg kell vég re mon -
da nia, mi a szán dé ka a ki sebb ség ben élõ nem zet ré sze i vel. Talp ra
akar ja ál lí ta ni a nem zet egé szét, vagy a ki sebb sé gi kö zös sé ge ket
át en ge di az ato mi zá ló dás és az asszimiláció újra gyorsuló fo lya -
ma ta i nak?   

Ezt a di lem mát nem le het to vább le beg tet ni. Félõ ugyan is,
hogy az egy pár tok süllye dõ ha jó ju kat ment ve ma guk is pro pa gál -
ni kez dik a „tel jes in teg rá ci ót”. Jól lát ha tó, hogy a gya kor lat ban
egy ol da lú to le ran ci á nak máris apostolává váltak. 

A Kár pát-me den cé ben élõ ma gya rok kö zös ség ként csak a
nem zet be in teg rá lód hat nak. A he lyi tár sa dal mak ba csak egyé nen -
ként épül het nek be, s ha nincs sze ren csé jük, csak úgy, hogy köz -
ben nyel vet is vál ta nak. Az pedig tudjuk mit jelent. 

Ez te hát a vég sõ di lem ma. Ami nek fel ol dá sát csak is Bu da pest
kez de mé nyez he ti. De, a fe le lõs ség rá juk esõ ré szét a Kár pát-me -
den cé ben mû kö dõ ma gyar po li ti kai eli tek nek is vál lal ni uk kell.
Mert a meg ol dás hoz ve ze tõ úton nem csak a leg erõ sebb nem zet -
rész kez de mé nye zé sé re van szük ség, ha nem a kö zös erõ fe szí té -
sek re is. Ez zel össze füg gés ben, a ki sebb sé gi egy pár tok „meg sze -
lí dí té sé re” Budapest hatásos fegyvert tart a kezében. Övé a tá mo -
ga tás po li ti ka.

Ágos ton And rás

Pus kás György fo tó ja „Gol go tai stá ci ók” címû so ro za tá ból
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Új évi gon do la tok
Meg fo gal ma zás kér dé se, hogy a mai ál ta lá nos hely ze tet mi nek

ne vez zük an nak so rán, hogy nem jött el még min dig a mind két vi -
lág há bo rút meg nye rõ nagy ha tal mak azon ki- vagy be je len té se,
hogy most már, a to tá lis gyõ ze lem után meg va ló sul a béke meg -
ígért bol dog ál la po ta a vi lág ra. De ez már fe led ve rég, gyak ran el -
hang zik a mai ál la po tok ról, hogy ez bi zony a har ma dik vi lág há -
bo rú. Való igaz, hogy ami van, az nem mél tó a béke név re, és ha
béke nincs, ak kor an nak csak az el len té te le het. El te kint ve a he lyi
há bo rúk tól, ahol éles sel lõ nek és vé re sen gyil kol nak, vi lág szer te
tör té nik egy faj ta nyo mu lás, fog la lás, zsák má nyo lás, ki sa já tí tás,
és ami a fõ: politikai átalakulás, igazodás, afféle gyarmati kor -
mány zás. A nagyok és kisebbek örök viszonya.

A há bo rú te hát a gaz da sá gi élet te rén foly ta tó dik? Az ilyen
meg ha tá ro zás lo gi kus nak tû nik a XX. szá zad – vagy is két nagy és
szám ta lan ki sebb há bo rú év szá za da  –  gyer me ké nek, de na gyobb
tör té nel mi táv lat ból szem lél ve ki mond hat juk, hogy en nek for dí -
tott ja a sza bály: az em be ri élet ve le já ró ja a gaz da sá gi há bo rús ko -
dás, amely idõn ként fegy ve res vál to za tá ba for dul. Ha így kö ze -
lebb ju tot tunk a dol gok lé nye gé hez, ak kor azt is ki mond hat juk,
hogy az em be ri élet nor má lis mû kö dé se a ja va kért fo lyó szün te len 
küz de lem – egy részt azok lét re ho zá sa, más részt azok meg szer zé -
se, be gyûj té se, el rab lá sa il let ve vé del me zé se, meg tar tá sa. A bé ke -
ál la pot csak il lú zió, már Ma dách is meg mond ta: „az élet küz de -
lem, s az em ber cél ja e küz dés maga”. A ter me lés a köz gaz da ság
fel ada ta, a szét osz tást, eltulajdonítást stb. a politika végzi. Most
ismét olyan idõk jöttek, amikor a feladatok nem teljesíthetõk
békés körülmények között. 

A leg ki sebb gaz dál ko dá si egy ség õs idõk óta a csa lád, azon be -
lül van nak a ke nyér ke re sõk és az el tar tot tak, a jövõ és a tá vo zó
nem ze dék. Ez a min tá ja a mo dern ál lam nak is, amely az or szá got
gaz da sá gi egy ség ként ke ze li, gond ja van a mun kás mél tó bé ré re,
a vál lal ko zó hasz ná ra, a be fek te tõ tisz tes sé ges ka ma tá ra. Gon dos -
ko dik a tár sa da lom egész sé gé rõl, a jövõ nem ze dék fel ké szí té sé rõl 
és az idõ sek, a rok kan tak el lá tá sá ról, õr kö dik az igaz ság és mél tá -
nyos ság ér vé nye sü lé se, az or szág biz ton sá ga fe lett. Ez mind nem -
zet po li ti kai fel adat. A tár sa da lom nak szük sé ge van a jól mû kö dõ
ál lam ra. A tár sa da lom rend sze rint nem ze ti tár sa da lom, ilyen ér te -
lem ben ér dek szö vet ség, olyan szerv, amely nek min den kö rül mé -
nyek kö zött az adott tár sa da lom érdekeit kell szolgálnia. A nem -
ze ti társadalom nem engedheti meg magának, hogy nemzetközi
elkötelezettségû kormánya legyen. 

A nem zet kö zi ség ere de ti esz mé je a nem ze tek kö zöt ti har mo ni -
kus kap cso la tok ki épí té se. Ma gyar or szág ra a po li ti kai nem zet kö -
zi ség nem zet el le nes vál to za ta te le pe dett rá már a XIX. szá zad ban. 
Ez az irány zat hoz ta lét re a ma gyar or szá gi bal ol da li pár to kat.
Ezek mind két há bo rús össze om lás ban (1919, 1945) a tör té nel mi
ma gyar ál lam össze om lasz tá sát hajt ot ták vég re, go rom ba nem zet -
el le nes szen ve déllyel. Ma gyar or szág ra a nem zet el le nes nem zet -
kö zi ség nek ke le ti vál to za ta ér ke zett meg a múlt szá zad ele jén, de -
re kán, nyu ga ti vál to za tát a szá zad vé gén kap ta a nya ká ba az or -
szág. A ket tõ ro kon sá gá ról ma már min den ki tud hat egyet-mást,
és - nem új don ság, de - klasszi kus összefoglalót fogalmazott meg
a Nobel-díjas orosz író, Szolzsenyicin, nemrég megjelent köny -
vé nek (Együtt) egyik fejezetében:

„Nem a sem mi bõl jött lét re és tel je se dett be az elsõ és a má so -
dik sztá li ni öt éves terv, és nem is csak a pu cér me lós tö meg pusz ta
erõ sza kos össze te re lé se ál tal. Bõ sé ges mû sza ki el lá tás ra, élen já -
ró be ren de zé sek re, az eb ben a tech ni ká ban jár tas, ta pasz talt
szak em be rek együtt mû kö dé sé re volt szük ség, és mind ez va ló ság -
gal áradt a nyu ga ti ka pi ta liz mus fe lõl, de leg in kább az Egye sült
Ál la mok ból. Nem ado mány ként per sze, nem bõ sé ges se gít ség kép -
pen, a szov jet kom mu nis ták mind ezért igen csak ke mé nyen fi zet tek

az orosz föld ás vá nya i val és az er dõk gaz dag sá gá val, nyers -
anyag pi a cok kal és a Nyu gat nak jut ta tott ér té ke sí té si pi a cok kal,
va la mint a cári bi ro da lom össze ra bolt kin cse i vel. Ilyen üz le tek in -
dul tak be a nem zet kö zi pénz mág ná sok és min de nek elõtt a Wall
Stre et rész vé te lé vel és jó vá ha gyá sá val. Ez zel masszí van foly tat va
azo kat az elsõ ke res ke del mi kap cso la to kat, ame lye ket a szov jet
kom mu nis ták még a pol gár há bo rú idõ sza ká ban köt öt tek az ame -
ri kai tõzs dé ken, és erô sí tet tek meg több ha jó ra ko mány nyi cári
arannyal, va la mint az Er mi tázs kin cse i vel. Ben nün ket ugyan ala -
po san ki ok ta tott Marx, hogy a tõ ké sek a pro le tár szo ci a liz mus
vér szom jas el len sé gei, és nem se gít sé get, ha nem csak pusz tí tó vé -
res há bo rút küld het nek ránk! Hát ez nem volt egé szen így; a hi va -
ta los dip lo má ci ai el is me rés hi á nya el le né re köz is mert volt, sõt
még az Iz vesz tyi já ban is meg je lent: az ame ri kai ke res ke dõk ér de -
kel tek a gaz da sá gi kap cso la tok bõvítésében a Szovjetunióval.”

A Nyu gat dör zsölt üz let em be rei nem tá mo gat ták vol na a Szov -
jet uni ót, ha félõ lett vol na, hogy túl szár nyal ja Ame ri kát gaz da sá -
gi lag. A nagy ka land vé gén a nem zet kö zi nagy tõ ke át vet te Eu ró pa 
ke le ti fe lé nek is a gaz da sá gi irá nyí tá sát, mi u tán a szov jet csat lós
ál la ma it kel lõ en el adó sít ot ta. A ka pi ta liz must li be ra liz mus ra bol -
do gan fel vál tó or szá gok közt élen járó Ma gyar or szág, kö vet ve a
neo li be rá li sok elméletét, teljesen megkopasztotta saját államát
bevételi forrásaitól. 

A köz gaz da ság tu do mány irá nyí tó i val az a baj, hogy a gaz da sá -
gi élet me der ben tar tá sát és sza bá lyo zá sát po li ti kai ér dek bõl ha -
szon ta lan nak és ve szé lyes nek nyil vá nít ják, eb bõl dokt rí nát és kö -
ve ten dõ fi lo zó fi át hir det nek és erõ sza kol nak rá az ál lam ra vi lág -
szer te, an nak ér de ké ben, hogy – a ter mé sze tes ki vá laszt ódás ne -
vé ben sza bad já ra eresz tett gaz da sá gi élet ben – ér vé nye sül je nek
az erõ sek, pusz tul ja nak a gyen gék. En nek az elv nek szél sõ sé ges
ér vé nye sí té se ér de ké ben két év szá za da hir de tik, hogy az ál lam ne
ve gyen részt a gaz dál ko dás ban, köz is mert szó la muk: az ál lam
rossz gaz da, ki csi ál lam ra van szük ség. Eb bõl di a dal mas vi lág elv
ke re ke dett, ami mára el ön töt te a vi lá got. En nek ered mé nye ként
nem az ál lam tart ja kor dá ban a gaz da sá gi éle tet, ha nem a gaz da sá -
gi élet túl ha tal ma so dott rész le ge, a bank vi lág fûz te pó ráz ra az ál -
la mo kat. Való igaz, ez is mû kö dõ ké pes vál to zat, nagy gaz da sá gi
egy sé gek (nagy or szá gok) pro fi tá ló ré sze sei lehetnek a nem zet kö -
zi nagytõke ilyen nyomulásának, de kisebb, gyengébb országok
ebben a felállásban holtbiztosan tönkremennek, gazdasági életük
külsõ irányítás alá kerül. 

Ma gyar or szág min den mai baja eb bõl szár ma zik!
„A lé nyeg, amit oly gyak ran han goz tat tak is: az ál lam nem csak 

a leg rosszabb tu laj do nos, ha nem a leg rosszabb sza bá lyo zó is. Eh -
hez pe dig már glo bá lis kot tá juk is volt, a was hing to ni egyez mény
alap ján han goz tat ták a pri va ti zá ció, de re gu lá ció és a li be ra liz -
mus fon tos sá gát. Kép te len ség nem ész re ven ni, hogy egy ra di ká lis
ál lam ta la ní tá si fo lya mat hú zó dik meg a hát tér ben, amely nek cél -
ja, hogy meg fossza a nem zet ál la mot tu laj do no si be fo lyá sá tól, il -
let ve el le nõr zé si, sza bá lyo zá si sze re pé tõl is. Így a glo bá lis ka pi ta -
liz mus el le nõr zés nél kül ma radt, ezért for dul ha tott elõ, hogy amit
ma gyar gaz da ság nak ne vez het nénk, lé nye gé ben fel szá mol ták. A
ma gyar gaz da ság he lyén ma két, egy más hoz szin te egyál ta lán
nem kap cso ló dó szeg mens ta lál ha tó. Az egyik egy kö rül be lül két -
tu cat nyi mul ti na ci o ná lis vál la lat ból álló ide gen »enk lá vé«, míg a
má sik a kis- és kö ze pes vál lal ko zá sok ból álló ma gyar szek tor.
For dí tott arány ér vé nye sül, hi szen a mul tik a tö re dé két, mint egy
tíz szá za lé kát al kal maz zák a ma gyar mun ka erõ nek, eh hez ké pest
a pro fit ból való ré sze se dés pon to san for dí tott: az összes pro fit 90
szá za lé kát re a li zál ják ezek a vál la la tok. Ez csak azért le het sé ges,
mert lé nye gé ben egyál ta lán nem fi zet nek adót, amit pe dig for má -
li san be fi zet nek, azt kü lön bö zõ ked vez mé nye ken ke resz tül, akár
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100 mil li ár dos ál la mi tá mo ga tá sok for má já ban vissza is kap ják.
Eb ben az a »mu lat sá gos«, hogy ál lí tó lag a tõke tel je sen füg get len
az ál lam tól. Ha annyi ra füg get len len ne, ak kor mi ért kö ve te li ki a
lo ka li tás kol dus sze gény ál la má tól e ha tal mas pén ze ket? Ezer mil -
li árd dol lá ros for gal mú óri á sok kö ve tel nek tá mo ga tá so kat egy
kol dus sze gény kö zép-eu ró pai or szág tól.” Bo gár Lász ló köz gaz -
dász pro fesszor tól, az An tall- és Or bán-kor mány volt ál lam tit ká -
rá tól idéz tünk. 

Elég baj az, hogy az An tall-kor mány ide jén, és még az Or -
bán-kor mány ide jén sem esz mélt fel kel lõ mér ték ben a ma gyar ér -
tel mi ség a glo ba liz mus va ló di lé nye gé re, ve szé lye i re, arra hogy
egyik bi ro dal mi füg gés bõl egy má sik füg gés be ju tott az or szág.
Annyi val rosszabb a hely zet, hogy a ko ráb bi ból még mu tat ko zott
ki lá tás fel sza ba dul ni, le he tett bíz ni egy jobb vi lág el jö ve te lé ben.
Most már csak olyan kor mány zat ban le het re mény ked ni, amely
fel tár ja a va ló sá gos hely ze tet, fel is me ri a vé de lem le he tõ sé ge it és
cse lek szik az or szág ér de ké ben. Ne héz küz de lem lesz, mert sok
ér dek kel kell szem be száll ni, gaz da sá gi lag meg erõ sö dött cso por -
tok és a mé dia nagy ré sze el le né ben. 

Bár az or szág han gu la ta kí ván ná a vál to zást, ah hoz a le gá lis
po li ti kai küz dõ tér – a kom mu niz mus utód párt ja i nak par la men ti
sza va za ti több sé ge mi att – al kal mat lan te rep ma rad a kö vet ke zõ
vá lasz tá so kig. A nemzet ér de kei ellenében elkötelezett politikai
pártok összezárnak minden országgyûlési döntésben, csakhogy
kihúzzák hatalmukat 2010-ig. 

Jól jö ve del mez a po li ti ka eb ben a li be rá lis rend szer ben. A sú -
lyos adók kal te lí tett ál lam kassza von zó kö zel sé gé ben vi rág zik a
kor rup ció. Az elv tár si osz to ga tás egyik mód ja a szak ér tõi dí jak
ki fi ze té se, mil li ár dok foly nak így szét. Ugyan ak kor a bé rért dol -
go zók fi ze té sé nek ala csony szin ten tar tá sa, meg most a vál ság ra
hi vat koz va csök ken té se, az ál lam gaz da ság po li ti ká já nak el fo ga -
dott ré sze, mint ked ve zõ he lyi adott ság a kül föl di vál la la tok ma -
gyar or szá gi te le pí té se ér de ké ben. Pe dig a gyen ge fi ze tés nem ösz -
tön zõ té nye zõ a dol go zók to vább fej lõ dé sé re, sem pe dig a mun ka
lel ki is me re tes el vég zé sé re. Az is jellemzõje a neoliberális rend -
szer nek, hogy a munkavállalók érdekérvényesítõ szervei, ha van -
nak egyáltalán, hatástalanok.

Sza bó Csa ba, a Fi desz me zõ gaz da sá gi szak ér tõ je sze rint egy
falu ha tá ra min den kor el tar tot ta a falu la kos sá gát. Ez igaz volt
még a ter me lõ szö vet ke ze tek ide jé ben is. Ma a leg több fa lu ban azt
sem tud ják, hogy ki gaz dál ko dik a ha tár ban. A kér dés re leg több -
ször az a vá lasz, hogy va la mi kft. Ezek pe dig csu pán né hány em -
bert fog lal koz tat nak. Ha té kony sá guk azon ban leg in kább ab ban
tes te sül meg, hogy alap anyag el lá tók vagy tö meg ter mék elõ ál lí -
tók. Ha tal mas mér ték ben fo lyik a ga bo na ter mesz tés az or szág -
ban, mi köz ben az ál lat te nyész tés soha nem látott mélypontra, még 
a háborús idõszaknál is mélyebb színvonalra süllyedt. 

Év ti ze de ken ke resz tül volt elég pénz vi lág szer te, most egy -
szer re nincs pén ze a ban kok nak, „nem le het moz gás ban tar ta ni a
gaz da sá go kat” ugyan csak vi lág szer te. Ergo „fel kell tõ ké sí te ni” a
ban ko kat, hogy meg fe lel je nek fel ada tuk nak. A ma gyar jegy ban ki
alap ka mat 11 szá za lék. Mi tör té nik? A ke res ke del mi ban kok in -
kább be te szik pén zü ket a jegy bank ba, mint sem hi te lez ze nek ma -
gyar or szá gi vál lal ko zók nak, olyan idõ ben, ami kor a ma gas adó -
zás mi att egy más után mennek tönkre. Így legalább felgyorsul a
honi vállalkozások tönkretétele.

Nem csak Ma gyar or szá gon fo lyik ez a ban ki ga ráz da ság. Ol -
vas suk az aláb bi a kat: „A brit kor mány az zal fe nye get te meg az or -
szág né hány na gyobb bank ját, hogy akár ál la mo sít ja is õket, ha
az ál lam tól ka pott se gít sé get to vább ra sem a túl élé sü kért küz dõ
kis- és kö ze pes vál la la tok hi te le zé sé re for dít ják. Ugyan ezek a
ban kok nem hogy csök ken te nék, nö ve lik a la kás hi te lek ka ma tát, és 
tö me gé vel ve szik vissza fi ze tés kép te len né vált kun csaft ja ik tól a
jel zá log gal ter helt in gat la no kat. Orosz or szág ban a Pu tyin-kor -
mány ál tal 50 mil li árd dol lár nyi ru bel lel ki se gí tett ban kok ahe -

lyett, hogy a gaz da ság ba fo lyat ták vol na át a pénzt, gyor san dol -
lár ra vált ot ták át, és ki is he lyez ték kül föl di ban kok ba. »Az ál la mi
for rá sok becs te len té koz lá sa« el len emel te fel sza vát Pu tyin mi -
nisz ter el nök, mel let te – fi gyel mez te tés gya nánt – Csaj ka fõ ál lam -
ügyész ült.” (168 óra)

A Nem zet kö zi Pénz alap (IMF) még rá tesz egy la pát tal, évek
óta szor gal maz za a meg szo rí tá so kat, ezek nek a ki elé gí té sét épí -
tet ték be a jövõ évi költ ség ve tés be Ma gyar or szá gon. Er rõl szólt
Csath Mag dol na köz gaz dász: „A sarc ve szé lye nem múlt el, hi -
szen az IMF könnyen to váb bi meg szo rí tá so kat he lyez het ki lá tás -
ba, lé vén a cél ja nem más, mint a fel vett hi te lek vissza fi zet te té se. A 
meg szo rí tá sok min den te rü let re ki ter jed het nek, ki vé ve az adós -
ság szol gá lat ra, il let ve az uni ós pá lyá za ti pén zek re. A ka ma to kat,
a hi te le ket vissza kell fi zet ni. Az EU-s pá lyá za tok kal az a gond,
hogy ah hoz Ma gyar or szá gon mû kö dõ nagy cé gek jut nak hoz zá,
míg a ma gyar kis- és kö ze pes vál lal ko zá sok alig 3 szá za lé kos
arány ban. Nem ma rad itt a pénz, a költ ség ve tés ben sin cse nek meg 
a ma gyar gaz da ság di na mi zá lá sá hoz szük sé ges fel té te lek, ezt a
nagy cé gek sem old ják meg.”

„Ma Ma gyar or szá gon lé nye gé ben nincs gaz da sá gi sza bad ság”
– mond ta Or bán Vik tor. Ezért elsõ fel adat ként a gaz da ság fel sza -
ba dí tá sát ne vez te meg. A ma gyar tu laj do nú vál lal ko zá sok nak, az
al kal ma zot tak nak, a csa lá dok nak arra van szük sé gük, hogy a ma -
guk urai le hes se nek. Ez sze rin te a ma gyar nem zet iga zi élet fi lo zó -
fi á ja is. Ál lás pont ja sze rint a kor mány a vál ság ra hi vat koz va akar -
ja el fo gad tat ni azo kat az in téz ke dé se ket, ame lye ket a tár sa da lom
egy szer már vissza uta sí tott. Adó csök ken tés, nö ve ke dé si prog -
ram, ka mat csök ken tés nincs, he lyet te bru tá lis meg szo rí tá sok
vannak – összegezte a kormány lépéseit, majd közölte: a mai
magyar kormánynak nincs gazdaságpolitikája. 

A Fi desz el nö ke a prob lé má kat ab ban lát ja, hogy Ma gyar or -
szá gon ma el nyo más van, nem po li ti kai el sõ sor ban, ha nem gaz da -
sá gi ter mé sze tû. Or bán sze rint Ma gyar or szág „egy gúzs ba kö tött
or szág”, ahol a vál lal ko zó szel le mû em be rek elé azon nal aka dá -
lyo kat gör dí te nek, ahol a kor mány sem mi mást nem akar, csak el -
le nõ riz ni, hol az adó hi va ta lon, hol a tit kos szol gá la to kon, hol a bü -
rok rá ci án ke resz tül, és nem engedi, hogy a magyar társadalomban 
dolgozó energia felszabaduljon.

Jó hír: A transz na ci o ná lis mo no pol ka pi ta liz mus el len a vi lág
szá mos pont ján szer ve zet ten és spon tán ak ci ók ke re té ben is fel -
lép nek a rend szer kri ti kus erõk. A tár sa dal mi el len ál lás és az ön vé -
de lem ma leg ra di ká li sab ban La tin-Ame ri ká ban je le nik meg.
Hugo Cha vez ve ne zu e lai el nök nem csak vissza ál la mo sí tot ta a
ma gán kéz ben volt olaj vál la la tot, de be ve zet te a de vi za ügy le tek
fe let ti el le nõr zést és je len tõs ál la mi fej lesz té se ket is el in dí tott.
Bo lí via el nö ke, Evo Mo ra les ál la mi kéz be vet te az összes je len tõs
gáz- és olaj ipa ri cé get és mezõgazdasági reformot jelentett be.
Inacio Lula da Silva brazil elnök szociális programokat indított el.

Eu ró pá ban is nö vek szik a neo li be ra liz mus sal szem be ni el len -
ál lás. A köz szol gál ta tá sok vé del mé ben az Eu ró pai Szak szer ve ze ti 
Szö vet ség (az ETUC) 2006 no vem be ré ben pe tí ci ót in dí tott út já ra, 
és egy mil lió alá írást kí ván össze gyûj te ni. A neo li be ra liz mus el le -
ni fel lé pés nek Eu ró pá ban egy to váb bi, je len tõs sze rep lõ je az AT -
TAC-moz ga lom. A glo ba li zá ció-kri ti ka él vo na lá ba tar to zó há ló -
zat ve ze tõ ere je a fran cia szer ve zet, amely 2007 ele jén tet te köz zé
azt a ki ált ványt, amely vi lá gos és egy ér tel mû sza kí tást je lent a
fenn ál ló rend szer rel. Az „Al ter mon di a lis ta Ki ált vány” szisz te ma -
ti kus elem zés nek veti alá a je len le gi vi lág ren det, de fi ni ál ja an nak
pil lé re it, és ja vas la tok tö me gét ter jesz ti elõ a rend szer fo ko za tos
meg vál toz ta tá sá ra, il let ve meg ha la dá sá ra. A Ki ált vány nem ki -
nyi lat koz ta tás, ha nem szer zõi sze rint is csu pán vi ta anyag, az
egész tár sa da lom szá má ra. Az zal a cél lal ké szült, hogy a tár sa dal -
mi viták ne záruljanak le a franciaországi kampánnyal vagy a
közelgõ elnökválasztással, hanem állandó gondolkodási igény
alakuljon ki a társadalomban a jelenbõl kivezetõ útról.
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Az eu ró pai At tac-moz gal mak kép vi se lõi a Ró mai Szer zõ dés
50. év for du ló ját meg elõ zõ en al ter na tív al kot mány ter ve zet alap el -
ve it ter jesz tet ték elõ. Az alap el ve ket tar tal ma zó do ku men tum
szer ves foly ta tá sa az „Al ter mon di a lis ta Ki ált vány”-nak és an nak
a fel is me rés nek, hogy itt az idõ, hogy a neo li be ra liz mus to váb bi
tér hó dí tá sá nak gá tat ves se nek. A szo ci á lis moz gal mak sze rep lõi
és az At tac-szer ve ze tek kép vi se lõi szer te Eu ró pá ban saj tó tá jé koz -
ta tók ke re té ben von ták meg a neo li be ra liz mus kár té te le i nek mér -
le gét, és ja vas la to kat ter jesz tet tek elõ egy de mok ra ti kus, szo li dá -
ris és ökológiailag is fenntartható Európa megteremtése ér de ké -
ben. Íme csupa baloldaliak, a demokrácia védelmében.

A do ku men tum rög zí ti, hogy „az eu ró pai At tac szer ve ze tek az
Eu ró pai Unió je len le gi for má ját a de mok ra ti kus vív má nyok, az
alap ve tõ jo gok, a szo ci á lis biz ton ság, a ne mek kö zött igaz sá gos -
ság és a kör nye ze ti fenn tart ha tó ság sú lyos aka dá lyá nak te kin tik.
Az EU át lát ha tat lan, de mok rá cia-de fi cit tel és le gi ti má ció-hi -
ánnyal küzd, to váb bá a tag ál la ma i ra és az egész vi lág ra neo li be -
rá lis po li ti kát rá kény sze rí tõ ál lam kö zi szer zõ dé sek kel irá nyít -
ják.”  A fran cia „Non” és a hol land „Nee” gyõz el me óta tel je sen

vi lá gos, hogy nem csak a ja va solt Al kot mány szer zõ dés, ha nem a
je len le gi Eu ró pai Unió is hí ján van a népi fel ha tal ma zás nak és az
in teg rá ci ós tö mö rü lést szé les kör ben an ti szo ci á lis nak és an ti de -
mok ra ti kus nak tartják.

Eb ben a hely zet ben, a de mok rá cia szem pont já ból élet be vá gó -
an fon tos, hogy a szo ci á lis és a po li ti kai moz gal mak Eu ró pa jö võ -
jé nek ki ala kí tá sa ér de ké ben konk rét al ter na tí vák kal áll ja nak elõ,
és eze ket a ja vas la to kat a dön tés ho zók messzemenõen fi gye lem -
be is vegyék.

Min ket ma gya ro kat tör té nel mi ta pasz ta la tunk fi gyel mez tet rá,
hogy meg kell vár ni, amíg az egész vi lá got szo rít ja a cipõ. Két
nagy szen zá ci ós és elõ re mu ta tó, a vi lág szá má ra is pél dát ál lí tó
for ra dal munk azért bu kott el, mert azt hit tük, hogy a vi lág is már
ott tart, ahol mi, vagy ha nem, hát rá éb red a ma gyar pél da nyo -
mán. 1956 if jú sá ga el ve tet te a kom mu nis ta szo ci a liz must is, meg
a li be rá lis ka pi ta liz must is. Ne si es sünk elsõk lenni tehát, de
készüljünk rá, mert érik a változás. 

(Ma gyar Élet 2008. de cem ber 25).
Csa pó End re

Papp La jos: Nem vár ha tunk to vább! 
Tu da tos nép ir tás fo lyik – je len tet te ki Papp La jos az el múlt
kö zel hét esz ten dõ re utal va. A ne ves szív se bész pro fesszor az
MNO-nak ál lít ja: az em be rek nek ele gük van a min den kit be -
teg gé tevõ ha zug sá gok ból. A ma gyar nem zet re pro duk ci ós
szem pont ból a le he tõ leg rosszabb he lyen áll, az egész ség ügy re
for dí tott for rá sok mér té ke elég te len. Mi a cél ja a ma gyar
nem zetst ra té gi á nak?

– Ön is ak tí van részt vesz a ma gyar ság kér dé se it, prob lé má it
tag la ló és a meg ol dá so kat ke re sõ mun ká ban. A Ma gyar nem zet -
stra té gia címû kö tet kö zel negy ven szer zõ je kö zött is ol vas hat juk a 
ne vét. Va ló ban olyan nagy a baj Ma gyar or szá gon – tes ti és lel ki
ér te lem ben is –, hogy szük ség van ilyen ki nyi lat koz ta tá sok ra? 

– Ezt a tár sa sá got s vé gül ma gát a kö te tet is ép pen a prob lé -
mák, a ba jok hoz ták lét re. Úgy érez zük – a Kon zer va tív Ala pít -
vány és az ál ta la szer zõ társ nak meg hí vott sze mé lyek is –, hogy a
je len le gi po li ti kai re zsim az or szág hely ze tén nem hogy ja ví ta na,
ha nem fo lya ma to san ront ja azt, akár a köz-, a gaz da sá gi és leg fõ -
kép pen, ha az er köl csi ál la po to kat néz zük. Ezek a di men zi ók Ma -
gyar or szá gon olyan mély pon tot ér tek el, hogy min den ki nek te võ -
leg esen is ki kell ven nie a ré szét ab ból a mun ká ból, amely nek cél -
ja a hely zet meg vál toz ta tá sa.

– Mi ben lát ja az elõbb em lí tett er köl csi rom lást? 
– A kö tet elsõ fe je ze te - amely szá munk ra a leg fon to sabb -, az

élet tisz te le té rõl szól. Az el múlt 50 év ben több mint 7 mil lió mag -
za tot öl tünk meg. A 2007-es esz ten dõ ben a CIA vi lág szin ten fel -
mér te töb bek kö zött a re pro duk ci ós rá tát is. A 222 vizs gált or -
szág ból Ma gyar or szág a 202. he lyen van 1,33-as re pro duk ci ós rá -
tá já val. 

– Szin te af ri kai, har ma dik vi lág bé li or szág ban élünk? 
– Ab ban a vi lág ban a sza po ru lat vál to zó mér té kû, ugyan is

meg szü let nek a gyer me kek, de ko rán meg is hal nak. Éhen-szom -
jan vagy ép pen be teg sé gek ben “men nek el” – míg ná lunk meg
sem szü let nek. Ki le het szá mí ta ni, hogy a ma gyar nép ho gyan fog
el tûn ni, ha ezen nem lesz ké pes vál toz tat ni. Van egy má sik vizs gá -
lat is, amely azt mu tat ja: je len leg a 8 éven alu li gyer mek po pu lá ci -
ó ban a roma gye re kek arány szá ma már meg ha lad ta a ma gyar
gyer mek ekét. Ez a je len le gi ten den ci ák kal olyan át ren de zõ dést
fog okoz ni az or szág ban, amely be lát ha tat lan kö vet kez mé nyek kel 
jár.

– Nem fél at tól, hogy ez utób bi há rom mon da tá ért meg bé lyeg -
zik? 

– Én sem mi tõl sem fé lek, az igaz sá got min den ki nek kö te les -
sé ge ki mon da ni. Jé zus sza va i val: „az igaz ság fel sza ba dít”. Ha ho -
mok ba dug juk a fe jün ket, s nem be szé lünk a ba jok ról, ak kor a
dol gok meg vál toz ta tá sá nak igé nyé rõl is le mon dunk. Is mer tet ni
kell a hely ze tet az em be rek kel. Mi nem a ne ga tív pél dá kat so rol -
juk. Ezt Fe ke te Gyu la már év ti ze dek kel ko ráb ban el mond ta,
„Húz za a ha ran got, de sen ki nem fi gyel rá” – ahogy a kö tet címe is 
fo gal maz. A né pe se dé si, il let ve más, a ma gyar nem ze tet érin tõ
ügye ket na gyon pon to san, tu do má nyos igé nyes ség gel le ve zet ve
778 ol da lon pró bál juk be mu tat ni. Pon to san azt sze ret nénk el ér ni,
hogy az em be rek be szél je nek a hely zet rõl, az õket kö rül ve võ vi -
lág ról. Be szé lünk olyan dol gok ról, hogy „ma gyar nem zet”, „nem -
ze ti ol dal” – de egyet len egy szer sem tet tük le az asz tal ra, hogy
mik is a mi el kép ze lé se ink, mi a mi jö võ ké pünk. Eh hez pe dig ho -
gyan le het hoz zá ten ni vagy ép pen el ven ni? Eb ben a ne héz hely -
zet ben min den kép pen meg kell szó lal ni. Nem csak az ak tu ál po li -
ti ká nak, ha nem a nem zet nek, il let ve a napi po li ti ká tól tá vo labb
lévõ értelmiségnek is. 

– Em lí tet te, hogy fon tos len ne ki ala kí ta ni a pár be szé det, il let -
ve szük ség len ne a prob lé mák nyílt meg be szé lé sé re is. Va jon ér -
dek li az em be re ket, hogy mi ben is él nek? A pénz ügyi vál ság Ma -
gyar or szá got is el ér te, még sem állt meg pél dá ul a mér ték te len hi -
tel fel vé tel. Az LCD té vék er de jé ben van nak-e “nyi tott fü lek” erre
a pár be széd re? Van-e kész ség és po ten ci ál a tár sa da lom ban arra, 
hogy meg moz dul jon sa ját ér de ké ben? 

 Fotó: Ma gyar Nem zet
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– Csak is egy ér tel mû igen nel tu dok vá la szol ni. Min den nap já -
rom a cson ka or szá got, il let ve a Kár pát-me den cét is, s van nak te -
le pü lé sek, ahol elõ a dá so kat is tar tok. E fó ru mo kon sok szá zas,
adott eset ben ez res nagy ság ren dû hall ga tó ság is elõ for dul. Az
em be rek nek ele gük van a ha zug sá gok ból, a po li ti ka ál tal ger jesz -
tett in du la tok ból. Ugyan is min den ki érzi: a meg osz tott ság, amely
az or szá got eb ben a pil la nat ban ket té-, vagy ép pen több fe lé sza -
kít ja, se ho vá nem ve zet. Ép pen ez a nem zet stra té gi ai könyv nek a
leg fon to sabb cél ja: azon kö zös dol ga ink mel lett kell az el ve in ket
ren dez ni, ame lyek min den ma gyar ál lam pol gárt és ma gyar nem -
zet bé lit érin te nek. S kvá zi po li ti ka men te sen kell a nem zet fenn -
ma ra dá sá ért küzdeni. 

– A ha zug ság be teg gé tesz? 
– A ha zug ság min den kit be teg gé tesz. A ha zug ság és az el hall -

ga tott igaz ság olyan bel sõ fe szült sé get okoz a lel künk ben, amely
tes ti ba jok ban, fi zi o ló gi ás szin ten is meg nyil vá nul. A je len le gi fi -
a tal-kö zép ko rú fér fi ak nál a ha lá lo zás mér té ke olyan ma gas, mint
az 1920-30-as évek ben. Na gyon fon tos tud ni azt, hogy a test és a
lé lek egy más tól el vá laszt ha tat lan. S nem csak az egyes em ber nek - 
egyén nek - van lel ki vi lá ga, ha nem lé te zik egy nem zet tu dat is. Ha
ezt el sza kít ják a gyö ke rek tõl, a ha gyo má nyok tól, s ha szé gyell nie
kell va la ki nek ma gát ami att, hogy ma gyar, az össz nem ze ti szin ten 
bé ní tó be teg sé get okoz. Mi e sar ka la tos pon tok ra he lyez tük a
hang sú lyo kat. Ilyen az élet tisz te le te is. Vagy a Szent Ko ro na jog -
foly to nos sá gá nak hely re ál lí tá sa, ami nem más, mint a föl di és az
égi vi lág össze kap cso lá sa, az egy más mel lett élés nek a ma gyar
ha gyo má nyok ban való be mu ta tá sa. Nem egy el avult, kor sze rût -
len tárgy ról van szó, ha nem egy szem lé let mód ról. A Szent Ko ro -
na-tan ezer éves fej lõ dé se azt mu tat ta, hogy min dig az ak tu á lis ko -
rok hoz ala kít va al kal maz ták ezt a szem lé let mó dot. Tör té nel -
münk, ha gyo má nya ink, a ma gyar em be rek kre a ti vi tá sa, mun ka -
sze re te te mind-mind arra de ter mi nál ben nün ket, hogy mi a nem -
ze tek so rá ban va la hol az élen le gyünk. Most se reg haj tók va -
gyunk, s en nek az oka it fel kell tár nunk mi e lõbb, mert itt a jövõ
nem ze dé ké rõl van szó, a gyer me ke ink rõl, uno ká ink ról. Min den
ma el sza lasz tott le he tõ ség hol nap már há rom szo ro san üt vissza.
Nincs idõnk további várakozásra. 

– Ön gyó gyí tó em ber, aki az élõ szer ve zet leg fon to sabb ré szé -
vel, szer vé vel, a szív vel “dol go zik”. Itt össz pon to sul, itt ta lál kö -
zös “há zat” a lé lek és a sze re tet is. Mit gon dol az egész ség ügy
hely ze té rõl? Még min dig prob lé má kat okoz a tel je sít mény vo lu -
men-kor lát, amit szak mai szer ve ze tek már a be ve ze té se kor is éle -

sen el le nez tek? Mi ért él még ez a je lek sze rint az élet és a gyó gyí -
tás út já ban álló kor lá to zás? 

– Én a kö tet ben az egyén le he tõ sé ge it vet tem gór csõ alá, hi -
szen min den ki nek van le he tõ sé ge arra, hogy meg óv ja sa ját maga
és kör nye ze te egész sé gét is. Vi lá go san kell lát ni: Ma gyar or szá -
gon a nem ze ti jö ve de lem mint egy 4,3 szá za lé kát for dít ják egész -
ség ügy re. Egy ilyen be teg or szág ban mind össze ennyit. Ná lunk
sok kal egész sé ge sebb né pes sé gû or szá gok ban en nek a dup lá ját
vagy a há rom szo ro sát kap ja ez a te rü let. Itt ará nyok ról van szó,
nem ab szo lút össze gek rõl. Min den tár sa da lom az anya gi le he tõ -
sé gei sze rint szab ja meg az egyes te rü le tek re for dí tott anya gi rá -
for dí tá sok mér té két, és pon to san az a reg ná ló ha ta lom fel ada ta,
hogy meg mu tas sa azo kat a te rü le te ket, és oda irá nyít sa az erõ for -
rá so kat, anya gi for rá so kat, ahol a leg na gyobb a baj. Ezért ami az
el múlt kö zel hét év ben tör tént Ma gyar or szá gon, tu da tos nép ir tás,
ge no cí di um. Ezt már több ször is mond tam, és egy re töb ben fog -
ják hang sú lyoz ni. Elég csak arra gon dol ni, hogy az egész ség ügy -
re for dí tott for rá sok mér té két csök ken tik, míg 100 mil lió fo rint tal
nö vel ték meg az abor tusz ra for dít ha tó összeget. 

– A kor mány 1,6 mil li árd fo rint ra nö vel te ezt a ke re tet... 
– Vi lá go san és egy ér tel mû en kell fo gal maz ni, mert a nagy

katy vasz ban, a te le ví zi ók ban az em be rek nem lát nak irány vo na -
lat. Ez a könyv egy faj ta irány mu ta tás is, amely az elsõ lé pés len ne
a nem zet stra té gia kialakításához. 

Pósa La jos (1850-1914) 

Ver je meg az Is ten
 

Ver je meg az Is ten,
Ve ret len ne hagy ja,
Ki ma gyar lé té re
Ma gát meg ta gad ja.
Sza bad sá gunk fá ját
Foszt ja-fosz to gat ja,
Le ve le it, vi rá ga it
A vi har nak adja.

 

Ver je meg az Is ten
Nem egy szer, de száz szor
Ki ma gyar lé té re
Ide gen hez pár tol.
Õsi jus sát ön ként
Ide gen nek dob ja,
Kin cse in ket egy más faj nak
Kincs tá rá ba hord ja.

 

Ver je meg az Is ten,
Min den kis dol gá ba;
Ki ma gyar lé té re
Egy más faj szol gá ja.
Mást érez s mást mond
Talp nya ló nyel vé vel.
Há rom szí nû lo bog ón kat
Ronggyá tépi széj jel.

 

Ver je meg az Is ten
Ki a ma gyart bánt ja,
Ki ma gyar lé té re
Száz ör vény be ránt ja.
Ver je meg, ver je meg
Min den ha rag já val!
Ju dássze rû két ke zé nek
Tü zes os to rá val!

Pus kás György fo tó ja „Gol go tai stá ci ók” címû so ro za tá ból

Hi báz tunk...
Az elõ zõ lap szá munk 48-51. ol da lán kö zölt „Kál vá ri ák” c.
írás szer zõ jé nek, Le hocz ky Le o pol di ná nak neve a nyom dai
elõ ké szí tés so rán saj ná la tos mó don ki ma radt. Itt ké rünk el -
né zést a szer zõ tõl és ol va só ink tól is.



Szász Ist ván Tas nap ló jegy ze tei

„Vé ges” gon do la tok 90 év rõl
Ki lenc ven éve „ért vé get a vég kez de te”. A vi lág szá má ra lát -

ha tó kez det, a mil li ók éle tét kö ve te lõ kül sõ ség: az elsõ vi lág há bo -
rú. Va ló já ban a vi lág meg vál toz ta tá sá hoz volt szük ség erre. Okok, 
ér de kek, ár má nyok szö ve vé nye a vi lág elõ ké szí té sé hez és hoz zá i -
ga zí tá sá hoz a csi rá zó glo ba liz mus és a mel let te a fel szín alatt kú -
szó neo li be ra liz mus terveinek megvalósításához. Az elsõ nagy
lépés.

A ha gyo má nyos tár sa dal mak vé gé nek kez de te is volt ez, mi
pe dig ilyen tár sa da lom vol tunk. Ha gyo má nya i ból, szak rá lis múlt -
já ból, pa raszt sá gá ból újra meg újra talp ra áll ni ké pes ma gyar ság
élt még akkor e tájon.

Most em lé ke zünk a ki lenc ven év elõt ti ese mé nyek re. Már aki
em lé ke zik. Aki egyál ta lán tud róla, akit ér de kel „ez az egész”.

Mi köz ben azon bú son ga nak de rék hon fi ér tel mi sé gi ek, hogy a
rend szer vál tás nem tör tént meg, én fi gyel mez tet nék a sor rend re.
Ugyan is a Kár pát-me den cé ben még nem
tör tént meg a ki lenc ven év elõt ti há bo rút
záró bé ke szer zõ dés kö vet kez mé nye i nek 
fel dol go zá sa sem. Itt az ezt el- és meg -
szen ve dõ or szág ban, ha pusz ta ne vét ki -
ejt jük, már érez het jük, hogy nem szí ve -
sen hall ják. Aki er rõl be szél, az po li ti zál
s ké szen kap ja a na ci o na lis ta, szél sõ sé -
ges – ha rá adá sul kissé hangos – a
fasiszta jelzõt is nyakába. Óvatosan
írjuk hát le: Trianon.

Igen. Annyi ra kép te len volt, olyan
egye dül ál ló an el kép zel he tet len, hogy
máig hat nak vesz test és gyõz test pusz tí -
tó kö vet kez mé nyei.

A ma gunk baja mel lett most egy re
job ban ész re ve he tõ a leg in kább ne u ro ti -
zált vesz te sek – a sa ját tör té ne lem hi á -
nyát és a vá rat la na nagy gyõz el met leg -
job ban meg síny lõ – szlovákok viselt
dolgai.

De ugya nen nek a fel dol go zás bé li hi -
ány nak tud ha tó be az is, aho gyan naiv
ma gyar há bor gók be le men nek a ter mé -
sze tes csap dá ba és – sze ren csé jük ben
sze ren csét len el len lá ba sa i kat szol gál va
– el her dál ják a ke zük be adott újabb
hasz nál ha tó ér vet. Nem akar ják meg ér -
te ni, hogy ha azok tank kal haj ta nak be -
lénk, és mi kõ vel do bá lunk vissza, ak kor 
a vi lág már is egyen lõ bûn be ke ve re det -
tek rõl be szél. Be szél és egy for mán ítél
el. Fel ké szü let len hõ zön gõ ink a ma guk
mód ján vá la szol nak az ese mé nyek re és
az igaz ság ér zet mo ti vál ja õket. Nem
tud ják, hogy vász nak ra fes tett jel sza vak
és jel ké pek, meg ha tód va el he lye zett ko -
szo rúk, seny ved ve égõ zász lók nem hoz -
nak meg ol dást. Sa ját jo gos (és min den magyarral közös)
sérelmeiknek levezetése pedig bármennyire is büszkeséggel tölti
el õket, éppen a közös ügynek árt.

Szé les a ská la. Hol azon há bo rog az Er dély bõl ide kény sze rült,
hogy kény te len va la ki nek el ma gya ráz ni hol van Ko lozs vár, s
hogy mi lyen nyel ven be szél nek a szé ke lyek, hol meg azon, hogy
naiv em be rek za jon ga nak is me re tek és tak ti kai ér zék nél kül, hõs -

köd nek ok ta la nul és olya no kat tesz nek, hogy el fa jult vi lá gunk ban 
oly kor pro vo ká ci ó nak is hi het né az em ber. S bi zonnyal igen gyak -
ran nem is té ved. Bár ez inkább a belföldi események kapcsán
érhetõ tetten.

El gon dol ko dom ön kri ti ku san az eli de ge ne det te ken és kö zöm -
bö sö kön is, és át ér zem, hogy akik szü le té si he lyük nél avagy ne -
vel te té sük nél fog va nem él ték meg e tra u mát, bi zony un hat ják ezt
a té mát. Mint ga gyi mu zsi ká ra szo ci a li zált fül a nép dalt vagy a ko -
moly muzsikát. Sõt mint színvak a színek világát.

Most azon ban egy ak kor ki lenc ven év vel eze lõtt elsõ szán dék -
ból re ánk törõ vi lág re cseg-ro pog min den izé ben. Vé gét még ko -
rai len ne meg hir det ni, de ta lán érez het jük a „vég kez de tét”. Még
fel éb red ben nünk a ta pasz ta la ti ala pon élõ gya nak vás, és arra gon -
do lunk, hogy ez is egy nagy fél re ve ze tés és is mét csak ne kik fog
hasz not haj ta ni, hogy ami kor a lát szó lag ro gya do zó neo li be ra liz -

mus leg fõbb cél pont já tól, az ál lam tól kér
se gít sé get, ép pen azt iga zol ja, hogy még
az is õt szol gál ja. Ha azon ban fi gyel me -
sen kö vet jük a po li ti ká nak és elsõ vo -
nal bé li hold ud va rá nak ak to ra it, ak kor
ész re ve het jük, hogy sorra kezdik
temetni a neoliberális el ve ket. Ekkora
csel már talán sok lenne.

Bár ho gyan is van vagy le gyen, az ed -
di gi nél is erõ tel je seb ben érez het jük ki -
szol gál tat ott ság un kat. Egy re vi lá go -
sabb, hogy az el telt év szá zad mind két
fel kí nált (ránk kény sze rí tett) útja ha son -
ló vég célt szol gált és min den em be ri,
nem ze ti és nem ze tek fe let ti szen ve dés, a 
föl di éle tet koc káz ta tó õrült sé gek szûn -
ni nem aka ró sora, mind-mind egy ha -
tal mas kísérlet, egy nagy terv meg va ló -
sí tá sá nak része. 

Ha ezt most és mi bon col gat juk rész -
le te i ben, bi zony na gyo kat té ved he tünk.
Csak alap já ban sejt het jük meg és a va -
ló di tör té ne tet csak sok ge ne rá ció után
fog ja fel tár ni a tör té ne lem, re mél jük, ta -
lán még lé te zõ utó da ink vagy egy
„maradék emberiség” számára.

Ebbe a kí ván csi sá got éb reszt ge tõ és
ugyan ak kor ta szí tó, ku sza tör té net be az
em be ri ség és az egyén sor sa mel lett
min ket még is va la mi e ket tõ kö zöt ti
érdekel legjobban.

A nem zet jö võ je.
Le het-e jö võ je az em be ri ség nek a

nem ze tek nél kül és ugyan így az em ber
le het-e hasz nos és ér ték hor do zó ré sze
egy nem ze tek nél kü li vi lág nak? Med dig 
ju tott a nem zet és az egyén le épí té sé ben

a ta lán most ha ló dó neo li be ra liz mus?
Van-e visszaút? És szükséges-e?

Csak kér de zünk és gon dol ko dunk, ta lál ga tunk, jó sol ga tunk és
kö vet kez tet ge tünk.

Köz ben pe dig az em be ri ség lé té vel ját sza do zók ön tu dat ra éb -
re dé sét is kel le ne les nünk, és va la hogy elõsegítenünk.

2008. no vem ber 9.
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Átalvetõ

Egy vers a fá sult ság el len

Wass Al bert:

In te lem
 
 Perc re se fe ledd, hogy test vé red
 min den ma gyar, bár hol is él jen.
 Össze tar tás ban rej lik csak erõ.
 Más em ber föld jén nincs szá mod ra hely.

 Fél vi lá got is be fut ha tod,
 más em ber föld jén test vér te len le szel,
 s el fúj a szél, mint kó sza õszi lom bot,
 ha nem ze ted rõl meg fe led ke zel!

 Te bús ma gyar, kit szám ûzött ha zád,
 s ide gen zsar nok lak ja ott ho nod:
 bús sor so dért ne vá dold nem ze ted,
 kit úgy tû nik, Is ten is el ha gyott.

 A lát szat csal. Is ten ma is a régi.
 Te hagy tad õt el, te s a töb bi ek,
 s míg vissza nem za rán do kol tok Hoz zá,
 s a múlt hi bá it le nem tör li tek:

 ma gyar föl dön nem lesz új
 Ma gyar or szág,
 Gaz és sze mét nem te rem nem ze tet!
 S a gyû lö le tet nem mos sa le sem mi,
 csak az össze tar tó igaz sze re tet!



Mi nisz ter el nö ki „to to já zá sok” mar gó já ra
Az utób bi évek ben ér de kes mó don van nak olyan kulcs in for -

má ci ók, me lyek, ami kor ak tu á lis sá vál nak, el tûn nek a mé di á ból.
Néha egy idõre, olykor végleg.

Ezek ben a he tek ben a ma gyar-szlo vák el len tét kö rül fo lyik vé -
get nem érõ és a fi gyel met en nél is fon to sabb dol gok ról re me kül
elterelõ vita.

Pil la nat nyi lag az or szá got tönk re te võ komp rá dor szel le mû ve -
ze tõk el ta ná cso lá sa len ne a fel adat. Saj nos azon ban õk hal lat lan
ügyes ség gel nyer nek idõt újabb vég ze tes lé pé sek hez. A je len le gi
több ség óha ja sze rint õket le vál ta ni kö te les el len zé ki ek pe dig az
al kot má nyos ság és eu ró pa i ság úri já ték sza bá lya i ra hi vat koz va az
emberekre mutogatnak. Rajtatok a sor! - mondogatják.

A po li ti ka na ci o na liz mu sok ra ját szó mód sze re év szá za dos
fegy ver. Ta lán min den vál to zat ban meg szen ved tük már. Va ló sá -
gos te rep asz ta la vol tunk és va gyunk a vé res és lát szó lag vér te len,
de lassan ölõ kísérletek sorának.

A szlo vá kok nál a ma gyar kár tya kor mány szin ten mû kö dik. A
ma gya rok nál kor mány szint rõl szer ve zett pro vo ká to ro kon ke resz -
tül. Ezek min den kor ren del ke zés re áll tak fõ leg bel, s ha kel lett,
kül po li ti kai cé lok kal, a má sik ol dal imá gó já nak kül föl di rom bo lá -
sá ra, stb. Em lé kez zünk a le lep le zõ dött s ezért vissza vont Sza bó
Al bert re, Bács fi Di a ná ra és fi gyel jük az erõsen gyanús mai
utódokat, a „megtalálhatatlanokat” és másokat. 

A zárt tár gya lá son sem mit mon dó, a nyil vá -
nos saj tó ér te kez le ti ci vó dás sal mind ket tõ jük -
nek nép sze rû sé get szer zõ Fi có-Gyur csány ta -
lál ko zó egyi kük nek sem volt el le né re, bár
hosszas „to to já zás” után ke rült csak sor ra.
Nem le he tett nem ész re ven ni Gyur csány szín -
pa di a san bá tor okos ko dá sát és Ficó fic kós, ol -
dal ra vetett mosolyát.

Fel fi gyel tek-e arra, hogy a je lent ék te len
báb sze re pet ját szó, so kak sze rint szá nal mas
ma gyar kül ügy mi nisz ter nõt az õt szlo vák
rész rõl ért sér te ge té sek a nép sze rû sé gi lis ta
har ma dik he lyé re re pí tet ték? Hát ép pen a leg -
ár má nyo sabb mi nisz ter el nök ne vette volna
észre ezt a remek lehetõséget?

Az ol va só bi zo nyá ra már szá mon kér te raj -
tam be ve ze tõ mon da tom ma gya rá za tát. Te hát
lás suk csak, mi tör tént. A szlo vák rend õr ség
min den in dok nél kül, pes ti rend õrök mód já ra
ver te agyon az „olyan ami lyen” ma gyar szur ko ló tá bort. Mo dellt
és mód szert ép pen azok sa ját országától kapott.

Fo lyik a vita a ho gyan és a mi ként, meg a mi ért kö rül. Sze rin -
tem fe les le ges. És ez zel uta lok arra az elsõ mon dat ra. Ugyan is
nem tu dom meg ér te ni a tár sa da lom és fõ leg az el len zék arany -
hal-me mó ri á ját. Sa ját fü lem mel hal lot tam az omi nó zus lab da ru gó 
mér kõ zést meg elõ zõ hé ten a mé di á ban, hogy kér dést tet tek fel a
szlo vá ki ai ma gyar kül kép vi se let egyik ve ze tõ jé nek. Ne ve ze te sen
ar ról ér dek lõd tek, tud-e ar ról a hír rõl, hogy a szlo vák rend õr ség
pro vo ká ci ó ra ké szül a ma gyar szur ko lók el len. Válasza nemleges
volt. Nem, neki ilyen információja nincs. A kérdezõnek volt.

Hon nan? És mi ért volt olyan ma ga biz tos az a kül kép vi se lõ?
Hogy a szur ko lók be le gya lo gol tak a csap dá ba, az már egy a lab -
da ru gó szur ko ló lel ki al ka tá ról szó ló dol go zat tár gya le het ne. Nem 
ide tar to zik, de be kal ku lál ták. A kér de zõ tud ta mit kér dez! A vá -
lasz adó is tud hat ta, mit kell vá la szol nia? Min den eset re a szlo vák
rend õr ség tud ta, hogy mi a fel ada ta.

Va jon ilyen in for má ci ót egy le gyin tés sel kell el in téz nie egy
kül kép vi se let nek? Va jon nem lett vol na szük sé ges egy sok kal
nyo ma té ko sabb fi gyel mez te tés a csap dá ba tar tók felé, még ak kor

is, ha õk „csu pán” foci hu li gá nok len né nek? Hi szen még
Dél-Ame ri ká ban bör tön ben ülõ kábítószercsempészeinkkel is
foglalkoznak.

Az egész nek ered mé nye, hogy egyéb he lyett most erre fi gye -
lünk, a fél re ve ze tet tek kö zött mind két test vér párt mi nisz ter el nö -
ké nek nép sze rû sé ge nõ, a szlo vák „zász ló tör vény” egy perc alatt
meg szü let he tett, a ma gyar ha tár át lé pé si ti la lom pe dig az öt év
bör tön nel egyen lõ to jás do bá lás ról és a ki tud ja mennyi bör tönt je -
len tõ ököl rá zás ról szó ló ter ve zet tel egye tem ben ki dol go zás alatt
áll. Szin tén az európaiság és az alkotmányosság úri szabályai
szerint.

Ha akad meg szál lott ol va só, ki több év vel eze lõt ti jós la ta im ra
tán még em lék szik: az uni ós csat la ko zást kö ve tõ szlo vák ma ga -
tar tást elõ re ve tí tet tem. Va la mennyi szom szé dunk kö zül ez a
legfruszt rál tabb. A le gen dá in kí vül nincs ke vés ke sa ját, kü lön,
írott tör té nel me sem, mert az a mi énk kel azo nos. Az pe dig, hogy
kö zös, a rossz ér tel mû na ci o na liz mus és a so vi niz mus soha be
nem telõ ét vá gya és soha véget nem érõ uszítása miatt õt nem
elégíti ki. Sõt!

De nor má lis vi szo nyok kö zött va jon nem ép pen en nek kel le ne
a leg na gyobb bé kes ség zá lo gá nak len nie? Nem arra kel le ne fi -
gyel ni, hogy az a di csõ múlt kö zös juss és nem enyém-ti éd ala pon

kell szét szag gat nunk, mint me se be li gyer me ket
az édes nek s a mos to há nak? Hi szen itt két édes -
anyá ról van szó. Hi szen õk is a szent ko ro na vé -
del me alatt jöt tek lét re, cá fol va min den fals és
anak ro nisz ti kus, év ez re des el nyo más ról szó ló
el mé le tet.. Hi szen min den örö münk és si ke -
rünk, min den bá na tunk és ba junk kö zös volt
ezer évig. Csak õket nem szlo vák nak hív ták,
ele in te még tót nak sem. Hun ga ru sok vol tak õk.
És mi is. Ké sõbb meg tót atya fi ak, nem ke ve -
seb bek, mint más atya fik: a Gõre Gá bo rok vagy 
az Ábe lek és má sok. Hi szen hoz zánk tar toz tak,
egyek vol tunk az egyetlen igaz és valódi közös
és vérrel pecsételt történelmünk és a szent
koronánk közös jogán. 

És együtt fo gunk el tûn ni Eu ró pa tér ké pé rõl.
Az tán meg maga Eu ró pa, mint olyan. Egy év -
szá zad egy pil la nat.

A meg ma ra dás nak esé lye csak együtt van. Ép 
ésszel egy má sért ag gód va köl csö nö sen kel le ne fi -

gyel nünk de mog rá fi ai mu ta tó ink ra, s an nak egyik leg fõbb zá lo -
gát, ép és va ló di iden ti tás tu da ta in kat kel le ne – ugyan csak a
kölcsönösség alap ján – ápol gat nunk. Ha tá sá ban és ve szé lyes sé -
gé ben kí sér te ti esen ha son lít a pil la nat nyi ér dek el ural ko dá sá nak e
té ren is pusz tí tó ere je arra, amit kör nye ze tünk szin tén vég ve szélyt 
je len tõ tönkretételével vég zünk.

Ehe lyett szlo vák rend õrök ver nek ma gya ro kat és et tõl a szlo -
vá kok elé ge det tek, ma már ka ri ka tú rá nak szá mí tó tan köny ve ket
nyom tat nak s az iden ti tás tu da tot pusz tí ta nák, sa ját igaz ság szol -
gál ta tá su kat is a so vi niz mus uszá lyá ba rán gat ják, és ez zel alá ás -
sák an nak egész – számukra is oly fontos – hitelességét, stb. 

Ugyan ak kor pro vo ká to rok ál tal meg ve ze tett jó szán dé kú – de
okos nak saj nos nem ne vez he tõ – ma gyar ko dók vál nak mar io net té 
ép pen azok ke zé ben, aki ket legjobban elítélnének. Köz ben test -
vér pár ti mi nisz ter el nö kök húz nak po li ti kai hasz not né pe ik fél re -
ve ze té sé bõl. 

S ak kor még el sem kezd tem a le het sé ges össze füg gé sek szá za -
i nak fel so ro lá sát. Bár jut na még eszem be szám ta lan gondolat. 

Míg az idõ ha lad!
2008. no vem ber 18.
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Ke resz tú ry De zsõ:

 Vi gasz ta ló
Van úgy, hogy el né mul, meg áll
az em ber; vár, bor zong, alél:
a szí vé bõl tér dé be száll,
s szi vá rog csen de sen a vér
a seb bõl, mely ben meg sza kadt
mun kák, na pok gyö ke re ég,
s jövõ gyöt rel mek al sza nak,
míg ko no kul ha lad az év,
s va júd va újul éle tünk,
mint to jás ról le hull a héj:
böjt bõl hús vét felé me gyünk:
akit meg öl tek, újra él.



Va la mi tör tént ve lünk Syd ney és Pe king kö zött
Gyer mek ko rom soha nem fe led he tõ pil la na tai az ak ko ri ma -

gyar sport nagy ha ta lom büsz ke gyõz el mei. Hogy az anya or szág -
ban mi ként él ték meg, azt ma gya ráz zák így meg úgy. Ne künk ott
Ko lozs vá ron azon ban nem a Ma gyar Nép köz tár sa ság új tár sa dal -
mi rend sze ré nek a ka pi ta liz mus fe let ti fö lé nyét bi zo nyít ot ták, ha -
nem ma gyar ön tu da tun kat táp lál ták. Kel lett is ak kor tájt ez na -
gyon. Az is ko lá ban nem er rõl ta nul tunk, s ah hoz még nem vol -
tunk elég oko sak, hogy a Rol ler-fé le tör té ne lem könyv ben mind -
un ta lan vissza té rõ mon da tot, mely sze rint ez vagy az a ro mán fe -
je de lem „egyen ran gú fél ként tár gyalt a ma gyar ki rállyal”, kel lõ
hu mor ér zék kel ér té kel jük. Ne künk az ut cán kel lett helyt áll nunk,
és a Helsinkiben elért 16 arany vagy az aranycsapat gyõzelmei
megannyi gerincegyenesítõ élményt jelentettek.

Így az tán ad dig él vez tük ezt az egye dül ál ló si ker so ro za tot míg
„úgy ma rad tunk”, s im má ron hol tun kig nem sza ba du lunk a ma -
gyar sport si ke re i nek igényétõl.

Nem vé let len te hát, hogy a na pok ban le zaj lott Sport csil la gok
Gá lá ján, ahol az év spor to ló it dí jaz ták (s aho va Ta más Gá bor fel -
lé pé se ré vén jut hat tunk be), igen csak kri ti kus szem mel figyeltem
a történteket.

Össze ha son lí tá si ala pom is volt. Még pe dig a nyolc év vel eze -
lõtt az olim pi á ról ha za té rõ ma gyar spor to lók fo ga dá si ün nep sé ge,
ahol csa lá dom mal együtt lel ke sen tap sol tuk lá nya in kat és fi a in -
kat, s szo ron gat tuk ke ze i ket. Ak kor egy rö vid idõ re meg int jó volt
ma gyar nak len ni, és nem szá mí tott még ne vet ni va ló nak, elí té len -
dõ nek, bûnnek. Nem sokáig tartott e felszabadult állapotunk.

Telt az idõ, és szem ben a szo ci a liz must épí tõ Ma gyar Nép köz -
tár sa ság gal, mely leg alább ki sa já tí tot ta a sport ered mé nye ket (s a
maga igen sze rény le he tõ sé gei sze rint tett is ér tük), a mai Ma gyar -
or szág, pon to sab ban a még Ma gyar or szág nak ne ve zett ál lam mai
ve ze tõi sem mi olyan nak nem ör ven de nek, ami a nem ze ti ön tu da -
tot erõ sí ti. Va la hol va la kik rá jö het tek arra, hogy a sport is ilyen.
Nem volt nehéz dolguk. 

El ju tot tunk oda, hogy még a ki ló gó ló lá bak nyil ván va ló je len -
lé te sem iz gat ja õket. Sze münk be rö hög ve, némi ide o lo gi zá ló pú -
der hin tés sel láj to sít va ad ják elõ ér ve i ket, hogy a ma gyar sport je -
len le gi zász lós ha jó ja, a ví zi lab da csa pat mi ért nem kap pénzt a

jövõ évi vi lág ese mé nye ken való rész vé tel re. Mint tud juk, a ver se -
nyek vér ke rin gé sé bõl való ki e sés eb ben a sport ban ne he zen él he -
tõ túl. Rosszabb, mint a sikertelen jelenlét. És akik nem adnak erre 
pénzt, azok ezt is tudják.

Vagy is, míg a szo ci a liz must épí tõ nép köz tár sa ság hasz nál ta, a
mára bal li be rá lis har ma dik köz tár sa ság már ta gad ja a nem ze ti tu -
dat szük sé ges sé gét. Sõt szá mos jel arra utal, hogy egyenesen fél
tõle.

Egy le vert, hi te vesz tett, ahogy ma tu do má nyo san fo gal maz -
nak: anó mi ás tár sa da lom a maga gyö kér te len sé gé ben már nem is
igényli ezt.

E – Ta más Gá bor jó vol tá ból vé gig né zett – ren de zõi jó szán dék -
ból nagy sza bá sú ra ter ve zett - ün nep ség is errõl gyõzött meg.

A ha tal mas te rem ben szá mos üres szé ket lát tunk, a ki tün te tett
csa pa tok csak né hány spor to ló val kép vi sel tet ték ma gu kat, a ki -
tün te tet tek sport tár sai, csa pat tár sai, uram bo csá’ el len fe lei nem
jöt tek el. A ki tün te tet te ken kívül ismert sportoló alig volt jelen.

A dí jak át adá sát és a szép mû vé szi mû sort né hány össze vert te -
nyér, néha egy-egy gyér, bár lel kes ba rá ti fütty ho no rál ta. A száz
kö rü li va cso ra asz tal kö zött telt alig volt, an nál több állt üre sen. A
ki tû nõ menü sem tar tot ta ott a kö zön sé get. Aki ott ma radt, a va cso -
rát gyor san el fo gyaszt va tá vo zott. Ami kor este 11 után be hoz ták a 
kö zel fél ping-pong asz tal nyi tor tát, már csak né hány tu cat nyi an
le het tünk. A tor tá nál ké szült ké pen, a kést kezelõ szakember
mellett, négyen árválkodunk.

Mi tör tént itt nyolc év (ab ból is fõ leg az utób bi hat) alatt?
Szo mo rú an rá gód tunk Ga bi val a két ség te len té nye ken.
Va la mi vi gasz ta lót azért még is ta lál tunk. Vaj da At ti lá nak, e

pirsz in ges va gány nak a rö vid mon da tai olyan õszin ték, oko sak,
oda va ló vol tak. Ki de rült is mét, hogy egy olim pi ai baj nok ság hoz
az iz mo kon kí vül még va la mi más is kell ott a fejben. És persze a
szívben.

Igen, a szív!
Ko lo nics György jó szel le me ott kí sér tett. 
Bár az õ szí ve meg állt, egy egész nem ze té ta lán nem áll hat

meg. Még ha egye sek nél igen nagy is erre az igény!
2008. de cem ber 27.

Átalvetõ

18 Nap ló jegy ze tek EKOSZ–EMTE

Élet ké pes sé günk nagy pró bá ja elõtt
Ha az el telt hét év ti ze dem re vissza né zek, kü lö nös te kin tet tel

arra az idõ re, me lyet már az úgy ne ve zett sza bad vi lág pol gá ra ként 
él tem le, el ke rül he tet le nül me rül fel ben nem a kér dés, hogy mind -
az, ami tör tént, le het-e a vé let len, vagy mond juk úgy, hogy a tör té -
ne lem hul lám ve ré sé nek mûve. Ugyan is a vé let len ként el köny velt
ese mé nyek, a nyil ván va ló an rossz úton ha la dó vál to zá sok egy
irány ba mu ta tó jel le ge, az egész nek fo lya mat tá szerv ülé se, egya -
ránt azt szug ge rál ják, hogy egy elõre megtervezett lejtõre irá nyí -
tott pályán mozgunk.

Ezt kö ve tõ en már is adva van a kö vet ke zõ kér dés: ki nek hasz -
nos ez? ki nek érdeke?

Ez az a pil la nat, ami kor könnyen me rül he tünk alá az úgy ne ve -
zett össze es kü vés-el mé le tek csa ló ka mo csa rá ba. Ugyan ak kor az
is nyil ván va ló, hogy ha va la hol lé te zik egy hát tér ha ta lom, mely
mind ezt irá nyít ja, ak kor an nak el sõ szá mú ér de ke le het az is, hogy
a fel is me rés, a meg vi lá go so dás leg ki sebb je lé re össze es kü vés-el -
mé le tet ki ál tas son a köz tünk te vé keny ke dõ – esetleg minket ép -
pen közvetlenül irányító – képviselõivel.

Sok kép te len nek tûnõ el mé let rõl bi zo nyo so dott be né hány év
alatt, hogy va ló ság, hogy min den nap ja ink ré szé vé vá lik, s már el

is fe lej tet tük, hogy nem ré gen meg mo so lyog ták azt, aki er rõl – túl
ko rán – nyi lat ko zott. Ho gyan tud hat nánk hát el kü lö ní te ni ta lál ga -
tá sa ink köz ben a va ló di és az ál-ta lá la to kat? Mert kö zü lük a va ló -
di ak bi zony egyedüli lehetõségei a fenyegetõ bajok meg elõ zé sé -
nek.

Ami a nagy egé szet il le ti, ott alig ha le het már két ség afe lõl,
hogy a glo ba li zá ci ó ként de fi ni ált és a neo li be rá lis (…de ha szük -
sé ges lesz, ak kor más) ide o ló gia ál tal ve zé relt rend lé te zõ va ló ság, 
s már kez dünk be pil lan ta ni egyes rész le te i be is. El fo ga dot tá, a
hétköznapok részévé vált tehát.

A rész le tek elõ õrs ele me it le he tet len – s már fe les le ges is – tit -
kol ni uk. „Ma gun ké vá tet tük” a vi lág je len tõs ré szén azo kat, sze -
rin tük s ér tük-ál ta luk élünk, és a vi lág ezt ha la dás nak, fej lõ dés nek 
(tar tós fej lõ dé si pá lyá nak) ne ve zi, s ott, ahol még nem ér ték el,
leghõbb vágyuk ennek részesévé válni.

Pe dig le het, hogy ép pen a föld go lyó ezen te rü le tei és né pei a
sze ren csé seb bek. Csu pán nem tud ják ezt, és kö vet nek min ket a
lejtõn. Az idõ ked vez a néma hát tér bõl ter ve zõk nek. 

A vi lág na gyob bik ré sze még nem ké pes a fel is me rés re, egy
má sik – úgy ne ve zett bol do gabb – ré szén már át ne vel ték a tö me -



ge ket a kon zu mi di ó ta szint re, a kom mu niz mus jár ma után éb red e -
zõk pe dig a leg ki tû nõbb nyers anya got szol gál tat ják, hi szen egy -
részt ma guk is fél re ve ze tett ként ne vel ked tek, más részt a hir te len
rá juk sza kadt sza bad ság és fogyasztás csillogása, vonzása el va -
kít ja szemeiket.

Fo lyik hát a nagy át ne ve lõ és ho mo ge ni zá ló had mû ve let.
A vir tu á lis (fe de zet nél kü li) pénz jól ki ta lált ural má nak ma ni -

pu lá tor ha szo nél ve zõi köl csö nök kel, ka ma tok kal és a vál sá gok és
fel len dü lé sek le ve zény lé sé vel sza bá lyoz zák a pénz pi a cot és az ér -
ték ter me lést. Ma már át lát ha tó pro vo ká ci ók kal ki rob ban tott há -
bo rúk kal nö ve lik pro fit ju kat (az USA ban kár jai pél dá ul 90 év
alatt leg alább négy szer hi tet ték el sa ját (?) la kos sá guk kal, hogy
hõsi hon vé dõ há bo rú ba in dul nak meg hal ni, mi köz ben a hát tér bõl
mind két küz dõ fél ol da lá ról be se per ték a tá mo ga tá suk ból szár ma -
zó nye re sé get). 

Há bo rúk kal avat koz nak be a túl né pe se dés kér dé sé be is, de ezt
vár ha tó an – amint az idõ ben ha la dunk elõ re – majd en nél is fej let -
tebb (ak tív és passzív) mód sze rek kel he lyet te sí tik, mint pél dá ul
az egész ség ügy „re form ja” és a táp lál ko zá si szo ká sok be fo lyá so -
lá sa. És for mál ják utó da ink meg ter ve zett jö võ jét a tu dás tu da to -
san szer ve zett alu la da go lá sá val, íz lé sük és igé nyes sé gük mes ter -
sé ges el sat nyí tá sá val, az ösz tön éle tet ra va szul el fer dít ve s úgy
„al kal maz va”, az ér zel me ket el si lá nyít va. A sort még foly tat ha -
tom a ha gyo má nyos val lá sok rom bo lá sá val és az új – ügyü ket
szol gá ló – úgy ne ve zett val lá sok re ánk sza ba dí tá sá val. Ugyan eb -
bõl a cél ból ügy köd nek az em be ri szo li da ri tás fel szá mo lá sán, az
egyén önérvényesítését neoliberális eszmék szerint fe ti si zál va.
Kiemelten érdekes, hogy meglepõ módon (egyelõre?) az öko ló -
gia sem érdekli õket, ami – minthogy rájuk nézve is ve szé lyes –
külön magyarázatot kívánna.

A fen ti, ka zal ba hor dott, ta lá lom ra fel so rolt és bár ki ál tal meg -
ta pasz tal ha tó szá mos tény mind iga zol ja a be ve ze tõ ben leírtakat.

Mes ter sé ges lej tõ re irá nyít tat tunk.
Az ol va só ezek után mél tán mond hat ja, hogy mind ezt ed dig is

tud ta. Mi nek erre nyom da fes té ket pazarolni?
Ami en gem el gon dol koz tat, az ép pen itt ér he tõ tet ten. Az át lag

ma gyar ér tel mi sé gi (bár ez nem csak a ma gya rok ra jel lem zõ), an -
nak el le né re, hogy a fen ti hely zet a Kár pát-me den cei ma gyar ság
ese té ben kü lö nö sen hang sú lyo san ész lel he tõ, csu pán a hét köz na -
pi cse vely szint jén em le ge ti mind ezt. Ezen köz ben pe dig a napi
gon dok eh hez vi szo nyít va ne vet sé ge sen kis sze rû so rá tól dep -
resszi ó ba ké pes esni. Ugyan ak kor a „lej tõ” szol gál tat ta fals ér té -
kek meg szer zé sé ért ké pes ön ma gát egész sé ge és élet évei ká rá ra is 
ki zsák má nyol ni. De nem ké pes arra az el ha tá ro zás ra jut ni, hogy
ez el len ten ni kel le ne. Hogy szük ség len ne egy össze fo gás ra és
egy olyan okos el len ke zés re, mely, mi u tán fel nyi tot ta a szemeket,
az adott szûk ösvényen is képes – az európai lehetõségek korlátait
betartva – megfékezni a folyamatot.

Tu dom, hogy ez utó pi á nak tûn het. Hi szen lo kál is gon dol ko -
dás mó dok nem ve he tik fel a küz del met a glo bá lis sal. Glo bá lis
gon dol ko dás tud na csak ez zel szem be száll ni. De ke re si-e va la ki
az ilyen össze fo gás le he tõ sé ge it? Hallunk-e eleget ilyenrõl?

Né hány sor ban fe les le ges nek tûn het ilyen hor de re jû kér dést
fel vet ni, át lag ér tel mi sé gi szá má ra koc ká za tos is, és ott le beg fe -
let te a ne vet sé ges sé vá lás (mint em lí tet tem, mód szer ként is lé te -
zõ) le he tõ sé ge. 

De hát (aján lott) ki csiny sé günk ben is fel ada tunk a csep pek
hor do zá sa a kö zös nagy ten ge ré be. A ma gyar meg ma ra dás im má -
ron az em be ri ség kö zös meg ma ra dá sá nak kér dé se i vel pá ro sul. Az 
idõ gyor sul va fogy, ugyan ak kor a fo lya ma tok is gyor sul va tor lód -
nak kö rü löt tünk, ellenünk. Meg kellene próbálni „nagynak
lenni”.

En ged tes sék meg hát ne kem is mét egy utó pisz ti kus, s még sem
le he tet len el kép ze lés. A ma gyar ság meg ma ra dá sát ép pen az biz -
to sít hat ná be leg könnyeb ben, ha si ke rül ne va la mi olyant ten ni,

ami az egye te mes em be ri ség szá má ra is pél da ér té kû és hasz nál ha -
tó. Ál lí tó lag a ma gyar te het ség át la gon fe lü li. Az is tény, hogy
vol tak már ha tal mas és erõn kön fe lü li tel je sít mé nye ink. Mi ért
nem vív hat nánk meg a min dent le ti por ni aka ró glo ba li zá ció el len
vé de kez vén korunk szellemi nándorfehérvári ütközetét? És egy -
ál ta lán, van-e más esélyünk?

E gon do la ta i mat az a meg fi gye lés ösz tön zött pa pír ra vet ni,
mely sze rint ki ter jedt le ve le zé sem és pub li cisz ti kai mun kám vá -
lasz le ve lei és vá lasz re ak ci ói kö zött ren ge teg olyan ért he tet le nül
fe lü le tes üze ne tet kap tam okos em be rek tõl, mint pél dá ul: ne légy
olyan pesszi mis ta; túl sö té ten látsz; majd csak lesz va la hogy; csa -
ka zér tis bíz zunk; ez már nem me het so ká ig így; stb. A le gel fo gad -
ha tób bak azok vol tak, ame lyek (ve lem együtt) az is te ni be avat ko -
zást re mél ték. Ezek bõl is el ma radt azon ban a népi empíria azon
eleme, mely szerint: segíts magadon, az Isten is megsegít!

Ná lunk sok kal oko sabb em be rek fi gyel mez te tik ma az em be ri -
sé get és a ma gyar sá got is, hogy át lép tük a Ru bi kont. Át len dül -
tünk a csú cson és lej tõ re ke rül tünk. El mu lasz tot tuk az op ti má lis
pillanatot a megálljra.

Az elsõ lé pés a meg ké sett me ne kü lés kí sér le te irá nyá ba az
egyes egyé nek – s fõ leg a tö me gek irá nyí tá sá nak fe le lõs sé gét még 
hor do zó ér tel mi sé gi ek – ön tu dat ra éb re dé se kel le ne le gyen. Ezt
kö ve ti ter mé sze te sen a cse lek vés le he tõ sé gé nek meg szer zé se irá -
nyá ba tett má so dik. Ez pe dig egy meg fe le lõ po li ti kai elit ki iz za dá -
sa ma gunk ból. Ebben a világban élünk, ezt az eszközt vagyunk
kénytelenek használni.

Ez len ne élet ké pes sé günk utol só, de min dent el dön te ni ké pes
bi zo nyí té ka.

2009. ja nu ár 05.

2009. március
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Pus kás György fo tó ja
„Gol go tai stá ci ók” címû so ro za tá ból



Nyílt le vél a Ma gyar Rá di ó hoz*
Az aláb bi ak ban foly tat juk, ill. be fe jez zük az elõ zõ
lap szá munk ban kö zölt do ku men tum hoz csat la ko zók
le ve le i nek köz lé sét. 

To váb bi csat la ko zá sok a Nyílt le vél hez
(a be ér ke zés sor rend jé ben)

Csat la ko zom. Ilye ne ket le het hal la ni: “szí ház, töl le, rol la, pal la -
ment,” sõt egy szer a köz szol gá la ti “sza vak ere jén” a kö vet ke zõt
hal lot tam: a ri por ter el mond egy visszás hely ze tet, s ezt kö ve tõ en
így kom men tál ja sa ját ma gát: “jó, mi?”.

 Men rath Gert rúd

v

Alu lí rott Czapp Já nos dom bó vá ri la kos csat la ko zom a Ma gyar
Rá dió el le he tet le ní té se el len til ta ko zók tá bo rá hoz.
(„és ma ra dok ezen túl, míg csak élek
tö ret len hit tel em ber és ma gyar.”)

v

A kör le vél tar tal má val tö ké le te sen egyet ér tek és csat la ko zom a 
TIL TA KO ZÁS-hoz. 

Ke re kes And rás Búcs ról (Fel vi dék).

v

Mi, füg get len ma gyar Ci vi lek ha tá ro zot tan til ta ko zunk a ha zai
“ma gyar” mé dia, ezen be lül az MR1,2 stb. rá dió szán dé kos nyelv -
rom bo lá sa, az elõny te len szer ke zet vál tá sok mû sor vál tá sok, a bul -
vá ro sí tás,  a mi nõ sé gi mû so rok, a kri ti kus han gok és hí rek tu da tos
ki sze lek tá lá sa,  Kon dor Ka ta lin volt rá dió el nök kény szer nyug dí -
ja zá sa, és más ér té kes mun ka tár sak kö rön kí vül re re kesz té se el -
len! 

A Ma gyar Rá dió ma már sem nem ma gyar, sem nem köz szol -
gá la ti, el te kint ve né hány mu ta tó ba meg ha gyott mûsortól.

Szín vo na la oly ala csony ra süllyedt, hogy szé gyent hoz az or -
szág ra, és kü lö nö sen ránk, füg get len nem ze ti ér zel mû Ci vi lek re,
akik mind ezt már rég óta tûr he tet len nek tart juk, ezért emeljük fel
hangunkat!

A je len til ta ko zást MIND EGYI KÜNK EGYEN KÉNT fog ja
meg kül de ni a kez de mé nye zõ Er dé lyi Kö rök Or szá gos Szö vet sé -
ge ré szé re az zal a ké rés sel, hogy to váb bít sa azo kat a bírált média
vezetõinek.

Ci vil Há ló zat (Civ.Ha)
Csat la ko zom: Ka to na Imre

v

Én is csat la ko zom: Ka to na Fe renc, ny. cím ze tes fõ ta ná csos (nem
ro ko na, csak név ro ko na Im ré nek. Szen ta, Zrí nyi u. 24. H - 8849

v

Csat la ko zom: Jó kai La jos, Fel vi dék

v

Tel jes szí vem mel egyet ér tek nyílt le ve lük kel és csat la ko zom
Önök höz. 

Dr. Ki rály Lí via- Bu da pest

v

…köz zé tett nyílt le ve lük alá í ró i hoz csat la ko zom. …A mi nap föl -
hív tam a Ma gyar Rá di ót és meg kér dez tem, va jon ki nek a fü lét

bánt ja a Ma gyar Rá dió el ne ve zés. Ter mé sze te sen vá laszt nem
kap tam, mert üze net rög zí tõ re tud tam csak el mon da ni kér dé se met. 
Sej tet tem, hogy így lesz, de azért tud ja nak róla, hogy bánt ja a fü -
lün ket az „eme regy,” stb. …

Bic zó Er zsé bet, Má rok

v

Er dé lyi Kö rök Or szá gos Szö vet sé ge 
Dr. Kö ves dy Pál el nök úr ré szé re

Tisz telt El nök Úr!

A Si ó fo ki Pol gá ri Sza lon alu lí rott tag ja i ként csat la ko zunk a Ma -
gyar Rá dió ar cu la ta el len til ta ko zó le ve lük höz.
Mi is azon há bor gunk, hogy a ma gyar or szá gi írott és hang zó saj tó
mun ká sai mi lyen mér ték ben rom bol ják, irt ják a ma gyar nyel vet, a 
ma gyar ha gyo má nyo kat. El ké pesz tõ cin kos ság nak tart juk azt,
hogy a M agyar Tu do má nyos Aka dé mia tag jai, az egye te mek ok -
ta tói, sõt az erre hi va tott ál la mi-ön kor mány za ti szer vek köz tiszt -
vi se lõi sem in téz mé nye sen, sem egyé ni leg nem fog lal koz nak az
or szá got el ön tõ sze mét tel, a nyelv vé dõ tör vény el le né re nyíl tan
ter jesz tett an gol és más ide gen nyel vû ke res ke del mi rek lá mok kal, 
s még a ma gyar ÁBC-t is meg akar ják szün tet ni a dzsí pí dis, écs bi -
jós, ösa nos, an gol kó ros nyel ve ze tük kel és ha za fi at lan sá guk kal. 

Szí vé lyes üd vöz let tel

Si ó fo kon, 2008. de cem ber 21-én  
(kö vet ke zik 20 alá írás)

v

…Szí ve sen csat la ko zom a Nyílt le vél alá í ró i hoz. Mos ta ná ig azt
hit tem, hogy egye dül csak en gem za var, hogy csak én há bor gok
az „Eme regy a sza vak ere je” hal la tán, az át ren de zett mû sor po li ti -
kán. A Kos suth Rá dió ré geb ben ott ho nunk ban éb re dés tõl le fek -
vé sig szólt, de ma már vagy a csen det, vagy a Ka to li kus Rá di ót
hall gat juk, amely nem fe je zi be mû so rát a kö zép hul lá mon este
10.30-kor. 

Sok min den bosszant, de kü lö nö sen az, hogy már nem be szé -
lünk he lye sen, szé pen ma gya rul. Már több ször ír tam a Rá di ó nak,
a TV-nek a kö vet ke zõk mi att: Mi ért eme lik a sza vak és a mon dat
vé gén a hang súlyt? Mi ért hasz nál ják a „ti nik” 1-2 szó ta gos stí lu -
sát? Mi az, hogy: va csi, nyü zsi, bo csi, PE CSA, vagy tök jó, tök -
mind egy, stb. A trá gár sza vak szó ban, írás ban, min den mennyi -
ség ben min den ki szá já ból – el szo mo rí tó. Spi ró György egyik
szín da rab já ban, rá di ó ban – min den má so dik szó b—meg! Hát
hova ju tot tunk? 

Tisz táz ni kéne, hogy a mé dia nem mé di um és a mé di á nak a
töb bes szá ma nem mé di u mok. Nem vi lá gos az is ko lá zot tak kö ré -
ben sem, hogy a szer zünk és oko zunk igé ket mi lyen fõ ne vek hez
kap csol juk, mert nem örö met oko zunk, ha nem szer zünk va la ki -
nek, de kárt, bajt stb. oko zunk. Nem tud juk az „aki” „ami, amely”
vo nat ko zó név má so kat hasz nál ni: egy olyan cso port, aki, az a ge -
ne rá ció, aki, van olyan bank, aki, a te her au tók, akik, az em ber,
amely, stb. A szo mo rú az, hogy nem Já nos bá csi hasz nál ja így, ha -
nem, új ság írók, po li ti ku sok, ri por te rek, is ko lá zott em be rek…

Nem fo ga dom el a sok la tin ere de tû szó hasz ná la tát sem. Mi itt
Ro má ni á ban-Er dély ben nem cso dál ko zunk, hogy lép ten-nyo mon 
eze ket hall juk ro má nul, mert ez egy la tin ere de tû nyelv. Na de mi
ma gya rok mi ért? Nincs meg fe le lõ ma gyar sza vunk az in vi tál, de -
monst rál, re a li zál, szank ció, kal ku lál, kom mu ni kál, szi tu á ció, stb. 
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* Ki egé szí tés a Nyílt le vél hez (ami saj ná la tos mó don az elõ zõ lap szá munk ban kö zölt do ku men tum ból ki ma radt): Az „Eme regy” Kos suth Rá dió este tíz óra után be fe -
je zi adá sát a ha tá ra in kon túl egye dül fog ha tó kö zép hul lá mon, ez zel is hoz zá já rul va a le sza kí tot tak ki re kesz té sé hez. Ezt ne ve zik ma Ma gyar or szá gon köz szol gá -
la ti ság nak, így szol gál ják az össz ma gyar kö zös sé get.



he lyett? Újab ban a ha da ró be széd mi att nem hasz nál ják a rö vid és
hosszú ma gán-és más sal hang zó kat. Ilye ne ket hal lot tam: „ezel já -
ru lunk hozá, a ha lot tak alap ján, hi re ket mon dunk. Hogy le het va -
la ki dip lo más mû sor ve ze tõ, ha ilyen ele mi dol gok kal nincs tisz tá -
ban?... De úgy lát szik, min dent tu dunk a szép, he lyes ma gyar be -
széd rõl, azért szün tet tek meg min den fé le nyelv mû ve lõ mûsort,
olyat pl., amit Péchy Blanka 31 évvel ez e lõtt alapított. (A szerk.
megjegyzése: ami maradt, az a külhoni magyarok elõl elzárva, a
honiak elõl jól elrejtve, az éjjeli mû sor ban hallható. Pedig szép és
értékes.) Bocsánat a kifakadásomért. 

Ki vá ló, ne mes mun ká juk hoz ki tar tást, egész sé get kí vá nok, üd -
vöz let tel

Med gyes, 2009. ja nu ár 7. 
Kiss Zsu zsan na, ny. ta ní tó nõ.

(A szerk. kü lön kö szö ne tet mond mind nyá junk „ta ní tó né ni jé nek”
fen ti so ra i ért. Igen, a sza vak nak ere je van, kü lö nö sen a rossz sza -
vak nak, me lyek ter jesz té sé ben, mint azt ta pasz tal juk, a Ma gyar
Rá dió is részt vesz.)

v

Tisz telt el nök úr!

Nyílt le ve lü ket úgy te kint jük, mint szik rát a rob ba ná sig fe szült
lég kör ben. Kö szön jük a sza va kat, me lyek annyi ma gyar lé lek bõl
se gí tet tek fel tör ni a csüg ge dést, ke se rû sé get. Szív vel-lé lek kel
csat la ko zunk nyílt le ve lük höz, az ab ban meg fo gal ma zott tar ta -
lom hoz. Fel hí vás ra bõ ví te nénk le ve lü ket és in téz nénk a vi lág ma -
gyar sá gá hoz, akik tud nak még Kos suth szel le mé ben érez ni, akik -
nek a ne héz idõk ben is a Kos suth dal lam re ményt táp lált, hogy
lesz még ma gyar sza bad ság szá munk ra! S most azt a kis re ményt
is, - ami kor nap ja ink ban is csak ál mo do zunk róla - Such és ban dá -
ja össze tör te, mint ahogy meg annyi ma gyar in téz mény ben a
Such-ok ve rik szét mind azt, ami nek ma gyar jel le ge, ér té ke van. 

A vi lág ma gyar ja it kér jük, til ta koz za nak a nem zet tip rás el len.
Emel jék hang ju kat az égig, mert ha e föl dön nem ta lál vissz hang -
ra, va la ki meg hall ja oda fent. Til ta ko zá sunk je gyé ben zár juk el a
rá di ón kat mind ad dig, amíg nem szó lal meg új ból a Kos suth szig -
nál, amíg nem kap ja vissza ere de ti hang ne mét, mû so rát, amíg
nem szó lal meg új ból Kon dor Ka ta lin a Kos suth-adó hul lá ma in,
amíg nem hall juk új ból Tõ kés Lász ló va sár na pi imá ját, Lo vas Ist -
ván or szág szennyet mosó sza va it.

Ma gyar test vé rek, amint Jé zus Krisz tust a haj da ni idõ ben, ma
né pün ket fe szí tik, és mi gyám olt ala nul néz zük és hall juk nyö gé -
sét a ke reszt alatt. Va jon van ben nünk nem zet tu dat, bá tor ság,
vagy csak ama bir ka kö zöm bös ség, amely csak aláz kod ni tud?

Tud juk, hogy a „her nyók” kö rül bur kol ták ma gu kat tör vé nyek -
kel és csak vad sze mük pis lo gá sa lát szik ki be lõ le, al jas mód sze -
rek kel ve rik szét az or szá got, nem ze tün ket. Szo rít ják be lénk a
szót ocs mány vá das ko dás sal. Tud juk, hogy a rab lók min den jog -
erõnk tõl meg fosz tot tak, és ma rad csak Dá vid pa rittyá ja meg a fe -
le lõs ség ér zés nem ze tün kért. De a fe le lõs ség nem szû kül het tör vé -
nyek közé, ami kor a ve sze de lem na gyobb, mint a haj da ni ta tár já -
rás.

Vagy ma ra dunk „tar ka” ma gyar nak, meg tûr ve és ki szo rít va a
sa ját ha zánk ban, vagy „mind nyá junk nak el kell men ni”. Vá -
lassza tok !

Ked ves ma gyar test vé rek, pi ci ke tü zek a nagy vi lág ban, vir -
rassza tok még tü re lem mel, és ne en ged jük össze tör ni lel künk ben
Kos suth dal la mát!

Is ten se gít sé gé vel
Dé nes Ele mér, Dés

E so rok szel le mé ben, a Kos suth-adó el tor zí tott, tar tal má ban meg -
alá zott mû so ra el len til ta ko zik Ke re kes Lász ló MPP el nök és a
dési ma gyar ság.

A hoz zá szó lá sok so rát itt le zár tuk. Be fe je zés ként mel lé kel jük Bo -
ros Zol tánnak, a köz is mert er dé lyi rá di ós sze mé lyi ség nek szer -
kesz tõ sé günk nek kül dött aláb bi le ve lét. 
A szer kesz tõ ség szí ves fi gyel mé be aján lom 2008. ja nu ár 21-i
blog be jegy zé se met, amit an nak ide jén el küld tem min den fon to -
sabb ma gyar na pi lap nak. Er dé lyi la pok kö zöl ték, ma gyar or szá gi
vissza jel zé sem nincs.2008. ja nu ár 21.

Tisz telt EME REDJ, EMER KET TÕ, EMER HÁ -
ROM  Név adó Gré mi u ma!
Én eze ket az új el ne ve zé se ket az Önök hang zó mé di u má ból hal -
lot tam, ma sem egé szen ér tem, hogy mi tör tént a nagy vár adi gye -
rek ko rom óta ked venc, ked ves hang zó mé di u mom mal. 

Az Önök in téz mé nyé nek van egy neve: Ma gyar Rá dió, ami nek 
az in téz mé nyi for má ja több ször is vál to zott: ko ráb ban RT. volt,
újab ban ZRT, de tud tom mal a neve nem.

Kons ta tá lom, hogy a Ma gyar Rá dió mû köd te tõi a sa ját in téz -
mé nyük ne vét ki tilt ot ták a be mon dó ik szö ve gé bõl. Ki zá ró lag a
pos ta cím em lí té sé nél mond hat ják, hogy „Ma gyar Rá dió stb.”.
Egyéb ként a neve „EMER”.  „Az emer már vány ter me”, „az emer
szim fo ni kus ze ne ka ra”!. Ki nek a mije? A Bar tók Rá dió: „emer há -
rom”, a Kos suth eme regy (vagy eme redj?) hang zó mé di á ban az
írás nem lát szik, és az „eme regy” vagy „emereggy” pont olyan
értelmetlen, mint az „emeredj”.

De elem ez zük csak, mi nek is le het a rö vi dí té se az „eme regy
Kos suth rá dió”? Az „MR” le het Ma u ri tá nia, Math Re vi ew, Mas -
chi nen fab rik Re in ha u sen, Mar gin al Re ve ni ew, Mis ter … vagy
Ment al Re tar da ti on stb. De hát va ló szí nû leg az akar len ni, hogy
„ma gyar rá dió egy kos suth rá dió”. Van en nek így ér tel me? Maga
min dent két szer mond? – je gyez né meg Ka rint hy. Per sze, le het,
hogy mégis inkább azt jelenti, hogy „miszter 1 kosut radio”.

Az egész ér tel mez he tet len és íz lés te len, in do ko lat la nul és szol -
ga i an utá noz za az ame ri kai ke res ke del mi rá di ó kat, ame lyek neve
be tû- és szám kom bi ná ci ó ból áll, pl. „Da böl jú ká e lem tú forth rí”,
azaz WKLM243.

Még a ha zai ke res ke del mi adók sem úgy je lent kez nek (egye lõ -
re), hogy „KÁEL”, „IER”, „ESEL”, ha nem Klub Rá dió, Info Rá -
dió, Slá ger Rá dió. (Igaz, ki vé tel is van: a Bu da pest Rá dió már
csak a „nyolc van nyolc pont egy” fan tá zia dús név re hall gat). Te hát
a jövõben minden lehetséges. 

Ja va so lom is, hogy a volt Ma gyar Rá dió név adó gré mi u ma
fon tol ja meg: nem kel le ne-e to vább fej lesz te ni a név vál toz ta tá si
újí tást ugya nab ban az irányban? Javaslatom:

a Kos suth Rá dió le gyen „EME REGY KÁ ER”, a mû so ra vesz -
tett „na gyon zene” Pe tõ fi: „EMER KET TÕ PÉ ER”, a Bar tók Rá -
dió pe dig „EMER HÁ ROM BÉ ER”. Hogy az ér ték sem le ges is ko -
lák ban ne kell jen ma gya ráz ni a gye re kek nek, hogy ki volt
Kossuth, Petõfi meg Bartók.

A ja vas la to mat a sza ba dal mi hi va tal nál bej egyez tet tem, és
amennyi ben Önök va ló ban fel hasz nál ják, jog dí jat fo gok igé nyel -
ni min den egyes be mon dá sért.

B. Z. rá dió hall ga tó

Az elõ zõ és je len lap szá munk ban kö zölt tel jes anya -
got el küld tük a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal ba, va la -
mint a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia tit kár sá gá ra
és ter mé sze te sen a Ma gyar Rá di ó nak. Lap zár tá ig a
Köz tár sa sá gi El nö ki hi va tal Stra té gi ai és Kom mu ni -
ká ci ós Fõ osz tá lyá tól ér ke zett vá lasz, mely ben a kö -
vet ke zõk rõl tá jé koz tat nak: az El nök Ú r – se gí tõ szán -
dé ka el le né re – ha tás kör hi á nyá ban saj nos nem tud
ügyünk ben el jár ni, min da zo nál tal a té má hoz kap cso -
ló dó mun ká ja so rán fi gye lem mel lesz ész re vé te le ink -
re.
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Fer de szem mel az au to nó mi á ról
Mi u tán a bu ka res ti Ro ma nia Li be ra köz vé le mény ku ta tást szer ve -
zett a szé kely föl di au to nó mia ügyé ben és en nek le he tõ sé ge szé les
kör ben el ter jedt a vi lág há lón, az EKOSZ el nö ke is to váb bí tot ta
ezt a tag szer ve ze tek nek. Bi zo nyos Szid ónia fe dõ ne vû is me ret len
egyén a szi di666@ya hoo.com e-ma il cím rõl (no men est omen?) a
kö vet ke zõ ész re vé telt tet te köz zé (be tû hí ven, a sza lon kép te len ki fe -
je zé se ket meg tart va). 

Ba rá ta im, gon dol koz zunk! Kell-e ne künk ez a Nagy Szé kely
au to nó mia? Ve gyük sor ra: ha lesz au to nó mia, kik szív nak? A szé -
ke lyek két szer is: nem sír hat az ar cuk sem Ma gyar or szág nak,
hogy „mi el ma ra dott, sze gény sze ren csét len szór vány-ma gya rok
va gyunk” - mert sa ját au to nóm te rü le tük van, ha nem is or szá guk.
Nem sír hat nak a ro má nok nak se, hogy „ad ja tok” - mert sa ját au to -
nóm köz igaz ga tá suk van. Sõt, to vább me gyek: a Nagy Ma gyar Ál -
lam tel je sen meg von ja a tá mo ga tá sát a csík sze re dai, ko lozs vá ri,
bras sói, stb. egye te mek tõl és egye te mis ták tól. És sem a Sa pi en tia, 
sem a ro mán ál la mi egye te mek re járó egye te mis ták nem ön el lá tó -
ak...A vár adi ak, ara di ak, szat má ri ak, te mes vá ri ak meg int csak
két szer szív nak: ha meg lesz az au to nó mia, a ro mán ál lam nyu god -
tan mond hat ja, hogy „mi nek nek tek MÉG ma gyar is ko la a ro má -
nok pén zé bõl? Men je tek az Au to nóm Szé kely Nem zet ál lam ba ta -
nul ni...” És a do log má sik ve tü le te: ne fe led jük a gaz da sá gi mu ta -
tó kat. Szé kely föld egy ki csit sem ön el lá tó...Nem tud me zõ gaz da -
sá got foly tat ni, nem haj lan dó na gyobb mennyi ség ben ál lat tar tás ra 
(és alig vol na hol le gel tes sék), és ab ból a pár fe nyõ bõl nem ké pes
meg él ni sem tûzifa eladásával, sem Karácsonyozással...Onnantól
fogva tehát a még relatíve jól álló Szatmár, Bihar, Kolozs, Arad és 
Temes megyéknek elemi joguk eltartani a székely pereputtyot...

És tér jünk rá Ma gyar or szág ma gyar ja i ra: ti hol szop tok... Tá -
mo gat(ná)tok egy olyan csür he (de ne vez zük õket a meg tisz te lõ
„hor da” ki fe je zés sel) szán dé kát, sõt - mi több – „ala nyi jo gunk
van hoz zá” kö ve te lé se it, akik, ugye bár, fel vál lal tan és nagy hang -
gal (fél tég lá val mel let ver ve) nem ma gya rok, ha ér de kük ezt nem
kí ván ja meg. To vább me gyek a „szé kely szar ta a ma gyart” mon dat 
felé: igen. LE szar ta a ma gya ro kat, ami kor - úgy mond ha tár vé dõ -
ként - be en ged te Mi hai Vi te a zu se re ge it, mert Má ria Te ré zia meg
mer te von ni a Nagy Szé ke lyek tõl va la mi piti kis elõ jo gu kat. Sõt,
mi több: Mi hai Vi te a zu se re ge i nek egy ré sze ele ve a szé ke lyek bõl
állt össze...Ez zel de fac to pre ce denst te rem tet tek a ké sõb bi ro -
mán ság nak arra, hogy vissza kö ve tel jék Er délyt tör té nel mi ala po -
kon. És ak kor ne kap juk-e fel a vi zet már at tól is, ami kor Szö ré -

nyi-Bro dy „Ist ván a ki rály”-át vo nít ják lép ten-nyo mon tele
tüdõbõl...Hiszen ha nem magyarok, akkor semmi közük ehhez a
rockoperához, sem annak bármely eleméhez, sem semelyik
szereplõjéhez...

Szó val, még min dig fenn tart já tok, ked ves Test vé re im az Úr -
ban, hogy oly tá mo gat ni való akár Szé kely föld au to nó mi á ja, akár
egy ilyen in ter ne tes alá írás-gyûj tés? Ten ger-mély tisz te let tel: 666
Szid ónia.

A lát szó lag ész ér vek kel, de két ség te le nül ha mis szív vel meg írt
szössze net ter mé sze te sen nem ér de mel ne fi gyel met, ha egy ki vá ló
sze mé lyi ség fe let tébb ud va ri as formában nem re a gált vol na rá.
Az ál ta la meg fo gal ma zot tak is mer te té se in do kol ja ezen össze ál lí -
tás köz lé sét, va la mint az a tény, hogy va ló ban so kak ban fel me rül
az értetlenkedõ kér dés: mire is jó a ha tá ron túli ma gyar au to nó -
mia?

A 666-os Szid óni á nak
Ked ves Szid ónia!
Nem sze re tem ugyan a név te len le ve le ket - a „666”-ot még sem te -
kint he tem ve ze ték ne vé nek –, de Ma gá nak ki vé te le sen vá la szo -
lok. Ugyan is olyan kér dés be szólt be le – sze rin tem mél tat lan mó -
don -, mely sok kal na gyobb ko moly sá got és sok kal több is me re tet 
kö ve tel, mint amennyit le ve lé ben ta nú sí tott. At tól tar tok azon ban, 
hogy ez a gon dol ko dás mód szé les kör ben ter jed, ezért ér zem
szük sé gét né hány meg jegy zés nek. 

1. Ha fi gyel me sen ol vas ta (vol na) a Ro mâ nia Li be rã köz vé le -
mény-ku ta tó fel hí vá sát, meg ért het te (vol na), hogy a kér dés nem
az volt: kap jon-e a Szé kely föld au to nó mi át, ha nem az, hogy jo -
gos-e a Ro má ni á ban élõ szé kely ség au to nó mia-tö rek vé se. Az Eu -
ró pai Unió több or szá gá nak pél dá ja nyo mán erre csak is igen nel
le het fe lel ni. Au to nó mi á val ren del kez nek a dél-ti ro li né me tek
Olasz or szág ban, a basz kok és a ka ta lá nok Spa nyol or szág ban, de
fel hoz hat juk a finn or szá gi svéd ki sebb ség jog ál lá sá nak pél dá ját,
vagy Bel gi u mét, ahol a val lon és a fla mand kö zös ség egya ránt
„nem zet al ko tó” té nye zõ ként él együtt. De az au to nó mia
nem(csak) ki sebb sé gi kér dés Eu ró pá ban. Né met or szág is, Auszt -
ria is szö vet sé gi állam, amelyen belül az államszövetség tagjai
(országok, illetve tartományok) messzemenõ önrendelkezéssel
bírnak. 

E kö ve te lés jog sze rû sé gét egye dül a ro mán al kot mány azon ki -
té te le alap ján von ják két ség be, mely sze rint „Ro má nia egy sé ges

KÁ NYÁ DI SÁN DOR:

CSÁN GÓ SI RA TÓ
Apok rif: 
mi ért kel lett meg hal nod
én édes gyer me kem
mi ért ad tad ma gad kín ha lál ra
olyan fi a ta lon
én édes Jé zu som
mi ért kel lett a ke resz ten ki szen ved ned
mi ért kel lett drá ga vé red nek ki omol nia
én szü vem gyö ke re mi ért
ha még a bûn nek a nagy ját se tud ta
el mos ni a te ki om ló drá ga vé red
ha a vé tek leg ki sebb mag já ból is azó ta
te re bé lyes fa nö ve ke dett

sza po rod nak a ke resz tek er dõi
nem szûn nek a kí noz ta tá sok
ér de mes volt-e édes jé zu som
a vi lág vét ke i ért vált sá gul
ma ga dat oda ad nod
szép fi a tal éle ted föl ál doz nod
hit ted vol na-e hogy csak ös vényt versz
csak utat ta po sol ne künk a Gol go tá ra
ér de mes volt-e a te szép fi a tal éle ted nél
több re tar ta nod a pél da mu ta tást
           ér de mes-e
jaj gyer me kem még se kel lett vol na
annyi nyo mo rú sá got a fe jed re gyûj te ned

nem kel lett vol na
min den egy em ber min den egy vét két
min den nyo mo rú sá gát
ma gad ra ven ned
hogy még a ma gam val ho zott vét ke met is
ma gad ra vedd
nem kel lett vol na nem
de ha nem vet ted vol na ma gad ra
ha nem vagy a szen ve dés ben pél da
mi ér tel me lett vol na
az én ki csid éle tem nek
mi ér tel me jaj    
                    Lész ped-Ko lozs vár, 1987
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nem zet ál lam”. Erre hi vat koz va mi nõ sí tet te al kot mány-el le nes nek 
a szé kely au to nó mia-kö ve te lést a ro mán ál lam fõ is Bu da pes ten
jár ta kor. Ez az al kot mány-ér tel me zés azon ban me rev és egy ol da -
lú. Egy te rü le ti au to nó mia nem szün te ti meg az il le tõ or szág
„nem zet ál lam” vol tát (ha ezt a ter mi nust egyál ta lán hasz nál hat juk 
még ere de ti ér tel mé ben a mai eu ró pai vi szo nyok kö zött), hi szen a
„leg au to nó mabb” te rü le tek la kói sem men te sül nek azon ál lam -
pol gá ri kö te le zett sé gek alól, me lye ket a töb bi ek tel je sí te nek;
ugyan azok a tör vé nyek vo nat koz nak rá juk is, stb. S ami – ro mán
szem pont ból – a leg fon to sabb: az au to nó mia nem csor bít ja az or -
szág te rü le ti ép sé gét. Az au to nó mia nem sze pa ra tiz mus; nem hoz
lét re „ál la mot az ál lam ban”. Eb bõl is ki de rül, hogy a ro mán al kot -
mány idé zett ki té te le – mely nem va lós
hely ze tet tük röz, hi szen Ro má nia
lakosságának legalább 15%-a nem a
román etnikumhoz tar to zik – el sõ sor ban a 
székelységéhez hasonló kisebbségi tö rek -
vé sek elhárítását szolgálja, ezen kívül más 
értelme nincsen. 

2. Nincs ér tel me – a szé ke lyek diszk re -
di tá lá sa cél já ból – a tör té ne lem re hi vat -
koz ni. A tör té nel met is mer ni kell; tud ni
pél dá ul, hogy Vi téz Mi hály és Má ria Te ré -
zia ural ko dá sa kö zött kb. 140 év van, azt
az ese ményt pe dig, amely re Maga ho má -
lyo san cé loz (a szé kely ha tár õr-ez re dek
fel ál lí tá sát és az en nek kö vet kez mé nye -
ként le zaj ló si cu li ci di u mot, a „Ma dé fal vi
ve sze del met”), több, mint 160 év vá laszt -
ja el Vitéz Mihály fe je de lem sé gé tõl. 

De ez a leg ki sebb hi bá ja. A szé ke lyek
év szá za do kon át va ló ban meg kü lön böz -
tet ték ma gu kat a ma gya rok tól, azon egy -
sze rû ok nál fog va, hogy a kö zép ko ri ren -
di sé gen be lül a ka to nás ko dó szé ke lyek
jog ál lá sa lé nye ge sen kü lön bö zött a ki rá lyi 
vár me gyék ma gyar ne mes sé gé nek ki vált -
sá ga i tól; mond hat juk, hogy õk ak kor is
„au to nó mi á ban” él tek. De so ha sem ta gad -
ták nyel vi és mû velt ség be li össze tar to zá su kat a ma gyar ság gal, a
XVI II. szá zad vé gé tõl pe dig, a nem zet esz me meg erõ sö dé sé nek és 
el ter je dé sé nek ko rá tól vál lal ták ma gyar iden ti tá su kat. Szé kely sé -
gük ezt leg fel jebb szí ne zi, ahogy a ma gyar or szá gi kis- és
nagy-kú nok, a já szok is úgy ma gya rok, hogy köz ben büsz kék tör -
té nel mi ere de tû re gi o ná lis iden ti tá suk ra is. A Tri a non utá ni ki -
sebb sé gi hely zet ben is ma gyar nak val lot ták ma gu kat, erre bi -
zony ság valamennyi romániai népszámlálás, va la mint az, hogy a

Székelyföld mindig is a magyar politikai pártok megbízható sza -
va zó bá zi sa volt. 

3. En nek azon ban nincs je len tõ sé ge. Ha a szé kely ség hol nap tól 
egy em ber ként ki je len te né, hogy õk va ló já ban nem ma gya rok, ha -
nem kü lön et ni ku mot ké pez nek a vi lág né pe i nek tér ké pén, au to -
nó mia-igé nyü ket ak kor sem le het ne két ség be von ni. Nem azért
jár(hat) ne kik az au to nó mia, mert ma gya rok, ha nem azért, mert
egy sé ges tömb ben élõ nyel vi és kul tu rá lis kö zös sé get al kot nak,
év szá za dok so rán ki ala kult gaz da sá gi jel leg ze tes sé gek kap csol -
ják õket össze, kö zös tör té nel mük van (mely nek lé nye ges ele me
az 1868-ig lé te zõ ön kor mány za ti sá guk), lét re hoz ták a ma guk vá -
ro si ci vi li zá ci ó ját stb. Ha tö rö kök len né nek vagy né me tek, oro -

szok vagy ta tá rok, ak kor is igé nyel het nék
ma guk szá má ra az au to nó mi át, és ezt a jo -
gu kat min den ép er köl csi ér zé kû em ber -
nek el kell is mer nie. Nem azt kell mér le -
gel nünk, hogy „jó-e ez ne künk, ma gya -
rok nak”, hanem azt, hogy joguk van-e
hozzá. S azon se törjük a fejünket, hogy
nekik jó lesz-e; ez ugyanis rajtuk múlik,
és az õ dolguk. 

4. Azok a fé lel mek ugyan is, hogy a
szé kely au to nó mia le he tõ sé get (vagy in -
kább ürü gyet) szol gál tat na az Er dély más
vi dé ke in élõ ma gya rok jog fosz tá sá ra,
egyál ta lán nem in do kol tak. Egy - meg kö -
ze lí tõ en – jog ál lam ban (már pe dig a mai
Eu ró pá ban egyet len or szág sem le het
más) nem csak az ál lam pol gá rok nak van -
nak egy for ma kö te le zett sé ge ik az ál lam -
mal szem ben, ha nem az ál lam nak is pol -
gá ra i val szem ben. Ha a köz ok ta tás költ sé -
ge it az ál lam kassza áll ja, ak kor a tör vé -
nyes tá mo ga tást min den is ko lá nak meg
kell kap nia, füg get le nül at tól, hogy au to -
nóm te rü le ten mû kö dik-e vagy sem, és
füg get le nül at tól, hogy mi lyen nyel ven fo -
lyik ben ne az ok ta tás. Vo nat ko zik ez a
„kül sõ” tá mo ga tá sok ra is. A ma gyar kor -

mány nak is jobb és könnyebb, ha egy te rü le ti ön kor mány zat ré -
vén közvetlenül segíthet helyi mûvelõdési és gazdasági kez de mé -
nye ket, mint ha ezt a „kultúrdiplomácia” útvesztõiben kell
elérnie. 

De majd nem olyan hosszú le ve let ír tam, mint Mi kes Ke le men
tet te volt, aki nek ma gyar sá ga szin tén vi tat ha tat lan, bár há rom szé -
ki szé kely volt. Gon dol ja át még egyszer, amit leírt.

Üd vöz let tel               Láng Gusz táv

Or bán Vik tor: Ami jár egy ka ta lán nak…
A gaz da sá gi sza bad ság hi á nya si ker te -

len or szág gá tett ben nün ket. Ha Ma gyar or -
szág gaz da sá gi lag sza bad len ne, ak kor a
nem zet is a maga ura le het ne. Csak sza bad
em be rek tud nak építeni szabad nemzetet. 

Egy sza bad nem zet, na az, ké pes len ne
arra, hogy meg véd je a ha tá ron túli ma gya -
rok ér de ke it. Ma azért be szél nek ve lünk
fog hegy rõl, meg be szél nek hoz zánk ma gas 
ló ról, mert egy fe lõl a szom szé da ink né me -
lyi ke ma gas lóra ült, más fe lõl, mi pe dig
gya log szer rel va gyunk. Ha Ma gyar or szág
újra si ke res or szág len ne, di na mi kus or -
szág len ne, tett re kész or szág len ne, el szánt 

or szág be nyo má sát kel te né, ak kor fel tud -
na lép ni ered mé nye sen a határon túli
magyarok érdekében, de ma nem ilyen. 

Ki fá radt, ki ful ladt, meg bé nult ere jét, öt -
le te it vesz tett ve ze tõk ál tal irá nyí tott or -
szág Ma gyar or szág. Egy ilyen or szá got
nem tisz tel nek, egy ilyen or szá got nem be -
csül nek, egy ilyen or szág jo gos igé nye it se
nagyon veszik figyelembe. 

A mi re cep tünk meg le he tõ sen egy sze rû. 
A ha tá ron túli ma gya rok ér de ke is azt kí -
ván ja, hogy Ma gyar or szá gon mi nél ha ma -
rabb új irányt ve gye nek az ese mé nyek,
Ma gyar or szág tisz te let re mél tó or szág le -

gyen, olyan, amely kel lõ erõ vel tud fel lép -
ni a ha tá ron túli ma gya rok ér de ké ben, és
ér vényt sze rez an nak az eu ró pai igaz ság -
nak, hogy Eu ró pá ban csak egyet len mér cé -
vel le het mér ni. Ket tõs mér ce nincs. Ami
jár egy ka ta lán nak Spa nyol or szág ban,
vagy egy oszt rák nem ze ti sé gû em ber nek
Dél-Ti rol ban, te hát Olasz or szág te rü le tén,
azok a jo gok, az az au to nó mia jár egy Fel -
vi dé ken, vagy ép pen Erdélyben született
magyar embernek is. Ez a programunk, de
ezért harcolni és küzdeni kell. 

(MR Va sár na pi Új ság)

Pus kás György fo tó ja
„Gol go tai stá ci ók” címû so ro za tá ból



Átalvetõ

24 Fó rum EKOSZ–EMTE

Tá mo ga tá sok – a be ér ke zés sor rend jé ben
(az elõ fi ze tõi dí ja kat meg ha la dó be fi ze té se ket te kint jük tá mo ga tás nak)

1. Ger mán And rás Bu da pest 1.000 Ft
2. Ko vács Jó zsef Por csal ma 1.000 Ft
3. Dr. Opra B. Ist ván Mór 10.5000 Ft
4. Dr. Pal tán La jos Bu da pest 3.500 Ft
5. Dr. La ka tos Lász ló Bu da pest 1.500 Ft
6. Dr. Bog dán Mi hály Csá szár 1.000 Ft
7. Papp Lász ló Bu da pest  1.500 Ft
8. Dr. Vé kás Jú lia Né met kér  500 Ft
9. Dr. Gál Mi hály Bu da pest  500 Ft
10. Asz ta los Dé nes Szek szárd  3.500 Ft
11. Czeg lé dy Lász ló Bu da pest  3.500 Ft
12. Ta má sy Ká roly Bu da pest  8.500 Ft
13. Ba kos Gyu la Vér tes bog lár  500 Ft
14. Dr. Bart ha Sá mu el Bal.end réd 3.500 Ft
15. Bá nyai At ti la Za la szen ti ván 1.500 Ft
16. Csiz ma dia At ti la Szom bat hely 1.500 Ft
17.Csá szár Já nos Ör vé nyes 3.500 Ft
18. Gyé mánt Mi hály Mo sonm.óvár 1.500 Ft
19. Dr. Ele kes Jó zsef Deb re cen 10.000 Ft
20. Dr. Gönc zy Béla Nagy kö rös 3.500 Ft
21. Dr. Har math Fe renc Abony 3.500 Ft
22. Ke le men Mi hály né Kis kun la chá za 500 Ft
23. Dr. Nagy Jenõ Ka lo csa 500 Ft
24. Pin tye Ta más Gyõr 1.000 Ft
25. Spal ler Ár pád Gyál 500 Ft
26. Dr. Sze ke res Sán dor Mo nor 3.500 Ft
27. Dr. Szent ki rá lyi Ist ván Deb re cen 8.500 Ft
28. Dr. Ör dög Ist ván Kör nye 10.000 Ft
29. Sedl ma yr Ella Sop ron hor pács 3.500 Ft
30. Szücs Lász ló né Ba la ton lel le 500 Ft
31. Tu nyo gi Csa pó Gá bor Za la sza bar 6.000 Ft
32. Dr. Úry Elõd Sop ron 8.500 Ft
33. Schmidt Sán dor Bu da pest 1.000 Ft
34. Ger gely Er zsé bet Bu da pest 1.500 Ft
35. Dr. Fü löp Zol tán Si ó fok 1.000 Ft
36. Dr. Far kas Má ria F. Veszp rém 2.000 Ft
37. Dr. Déry Ka mil la Sop ron 2.000 Ft
38. Cser gõ Vil mos Paks 4.500 Ft
39. Bart ha Le ven te Szent gott hárd 1.500 Ft
40. Dr. An tal Lász ló Cse tény 1.500 Ft
41. Dr. And rá sofsz ky Bar na Mos dós 1.500 Ft
42. Dr. Pus kás La jos Bu da pest 3.500 Ft
43. Dr. Zol tán Mik lós Nagy kö rös 3.500 Ft
44. Dr. Pa ta ki Géza Sop ron 1.500 Ft
45. Pal kó Gi zel la Bé kés csa ba 500 Ft
46. Koncz Ilo na Gyõr 3.500 Ft
47. Dr. Ke vey Mik lós né Pécs 1.000 Ft
48. Dr. Kot sis La jos Csi tár 1.500 Ft
49. Ke me nes Ár min Tár nok 1.500 Ft
50. Dr. Kiss Kál mán Be rettyú uj fa lu 3.500 Ft
51. Ba lázs Jó zsef Gö döl lõ 500 Ft
52. Sán dor Fe renc Ke res tély 500 Ft
53. Dr. Me zei Lász ló Tol na 2.500 Ft
54. Dr. Ke le men Ág nes Szászh.bat ta 500 Ft
55. Bru már Mi hály Ka rancs ság 1.500 Ft
56. Gab da Ist ván Nyír egy há za 500 Ft
57. Dr. And rá sy Gyu la Új kí gyós 3.500 Ft
58. Vaj da Lász ló Va sal ja 3.500 Ft
59. Szûcs Ló ránd Gy. Si ó fok 500 Ft
60. Dr. Szi lá gyi And rás Bar nag 8.500 Ft
61. Dr. Szi lá gyi Gi zel la Far kas gye pü 3.500 Ft
62. Sze ge di Já cint E. Bé kés csa ba 500 Ft
63. Dr. Dra go mán Pál né Szom bat hely 500 Ft
64. Dr. Hor váth Zsolt Szé kesf.vár 3.500 Ft
65. Ho lá nyi Ju li an na Ber hi da 1.500 Ft
66. Dr. Ko vács Ibo lya Ör kény 3.500 Ft
67. Prof. Dr. Kind ler Jó zsef Du na ke szi 1.500 Ft
68. Hel mec zy Jó zsef Bu da ka lász 4.500 Ft
69. Gu lyás Imre Kecs ke mét 500 Ft
70. Dr. Ben csik Jó zsef Ceg léd 1.500 Ft
71. Ba lázs Imre Vác 1.500 Ft
72. Dr. Zá borsz ky Fe renc Ve csés 3.500 Ft
73. Tu nyo gi Ká roly Bu da pest 2.500 Ft
74. Bo do lyák Jó zsef Bu da pest 1.500 Ft
75. Per dy Zsu zsan na Bu da pest 1.000 Ft
76. Ju hos Kiss Já nos Bu da pest 1.000 Ft
77. Fi lipp Ist ván Bu da pest 3.500 Ft
78. Csi bi Er zsé bet Bu da pest 1.000 Ft
79. La dis lau Fi lipp Né me to. 2.000 Ft
80. Dr. Gönc zy Kor nél né Nagy kö rös 2.000 Ft
81. Dr. Bay Mik lós Bu da pest 1.500 Ft
82. Csu por De zsõ Ja kab szál lás 3.500 Ft
83. Ki rály Ká roly Me zõ ko vács há za 500 Ft
84. Dr. Mát hé B. La jos Ve res egy há za 3.500 Ft
85. Or bán Szil vesz ter Göd 4.500 Ft

86. Prof. Dr. Sza bó T. At ti la Ba la ton fü red 1.000 Ft
87- Mes ter La jos né Szek szárd 500 Ft
88. Fo ga ras sy La jos Szek szárd 1.500 Ft
89. Gru ber Gyu la Szek szárd 1.500 Ft
90. Kas tal And rás Vil lány 1.500 Ft
91. Ko vács An tal Csá tal ja 3.500 Ft
92. Mol nár Fe renc né Bu da pest 500 Ft
93. Pán cél Jó zsef Pécs 1.500 Ft
94. Dr. Bu da há zy György Mo sonm.óvár 8.500 Ft
95. Dr. Bá nyai An na má ria. Nyír bá tor 8.500 Ft
96. Trin ger Lász ló né Bu da pest 1.500 Ft 
97. Zsom bo ri Ilo na Pé cel 10.500 Ft
98. Dr. Zwa da And rás Bé késsz.and rás 1.000 Ft
99. Dr. Új la ky Il di kó Szed res  3.500 Ft
100. Prof. Dr. Ist ván fi Gyu la Szi get mo nos tor 3.500 Ft
101. Ho lá nyi Zol tán Za la e ger szeg 3.500 Ft
102. Dr. Gyur ko vits Kál mán Mos dós 3.500 Ft
103. Csu to ros Al bert Pécs 3.500 Ft
104. Or sós Ist ván Z. Bu da pest 4.500 Ft
105. Dr. Ki rály Jó zsef Kom ló 8.500 Ft
106. Prof. Dr. Kó sza Ida Po máz 500 Ft
107. Pal kó Lász ló Csong rád 500 Ft
108. Dr. Pé ter Sán dor Bé kés 500 Ft
109. Dr. Se bes tyén Gyu la Nagy vá zsony 3.500 Ft
110. Víg Il di kó Bu da pest 1.000 Ft
111. Dr. Könc zöl Kál mán né Bu da pest 500 Ft
112. Sza bó Gyu la Paks 500 Ft
113. Dr. Szö vérf fy Ká roly Jász be rény 3.500 Ft
114. Bic zó Er zsé bet Má rok 500 Ft
115. Fe rencz Do mo kos Né me to. 30 EU
116. Dr. Szûcs György Kecs ke mét 10.000 Ft
117. Dr. Lász ló Dé nes Székelyud var hely 100 RON
118. Kiss Kor nél Iván Bu da pest 500 Ft
119. Is me ret len fel adó* 3000 Ft
120. Dr. Ta más At ti la Kom ló 5.000 Ft
121. Boér Fe renc Ko lozs vár 5.000 Ft
122. Ke gyes A. Ist ván Pécs 3.500 Ft
123. Dr. Cey-Bert Ro bert Si ó fok 1.500 Ft
124. Dr. Biró Gá bor Szi get vár 3.500 Ft
125. Dr. Bál int Géza Tol na 3.500 Ft
126. Dr. Dóc zy Ka ta lin Bu da pest 2.000 Ft
127. Szûcs La jos Ko zár mis lény 1.500 Ft
128. Dr. Csi dey Má ria Bu da pest 500 Ft
129. Bedõ Ár pád Bu da pest 5.000 Ft
130. Dr. Mol nár Csa ba Szek szárd 1.500 Ft
131. Csep re gi Bé lá né Recsk 3.500 Ft
132. Dr. Szász Ár pád Sop ron 2.500 Ft
133. Bo zó né Ke gyes Réka  Pécs 500 Ft
134. Si nai At ti la Göd 500 Ft
135. Szol nay Ár pád Svájc 700 Ft
136. Ke re kes Gab ri el la Mo nor 1.500 Ft
137. Hor váth Ti va dar né Le ány fa lu 3.500 Ft
138. Bá nyai Ká roly Bu da pest 1.000 Ft
139. Dr. So may Ger gely Paks 500 Ft
140. Ke szegh Ti bor Szen tend re 3.500 Ft
141. Dr. Pálf fy Már ta Bu da pest 3.500 Ft
142. Dr. Kiss And rás Pócs me gyer 500 Ft
143. Dr. Ke i ser Lász ló Mát ra no vák 500 Ft
144. Lo sonc zi Zol tán Csong rád 500 Ft
145. Dr. Kab de bó And rás Ceg léd 1.500 Ft
146. Pong rác Jim my Gru ber USA 700 Ft
147. Jo seph Var ga USA 700 Ft
148. Prof. Dr. Pé terf fy Ár pád  Deb re cen 3.500 Ft
149. Dr. Ir mes Gel lért Szé kesf.vár 1,500 Ft
150. Dr. Fe rencz Do mo kos Né me to. 30 EU
151. Dr. Bic zó Er zsé bet Má rok 500 Ft
152. Dr. Szûcs György Kecs ke mét 10.000 Ft
153. Prof. Dr. Fa za kas Béla Marosvásárhely 20 RON
154. Dr. Or bán Csa ba Na gya tád 1.600 Ft
155. Prof. Dr. Lász ló Já nos Ma ros vá sár hely 30 RON
156. Prof. Dr. Cse dõ Ká roly Ma ros vá sár hely 50 RON

A fen ti lis ta ön ma gá ért be szél, mi nõ sí ti el sõ ként a nagy lel kû ado má nyo zó kat, má -
sod sor ban la pun kat, mely nek ér té ke lé se ilyen for mán is ki fe je zést nyer. In téz mé nyi
tá mo ga tás hí ján ezen ado má nyok, va la mint az SZJA 1%-s fel aján lá sai ké pe zik la -
punk anya gi alap ját, biz to sít ják tel jes po li ti kai füg get len sé gün ket, és ezek te szik
le he tõ vé azt is, hogy Er dély be, mint ed dig, to vább ra is aján dék ba küld hes sük.
Ezért min den kö szö net, ami on nan ér ke zik cí münk re, Önö ket il le ti. Egy nagy csa -
lád össze tar to zá sá nak ér zé sé vel mond szív bõl jövõ kö szö ne tet Önök nek – a szerk. 

* Sem ne vét, sem cí mét nem tün tet te fel a fel adó ve vé nyen. Ha ol vas sa je len so ro -
kat és ma gá ra is mer, kér jük utó la gos je lent ke zé sét! Itt kér jük ol va só in kat, hogy 
kül de mé nyük fel adá sa kor for dít sa nak na gyobb fi gyel met a szel vény jól ol vas -
ha tó és pon tos (név, lak cím) ki töl té sé re. 



Tisz telt Ház!
Egy kép ze let be li ma gyar kép vi se lõ kép ze let be li fel -
szó la lá sa a kép ze let be li össz ma gyar or szág há zá ban
Göncz Kin ga ki je len té sei kap csán.

Tisz telt kép vi se lõ tár sa im, tisz telt el nök asszony!
Mint is me re tes, a Har ma dik Ma gyar Köz tár sa ság ne vet vi se lõ Cson -
ka Ma gyar or szág je len le gi kü lügy mi nisz te re, Göncz Kin ga a kö zel -
múlt ban is mét az utód ál la mok egyik utód ál la má ba lá to ga tott, és ott
is mét nyi lat ko zott. 

Be ki a bá lás jobb ról: Ma gyar or szá gon nincs a Mi nisz ter asszony
ágas-bo gas haj za ta szá má ra meg fe le lõ fod rász sza lon?
Má so dik Be ki a bá ló: Vi sel jen ka la pot! 
Be ki a bá lás szél sõ jobb ról: Vas ka la pot!
Kép ze let be li kép vi se lõ: Mire tet sze nek gon dol ni?
Be ki a bá ló: Azt mond ta, nyi rat ko zott…
Kép ze let be li kép vi se lõ: Nyi lat ko zott, nem nyi rat ko zott! (Kö szön jük
a po ént Mr.Vad nay)
Be ki a bá ló: Job ban tet te vol na, ha nyi rat ko zik, leg alább nem oko zott
vol na csa ló dást a dél vi dé ki ma gya rok kö ré ben. 
Be ki a bá lá sok jobb ról: Úgy van! Gönz Kin ga mond jon le. Mond jon
le. Mond jon le….
El nök asszony: Csen det ké rek. Hall gas suk meg a messzi rõl jött kép -
ze let be li kép vi se lõ tár sun kat.  
Kép ze let be li kép vi se lõ: Kö szö nöm. Amint is me re tes, a  ma gyar kül -
ügy mi nisz ter kül föl di út ját most is a  fél re si ke rült ki je len té sek, a két -
ér tel mû sé gek, a saj tó ál ta li ál lí tó la gos fél re ér tel me zé sek re való hi vat -
ko zá sok  kö vet ték. 
Be ki a bá lás: Göncz Kin ga nem is kül föld re ment, csak a mezs gye ka -
rók ván do rol tak el.  
Kép ze let be li kép vi se lõ: Amint is me re tes, Göncz Kin ga apai ágon
örö köl te a kül ügy mi nisz te ri ran got. Az örök lõ dõ arisz tok rá ci á nak
azon ban év szá za dok ra volt szük sé ge, hogy a szûk kör ben való ér dek -
há zas sá gok, a lé ha ság és a ne ga tív ki vá lo gat ódás kö vet kez mé nye -
ként  az el me be li  tom pult ság nak arra a fo ká ra jus sa nak, aho va a je -
len le gi „rend szer vál tó” elit tag jai húsz év alatt el ju tot tak. Ma gyar or -
szág al kot má nyá nak 6-ik pa rag ra fu sa sze rint: „Ma gyar or szág fe le -
lõs sé get érez a ha tá ron túli ma gya rok iránt.”  A je len le gi ma gyar
kor mány olyan sze mély ke zé be he lyez te a fen ti fe le lõs ség „ér zés -
nek”  dip lo má cia sí kon tör té nõ tol má cso lá sát, aki nek min den egyes
ez irá nyú meg moz du lá sa ot rom ba tu dat lan ság ról, ri deg ér zé ket len -
ség rõl és ál nok két szí nû ség rõl ta nús ko dik. Göncz Kin ga sze mé lyé -
ben a ma gyar dip lo má cia szín re lé pé se a ha tá ron túli ma gya rok kö ré -
ben a re mél he tõ tá masz, a biz ton ság ér zés és büsz ke ség he lyett csak
nö ve li a ma gá ra ha gya tott ság ér zé sét, szé gyen ér ze tet és meg üt kö zést
vált ki. A szerb, a szlo vák és a ro mán na ci o na lis ták már elõ re örül nek
a ma gyar dip lo ma ták lá to ga tá sa i nak. 
Tisz telt Ház, tisz telt El nök asszony! Nem elõ ször for dul elõ, hogy
Göncz Kin ga min den össze füg gés vagy ér tel mes ma gya rá zat nél kül
szem be he lyez ke dik a ha tá ron túli ma gya rok ki nyil vá ní tott aka ra tá -
val, és azok nak a ma guk ról al ko tott ma gyar ság tu da tá val. Göncz Kin -
ga Er dély ben, a Fel vi dé ken és je len leg a Vaj da ság ban is szem be he -
lyez ke dett a he lyi ma gya rok ki nyil vá ní tott aka ra tá val, il let ve ma guk -
ról al ko tott ma gyar ság-fel fo gá sá val.

Vaj da ság: Göncz Kin ga egyik elõ zõ ki je len té se alap ján a ma gyar ál -
lam úgy igyek szik le ró ni a vaj da sá gi ma gya ro kért ér zett al kot má nyos 
fe le lõs sé gét, hogy a szer be ket se gí ti: „Ma gyar or szág meg pró bál se -
gí te ni ab ban, hogy a szer bi ai köz vé le mény ben le gyen tá mo ga tott sá ga 
az eu ró pai ori en tá ci ó nak.” Nem vi lá gos, hogy mit ért Göncz Kin ga a 
szer bek „eu ró pai ori en tált sá gá nak tá mo ga tott sá ga” alatt. Göncz Kin -
ga meg akar ja sze ret tet ni a szer bek kel Eu ró pát? 
Göncz Kin ga a kö zel múlt ban is mét Vaj da ság ban járt, ahol még a he -
lyi jel le gû vaj da sá gi „Dnev nik „ c. na pi lap ban sem volt ké pes vi lá go -
san ki fe jez ni mon da ni va ló ját. Úgy tû nik, hogy a szerb or szá gos na pi -
la pok szó ra sem mél tat ták Ma gyar or szág je len le gi kül ügy mi nisz te -

rét.  Az új vi dé ki „Dnev nik” sze rint: „a vaj da sá gi ma gya rok nak nem
kell te rü le ti au to nó mia.” A ma gyar kül ügy mi nisz ter sze rint, a vaj da -
sá gi ma gya rok nak azért nem kell te rü le ti au to nó mia, mert ke ve sen
van nak, és nem lak nak egy he lyen. A to váb bi ak ban Göncz Kin ga a
Tito ide jén han goz ta tott „Ju gosz lá via ma gya rok” egy ko ri ér vé nye sü -
lé si el vét hang sú lyoz ta. Vagy is, az ”anya or szág” azt ajánl ja a vaj da -
sá gi ma gya rok nak, hogy le gye nek „szerb ma gya rok.” A ma gyar kül -
ügy mi nisz té ri um szó vi võ he lyet te se más nap lát szó lag cá fol ta a
„Dnev nik” je len té sét.
 A po li ti kai ka ba ré sza bá lyai alap ján sem mit sem sza bad el hin ni,
amíg azt nem cá fol ják. Vagy is, cá fol ják, te hát igaz. A kor mány szó vi -
võ-he lyet tes arra hi vat ko zott, hogy a „Dnev nik” fél re ér tet te Göncz
Kin gát. A szó vi võ- he lyet tes ezek után a cá fo lat ürü gyén el ma gya ráz -
ta a ma gyar kor mány nak a ha tá ron túli ma gyar nem ze ti kö zös sé gek re 
vo nat ko zó „hi va ta los” ál lás pont ját, il let ve azt, hogy mit kel lett vol na
Göncz Kin gá nak mon da nia. 
Mik száth Kál mán sze rint az õ ide jé ben az orá to rok be szé dei azért
vol tak olyan elõ re lát ha tó ak “mert bi zo nyos ki nyom ko dott chab lon
van már a be szé dek re, a mi olyan, mint a pléh-for ma, a mely ben a
kug lu fot sü tik. Ha va la ki nek va la mi mon da ni va ló ja van, hát be te szi
ebbe az örök for má ba…. A be szé dek ki lencz nyolc za da a kö vet ke zõ
al kat ele mek bõl áll: a szó nok ab ból vesz hat un ci át (még jó aki unc zi -
ák ban dol go zik)  a mi a párt ja jel sza va i ból rá ra gadt, há rom un ci át
ab ból, a mit ol va sott, és vé gül csak egy unc zi át ab ból, a mit õ maga
ki gon dolt. Ezért egy for mák töb bé-ke vés bé a par la men ti ora ti ok.” Ha
nap ja ink ban mind ez nem len ne ilyen szá nal mas és szo mo rú, és nem
len ne ilyen nagy a tét, ak kor ne vet het nénk is ezen a Mik száth óta még 
in kább le zül lött ma gyar po li ti kai kul tú rán.
Az új vi dé ki „Dnev nik” cik ké nek pon tos sá gát cá fo ló ki je len té sé ben a
ma gyar kül ügyi szó vi võ-he lyet tes nem tért ki arra, hogy van-e a kül -
ügy mi nisz té ri um nak má so la ta vagy hang fel vé te le Göncz Kin ga ere -
de ti ki je len té sé rõl, de arra sem, hogy mi lyen el le nõr zé si, il let ve jó vá -
ha gyá si fo lya mat alap ján ke rült sor en nek az ál la mi szin tû nyi lat ko -
zat nak a vég le ge sí té sé re. Úgy tû nik, hogy a ma gyar kül ügy mi nisz té -
ri um nak nin cse nek ilyen biz to sít ékai, il let ve el len bi zo nyí té kai. Az
új vi dé ki „Dnev nik nek” azon ban van nak, és a ma gyar kül ügy mi nisz -
té ri um hely re iga zí tá si ké rel mé re való vá la sza ként a „Dnev nik” ki is
ruk kolt a meg fe le lõ el len bi zo nyí té kok kal.  Vagy is, elõ ször úgy tûnt,
hogy Göncz Kin ga csu pán azért jött Vaj da ság ba, hogy a szerb kor -
mányt biz to sít sa ar ról, a ma gyar kor mány a kis uj ját sem moz dít ja a
vaj da sá gi ma gya rok ki nyil vá ní tott aka ra ta (az au to nó mia) ér de ké -
ben, és azu tán úgy is ma radt.
A Har ma dik Ma gyar Köz tár sa ság az al kot mány fen ti szûk sza vú elõ -
írá sát úgy ér tel me zi, hogy maga mond ja meg, mi jó a ha tá ron túli ma -
gya rok nak, és ez zel sem mi be ve szi a ha tá ron túli ma gya rok ki nyil vá -
ní tott aka ra tát.  Göncz Kin ga, a je len le gi ma gyar ve ze tés önzõ és
hosszú tá von Ma gyar or szág ra is ká ros po li ti ká ja ér de ké ben el árul ta a
vaj da sá gi ma gya rok sza bad ság vá gyát, a re ményt, a meg ma ra dás ba
ve tett ir ra ci o ná lis, de meg tar tó hi tet. Ham vas Béla sze rint erre meg -
bo csá tás nincs.  
A je len le gi ma gyar dip lo má cia nem a ha tá ron túli ma gyar nem ze ti
kö zös sé gek ne vé ben be szél, ha nem he lyet tük. Má sok aka ra tá nak ez
az el foj tá sa az erõ szak egyik for má ja, és ez így van a ki nyil vá ní tott
cso port ér de kek ese te i ben is. 

Er dély: 1. A ro má nok sem mi be ve szik Göncz Kin gát: „Nem lé te zik a 
ko lozs vá ri Ba bes-Bo lyai Tu do mány egye tem sze ná tu sá nak olyan ha -
tá ro za ta, amely nek alap ján jú li us el se jé tõl ma gyar nyel vû táb lá kat
le het el he lyez ni az in té zet ben” – írta csü tör tö ki szá má ban az Új Ma -
gyar Szó és az Er dé lyi Kró ni ka. Mi hai-Raz van Un gu re a nu ro mán
kül ügy mi nisz ter a na pok ban ép pen en nek el len ke zõ jé rõl tá jé koz tat ta
Göncz Kin gát.
2. Amíg  2006. ok tó ber 6-án Ara don az er dé lyi ma gya rok kép vi se lõi
az ara di vér ta núk pél da mu ta tó ha za sze re te tét és ál do zat kész sé gét
mél tat ták, ad dig Göncz Kin ga, Ma gyar or szág kép vi se le té ben a kö -
vet ke zõ ket mond ta: „Ma gyar or szág tör té nel me tele van sza bad ság -

2009. március

EKOSZ–EMTE Tükör 25



harc cal, na gyon so kan ál doz ták éle tü ket a sza bad sá gért, most azon -
ban egy új tör té nel mi kor szak ba ér kez tünk, így Ro má nia is ha ma ro -
san az EU tag já vá vá lik, amely szá mos együtt mû kö dé si le he tõ sé ge ket 
je lent Ma gyar or szág gal…”
Eu ró pa né pe i nek tör té nel me és a vi lág tör té ne lem leg alap ve tõbb is -
me re te egy ér tel mû en bi zo nyít ja, hogy a ma gyar tör té ne lem sincs job -
ban „tele” sza bad ság har cok kal, mint más sza bad ság sze re tõ nép tör té -
nel me. Is me re tes, hogy a sza bad ság har cok Eu ró pa-szer te, or szág ról
or szág ra hul lám ként ter jed tek. A kü lönb ség ta lán csak az, hogy míg
más nem ze tek ki vív ták sza bad sá gu kat, ad dig a ma gya rok ugyan azt a
sza bad ság har cot vív ják Rá kóc zi óta, s ez a sza bad ság harc a mai na pig 
tart... Ért he tet len az is, hogy az 1848-as fe le lõs ma gyar kor mány tör -
vé nyes had se re gé nek pa rancs no ka it kö zön sé ges bû nö zõk ként ki vég -
zett vér ta nú ha lá lá ra való em lé ke zés nek mi köze Ma gyar or szág és
Ro má nia ter ve i nek az EU ke re te in be lü li maj da ni vi rág zó gaz da sá gi
köz re mû kö dés hez. 

Ma gyar or szág: Fel há bo ro dást vál tott ki Göncz Kin gá nak a ma gyar
öt ven hat ról mon dott le ki csiny lõ ki je len té se is. 2006. de cem ber 29-i
ki je len té se is, mely sze rint:  „Nyil ván va ló, hogy az idõk fo lya mán ez
az ér zés egy pi cit fe le dés be me rült, mert hát öt ven évig nem le het eb -
bõl élni” – fo gal ma zott az egy ko ri ál lam fõ, az ’56-os po li ti kai el ítélt,
Göncz Ár pád lá nya. A ma gyar or szá gi öt ven ha tos hõ sök ki je len té se
sze rint, a Göncz csa lád dal el len tét ben õk so sem él tek meg a for ra da -
lom ból.
A fen ti ki je len tés egy lel ki ek ben  sze gény, a nem ze ti ér zés leg alap ve -
tõbb ele me it nél kü lö zõ, ri deg és gyö kér te len egyé ni ség rõl ta nús ko -
dik, aki, ha ha tal mi hely zet be ke rül, töb bet árt hat a nem zet nek, mint
amennyit hasz nál. Fel té te lez zük azon ban, hogy az or szág kül ügy mi -
nisz ter ének  jel le me a sa ját ma gán ügye. A ma gán ügy bõl azon ban
köz ügy lesz, ha el ol vas suk Göncz Kin gá nak a ma gyar zsi dó kö zös -
ség hez a ha nu ka ün ne pe al kal má ból in té zett üze ne té nek egyik rész le -
tét:   

Ked ves Ba rá ta im!
(...) Õszin tén örü lök, hogy a ha nu ka al kal má ból tar tott nyil vá nos em -
lé ke zés az el múlt év ti zed so rán ha gyo mánnyá lett. (...) A mak ka be us
hõ sök em lék ün ne pe egy kis nép nagy gyõz el mét idé zi fel. (...) Mond -
hat juk-e, hogy a füg get len sé gért, a sza bad sá gért in dí tott harc egy
erõ sebb meg szál ló val szem ben csak re mény te len és ele ve ku darc ra
ítélt le het? (...) Ér de mes es té rõl-es té re el tû nõd ni ezen, és erõt me rí te -
ni a pis lá ko ló apró fé nyek bõl. És ak kor ta lán rá jö vünk, hogy sa ját
éle tünk nek is meg van nak a maga cso dái, ami kor egy csepp olaj akár
nyolc na pig és a mé cses ben. Öröm te li ha nu ka ün ne pet! Hág shá me -
ách!
Bu da pest, 2006. de cem ber 15.         Dr. Göncz Kin ga

Göncz Kin gá nak, a ma gyar or szá gi zsi dó kö zös ség hez kül dött üze ne -
te szö ges el len té te an nak, amit a ma gyar Öt ven hat ról, és az ara di vér -
ta núk ról val lott.  Nyil ván va ló, hogy a zsi dók tör té nel me is „tele van
sza bad ság harc cal”,  de a ha nu ka ese té ben Göncz Kin ga szá má ra nem
me rül fel a kér dés, hogy a „pici” or szá gok hõ si es küz del me i nek em -
lé ke öt ven év után meg ko pik.  Ho gyan le het sé ges, hogy a ha nu ka em -
lé ke  több, mint két ezer  év táv la tá ból is fényt áraszt a vi lág zsi dó sá ga
szá má ra, a ma gyar öt ven hat em lé ke, pe dig öt ven év után „meg ko -
pik?” 

Fel vi dék:  Göncz Kin ga, 2008. de cem ber 13-án Po zsony ban ki je len -
tet te: „Szlo vá kia ma olyan hely zet ben van, hogy meg en ged het né ma -
gá nak a ki sebb sé gek kel szem be ni nagy vo na lú sá got.”
A fen ti ki je len tés, an nak va ló ság tar tal má tól el te kint ve is a tény le ges
írás tu dat lan ság ha tá rát érin ti. Csak olyan egyén mond hat ilyet, aki -
nek a leg alap ve tõbb is me re tei sin cse nek az ál lam el mé let alap fo gal -
ma i ról.  Az „ál lam,” mint sa ját aka rat tal ren del ke zõ egyé ni en ti tás
nem lé te zik. Or szá gos szin ten a nem ze ti ki sebb sé gek irán ti bá nás mó -
dot nem az ál lam  „jó aka ra ta”, vagy a ga val lé ros bá nás mód szem -
pont jai ha tá roz zák meg, ha nem a tör vény, te hát a jo gok és kö te le zett -
sé gek össz han got rend sze re írja elõ. A „nagy vo na lú ság”, a „ga lan té -
ria”, „lo va gi as ság” nem a jo gok és kö te les sé gek, ha nem a bon-ton,
vagy leg jobb eset ben az egyé ni tu laj don sá gok kö ré be tar to zik. Göncz 
Kin ga fen ti ké ret len ki je len té sé nek van egy sö té tebb ol da la is, mely

azt su gall ja, hogy a fel vi dé ki ma gya rok õsi szü lõ föld jü kön való meg -
ma ra dá sá nak a joga a szlo vák ve ze tõk jó aka ra tá tól, va la mint a szlo -
vák gaz da sá gi mu ta tók ál lá sá tól függ. 
A szü lõ föl dön való meg ma ra dás joga a leg alap ve tõbb em be ri és ter -
mé sze tes jo gok alap ját ké pe zi. Sem a fel vi dé ki ma gya rok, sem az er -
dé lyi, vagy a dél vi dé ki ma gya rok nem kö nyö rög nek az õket ala nyi
ala pon meg il le tõ jo go kért, és nem is tar toz nak kü lön há lá val az õket
egyé nen ként és mint kö zös sé get is meg il le tõ ala nyi jo go kért, ha nem
csu pán a min den egyént és min den kö zös sé get egy for mán meg il le tõ
jo gok  ér vé nye sí té sét kö ve te lik. Fél ve gon dol ha tunk csak arra, hogy
Göncz Kin ga sze rint mire len ne jo go sult Szlo vá kia, ha an nak gaz da -
sá gi mu ta tói csök ke nõ irányt mu tat ná nak. Ha vé gig gon dol juk, ez
Göncz Kin ga sze rint azt is je len ti, hogy Szer bi á nak joga van sa nyar -
gat ni a vaj da sá gi ma gya ro kat, mert el há bo rúz ta pén zét és rosszul áll a 
gaz da ság. 
Göncz Kin ga 2008. de cem ber 14-én a fel vi dé ki Új Szó nak adott in -
ter jú já ban ki je len tet te, hogy Szlo vá kia és Ma gyar or szág kö zött a vi -
szony jobb, mint va la ha, mert az em be rek üz let el nek. A ma gyar kül -
ügy mi nisz ter a to váb bi ak ban fel mond ta a kö te le zõ szó la mot, mely
sze rint Ma gyar or szá gon ter jed a fa siz mus, mert ott a Gár da, és Nagy
Ma gyar or szág tér ké pén nem lát szik Szlo vá kia, de még Cseh szlo vá -
kia sem. En nek or vos lá sá ra Göncz Kin ga a to váb bi gyors üte mû tör -
té ne lem ha mi sí tást szor gal maz za: „Az azon ban már a mi fe le lõs sé -
günk, hogy ne nõ jön fel töb bé olyan nem ze dék, amely nem tud ja ra ci -
o ná li san és ki egyen sú lyoz ot tan ér té kel ni a sa ját tör té nel mét.” Vagy -
is, a múl tat meg kell vál toz tat ni, hogy a ha tá ron túli ma gya rok je len -
le gi ki lá tás ta lan hely ze te ne za var ja az utód ál la mok ál mát.  
Göncz Kin ga ál lan dó sze rep za var ban szen ved, mert a ha tá ron túli
ma gyar kö zös sé gek jo gos kö ve te lé se i nek kér dé se it ál lan dó an az
utód ál la mok kal való gaz da sá gi kap cso la tok ser ken té sé vel igyek szik
or vo sol ni. A gaz da sá gi kap cso la tok azon ban a gaz da sá gi tár ca ha tás -
kö ré be tar toz nak.  Az Új Szó nak adott ki je len té se it kö ve tõ en Göncz
Kin ga egy má sik szlo vá ki ai fó ru mon egy va la mi fé le szlo vák-ma gyar
kö zös ri asz tó rend szer rõl nyi lat ko zott. Nem va ló szí nû azon ban, hogy
a ha tá ron túli ma gya ro kat még kü lön is ri aszt gat ni kel le ne. Elég nagy
a ri a da lom ön ma gá ban is.

Ma gyar or szág nak ma a ha tá ron túli ma gya rok au to nó mia kö ve te lé se -
i vel kap cso la tos ál lás pont ja azo nos a szer ve zett bû nö zés „ket tõs
köny ve lé si” mód sze ré vel. Egy faj ta köny ve lés az adó el len õrök szá -
má ra, a má sik pe dig bel sõ hasz ná lat ra. Vagy is, a két ku la csos po li ti ka
sze rint, hogy egyet mon dunk a ha tá ron túli ma gya rok nak, és an nak az 
el len ke zõ jét az utód ál la mok nak. Ez a po li ti ka azon ban is me re tes az
utód ál la mok szá má ra is, és emi att meg ve tik Ma gyar or szág  ki csi nyes 
és nem zet hez mél tat lan, át lát szó erõl kö dé sét.  A ki sebb ség ben való
meg ma ra dás nem a ki sebb sé gek feje fö lött való gaz da sá gi árú for ga -
lom vagy Zoll fe re in (vám unió- a szerk.) kér dé se, ha nem is ko lák,
temp lo mok, nyelv hasz ná lat, sze mé lyi biz ton ság, és mél tá nyos ér vé -
nye sü lés – te hát au to nó mia kér dé se.  Ezen a té ren azon ban még min -
dig Re mé nyik Sán dor több mint nyolc van éve meg fo gal ma zott, idõ -
be fa gyott va ló sá ga ér vé nye sül:  
     „Fe ke te erdõ van kö zöt tünk, 
     Ke se rû árok van kö zöt tünk, 
     Le dön tött szob rok, el né mult ha ran gok 
     Kí sér te nek kö zöt tünk.”
Ked ves kép ze let be li kép vi se lõ tár sa im! A je len le gi fel szó la lás an nak
a re mé nyé ben hang zott el, hogy ma gyar or szá gi nem zet test vé re ink
ha ma ro san a ke zük be ve szik sor suk irá nyí tá sát, és úgy igye kez nek
majd tá mo gat ni a ha tá ron túli ma gyar kö zös sé ge ket, ahogy azt azok
ön ma guk el ha tá roz zák. Re mél jük, hogy fut ja még az idõ bõl. Kö szö -
nöm, hogy meg hall gat ta tok.

A fen ti írás, Göncz Kin ga vaj da sá gi út já val kap cso la tos rész le tei a
Vaj da ság Ma hír por tál be szá mo lói alap ján ké szül tek.

(Kö szö net tel  -  Kas lik Pé ter)

Lap zár ta kor ér ke zett a hír, mi sze rint Göncz Kin ga ve ze ti az MSZP
EP-i lis tá ját, strass bo ur gi sze re pe te hát biz to sít va van. A ma gyar
nem ze ti ér de kek fen ti ek sze rin ti kép vi se le té re még szé le sebb le he tõ sé -
get nyit szá má ra a gyur csá nyi „pat ri o tiz mus”. Raj tunk, vá lasz tó kon
a sor, hogy vé le ményt mond junk er rõl. 
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ó na pot, Málé Máté. Ré gen lát tam, hogy van?
– Egy szer így, más kor úgy…
– Ne ve gye sér tés nek, de elég ro zo gán néz ki.

Va la mi nya va lya ke rül ge ti?
– Spó ro lok, dok tor úr. Az új év ben csir ke far hát

és préz lis tész ta he lyett gyógy szert za bá lok…
– Ó Sze gény, iga zán saj ná lom. Ap ro pó, hal lot ta, mi tör té nik Pes -

ten?
– Nem én, egy szót sem, dok tor Csa lán úr. Tar to zá som mi att még

a tél ele jén ki kap csol ták a vil la nyo mat. Így az tán kis há zi kóm ban sö -
té te dés után csak ak kor tu dok mo tosz kál ni, ha a te li hold be vi lá gít az
ab la ko mon. Az 1959-ben vá sá rolt trottyos fe ke te-fe hér Ké kes té vé -
met sem tu dom be kap csol ni. Az ele -
mes So kol rá di óm meg Víz ke -
reszt kor mond ta be az unal mast…

– A min de nit, van elég gond ja.
– Mi ó ta a téli tü ze lõm el fo -

gyott, hû vö sebb na po kon ke nyér -
hé jon tar tott hû sé ges Bod ri ku -
tyám le he le te me le gí ti a szo bács -
ká mat…Há rom éve, ahogy tü rel -
met len fe le sé gem, Va ze li na el ha -
gyott, a ván dor ma dár se néz fe -
lém, így hát az tán nem tu dom, mi
tör té nik Pes ten.

– El mon dom, Máté, jól fi gyel jen. Vég re-va la há ra meg moz dult a
nép. Mert hogy elég volt a pi masz ha zug ság ból! Az or szág sze ke re a
ha zai pénz vál ság ká tyú já ba ra gadt…Ma már a pök hen di, há tun kon
fát vágó kor mány zat tal éve kig egy kö vet fújó bal lib ré teg is a re -
ményt csil log ta tó jobb ol dal hoz dör gö lõ dik. Nép nem ze ti lo bo gók
alatt, kart kar ba ölt ve de monst rál nak pir ka dat óta a Par la ment Duna
men ti ol da lán, ahol nin cse nek kor do nok. A HAHÓ TV fo lya ma to san
köz ve tí ti az ese mé nye ket. A déli hír adó ban a ki rá lyi csa tor na is meg -
erõ sí tet te a cso dá la tos hírt, hogy a sá padt ar cú il le tõ ke zé bõl ha ma ro -
san ki csú szik a kor mány gyep lõ. Pe dig mi lyen gör csös kéz zel fog ta
éve kig…

– No csak, no csak!..Még ilyes mit!...Ho gyan lé te zik ez? Ál dott jó
Fõ gá csér elv társ…De sok át kot nyelt le ez az em ber. Ele fánt szí ve
van, hogy ed dig bír ta. Em lék szem, ami kor pár éve a Ba la ton part ján
azt az õszin te, lel ké bõl ára dó, mél tó sá gos han gú be szé det mond ta az
elv tár sak kö zött, ak kor is mi cso da cu da rul tá mad ták…Tes sék mon -
da ni, szép do log az ilyen po li ti ka, Csa lán úr?

– Ne kem hom lok egye nest el len ke zõ a vé le mé nyem, Máté. Hát
nem ve szi még min dig ész re, jó em ber, hogy gennyes, rot hadt vi lág -
ban él? Tör je már egy ki csit a fe jét, néz zen nyi tott szem mel…Ne
men jünk messzi re, ve gyük csak ma gát. Ha jól tu dom, elõbb mint
kram pá cso ló, az tán mint bak ter le hú zott a vas út nál negy ven ke mény
évet. Nem kár tyá zott, nem ló ver se nye zett, nem dor bé zolt, nem kocs -
má zott. Sõt még a drá ga bü dös ru dacs kát sem szív ta. És hova ju tott?
A légy szar nyi nyug dí já ból arra sem fut ja, hogy nor má li san kosz tol -
jon, hi deg na po kon tü zel jen, ked ve sze rint vi lá gít son, új rá di ót és té -
vét ve gyen. Pe dig ezek mi ni má lis, alap ve tõ em be ri szük ség le tek,
nem de? Ha a csúf fá tett hely ze te nem ja vul, könnyen le het, hogy a la -
kás maf fia vagy az uzso rá sok kar mai közé kerül.

– Jaj, ne ijeszt ges sen, drá ga dok tor úr…
– Eszem be sincs, csak a va ló sá got mon dom. Ész re kel le ne már

ven nie jó em ber, hogy a csú cson pöf fesz ke dõk nép pusz tí tó te vé keny -
sé ge mi att leg alább két mil lió el esett nép tár sá val együtt mély sze gény -
ség ben ve ge tál…Ezek után ab szo lút nem ér tem, hogy er rõl a zse ni á -
li san la ví ro zó át vál to zó mû vész rõl úgy be szél, mint egy vé dõ szent -
rõl…

– Saj ná lom, Csa lán úr, én sem ér tem már sa ját ma ga mat…
– Hát ak kor most jól nyis sa ki a fü lét, Máté! Be érett a ve tés, ütött

az óra. El ér ke zett az ara tás ide je. Nem zet ben gon dol ko dó, hi te les
sza vú ve ze tõ ér tel mi sé gi ek a nép több sé gé nek szo ros tá mo ga tá sá val
szer vez ték meg a mai nap ra az or szág gyû lés fel osz la tá sát ki kény sze -
rí tõ monst re tün te tést. Ilyen még nem volt a mód szer vál tás óta. A
Bel vá ros szí vé ben meg bé nult az au tó for ga lom, le áll tak a tro lik, a vil -
la mo sok és a bu szok is. Em be rek ez rei igye kez nek a par la ment felé.

Ugyan az il le té ke sek erre a nap ra a Kos suth tér köré tüs kés vil lany -
pász tor dró to kat akaszt gat tak a meg lé võ acél kor do nok ra, úgy lát szik, 
a nép tán to rít ha tat lan. A tér be tor kol ló ut cá kon egy más he gyén-há tán 
to lon ga nak elõ re a böj ti sze lek tõl ki pi rult arcú, lel kes, el szánt em be -
rek. Síp pal, dob bal, fu ru lyá val, pa pír trom bi tá val és te hén ko lomp pal
ad nak nyo ma té kot aka ra tuk nak. A Föld mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um
elõtt fel for dí tott épít ke zé si kon té ne ren egy más után ad ják át he lyü ket 
a spon tán fel szó la lók. Kö ve te lik, hogy mi ha ma rabb le gyen új vá lasz -
tás, igaz mon dó, jól éti kor mány és meg bíz ha tó jö võ kép. Az em be rek
ta nult szak má juk ban dol goz has sa nak meg fe le lõ bé rért. A ta nu lat la -
nok és a mun ka nél kü li ek se tát sák po tyán a szá ju kat. Tart sák tisz tán,
szé pít sék a vi rá gos par ko kat, sep re ges se nek és szed jék össze a koszt,

az el do bált csik ke ket, tün te té sek után
szét do bált pa pír ga la csi no kat. Le -
gyen Bu da pest csil lo gó-vil lo gó
iga zi vi lág vá ros. El hang zott már
ed dig sok min den. Pél dá ul, hogy
kis nyug dí ja sok álla az éh ség tõl ne
kop jon fel, a hi deg tõl ne va cog ja -
nak, gyógy sze rek re ne a koszt -
pénz bõl költsenek. Egyetért ezzel,
Máté?

– Jaj, ne tes sék ilyet kér dez ni,
dok tor úr. Nem ér tek én eh hez. A

Ká dár-kor szak szel le me túl mé lyen ha tott rám. Hogy úgy mond jam,
ala po san be lém ivó dott. Hi á ba ágál nék el le ne, a zsi ge re im bõl nem tu -
dom ki vet ni…Ne tes sék ha ra gud ni, tu dom, hogy emi att na gyon sze -
ren csét len va gyok.

– Nem csak sze ren csét len maga, Málé Máté, ha nem most már ko -
mo lyan a sze mé be mon dom, tisz ta agy be teg. Ilyen fer dén, mu lya mó -
don csak ügyei nor má lis vi te lé re al kal mat lan em ber gon dol kod -
hat…De vár jon csak, csö rög a mo bi lom…Csó kol lak, drá gám, hall -
gat lak, per sze mond jad…Ojjé, ez igen!...Vá rat lan for du lat…Mu tat -
ják a té vé ben?...Nagy sze rû, is te ni…Hála a ma gas sá gos ég -
nek!...Néz zed csak to vább…Most mond ja a ked ves fe le sé gem, Lina,
hogy a hely zet egy re fo ko zó dik…A név sze rin ti sza va zás nál ed dig
több az „igen”, mint a „nem”.  Né hány fel he vült kép vi se lõ pu szit do -
bál a bal pat kó ból a jobb pat kó ba…Az el len zé ki ek kö zül van, aki keb -
lé re öle li az igen nel sza va zó szo cit és édes test vé ré nek ne ve zi…A té -
ren pász tá zó ka me rák meg azt mu tat ják, hogy a ki ve zé nyelt rend õr se -
reg az ök lét len ge tõ tö meg elõtt  kez di le bon ta ni a vil lany pász to ros
kor do no kat…A ka mi on nal ér ke zett kom man dó sok pe dig a dél után ra
meg hir de tett „Új rend szer vál tó kon cert”-re te kin tet tel össze csuk ha tó
ker ti szé ke ket osz to gat nak az áll ni ne he zen tudó rosszlábúaknak.

– Nem lesz eb bõl baj, dok tor úr?
– Baj? Ugyan ké rem! Ne ne vet tes sen, Málé Máté. Meg lát ja, ha -

ma ro san fel de rül a bá na tos ma gyar ég. A jó el nye ri ju tal mát, a go nosz 
a mél tó bün te té sét…Ké rem, Máté, nyújt sa ide a rán cos hom lo kát,
hogy fel sza ba dult örö möm ben csó kot le hel jek rá…Így ni. Kö szö -
nöm, sze gény jó szán dé kú, agyi lag rok kant ba rá tom… Ap ro pó…egy
pil la nat…meg int szól a mo bi lom… Mi cso da?... Mit csi nál nak?…
Hal lat lan… Hi he tet len… Még ilyet!... Csak há po gok… Nem ér -
tem… Máté ké rem, le gyen szí ves erõ sen fog jon meg, hogy ne es sek
has ra…Ül tes sen le a pad ra, hogy ki fúj jam ma gam…Ja ja jaj…Alig
ka pok le ve gõt ..

– De hát mi tör tént, dok tor úr?
– Zo kog va me sé li a ked ves fe le sé gem, Lina, hogy a kép vi se lõk

sza va zá sa köz ben, hír te len jobb ról és bal ról fe ke te csuk lyás, ne héz
pán cél ba búj ta tott kü lö nít mé nye sek ron tot tak a hon atyák ra…Ért he -
tet le nül ka rattyol va „kuss, pofa be, ke ze ket fel” ki ál tás sal in tet ték
mó res re a meg der med te ket. Az ál ta lá nos zûr za var ban több so ro za tot
eresz tet tek a mennye zet felé… Az ijedt ség tõl né hány hon atya si kolt -
va a pad alá ros kadt…A fõ il le tõt, aki ép pen le mon dá si es kü jé nek szö -
ve gét me mo ri zál ta ma gá ban, dur ván köz re fog ták és kar mo lá sa, rúg -
ka pá lá sa el le né re el nö ki bár sony szé ké hez szíj az ták. Feje fölé a csil -
lár ról le ló gó kõ táb lát he lyez tek a kö vet ke zõ fel irat tal: „2010-ig a seg -
ge men ma ra dok”…Csak tud nám, hogy ki ren dez te ezt a bri li án san si -
ke rült puccsot!?...

Z. Zwa da And rás

2009. március
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 „Hol vagy ma gya rok tün dök lõ csil la ga?”
A Nem ze ti Jog vé dõ Ala pít vány tag ja i nak és ba rá ti kö ré nek em ber jo gi meg fi gye lõ útja Kár pá tal ján

(Foly ta tás elõ zõ lap szá munk ból)

Kár pá tal jai uta zá sunk vége felé, út ban ha za fe lé, az
él mé nyek fel idé zé sé re kér tem né hány uta zó tár sun -
kat az au tó busz ban. Íme:

Mor vai Krisz ti na bün te tõ jo gász, a Job bik EP-kép vi se lõ je lölt je: 
– Na gyon meg rá zó és egy ben fel eme lõ él mé nye im vol tak. Elég,
ha az uta zó-tár sa im ra gon do lok, a sok cso dá la tos em ber re, aki ket
össze ko vá csolt az ott ho ni dik ta tú ra. Mert lás suk be ön kri ti ku san:
ha nem ural kod na ott hon egy „or szág rom bo ló rab ló ban da”, és a
dik ta tú rá ban nem lõt ték vol na ki a ma gyar em be rek sze mét, ak kor 
nem jött vol na lét re a Ci vil Jo gász Bi zott ság, nem vált vol na köz -
is mert té a Nem ze ti Jog vé dõ Szol gá lat, nem is mer tünk vol na meg
olyan ki emel ke dõ sze mé lyi sé ge ket, mint Csó kay And rás vagy
Éger Ist ván, akik tig ris ként har col nak az egész ség ügy szét zú zá sa
el len. 
Az el len sé ge ink ki hoz ták be lõ lünk a leg job bat. Össze fog tunk,
össze szö vet kez tünk, kö zös sé ge ket hoz tunk lét re, s most egy
újon nan ko vá cso ló dott kö zös ség jött lét re a há rom és fél nap alatt: 
a kö zös él mé nyek, a kö zös lel ki tör té né sek össze hoz tak ben nün -
ket, s most meg erõ söd ve tér he tünk haza.
Ne kem kü lön le ges él ményt je len tett Szoly ván a kom mu niz mus
ál do za ta i nak em lék mû ve. Nagy ta nul ság, mi lyen ke ve set tu dunk
a Ma len kij ro bot ra, a Gu lág ra hur col tak ról, ar ról a száz mil lió em -
ber rõl, akik a kom mu niz mus ál do za tai let tek. Na gyon he lye sen
so kat ta nul tunk és be szél tünk Ausch witz ról és a Ho lo ka uszt ról,
de a lé nye ge sen több ha lot tat szám lá ló, szin tén em ber te len ke ser -
ve ket oko zó kom mu niz mus rém tet te i rõl még min dig na gyon ke -
ve set tu dunk. Ez zel szem be sül tem Szoly ván.
Em be ri-jo gi szem pont ból leg na gyobb prob lé ma a nyelv hasz ná lat
és az anya nyel vi ok ta tás hoz való jog kér dé se. Szem be sül tünk egy
rend kí vül disz kri mi na tív vál to zás sal, mely a kö zel múlt ban tör -
tént: ah hoz, hogy va la ki egye tem re fel vé telt nyer jen, szük sé ges az 
uk rán nyelv ala pos is me re te. Azok, akik ed dig ma gyar is ko lá ba
jár tak, akár mi lyen te het sé ge sek és fel ké szül tek, nem tud nak
egyen lõ eséllyel ver se nyez ni az uk rán is ko lá ba já rók kal. Sem mi -
fé le aka dá lya nem len ne an nak, hogy ezen a hely ze ten vál toz tas -
sa nak. 
E disz kri mi na tív dön tés kö vet kez mé nye, hogy egy re több szü lõ
ré mül tem írat ja át gyer me két uk rán is ko lá ba, il le tõ leg ele ve uk rán 
is ko lá ba írat ja be, a ma gyar is ko lák pe dig el hal nak. Szá mos he -
lyen már csak a ci gány gyer me kek re való te kin tet tel tud ják meg -
tar ta ni a ma gyar osz tá lyo kat, mert a nem ci gány szár ma zá sú ma -
gyar szü lõk nem írat ják ma gyar is ko lá ba a gyer me ke i ket, mert
fél nek, hogy kar ri er jü ket gyö ke re i ben el fojt ják. Ez a leg sú lyo -
sabb em ber-jo gi prob lé ma, amellyel a ma gyar kor mány nak is fog -
lal koz nia kell, va la mint a ci vil tár sa da lom nak is tisz tá ban kell len -
nie. 
Mint Eu ró pai Uni ós Par la men ti kép vi se lõ je lölt úgy gon do lom: ez
eu ró pai téma is, an nak el le né re, hogy Uk raj na nem eu ró pai uni ós
tag ál lam, de Ma gyar or szág Eu ró pai Uni ós tag ál lam, ezért ezt a
kér dést na pi rend re kell tûz nie.

Ga u di-Nagy Ta más, az NJA ügy ve ze tõ je: 
 – A Nem ze ti Jog vé dõ Ala pít vány (NJA) ál tal szer ve zett út so rán
az elsõ ki in du lá si pon tunk az volt, hogy egy csa pat épí tõ jel le gû
ki rán du lást szer vez zünk, az NJA ügy vé dei, együtt mû kö dõ part -
ne rei és tá mo ga tói kör tag ja i nak rész vé te lé vel, akik fon tos nak és

hasz nos nak tart ják a Nem ze ti Jog vé dõ Szol gá lat és Ala pít vány
jog vé dõ te vé keny sé gét. Az út szer ve zé se so rán azon ban rö vid idõ 
alatt ki de rült, en nél töb bet is meg kel le ne cé loz zunk, még pe dig
azt, mi vel mi jog vé dõk- és jo gá szok va gyunk, va la mint nem ze ti
fe le lõs sé get érzõ em be rek, ezért nem elé ged he tünk meg az zal,
hogy ki rán du lunk az el sza kí tott nem zet ré szün kön, a leg mos to -
hább sor sot szen ve dõ Kár pá tal ján, ha nem le he tõ sé ge ink és esz kö -
ze ink hez mér ten meg pró bá lunk nyi tott szem mel jár va, prob lé -
ma-fel tá ró, úgy ne ve zett mo ni to ro zó úttá ala kul ni, mely nek két fõ
vizs gá la ti irá nya volt: a kár pá tal jai ma gyar ság egyé ni- és kol lek -
tív jo ga i nak ér vé nye sü lé sét pró bál tuk fel fed ni kü lön bö zõ hely szí -
ne ken, kü lön bö zõ sze rep lõk kel, vagy is arra ke res tük a vá laszt:
va ló já ban mi lyen a kár pá tal jai ma gyar ság ál la po ta?
A négy na pos út, mely bõl tisz tán há rom nap ju tott Kár pá tal já ra,
szûk le he tõ sé ge ket biz to sí tott szá munk ra, még is kap hat tunk né -
hány ele men tá ris ere jû be nyo mást ar ról, me lyek azok a prob lé -
mák és ér zé keny pon tok, ame lyek na gyon fe szí tik a kár pá tal jai
ma gyar ság lel ki vi lá gát, amellyel meg kell küz de ni ük. Saj nos az
anya or szág je len leg nem adja meg azt a szük sé ges tá mo ga tást
kor mány za ti szin ten, ame lyet min den tisz tes sé ges nép meg tesz
sors tár sa i val – ha son ló hely zet ben. 
Az ok ta tás ügy té ma kö ré re kü lön rá fó ku szál tunk, hisz már a hí -
rek bõl tud tuk: el ké pesz tõ do log tör tént idén Uk raj ná ban, je le sül
az, hogy idén már ci us ban be ve zet tek egy olyan tör vényt, mely
sze rint a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be fel vé te liz ni kí vá nó ma gyar
ajkú di á kok nak kö te le zõ vizs gát ten ni ük uk rán nyelv bõl és iro da -
lom ból is. Ez ko moly meg mé ret te tést je len tett a ma gyar di á kok -
nak. A be reg szá szi ma gyar nyel vû fõ is ko lán, il let ve a me zõ vá ri
kö zép is ko lá ban jár tunk, ahol ta lál koz tunk ok ta tók kal és di á kok -
kal, s mind két he lyen azt a vé le ményt fo gal maz ták meg, hogy ez a 
dön tés két irány ban ha tott ne ga tív mó don: egy részt a ma gyar fi a -
ta lok több sé ge nem nyert fel vé telt a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be.
Ez azért szo mo rú, hisz a kár pá tal jai ma gyar ér tel mi sé get lé nye gé -
ben 1944-ben és 1945-ben le fe jez ték a szoly vai ha lál-tá bor ban,
ahol most em lék táb lát avat tunk. Ek kor a meg tor lá sok és a Vö rös
Had se reg rém ural ma mi att el ve sztet te ér tel mi sé gi bá zi sát a kár pá -
tal jai ma gyar ság. Te hát a mos ta ni ok ta tá si tör vény a kár pá tal jai
ma gyar ság nak óri á si tõr dö fést je len tett. Ez a dön tés meg mu tat ko -
zott az is ko lai be i rat ko zá sok ará nya i ban is, még pe dig el ké pesz tõ
arány ban írat ják be ma gyar szü lõk a ma gyar gyer me ke ket uk rán
tan nyel vû is ko lák ba, szín ma gyar te le pü lé se ken is. Né hány pél da
is el hang zott: ahol ed dig húsz-har minc el sõs gyer mek in dult a
ma gyar tan nyel vû osz tá lyok ban, je len leg csak né gyen-öten je -
lent kez tek, s kö zü lük is in kább a ci gány ság tag jai kép vi sel te tik
ma gu kat.
El ha gya tott nak érzi ma gát a kár pá tal jai ma gyar ság, s rész ben in -
dok kal, más részt in do ko lat la nul „bû nös ként” ke ze lik a Cson -
ka-or szág ból ér ke zõ ket. Egy faj ta meg bánt ott sá got ész lel tünk, va -
la mint kis el zár kó zást ta pasz tal tunk. Itt azért je gyez zük meg a tör -
té ne ti hû ség ked vé ért: nem az anya or szág ta szí tot ta el a kár pá tal -
jai ma gyar sá got, ha nem a tör té ne lem gya lo golt vé gig Ma gyar or -
szá gon, s en nek ke re té ben csa tol ták el Kár pá tal ját Ma gyar or szág -
tól.
Az út ta pasz ta la ta it prob lé ma-fel tá ró je len tés ben sze ret nénk
össze gez ni, mely ben meg pró bá lunk rá mu tat ni azok ra a pon tok ra,
me lyek va ló ban ki fo gá sol ha tók. Ne ve sí tett pa na szok hang zot tak
el pél dá ul az zal kap cso lat ban, hogy a min den na pi nyelv hasz ná lat
egy re in kább szû kül, kór há zak ban, köz in téz mé nyek ben egy re ne -
he zebb ma gya rul bol do gul ni egy kár pá tal jai ma gyar em ber nek,
aki pe dig õs ho nos nép. Fon tos ér tel mez nünk il let ve be ve zet nünk
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ezt a fo gal mat, ha son ló an a Ka na dá ban élõ in di á nok hoz, akik va -
ló ban õs ho nos népi stá tusz ból fa ka dó an ko moly jo go sult sá go kat
sze rez tek és él vez nek. Ezért nem fo gad ha tó el, hogy má sod ran gú
ki sebb ség len ne a kár pá tal jai ma gyar ság!
Ne künk kö te les sé günk el mon da ni a vé le mé nyün ket, ha nem
mon da nánk el és nem jön nénk el ide, ak kor len nénk alá va ló em -
be rek. Na gyon ne héz ma gyar nak len ni Kár pá tal ján, de nem le he -
tet len. A konf ron tá ci ót pe dig bi zo nyos szi tu á ci ók ban vál lal ni
kell!   

Ju hász Imre, a Füg get len Ren dé sze ti Pa nasz tes tü let el nök he lyet -
te se:
 – A Pa nasz tes tü let kü lön bö zõ rend õri in téz ke dé sek és mu lasz tá -
sok ci vil kont roll ja ként jött lét re. De ko ráb ban a Ci vil Jo gász Bi -
zott ság ban tel je se dett ki az az em be ri jog vé dõ mun ka, ame lyet jo -
gász ként, egye te mi ok ta tó ként évek óta vég zek, il let ve kép vi se -
lek. E mun ka szer ves ré sze a ha tá ron túli ma gya rok jogi hely ze té -
nek meg is me ré se, fel mé ré se, va la mint eset le ges meg ol dá si mó -
do za tok, ja vas la tok ki mun ká lá sa. Eb bõl a szem pont ból na gyon
fon tos volt a kár pá tal jai út, hi szen az ott élõ ma gyar ság a szé les
kö zös ség, il let ve a szak em be rek ál tal az egyik leg ke vés bé is mert
ma gyar kö zös ség. 
Az út el sõd le ges ta nul sá ga ként meg ál la pít ha tó: egy részt a hely zet 
va ló ban sok meg le pe tést tar tal ma zott, mert nem is mer jük elég gé
Kár pá tal ját, más részt van nak le han go ló je len sé gek. Az egyik a
szám be li fo gyás, amely az zal fe nye get, hogy a mos ta ni 150-160
ez res kár pá tal jai ma gyar ság né hány év ti ze den be lül el tûn het ar ról
a te rü let rõl, ahol 1100 éve biz to san meg te le pe dett és élte a maga
min den na pi éle tét. El tûn ne a ma gyar ság egyik szín folt ja, amely a
Hon fog la lás óta je len van, kul tu rá lis ér té ke i vel, va la mint a Ve rec -
kei-há gó val, mely a ma gyar ság egyik szak rá lis he lye, tör té nel -
münk fon tos ese mé nye kö tõ dik hoz zá. 
Le han go ló él mé nye ket sze rez tünk, s ezt nem csak a szám be li fo -
gyás ra ér tem, ha nem arra is, hogy a je len le gi ál lam al ko tó nem zet,
az uk rán, a kö zel 50 mil li ós nagy or szág, a 90-es évek ele jén ka -
pott sza bad ság gal oly mó don pró bál vissza él ni, hogy kõ ke mény
nem zet ál la mot épít. Uk raj ná ban sa já tos a nép cso por tok hely ze te,
hi szen har minc-negy ven szá za lék ra te he tõ az orosz anya nyel vû
la kos ság je len lé te, kü lö nö sen az or szág ke le ti ré szén. Az
orosz-uk rán el len tét több év szá zad ra ve zet he tõ vissza. Gon dol -
junk a XX. szá za di nagy uk rán éh ín ség re, amely – bi zo nyos becs -
lé sek sze rint – öt-hat mil lió ál do za tot szed he tett. S eb ben a szov -
jet-orosz rend szer hi báz tat ha tó. Az uk rá nok nak is meg van a ma -
guk ke reszt je. Ám az arány lag fris sen ka pott sza bad sá got arra
hasz nál ják fel, hogy az oro szon kí vül nem túl zot tan nagy szá mú és 
õs ho nos ki sebb sé gek kel szem ben meg szo rí tó in téz ke dé se ket
hoz za nak, vagy már be is ve zet tek, pél dá ul az ok ta tá si rend szer -
ben. Olyan hely ze tet te rem tet tek egyik pil la nat ról a má sik ra, mely 
a fel vé te lit pél dá ul na gyon meg ne he zí tet te a ma gyar kö zös ség
szá má ra. Erõl te tik az uk rán nyelv is me re tét bi zo nyos nyel vi tesz -
tek for má já ban, va la mint arra ké szül nek, hogy egyes tan tár gya kat 
a ma gyar nyel vû is ko lák ban is uk rá nul kell ta nul ni. 
Pe dig az uk rán tör vény ho zás nak nagy adós sá ga van. Ha jól tu -
dom, Uk raj na az Eu ró pa Ta nács tag ja és alá ír ta a Re gi o ná lis és ki -
sebb sé gi nyel vek char tá ját, mely bõl kö vet ke zik né hány olyan tör -
vény, ame lyet meg kel le ne al kot nia, a nem ze ti ki sebb sé gek jo ga it
pe dig ga ran tál nia kel le ne. Úgy tû nik, ez nem tör tént meg, mi ó ta
csat la koz tak a Char tá hoz. 
Gim na zis ta ko rom óta ér dek lõ döm a nem ze ti sé gi sor ban élõ ma -
gyar test vé re ink sor sa iránt. Szü le im ab ban se gí tet tek, hogy ami -
kor au tót vá sá rol tunk, gim na zis ta ko rom ban be jár tuk a Fel vi dé ket 
egy-két na pos ki rán du lá sok kal. Ugyan ak kor si ke rült ta pasz ta la -
to kat sze rez nem Er dély vo nat ko zá sá ban is. Kár pá tal ján a ki lenc -
ve nes évek ele jén jár tam elõ ször. A csa lád ban ügyel tünk arra,
hogy ne csak Cson ka-Ma gyar or szág ban gon dol koz zunk, ha nem

ke res sünk fel olyan he lye ket, me lyek a ma gyar ság tör té nel mé ben
fon tos sze re pet ját szot tak. Egye te mis ta ko rom ban már a nem ze ti -
sé gi jog irá nyá ba fej leszt het tem a tu dá so mat. Így szak dol go za to -
mat már a ma gyar nem ze ti sé gi jog és nem ze ti sé gi po li ti ka té má -
ban ír tam.
Arra hi á ba vá runk, hogy má sok old ják meg a mi nem ze ti prob lé -
má in kat, akár Tri a non kö vet kez mé nye it, a nem ze ti sé gi sor ban
élõk gond ja it. Sor suk jobb ra for du lá sa nem megy az adott ki sebb -
ség ak ti vi tá sa nél kül. Mon dok egy nagy ság rend ben ha son ló pél -
dát. Uk raj na – mint ar ról már szó volt – mint egy 50 mil li ós ál lam,
Olasz or szág la kos sá ga ugyan ak ko ra. S ott a dél-ti ro li né met ség,
kö rül be lül há rom száz ezer em ber ki har col ta a jo ga it. Pe dig õk is
hát rá nyos hely zet bõl in dul tak, gon dol junk a vesz tett vi lág há bo rú -
ra, vagy a né me tek fe le lõs sé gé re. Olasz or szág hoz zá is kez dett e
te rü let elo la szo sí tá sá hoz. Ne hogy azt higgyük, hogy ott nem vol -
tak be ol vasz tá si tö rek vé sek, de ez el len a dél-ti ro li né me tek fel lá -
zad tak, s ko moly – erõ sza kos cse lek mé nyek ben is meg nyil vá nu ló 
– el len ál lás bon ta ko zott ki. Erõ szak ra sen kit nem buz dí ta nék, de
az ak ti vi tás kö ve ten dõ pél da. Ne fel ke lés re gon dol junk, de egy
ak tív, nem ze ti sé gi jo go kért és le he tõ sé ge kért ki ál ló kö zös ség re
igen. Mert pl. ami kor ki le het ne írni va la mit ma gya rul és nincs ki -
ír va Kár pá tal ján, az hiba! Az egyik is ko la ne vét ki ír ták ma gya rul,
a má sik is ko la épü le ten nem. Te hát, ha még az alap ve tõ jo ga ink kal 
sem élünk, ne he zen jut ha tunk elõ re. Vagy azt vár juk, hogy az uk -
rán ha tó sá gok, ci vil szer ve ze tek fel kér jék a kár pá tal jai ma gyar sá -
got, ír ják már ki le gye nek ked ve sek ma gya rul is az is ko la ne vét?!
Min den ki a maga nem ze te sor sá ért fe le lõs. 
A dél-ti ro li ak pél dá ja azért jó, mert ne fe lejt sük el, ha egy sé ges
nem zet ben gon dol ko dunk, ak kor az anya or szág sze re pe is na -
gyon fon tos. A dél-ti ro li pél da arra is ta nít ben nün ket, hogy
Auszt ria ki ví vott ma gá nak egy vé dõ ha tal mi stá tust, oszt rák-olasz
egyez mény szü le tett, és ha fel me rül bár mi lyen prob lé ma, az ola -
szok és oszt rá kok ezt meg be szé lik. A vé dõ ha ta lom, a „tok kal-vo -
nó val” nyolc mil li ós Auszt ria kö töt te meg ezt a szer zõ dést az 50
mil li ós Olasz or szág gal, hosszas hu za vo na után. Auszt ria anya or -
szág ként ott állt a dél-ti ro li ak mö gött. Ma gyar or szág nak is ak ti vi -
zá lód nia kell a ha tá ra in kon túl ra sza kadt ma gyar test vé re ink tá -
mo ga tá sa ügyé ben! Ez nem megy egyik perc rõl a má sik ra, de
van nak jó pél dá ink, ahol már elõ re lé pé sek tör tén tek. Csak egy sé -
ges nem zet ben gon dol kod va old ha tó meg el sza kí tott nem zet test -
vé re ink prob lé má ja. 

Re i ner Pé ter, a kár pá tal jai uta zás szer ve zõ je: 
– Ez az út egye nes foly ta tá sa an nak a gon do lat nak, mely a 2006.
ok tó ber 23-i for ra da lom és sza bad ság harc 50. év for du ló ján ve -
lünk tör tént rend õri at tak, ön kény kö vet kez té ben fel ve tõ dött ben -
nem, mi vel en nek be mu ta tá sa nem ze ti bel ügy. De cem ber 6-án
Brüsszel ben meg is mer ked tem Ga u di-Nagy Ta más sal és Mor vai
Krisz ti ná val, s már ak kor fel kért a Ci vil Jo gász Bi zott ság: mu tas -
suk be a Kár pát-me den ce el sza kí tott ma gyar sá gá nak, mi tör tént
ve lünk a for ra da lom és sza bad ság harc 50. év for du ló ján. E gon do -
lat je gyé ben hat utat szer vez tem, ez a he te dik út, amely a jog vé de -
lem spe ci á lis te rü le té re fó ku szált, s a ha tá ron túl ra sza kadt ma -
gyar ság gal tör té nõ jog sér té se ket volt hi va tott vizs gál ni. Mi vel
arra gon dol tam, ez egy szá raz téma, igye kez tem meg töl te ni mé -
lyen em be ri tar ta lom mal. Te hát az em ber-em ber kö zöt ti kap cso -
lat nál jobb meg ol dás nincs ah hoz, hogy meg is mer jük egy mást.
Ezért száll tunk meg csa lá dok nál. A „ki rán du lás” mind tar tal má -
ban, mind for má já ban nem tit kolt, ke mény po li ti kai töl tést vi selt
ma gán a te kin tet ben, hogy Szoly ván, a sztá li ni lá ge rek, a kom mu -
niz mus ma gyar ál do za ta i nak em lék park já ban – hi he tet len ta lá lé -
kony ság gal – em lék táb lát avat tunk fel, négy ci vil szer ve zet – a
Nem ze ti Jog vé dõ Ala pít vány és Szol gá lat, az Ok tó ber 23 Bi zott -
ság Ala pít vány, a Nem ze ti Kon zer va tív Kör, va la mint a Hegy vi -
dé ki Tri a non Tár sa ság – össze fo gá sa képp. Üze ne tünk, re mél jük,
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messzi re el hal lat szott: – A ná ciz mus iszo nya ta után még na gyobb
pes tis kö vet ke zett: a bol se viz mus. Nem tit ko lom, mi köz ben büsz -
ke va gyok arra, hogy a nem zet szer ves ré sze ként ma gyar em ber -
nek val lom ma gam, vál lal nom kell – nem te he tek mást –, ma gyar -
or szá gi zsi dó gyö ke re i met is. Kü lön üze net ér té ke van an nak,
hogy a bar na pes tis után együtt em lé kez tünk a bol se viz mus vö rös
pes ti sé re, mely at tól tar tok, mire a szo mo rú lel tár vé gé re érünk:
szám be li leg fe lül múl ja majd a bar na pes tis pusz tí tá sát.
Nem ne künk kell meg mon da nunk, mit akar ja nak kár pá tal jai ma -
gyar test vé re ink, ha nem ne kik kell meg fo gal maz ni uk a cél ja i kat.
Azo kat a cé lo kat kell tá mo gat nunk, ame lye ket õk elénk ál lí ta nak.
A több mint 46 mil li ós Uk raj ná ban a 150 ez res ma gyar ság le het -
sé ges po li ti kai meg ol dá sai, me lyek Szé kely föl dön jár ha tó út nak
bi zo nyul nak, itt nem ér vé nye sek. Fon tos, a ki sebb ség-el le nes tan -
ügyi tör vény re fel kell hív nunk az Eu ró pai Unió, az ENSZ va la -
mint a vi lág fi gyel mét.

Dr. Csó kay And rás ideg se bész: 
– Nagy hi tet ta lál tunk Kár pá tal ján. Ez nem cso da, mert kár pá tal jai 
ma gyar test vé re ink sok kal rosszabb hely zet ben él nek, mint mi az
anya or szág ban. Még na gyobb el nyo mást kell el vi sel ni ük, szel le -
mi ér te lem ben. Ezt túl él ni, tény leg csak jobb hit tel le het, s ez ne -
künk pél dát je lent. Te hát mi me rít kez tünk a hi tük bõl, ki tar tá suk -
ból, s meg erõ sí tést kap tunk arra, hogy még job ban küzd jünk
azért, hogy meg vál toz zon a hely zet az anya or szág ban. Eb bõl a kí -
vá na tos meg vál to zott hely zet bõl majd el ér he tõ, hogy va ló ban ko -
moly ér de mi se gít sé get nyújt has sunk a ha tá ron túli ma gya rok nak, 
fenn ma ra dá su kért. Ez egy kör. Õk meg erõ sí te nek min ket, pél dát
ad nak ne künk, mi pe dig ez zel az erõ vel gyõ ze lem re visszük ott -
hon az ügyün ket. Õk je len pil la nat ban töb bet ad tak ne künk, mint
amit mi ad hat tunk ne kik. Mert mi ott vol tunk, vit tünk némi anya gi 
se gít sé get, de ér de mi, ko moly elõ re lé pés kor mány kö zi egyez mé -
nyek ki har co lá sa nél kül nem ér he tõ el.
Az út alatt ne kem nagy rá is me rés volt újra: azért fon tos a ma gyar
nyelv, a ma gyar kul tú ra ápo lá sa, mert ez is egy út az Is ten felé.
Sok út ve zet Felé, de könnyebb az em ber nek sa ját kul tú rá ján, sa -
ját nyel vén ke resz tül kö ze lebb ke rül ni Is ten hez. Az em be ri élet
cél ja pe dig vég ered mény ben ez.
Az uta zá sunk al kal má val ta lál koz tunk a nagy Vé let len nel, mely
Is ten „mû vész-ne ve”. Ga u di-Nagy Ta más kép vi selt vol na egy 75
éves fér fit a bu da pes ti bí ró sá gon, aki az õszö di be széd után köl tö -
zött haza, mint egy 50 év múl va Lon don ból. Mert tart ha tat lan nak
tar tot ta, ami itt hon zaj lik. Bu da pes ten pró bált se gí te ni. S leg utol -
já ra, a szep tem ber 20-i tün te tés al kal má val ci põt tolt be egy kor -
do non át, me lyért rend õr ség el le ni erõ szak mi att bí ró ság elé ál lí -
tot ták. Jó lett vol na, ha ezt a bí ró sá gi tár gya lást el na pol ják, mert a
vé dõ je, Ga u di-Nagy Ta más ve lünk uta zott Kár pá tal já ra. Reg gel
ki lenc kor, ami kor kez dõ dött a tár gya lás, uta zó tár sa sá gunk az
egyik temp lom ban kéz a kéz ben imád ko zott ezért a ma gyar hon fi -
tár sun kért. Majd ezt kö ve tõ en Ta más ka pott egy sms-t Bu da pest -
rõl, hogy el nap ol ták a tár gya lást, mert el rom lott a bí ró ság mag nó -
ja, a tár gya lást nem tud ták le foly tat ni. A Jó is ten meg hall gat ta az
imát, és „el ron tot ta” a mag nót. Akik ezt nem hi szik, azt mond ják:
vé let len, de ne kem erre az a vá la szom: Is ten mû vész-ne ve a vé let -
len. Na gyobb ka li be rû dol gok nál is így van ez. Ha mil li ók imád -
koz nak va la mi ért, biz to san si ke rül ni fog a ké rés. 
Ne kem most kö ze le dik az új já szü le té sem 10. év for du ló ja. Ez volt
a leg na gyobb ke gye lem, amit kap tam: 1998. de cem ber 12-én
vissza tér het tem a gyer mek kor hi té hez, ez per sze nem sa ját erõm -
bõl tör tént, ha nem erõs Krisz tus-él ményt kap tam egy ke reszt nél,
a do mon kos temp lom ban. Ez vitt, ez té rí tett vissza a he lyes útra,
amely nem je len ti azt, hogy az em ber nem hi báz hat, de leg alább
meg van a haj la munk és a szán dé kunk a lel ki is me ret-vizs gá lat ra, s 
a meg bá nás ra. Ne kem a tíz év vel eze lõt ti ke gye lem egy meg té ré si
kulcs-él mény. Ez meg ha tá ro zó lett nem csak a ma gán éle tem ben, a

hi va tá som ban, de meg nyi tott egy kre a ti vi tást a gon dol ko dá som -
ban, s eb ben van nak tu do má nyos si ke rek is. A ke gye lem ki su gár -
zik az em ber egész éle té re, nem fo lyo só-sze rû fény, ha nem az ki -
su gár zik az egész éle tünk re. A kár pá tal jai út is meg erõ sí tett, mert
csak hit tel bír ha tó ki, ahogy ott él a szór vány ma gyar ság.

Dr. Éger Ist ván, a Ma gyar Or vo si Ka ma ra el nö ke:
 – Gya kor la ti lag ma gán em ber ként ve szek részt eze ken az uta kon,
már nem elõ ször. De já rok, hol szer ve zet ten, hol egyé ni szer ve -
zés ben a tör té nel mi Ma gyar or szág kü lön bö zõ el csa tolt te rü le te in
Er dély ben, Kár pá tal ján. Szá mom ra min dig lel ki fel töl tõ dést és
erõt ad nak ezek az uta zá sok, hogy sa ját éle tem ben és mun kám ban 
ki tar tó le gyek a hi tem sze rint. Erõt ad az it te ni em be rek kel való
ta lál ko zás, a vi dék és a táj szép sé ge, amely még sok kal tisz tább és
érin tet le nebb, mint az el ké nyel me se dett és el rom lott gon dol ko dá -
sú anya or szág ban.
Tõs gyö ke res bu da pes ti va gyok, már több ször jár tam Kár pá tal ján
és Er dély ben. Ne kem egy faj ta lel ki és fi zi kai ki kap cso ló dást je -
len te nek a ta lál ko zá sok. Öröm mel be szél get tem el a szál lás adó -
im mal, akik kel már több ször ta lál koz tunk, és ba rát ként üd vö zöl -
tük egy mást. Ta lál koz tam a fal vak ban azok kal az em be rek kel is,
akik kel ko ráb ban már is me ret sé get kö töt tem. Ne kem a sok él -
mény sze mé lyes öröm és lel ki tá masz. Er dély és az el csa tolt ré -
szek sze re te tét még a szü le im tõl, fõ leg édes anyám tól kap tam,
akik eb ben a szel lem ben ne vel tek. Elõ ször Er dély be vit tek, még
gyer mek ként, s ez az él mény meg ala poz ta a irá nyult sá go mat és
tu dá so mat az el csa tolt te rü le tek iránt.
Szoly va azért volt szá mom ra döb be ne tes, mert noha már sok szor
és sok fe lé ta lál koz tam az em be ri ke gyet len pusz tí tás sal és az esz -
te len nép ir tás sal or szág- és vi lág szer te, itt élõ va ló ság ként él het -
tük meg az egy ko ri tra gé di át. Sok eu ró pai em lék he lyen, kon cent -
rá ci ós tá bor ban jár tam, meg te kin tet tem a szé kely hõ sök, a si cu li -
ci di um em lék mû vét Er dély ben, és so rol hat nám az el ret ten tõ pél -
dá kat az ör mé nyek tõl kezd ve. Szoly ván ta lál koz tam az zal az ér -
zés sel, hogy az egy ko ri drá ma a maga élõ va ló sá gá ban elér a nap -
ja in kig. Hi szen ok tó ber 1-én meg ko szo rúz tuk a szoly vai em lék -
mû vet, és el ol vas tuk a szál lást-adó ma gyar falu ál do za ta i nak ne -
ve it. Teg nap este pe dig a va cso rá nál a szál lás adóm mel let tem
ülve, könnyek kö zött me sél te el, ho gyan hur col ták el a nagy ap ját
il let ve az édes any ját, a nagy any ja kis ded ként ho gyan ci pel te a
kar ján, és pró bál ta ki me ne kí te ni a fér jét eb bõl a ha lál-transz port -
ból. A maga élõ va ló sá gá ban utá nunk nyúlt 1944 és Szoly va bor -
zal ma, s ezál tal a napi élet fáj dal má ra le for dít ha tó köz vet len meg -
ta pasz ta lás sá vált, amely köz vet le nül ért he tõ vé tet te ezt szá munk -
ra. Ez több,  mint tör té ne lem!

Fri gye sy Ág nes

A tu dó sí tás fen ti (rö vi dí té sek kel kö zölt) má so dik része nem tar tal -
maz ta az aláb bi (kü lön be szá mo lót). Pe dig hát la punk ugye bár
egy ben az EMTE lap ja is. Ezt igyek szünk itt pó tol ni.

Er dé lyi szem mel Kár pá tal ján
Fér jem mel, Kese Fe renc cel, az EMTE (Er dé lyi Ma gya rok Tol -

na Me gyei Köz hasz nú Egye sü le te) el nö ké vel mi is részt vet tünk a 
Nem ze ti Jog vé dõ Ala pít vány szer vez te ki rán du lá son, élve Re i ner 
Pé ter ked ves meg hí vá sá val és ki hasz nál va az al kal mat be jár ni a
szá munk ra is me ret len, de sajátunknak tudott kárpátaljai magyar
vidéket.

Az él mény fel eme lõ volt és meg hitt, mint ha haza men tünk vol -
na. A meg le pe tést az okoz ta, hogy sem min sem le põd tünk meg.
Akár ha Er dély be ér kez tünk vol na, annyi ra em be ri volt min den, a
köz vet len ség, ami vel mint ha za té rõ csa lád ta got fo gad tak, a cso -
dá la tos ter mé sze ti kör nye zet, az em be rek sze re te te…Mint ha teg -
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nap vál tunk vol na el egy más tól, elsõ pillanattól volt közös
témánk. Fantasztikus volt….

De kez dem az ele jén. A bu szon is me ret len ar cok, de a mé di á -
ból is mert ne vek, majd rész vé tel egy bí ró sá gi tár gya lá son, ami
mi att ké sett az in du lá sunk, és ami vé gig téma volt a bu szon és
még na po kon ke resz tül. Me net köz ben le he tõ sé get kap tunk, hogy 
be mu tat koz has sunk, el mond ván ma gunk ról né hány ada tot. Egye -
sek alig tud tak meg vál ni a mik ro fon tól, má sok za va ruk ban alig
tud tak pár mon da tot mon da ni. Né há nyan nem is kel lett ki men je -
nek a mik ro fon hoz, hisz el in du lá sunk óta csak ma guk ról be szél -
tek, jó tet te ik rõl, ál do za tos mun ká juk ról, fel aján lá sa ik ról. Egy szó -
val ve gyes volt a tár sa ság, vol tak ked ves, köz vet len em be rek, és
vol tak olya nok, akik ha za ér ke zé sünk kor sem tud ták, kik va -
gyunk, mert nem tar toz tunk ér dek lõ dé si kö rük be. Út köz ben jó er -
dé lyi szo kás sze rint vé gig kí nál tuk tár sa in kat a ma gunk kal ho zott
kö mé nyes pá lin ká val és szek szár di vö rös bor ral, amit kis sé cso -
dál koz va, de mindenki elfogadott. A viszonzás - itt szerzett
tapasztalataink szerint - nem tartozik a magyarországi (vagy csak
a pesti?) szokások közé.

A kö vet ke zõ na pok zsú fol tak és tar tal ma sak vol tak. Sok szé pet 
és ta nul sá go sat lát tunk, saj nos a meg hir de tett prog ram idõ hi ány
mi att fog hí jas ma radt, ki ma radt be lõ le pl. Be reg szász vagy Mun -
kács meg te kin té se. A ki rán du lás több nyi re cél irá nyos volt, ki -
mon dot tan po li ti kai in dít ta tá sú, akár hely zet fel mé rõ nek is mond -
hat nám, így az tán egyes hely sé gek bõl nem lát tunk sem mit, még a
fõ te ret sem. De kár pó tolt ben nün ket, hogy tisz ta ké pet nyer tünk
az ot ta ni hely zet rõl, az em be rek éle té rõl, le he tõ sé ge i rõl. Össze ha -

son lít va ven dég fo ga dó ink élet kö rül mé nye it a ha son ló er dé lyi vel,
azt ta pasz tal tuk, hogy lé nye ge sen job ban él nek az em be rek, mó -
do sab bak, te he tõ seb bek. Az igé nye sen be ren de zett sok szo bás há -
zak , für dõ szo bák nem a sze gény ség rõl árul kod tak. Nem ta lál koz -
tunk kék re fes tett, ta pasz tott falú sze gé nyes há zi kók kal, mint szé -
kely föl dön, a há zak zöme eme le tes és mi ni mum 4 szo bá sak. A re -
zsi nap ja ink ban is az Er dély ben élõk fi zet ni va ló já nak tö re dé ke, a
ma gyar or szá gi ról nem is be szél ve. A ke re set tel ott sem di cse ked -
nek, de az éle lem ára is el ér he tõ. Én lát tam sok sze gény fa lut Er -
dély ben, me lyek rõl le rítt a nyo mor, itt ilyes mi vel nem ta lál koz -
tam. (Mind ez ál ta lá nos benyomásunk volt, biztosan vannak
kivételek.) De mindenekelõtt emberi természetüket, ven dég sze re -
te tü ket, hitüket és vallásosságukat emelném ki, mindez az egy
gyökérrõl származást igazolja, ez tagadhatatlan.

Na gyon sok él ménnyel és ta pasz ta lat tal let tünk gaz da gab bak,
sok szép ben volt ré szünk. Az tán   ha za fe le jö vet töb bek szá má ra
újra le he tõ ség nyílt el mon da ni a ta paszt al ta kat, volt, aki hosszú
per ce ken át hall hat ta sa ját hang ját. A mi vé le mé nyünk re már nem
volt kíváncsi senki.

Vé ge ze tül meg je gyez ném, hogy az út meg szer ve zé sé ben is ta -
pasz ta la tok ra tet tünk szert. Amennyi ben vol na rá igény, szí ve sen
szer vez nénk egy hon is me re ti utat, be pó tol va a ki ma radt lát ni va ló -
kat, hogy ké pet al kos sunk tör té nel münk rõl, meg is mer hes sük le -
sza kí tott vá ro sa in kat és fal va in kat és az ott élõ, velünk hasonló
sorsú embereket.

Tol na, 2008. de cem ber 30.
                                                                                                                     Kese Edit
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Szo bor park-ava tás a Ho mo ród szent már ton hoz

tar to zó Bükk fal ván…
2008. szep tem ber 13-án, egy esõs szom bat
dél elõt tön nem min den na pi ese mény szem -
ta nú ja volt az a több mint két száz sze mély,
akik össze gyûl tek a ho mo ród szent már to ni
Bükk fal ván. Kü lön le ges szo bor park meg -
nyi tá sá ra ke rült sor, amit  Ro mán Vik tor –
13 év vel eze lõtt el hunyt szob rász mû vész
em lé ké re ho zott lét re Ma ros vá sár he lyen
élõ test vé re, Ro mán Ele mér épí tész mér -
nök. 

Ro mán Vik tor Ho mo ród szent már ton ban
szü le tett. Bu ka rest ben a Ni co lae Gri go res cu 
Fõ is ko lán szer zett dip lo mát. 1965-ben. A
táv köz lés 100 éves év for du ló já nak szo bor -
pá lyá za tán UNES CO-dí jat kap. 1967-ben
el nyer te a lon do ni Ro y al Col le ge of Art ösz -
tön dí jat, 1994-ben a Fran cia Lo vag rend ki -
tûn te tés ben ré sze sült. 1968-tól kezdõdõen,
haláláig Franciaországban élt. 

Ezen az esõs, szep tem be ri dél elõt tön te hát  ro ko nok, ba rá tok,
is me rõ sök több mint két szá zan  ér kez tek a Ro mán-kert be, hogy
tisz te let tel em lé kez ze nek a mû vész re és kö szö ne tü ket fe jez zék ki
Ro mán Ele mér nek, aki ha za hoz ta szü lõ föld jé re, a Ho mo ród-völ -
gyé be a fran cia föl dön el hunyt öccsé nek szel le mi sé gét. Ezt a test -
vé ri sze re te ten messze túl mu ta tó gesz tust üd vö zöl te be szé dé ben
Ke re kes Pé ter, Ho mo ród szent már ton pol gár mes te re, Zsom bo ri
Le ven te, a Ro mán Vik tor Egye sü let el nö ke, Fe rencz Edit, a ho -
mo ród szent már to ni Ro mán Vik tor is ko la al igaz ga tó nõ je, és Bo -
dor Klá ra ta ní tó nõ, aki a Ho mo ród men te Mû vé sze té ért Ala pít -

vány üze ne tét tol má csol ta. Ro mán Ele mér
õszin te és meg ha tó sza vak kal em lé ke zett
öccsé re: „Fran cia or szág ban élt, Is ten adta a
te het sé gét, de szá má ra az ott hon min dig itt,
Ho mo ród szent már ton ban volt. Min dig szé -
kely em ber nek val lot ta ma gát, támaszai az
idegen világban az itthoniak voltak, akik
megkönnyítették számára az idegenségben a
mûvészélettel együtt járó mindennapos
meghalást és feltámadást…

Nem volt egy sze rû a park ban fel ál lí tott
szob rok el ké szí té se. „Bronz ba ön te ni nem
volt le he tõ sé günk, így meg kel lett ta lál ni azt a
könnyû, de idõt ál ló anya got, amely meg fe le lõ 
tech no ló gi á val kel lõ kép pen ala kít ha tó és hû -
sé ge sen vissza ad ja a több tíz sze re sé re fel na -
gyí tott mun kák ere de ti szép sé gét. Ám a for ma 
ön ma gá ban ha lott, ha nem hor doz za a mû vé -
szi üze ne tet, ez a „lé lek kel fel töl tés” volt szá -
mom ra, a mér nök számára ebben a munkában

a legnagyobb kihívás s a legszebb feladat”. 
Ro mán Vik tor olyan élet mû vet ha gyott hát ra, amely az egye te -

mes kul tú ra ré sze. Ezt mél tó mó don meg õriz ni, meg mu tat ni hi va -
tott a szû kebb csa lád ál tal lét re ho zott bükk fal vi szo bor park. Ro -
mán Ele mért idéz ve: „Ez a park le gyen min den kié. Min den kié,
aki akar egy pil lan tást vet ni azok ra a mû vek re, ame lyek a je len ko -
ri és min den ko ri szob rász mû vé szet ben je len tõs he lyet ér de mel tek 
ki. Ro mán Vik tor az egye te mes mû vé szet és iro da lom lo vag ja, aki 
soha nem haj tott fe jet a min den ko ri ha ta lom elõtt. Õ az egye te mes 
kul tú ráé, de min de nek fe lett a mi énk, ahogy õ min dig is val lot ta.
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So ra koz zunk mel lé je az zal a sze re tet tel és hû ség gel, aho gyan õ is
hû ma radt gyö ke re i hez.  Sze ret ném, hogy ha ez a cso dá la tos kör -
nye zet ben lét re ho zott szo bor park a jö võ ben, ha ma ro san tu ris ta -
lát vá nyos ság gá vál na.” Ugyan ak kor ki hang sú lyoz ta a Ro mán
Vik tor-i gon dol ko dás alap el vét, hogy oda kell fi gyel ni min den re,
arra is, hogy mi lóg a le ve gõ ben. Pél dá ul At ti la masszív kul tú rá já -
ra, ami el özön löt te Eu ró pát. Mert mi kul túr né pek va gyunk.  Mese
az, hogy At ti la bar bár volt. Me hetsz a vi lág ba bár ho vá, amíg ilyen 
gon dol ko dá sú em bert ta lálsz, mint Ro mán Vik tor. A Kár pá tok ka -
pu ja szim bo li ká já ban ben ne van, hogy azon át ba rát be jö het, de
más a lá bát nem te szi be. Az Eke, - a „tisz te let apánk nak”, üze ne -
tét hor doz za. Ez az eke fi lo zó fi á ja - mond ta a je len lé võk han gos
de rû-ki nyil vá ní tá sá tól kí sér ve - de va jon mi ért jük-e ezt? – te szi
fel a kér dést a je len lé võk nek. Õ, a test vér vi szont tel jes egé szé ben
érti: „Pil lan tá sa ci ká zik az össze gyûl te ken és meg pi hen a kert vé -
gé ben a domb te tõn, ahol a fe hér tör zsû nyír fa er dõ õr kö dik mun -
ká ja fe lett. Tud ja, hogy az út el ága zás nál föld be le szúrt fa ágak biz -
tos irányt mu tat nak min den ki nek, aki le ve ti magáról a glo ba li zá -
ló dó világ rongyait, és az õsi értékek modern formába öntött
tisztaságával felruházva abba a talpalatnyi bükkfalvi Európába
tart, amely Román Viktor hagyatéka az utókornak.” (Lázár
Emese, Hargita Népe, 2008. szept. 15)

Elsõ, agyag ból ké szült szob ra egy lo vas sze kér volt, me lyet
meg is kri ti zált egy idõs szent már to ni em ber, ki fo gá sol va, hogy a
sze ké ren ülõ fu va ros a szom széd fa lu si, ló ko di fu va ros ra ha son lít, 
és nem va la me lyik szent már to ni ra. Ro mán Viktor ekkor nyolc
éves volt. 

Az 1995-ben el hunyt mû vész utol só mun ká ja az At ti la sze ke re
cí met vi se li. A ló ko di fu va ros sze ke ré tõl At ti la sze ke ré ig meg tett
úton min dig hang sú lyoz ta szé kely szár ma zá sát, ahogy õ mond ta:
„a fran ci át is szé kely hang súllyal be szé lem”. A szo bor park a csa -
lád bükk fal vi tel kén áll és vár ja lá to ga tó it. (Bá gyi Bencze Jakab,
Új Magyar Szó, 2008. szept. 15.)

A Sár kány, A bika, A hús evõ  nö vény, a Kár pá tok ka pu ja,-
amin csak ba rát lé lek lép het be,  Sa ron ha rang ja, Égi egyen súly, a
ki apad ha tat lan vizû Kár pá tok kút ja, a gaz dál ko dó édes apa em lé -
ké re ké szí tett Eke és az élet mû utol só és ta lán leg ér té ke sebb da -
rab ja, At ti la sze ke re – a bükk fal vi szo bor park ban mél tó me men -
tót ál lí ta nak Ro mán Vik tor nak. To vább gon dol ko dás ra, a ben nük
rej lõ ti tok meg fej té sé re kész te tik a szem lé lõt, mint egy alá tá maszt -
va al ko tó juk val lo má sát: „…az al ko tás olyan szá mom ra, mint egy 
gyer mek… so ha sem be fe je zett… Majd halálunkkal fejezõdik
csak be, de túlél minket, és talán nélkülünk fejl
Ro mán Vik tor egyes mû vei ro má ni ai, fran cia or szá gi, ola szor -
szági, né met or szá gi, és Egye sült Ál la mok-be li ma gán gyûj te mé -

nyek ré szét ké pe zik, má sok kü lön bö zõ kö zü le tek tu laj do ná ban
van nak. Ezek: Fran cia or szág ban a Fonds na ti o nal d’art con tem -
po ra in, Vil le de Pa ris, Ca is se des Dé pots et con sig na ti ons, Mu sée
de Sa int-Omer, Fonds dé par te men tal d’art con tem po ra in du
Val-de-Mar ne. Né met or szág ban Si e gen vá ros mú ze u ma, Olasz -
or szág ban Leg na no Szép mû vé sze ti Mú ze u ma, Ro má ni á ban a
Cra i o va-i Szép mû vé sze ti Mú ze um, az Egye sült Ál la mok ban:
UCLA (Los An ge les).
Szá mos tár la ton és cso por tos ki ál lí tá son vett részt, ezek kö zül
meg em lí ten dõ: Fran cia or szág ban a Sa lon de la je u ne sculp tu re,
Grands et Je u nes d’a u jo urd’ hui, Ré a li és no u vel les, Bi en na le des
je u nes, Sa lon de Mont ro u ge, FIAC, SAGA. Né met or szág ban az
Art mul tip le (Düs sel dorf), Bel gi um ban a Bi en na le de Mid del he -
im (Ant wer pen). Pá rizs ban Ro mán Vik tort az S 21, ADCA, Cla u -
de Dor val, Anne Lett rée, Sa mag ra, Phi lip pe Ca ze au és a Jac qu es
de la Bé ra u di e re ga lé ri ák, Né met or szág ban Frank furt-am-Ma -
in-ban a Die Ga le rie és Karls ru he ban Emi lia Su ciu kép vi se lik.

Össze ál lí tot ta: B.Os vát Ág nes

Köz pon ti épü let a szo bor park ban. Ol dal né zet

Eke

Kár pá tok kapuja



Prof. Dr. Dóc zy Pál Ist ván
(1910–2009)

A Ma ros vá sár he lyi Or vo si és Gyógy sze ré sze ti
Egye tem Sze ná tu sa mély meg ren dü lés sel bú csú zik
dr. Dóc zy Pál Ist ván egye te mi ta nár tól, a Ma ros vá -
sár he lyi Or vo si és Gyógy sze ré sze ti Egye tem tisz te -
let be li pro fesszo rá tól.

Dr. Dóc zy Pál Ist ván pro fesszor a Ma ros vá sár he lyi Or vo si és
Gyógy sze ré sze ti Egye tem és or vos kép zés egyik meg ala pí tó ja.
1910. áp ri lis 21-én szü le tett Kö rös bá nyán. Or vo si
dip lo má ját 1937-ben, a Ko lozs vá ri Or vo si és
Gyógy sze ré sze ti Egye te men sze rez te. Szak mai
kar ri er je ki ma gas ló, meg sze rez ve hi va tá sa min -
den tu do má nyos fo ko za tát, egé szen a Ma ros vá -
sár he lyi Or vo si és Gyógy sze ré -
sze ti Egyetem professzori
kinevezéséig. A belgyógyászat
nagyhírû kép vi se lõ je volt.

Or vos ként és ok ta tó ként prof. 
dr. Dóc zy Pál Ist ván pá lya fu tá sát 
szám ta lan si ker és el is me rés kí -
sér te. Ered mé nyes tu do má nyos
mun kás sá gát több száz, ha zai és
kül föl dön meg je lent tu do má nyos dol go zat fém -
jel zi. Szak köny vek és egye te mi jegy ze tek szer -
zõ je és társ szer zõ je, ki emelt ér dek lõ dést mu tat -
va a bel gyó gyá szat és kar di o ló gia te rü le tén.
Szak mai és ok ta tói mun kás sá gát hosszú év ti ze -
de ken át or vos ge ne rá ci ók és be te gei egya ránt el -
is mer ték és ér té kel ték. Ta nít vá nyai a ha zai és
kül föl di or vos lás és egye te mi oktatás elismert
képviselõivé váltak. Számos hazai és külföldi
tudományos társaság tagja volt.

Dr. Dóc zy Pál Ist ván egye te mi ta nár szak mai
és ok ta tói pá lya fu tá sa so rán élet re szó ló el mé le ti
és gya kor la ti is me re tek kel lát ta el or vos tan hall -
ga tók és or vo sok ge ne rá ci ó it, ily mó don hoz zá -
já rul va emberi és szakmai kiteljesedésükhöz.

Hosszan tar tó, tü re lem mel vi selt be teg ség
után tá vo zott kö zü lünk. A Ma ros vá sár he lyi Or -
vo si és Gyógy sze ré sze ti Egye tem éle té ben pó -
tol ha tat lan ûrt hagyott maga után.
Osz to zunk a gyá szo ló csa lád fáj dal má ban.

A Ma ros vá sár he lyi Or vo si és
Gyógy sze ré sze ti Egye tem Sze ná tu sa

Szub jek tív mo no lóg 
Annyi más tár sa mel lett a szer kesz tõt is Dóc zy
Pál pro fesszor in dí tot ta el or vos-szak mai út ján,
õtõ le kap ta a meg ha tá ro zó in dít ta tást szak te rü -
le té nek vá lasz tá sá hoz. A kö rül mé nyek is mert
ala ku lá sa, az egye tem el ro má no sí tá sa kö ze pet te
a Pro fesszor úr nem vált hat ta be neki tett ígé re -
tét az egye te mi és tu do má nyos kar ri er vo nat ko -
zá sá ban, így a „to vább kép zés” majd oda át foly -
ta tó dik. Ide át meg las san le tû nik an nak a bi zo -
nyos, „egy szer volt, hol nem volt” egye tem pro -
fesszo ra i nak ple jád ja, akik a mi, az egy ko ri or -

vos tan hall ga tók éle té re, szel le mi-lel ki pro fil já nak ala ku lá sá ra
dön tõ be fo lyás sal bír tak. Amíg fi zi ka i lag köz tünk vol tak, bár mi -
lyen idõ sen, egy ko ri ha tó e re jük tõl és ké pes sé ge ik tõl le csu pa szít va 
is, szá munk ra va la mi fé le –mond hat ni tu dat alat ti - szel le mi véd -
vo na lat je len tet tek. Ak kor is, ha az élet so rán ilyen sze re pet nem
tölt öt tek be, de ha ne tán még is, ak kor an nál in kább. 
Meg le het, má sok szá má ra most mi je lent jük ugyan ezt…ki-ki a
maga, az élet ál tal rá osz tott sze rep ben sor já zik be a  ge ne rá ci ók
vo nu la tá ba, de min dig fe le lõs ség gel tar toz ván az utá na kö vet ke -

zõk nek, a neki oda/alá ren del tek nek. Ha ez igaz úgy
ál ta lá ban, ak kor hang sú lyo san igaz az er dé lyi ma -
gyar szel le mi ség bás tyá já nak szá mí tó egy ko ri
MO GYE meg ha tá ro zó alak ja i ra. Akik kri ti kus,

em bert pró bá ló idõk ben kel lett helyt
áll ja nak, leg fõ kép pen em ber ként. 
Több-ke ve sebb si ker rel tet ték le
ezt a min den kor ne héz, de an nak
ide jén ir gal mat lan, gyil kos vizs -
gát. 
Lec ke köny ve ik be a mi nõ sí tést
nem annyi ra a vissza em lé ke zõk
szub jek tív, vi szony la gos és idõ -

ben vál to zó ér té ke lé se írja, mint
in kább egyé ni és kol lek tív sor sunk ala ku lá sa. 

Dóc zy pro fesszor alak ja nem csak ak kor, de
annyi év után is ki emel ke dik ta ná ra ink so rá ból,
mert a mes ter ség alap szak má ját ok tat ta mi né -
künk, mert te kin té lye meg fel leb bez he tet len, ezért
fe le lõs sé ge is ki emel ke dõ volt. Alak ját máig ha tó -
an visszük to vább ma gunk kal, ma gunk ra ha gyat -
va im már az elsõ vo nal ban, és sa ját élet út ja ink,
meg az er dé lyi ma gyar sors ala ku lá sa dönt majd
az Õ sze re pé nek meg íté lé sé rõl is az er dé lyi ma -
gyar ság tör té ne té ben. 

Sza bó T. At ti la bi o ló gus pro fesszort idé zem:
„…egyé ni és kö zös sé gi sor sunk csak a tu dás egy
ma ga sabb, ál ta lá no sabb szint jé rõl lát ha tó be,
ért he tõ meg. On nan, ahol már…min den egy be -
cseng.” Nos, las san le zá rul nak az érin tett egyé ni
sor sok, majd né hány röp ke év ti zed múl tán az er -
dé lyi ma gyar ság sor sa is vég képp el dõl. Ak kor ta -
lán min den (pro fá nul) egy be cseng majd, kér dés,
hogy az er dé lyi, de az össz ma gyar ság is ré sze
lesz-e még en nek az össz-eu ró pai meg össz-ro -
mán, csep pet sem a tu dás leg ma ga sabb szint jét
je len tõ „ide á ti har mó ni á nak”, mely ben oly ré gen
és a je len ben is disszo náns, ezért ki ik ta tan dó
elem ként va gyunk je len oly sok fül szá má ra. Nem
mind egy ez ne künk, még ha meg gyõ zõ dé sünk,
hogy an nak a leg ma ga sabb szin tû har mó ni á nak,
ahol a leg ma ga sabb, leg ál ta lá no sabb tu dás la ko -
zik, és ahol fe le le tet kap min den, ma még tisz tá -
zat lan rész kér dés is, igen is ré sze sei le he tünk.
Ki-ki ér de me sze rint. 

Azt re mél jük, hogy Dóc zy pro fesszo runk, Is ten
ke gyel me és re mélt ál dá sa ré vén, nem min den na -
pi föl di tu dá sa után im már ré sze se an nak a va ló -
di, leg ma ga sabb tu dás nak is.

K.P.

2009. március
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Tö rök Pál

Mi a sors
én nél kü lem
s ve lem!?
Több-e an nál
ami vé let tem,
vagy le het tem vol na…?
Csak ez,
ez a kö rül sán colt
tér tö re dék
ez a terv sze rû en
szo ron ga tó
idõ-ka lo da
ez a tö ré keny
és pil la nat nyi
tes ti ép ség, 
csak ez a
sut to gás sá hal kult
anya nyelv-cso da
Ez a sor som?
Mit ér itt
ki nem kí ván
még ha lált, 
de rü gye ket dug dos
szá raz agyag ba,
vagy fo hász ko dik
sors ta lan, mert
nincs Sors, se Vég zet,
hogy szét ver je
a ki agyalt „lét kér dé sek”
ko or di ná tá it…?
Is te nek!
Hát ez a Sors?!
A mi sor sunk vol na?
Hát le gyen!?

Nem, soha!!!

Sor som



Har gi ta für dõ je le ne és jö võ je
Har gi ta für dõ a szé ke lyek szent he gyé nek ke le ti ol da lán, 1350

m ten ger szint fe let ti ma gas ság ban, 100-150 éves feny ves er dõ kö -
ze pén ta lál ha tó. Meg kö ze lít he tõ a Szé kely ud var hely-Csík sze re da 
út vo nal ról, a Tol va jos te tõ rõl ki in du ló be ton úton. A Har gi ta hegy -
ség leg ma ga sabb pont ja 1756 m. A szé kely föld több mint 1000
borvíz forrása közül itt 5 található.

A te le pü lés ne vét az itt ta lál ha tó mo fet ták ról kap ta. A mo fet ták
gá zai jó té kony ha tás sal van nak izü le ti bán tal mak ra, ma gas vér -
nyo más és vér ke rin gé si zavarban szenvedõ betegekre.

A te le pü lést kö rül öle lõ er dõk ben a kö vet ke zõ ál la tok ta lál ha -
tok: med ve, far kas, õz, szar vas, hiúz, róka, he gyi ka kas, mó kus,
vi pe ra, cse re kí gyó, és na gyon vál to za tos a ma dár-vi lág. Meg te -
rem az áfo nya, mál na, sze der, sza mó ca, mo gyo ró, csip ke bo gyó,
és a kris tály tisz ta pa ta kok la kó ja, a piszt ráng. A kü lön bö zõ gom -
bák szin te egész év ben meg ta lál ha tók: csi per ke, õzláb, tinóri,
galamb, róka, keserû, bükkfalasa...stb.

Har gi ta für dõ a sí e lõk pa ra di cso ma is, mert a hó vi szo nyok
egész Er dély te rü le tén a leg job bak. Itt ta lál ha tók a kö vet ke zõ pá -
lyák : 1. Csi pi ke: 300 m 2. Kossuth 1.: 600 m, 3. Kos suth 2: 800 m 
4. Kos suth 3: 1000 m . A sí pá lyá kat tá nyé ros és csá ká nyos fel vo -
nók szol gá ják ki. A te le pü lés **-*** szál lo dák kal és pan zi ók kal,
va la mint ma gán szál lá sok kal rendelkezik (4-500 fõ).

Har gi ta für dõ kö zi gaz ga tá si lag a 16 km-re ta lál ha tó Csík sze re -
da vá ros hoz tartozik.

Tó fal vi Ernõ kép vi se lõ úr ral be szél ge tünk, aki a te le pü lés la -
kó ja és kép vi se lõ je is, és nem mell es leg a több mint 1000 hek tár
er dé sze. Arra a kér dés re, ho gyan tel nek nap jai, el mond ja: na pon ta 
bej ár ja Su zu ki te rep já ró au tó já val a reá bí zott te rü le tet. Leg több -
ször éj sza ka, mert az er dõ ket a fa tol va jok az éj lep le alatt igye kez -
nek meg dézs mál ni. He ten ként be kell menyjen Csíkszeredára a
település ügyeit intézni.

Har gi ta für dõn 1954-tõl 2003-ig a ka o lin bá nyá szat volt a meg -
ha tá ro zó, eb ben az idõ ben épült a 8 km hosszú össze kö tõ be ton út
is. A bá nya be zá rá sá val a mun ka he lyek is meg szûn tek. A mun ka -
ké pes la kos ság csak az er dõ ki ter me lés ben, a las san meg in du ló
ma gán épít ke zés ben tu dott el he lyez ked ni, míg a fiatalság Ma gyar -
or szá gon próbál munkát keresni.

Tó fal vi Ernõ úr ban egy na gyon nyi tott, tett re kész, ke mény szé -
kely em bert is mer tem meg, aki Har gi ta für dõ fej lõ dé sé ért so kat
tesz és a jö võ ben is ten ni akar. Ami kor fel ve tet tem neki a kér dést,
hogy jó len ne egy könyv tá rat lét re hoz ni Har gi ta für dõn, hogy az
em be rek, az üdü lõk ne csak a tv-bõl ára dó bu tí tó mû so ro kat néz -
zék, rög tön a meg va ló sí tás ba fo gott, he lyi sé get biz to sí tott, pol co -
kat csi nál ta tott, és a ve csé si la ko sok könyv ado má nyai, va la mint a
Ma gyar or szá gi Püs ki, Krá ter és a csík sze re dai Pal las ki adók ado -
má nya i ból ma már egy több mint 1200 kö te tes könyv tár mû kö dik. 
A könyv tár fel ava tá sán részt vett Rá duly Ró bert, Csík sze re da pol -
gár mes te re is.  Õ egy stá tust is biztosított a könyvtár üze mel te té -
sé re, így van, aki ellássa a turisztikai információs szolgálatot is.

Har gi ta für dõ a 2008-as év ben in dult fej lõ dés nek. Ki cse rél ték
az el avult víz ve ze ték rend szert, csa tor náz ták a te le pü lés nagy ré -
szét, amit 2009-ben fe jez nek be. 2 éven be lül min den utca asz falt -
bur ko la tot kap. 2008-ban meg épült egy korszerû biatlon pálya.

Tó fal vi Ernõ úr ral a 2009-es év ben sze ret nénk  egy szo bor for -
má já ban em lé ket ál lí ta ni az egye dü li szé kely szár ma zá sú er dé lyi
fe je de lem nek, Szé kely Mó zes nek, ami hez meg kap tuk Csík sze re -
da vá ros tá mo ga tá sát. Itt hív juk fel az ügyet tá mo ga tó hon fi tár sa -
ink, ma gya rok és nem ma gya rok fi gyel mét, hogy pénz ado má nya -
ik kal az aláb bi szám la szá mo kon se gít he tik a szo bor fel ál lí tá sát:
Ma gyar or szá gon HU67-10300002-20102159-4902. Azon ado -
má nyo zók ne vét (ma gán sze mé lyek, in téz mé nyek, egye sü le tek),

akik leg ke ve sebb 50 ezer Ft ado mánnyal se gí te nek, az em lék mû -
vön el he lye zett táb lán fel tûn tet jük.

2009-ben meg in dul 2 sí pá lya épí té se: egy 3.100 és egy 2.800
mé ter hosszú sá gú, szé kes fel vo nók kal.  

Har gi ta für dõ sze ren csés fek vé se, és az a tény, hogy a téli hó na -
pok ban, no vem ber tõl már ci us vé gé ig a hõ mé rõ hi gany szá la 0 fok
alatt van, le he tõ sé get nyit na egy sza bad té ri kor cso lya pá lya be in -
dí tá sá ra a meg lé võ ta von. Egy má sik, ta lán en nél is na gyobb le he -
tõ ség a most még csak nyá ron mû kö dõ mo fet ták kor sze rû gyógy -
köz pont tá tör té nõ ki épí té se len ne (lásd a ma gyar or szá gi mát ra de -
recs kei lé te sít ményt), hogy egész év ben fo gad has sák a gyó gyul ni
vágyó betegeket. Ezzel a beruházással megoldódna a település
orvos-gondja is.

A 2008-as ön kor mány za ti vá lasz tá so kon Bor buly Csa ba lett a
me gyei köz gyû lés el nö ke, aki a Ma gyar Te le ví zi ó ban ki fe jez te re -
mé nyét, hogy az el kö vet ke zõ 4 év ben az inf ra struk tu rál is fej lesz -
té sek nyo mán, és Har gi ta me gye cso dá la tos tu risz ti kai adott sá ga it 
ki hasz nál va, nyu ga ti színvonalú turisztikai központok jönnek
létre.

Kí vá nom, hogy a fen ti cé lok el éré sé hez mi nél töb ben fog ja nak
össze és si ke rül jön a meg va ló sí tá suk.

v. dit rói Hom poth Zol tán
A Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge el nök sé gé nek tag ja,

az MVSZ Pest me gyei el nö ke
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INC ZE JÁ NOS
fes tõ mû vész re em lé kez tek

Dé sen
Tíz éve már, hogy egy kis vá ro si mû te rem re le szállt a vég te len
csend, egy al ko tó kéz vég leg le tet te az ecse tet. Mind az, ami ott
mû al ko tás sá for má lo dott, egy kis vá ros nak vi lág hír ne vet
szer zett. 

„….A kis vá ros, tör té ne te sen Dés mû vé szi föl fe de zé se fû zõ -
dik ne vé hez” - írta Inc ze Já nos fes tõ mû vész rõl Mu rá din Jenõ.
A vi lág ban szét szó ró dott dé si ek, ha te het ték, leg alább egy fest -
mé nyét ma guk kal vit ték, em lé kez te tõ ül gyö ke re ik re, városuk
zegzugos, szûk utcáira…

Inc ze Já nos-Dés nem volt a vá ros szü löt te, de 1939-tõl
1999-ben be kö vet ke zett ha lá lá ig itt élt és al ko tott fél re is mer -
he tet len, egyé ni stí lu sá ban. Ha lá lá nak ti ze dik év for du ló ján
Gu dor La jos dési re for má tus es pe res a va sár na pi is ten tisz te le -
ten, majd a Nagy te me tõ ben a sír nál em lé ke zett meg a va la mi -
ko ri kán tor-ta ní tó ról, je les fes tõ mû vész rõl. A csa lá don kí vül
szá mos dési rót ta le ke gye le tét a sír nál. Já nos si Sán dor nyu gal -
ma zott ta nár, a va la mi ko ri diák em lé ke zett az ok ta tó ra, ba rát ra, 
a köz tisz te let ben álló pél da kép re. Mint mond ta: „ami kor ezen
em lé ke zõ be szé det ír tam, a rég múlt ko rok ban a nagy sze mé lyi -
sé gek nek ki já ró tisz te let adó mi nõ sí tés ju tott eszem be. Em ber -
sé ges Em ber - eb ben a két szó ban min den ben ne van, ami el -
mond ha tó a tíz éve eltávozott Incze Jánosról. A désiek nevében 
köszönjük a mindenható Gondviselõnek, hogy ilyen értékes
emberrel ajándékozott meg bennünket.”

A csa lád ne vé ben ifj.Inc ze Já nos, a mû vész fia kö szön te
meg a vi rá go kat el he lye zõ je len lé võk nek az év ti ze den át íve lõ
megemlékezést.

Dés, 2009. feb ru ár 8.  
Lu kács Éva
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Öröm hír Marosvásárhelyrõl
    Jú li ám ra hogy ta lá lék,
    Örö mem ben így kö szö nék, 
    Tér det-fe jet neki haj ték,
    Kin õ csak el mo so lyo dék.

Öröm hírt hir de tek nék tek: a mai na pon, azaz 2009. ja nu ár
26-án gyer mek szü le tett, vi lág ra jött Áb rám Jú lia. Ez zel kis
(nagy) csa lá dunk ban a lá nyok 4:3-ra ve zet nek, és most már va ló -
szí nû leg nyer nek is. De csak egy sze rû több sé get al kot nak, már pe -
dig a nagy hor de re jû dön té sek nél a de mok rá cia alap el vei szerint
kétharmados többség szükségeltetik.

Va ló ban, leg ki sebb lá nyunk meg szü le té se – a Jó is ten se ge del -
me mel lett – de mok ra ti kus dön tés ered mé nye: négy igen és két
tar tóz ko dás. Mond hat ni azt is: el le ne senki sem szavazott.

Hét sze mé lyes, öt gyer me kes csa lád ban élni – ki vált ság. Bo -
nyo lul tabb és gaz da gabb a kap cso lat rend szer, mi köz ben több a
fe le lõs ség és az el fog lalt ság, de mind ezt kár pó tol ja a lel ki fel töl -
tõ dés és a fo ko zot tabb biz ton ság ér zet. Gyer me ke ink nek na gyobb
aján dé kot nem tud nánk nyúj ta ni, mint a most vi lág ra jövõ test vér -
két. Gon dos ko dá suk, sze re te tük már a mé hen be lü li éle te so rán
meg nyil vá nult, és reméljük, hús-vér valójában csak fokozottabbá
válik.

Igen, tár sa dal munk kulcs sza vai a csa lád és a sze re tet. Saj nos,
ál li be rá lis, pi ac- és ér dek ori en tált, er köl csi vál ság ban síny lõ dõ vi -
lá gunk ban sok szor a csa lád ér ték te le ne dé sé nek és a sze re tet hi á -
nyá nak va gyunk ta núi. Pe dig az a nem zet, amely nem fo gad ja el
azt az alap el vet, mi sze rint „a csa lád a tár sa da lom alap sejt je”,
elõbb-utóbb be szû kü lés re, akár pusz tu lás ra van ítél ve. Ami kép -
pen az az em ber is lel ki si vá ro so dás út já ra lép, aki hí ján van
szeretetnek. Márpedig a család és a szeretet – összefüggõ fo gal -
mak.

Szo mo rú, hogy ma nap ság oly rit ka a va ló di nagy csa lád! Rá -
adá sul a köz vé le mény egy ré sze kri ti ku san íté li meg a nagy csa lá -
dot, és ke re si az oko kat, ame lyek a szü lõ ket le té rí tet ték az ál ta la
nor má lis nak vélt út ról (pél dá ul: ha nem ci gá nyok, va jon szek tá -
sok-e?). Job bik eset ben – se gí tõ kész ség he lyett – leg alább van
némi szán alom. Pe dig a nagy csa lá dot nem kell szán ni: a min den -
na pi ke nyér fel ke rül az asz tal ra, mi köz ben ke ve sebb az elé ge det -
len ség és több az öröm, mint ál ta lá ban. A pénz beosztását ki apad -
ha tat lan szeretet-források kárpótolják....

Öt év vel eze lõtt rep re zen ta tív min tán kér dõ íves fel mé rést vé -
gez tem a há rom „szé kely” me gye köz pont: Ma ros vá sár hely, Csík -
sze re da és Sep si szent györgy fel nõtt ma gyar la kos sá gán. Az
egész sé gi ál la po tot, an nak hát tér té nye zõ it vizs gál tam. Köz tu dott,
a csa lá di ál la pot az egész sé günk fon tos vé dõ fak to ra. De el szo mo -
rí tó, hogy az egy ko ri ha gyo má nyos szé kely nagy csa lá dos mo dell
ma már a múl té. Bár mi fé le kommentár helyett csupán ide má so -
lom a tanulmány idevágó adatait:

„A min tá ban sze rep lõ sze mé lyek kö zel egy har ma da (31%)
gyer mek te len; leg gya ko ribb a két gyer me kes (36,6%) és az egyet -
len gyer mek kel ren del ke zõ csa lád (20,6%). A 34 há rom gyer me -
kes csa lá don (9,6%) kí vül csu pán öt nagy csa lá dot re giszt rál tunk
(1,5%). Szo mo rú adat az egy sze mély re (nõre) esõ 1,32-es gyer -
mek lét szám, mi köz ben a test vé rek át la gos szá ma 1,94. Meg jegy -
zen dõ ugyan ak kor, hogy a vá la szo lók (N=345) át la go san 2,31
gyermeket (minimum 0, maximum 8) szeretnének/szerettek
volna.

A csa lád sze re pe igen je len tõs az élet mód szo kás rend jé nek ki -
ala kí tá sá ban, az egész sé gi ál la pot tal köz vet len össze füg gé sek
mu tat koz nak. A ha gyo má nyos csa lád mo dell li be ra li zá lá sá nak ne -

ga tív je len sé gei (a csa lád ban élõk, a csa lá dok és a szü le té sek szá -
má nak csök ke né se, a csa lá don kí vü li kap cso la tok és vá lá sok nö -
ve ke dé se, az elmagányosodás stb.) az egészségre káros té nye zõk -
ként kezelendõk.”

De most tér jünk vissza Jú li á ra, és tu das suk a leg fon to sab ba kat
õ kis asszonysá gá ról. Szü le té si ada tai: 3950 g test súly, 56 cm test -
hossz, 35 cm ko po nya kör fo gat, 9/10-es Ap gar. Szü le té si idõ pont -
ja: 2009. január 26., 17,55 óra.

No, a szü le té si dá tum nál áll junk meg egy ki csit, hi szen ko rább -
ra, aze lõt ti hét re vár tuk. De a Fenn va ló úgy akar ta, hogy a va sár -
nap tól va sár na pig (jan. 18-25) tar tó öku me ni kus ima hét re-nyol -
cad ra édes any ja (és édes ap ja) el jár jon, majd az ima hét le jár táv al,
más nap jel ké pe sen a hat órás is ten tisz te let re hívó ha rang szó ra
szü les sen meg. Tör té nel mi egy há za ink marosvásárhelyi fõpapjai
áldásával jött a világra!

Egy nap pal kés te le anyai nagy any ja, két nap pal pe dig anyai
nagy ap ja szü le tés nap ját. De már elõt te, a Ma gyar Kul tú ra Nap ján
is druk kol tunk neki – ak kor a szü lõ szo ba he lyett az ün ne pi
Ady-es tet vá lasz tot ta (ha egy na pot ké sik, ak kor ja nu ár 27-e Ady
ha lá lá nak nap ja). Szó val, egész el múlt hé ten ak tív volt: járt kor -
cso lyáz ni a nén jé vel, pa la csin tát evett a we e ken den, vé gig néz te a
Szü lõ szo ba címû folytatásos filmet és a Hitler bukásáról szólót is.

Vé gül meg szü le tett ja nu ár 26-án, a mind annyi unk szá má ra
„fe lejt he tet len” Ni co lae Ce a u ses cu  szü le té se nap ján. Még sze -
ren cse, hogy a sors úgy ren dez te, hogy a mai la pok és az esti hír -
adó nem a 91. esz ten de jét töl tõ kon du ká tort di csõ í tik, és nem a
„gyé mánt kor szak aranyfokozatáról” lelkesednek.

De ad juk meg a csá szár nak a csá szá rét, a ki rály nak a ki rá lyét.
És nem csak iró ni kus, ha nem va lós do log ki je len te ni: több kul túr -
há zat épít te tett az „arany kor szak ezüst sza ká ban” a párt ve zé rünk,
mint a mai, és több egy ko ri és mai ro mán ál lam pol gár kö szön he ti
neki az éle tét, mint ahá nyan a mai po li ti ku sok nak há lál kod hat nak. 
Kö zöt tük Jú lia lá nyunk édes any ja is, aki ké sei és ele in te nem kí -
vánt (az tán meg sze re tett) „dek ré tes” gyer mek ként jött a világra
1968-ban, a romániai demográfiai robbanás csúcsán.

Mell es leg meg em lí ten dõ még, hogy Jú lia szü le té se nap ja egy
egész kon ti nens, Auszt rá lia szü le tés nap ja és emi att nem ze ti ün ne -
pe. Ugyan is 1788-ban Art hur Phi lipp an gol ka pi tány va la mi vel
több mint ezer be ván dor ló val, több sé gük ben fe gyen cek kel meg -
ér ke zett Syd ne y be, és az ál ta la lét re ho zott gyarmat kor mány zó já -
vá kiáltatta ki magát.

Ja nu ár 26-a szá munk ra, ma gya rok nak nem túl ke cseg te tõ tör -
té nel mi év for du ló: 310 éve köt öt ték meg a kar ló cai bé két, 219 éve 
szü le tett Lü ders orosz cári tá bor nok. Úgy hogy Jú li át nem szí ve -
sen ad juk maj dan tör té ne lem ta nár nak. In kább le gyen szí nész, hi -
szen szü le té se nap ján olyan szí nész hí res sé gek jöt tek a vi lág ra,
mint Ma jor Ta más, Mensáros László, Esztergályos Cecília, Há -
mo ri Ildikó.

Vé gül né hány apai meg lá tás. Rend kí vü li sze mé lyes él ményt
je len tett kis lá nyom vi lág ra jöt tén asszisz tál ni, és át él ni a szü le tés
hús-vér örö mét, meg hal la ni az elsõ sí rást, részt ven ni az elsõ
szop ta tá son. És meg fog ni az édes anya ke zét, és meg kö szön ni
neki mind ezt, a szü lés és a szü le tés örök ké va ló sá gát. Az tán be mu -
tat ni a fris sen ké szült fény ké pe ket és film koc ká kat az ott hon tü -
rel met len ke dõ gyer me kek nek. És meg osz ta ni az öröm hírt mind -
nyá ja tok kal, hogy el mond has sá tok a szerelmetes leányunkról:
„Hogy Júliára talála, így köszöne néki.”

Áb rám Jú lia édes ap ja

Az Át al ve tõ szer kesz tõ sé ge szív bõl kö szön ti Jú li át és azt a szû kebb 
meg tá gabb csa lá dot, aho va meg ér ke zett. Jó he lyet vá lasz tott. 



Dr. Szõcs Ká roly írá sai

Ülök az er ké lyen, s nem csi ná lok sem mit: szel le mi üres já rat.
Még csak nem is ci ga ret tá zom, mi ne ku tá na el hagy tam, im má ron
több mint tíz éve. Na, szó val bá mu lok egy 25-30 mé ter re lévõ ka -
na dai ju har fát, ame lyik nek szem mel lát ha tó an jól megy sora, hi -
szen ha tal mas lomb ko ro nát vi sel, két te nyér nyi nagy sá gú, sö tét
me leg zöld szí nû le ve lek kel. Eny he szél fúj do gál. Egy szer csak
fel tü nik, hogy 4-5 le vél fur csán tán col, mint ha el akar ná nak re -
pül ni, de, hosszú szá ruk nem en ge di. Úgy fi cán kol tak sa ját szá ru -
kon, mint a ho rog ra akadt ha lak. Mind ez azért tü nik fel, mert a
tán co ló le ve lek fe let ti, alat ti és mel let ti le ve lek eny he len gõ-le be -
gõ mozgáson túl semmit sem csináltak. Ök képezték a diszeletet a
levelek táncelõadásához. 

Az tán gyen gül a fu val lat, el csen de sed nek a le ve lek, majd nem -
so ká ra min den kez dõ dik elülrõl. 

S pró bá lom ke res ni a rej tély ma gya rá za tát, hi szen ter mé szet tu -
do má nyos szem lé le tem azt su gall ja, hogy kell le gyen egy ma gya -
rá zat. De va jon mi? És eb ben a pil la nat ban fel vil lan: Ber no u il li,
akit jó sá go san mo soly gó po li hisz tor nak kép ze lek el, s aki nek
neve nem fér bele nap ja ink ro han(gál)ó em lé ke ze té be; hi szen a lé -
nyeg az, hogy a ma da ra kon kivül a repülõgép is repül. A többi
mind mellékes.

Hát per sze! – a le ve lek tán cá nak ko re og rá fu sa nem sze mély
sze rint a volt kol le ga, ha nem a ne vét vi se lõ tör vény. Alá zat tal
gon do lok rá, hi szen õ or vos, ma te ma ti kus és fi zi kus volt, én azon -
ban or vo si mes ter sé ge men ki vûl más hoz nem igen ér tek, a fi zi ka
és matematika pedig soha nem volt erõsségem. 

A szó ban for gó Ber no u il li-tör vény ki mond ja, hogy egy áram ló 
kö zeg ben – fo lya dék vagy le ve gõ ben – a sta ti kus nyo más ala cso -
nyabb, mint kör nye ze té ben, és hogy a nyo más csök ke nés az áram -
lá si se bes ség el ará nyos. En nek alap ján ma gya ráz ha tó a re pü lés,
le gyen az ma dár vagy re pü lõ gép, sõt, en nek alap ján ér tel mez ni
azt is, ami kor egy jég gel bo rí tott szár nyú gép nem tud fel száll ni, s
ha ne tán mé gis csak fel erõl tet né magát a levegõbe, rendszerint
visszaesik a földre. 

Tu laj don kép pen 10 év vel eze lõtt ta lál koz tam Ber no u il li val,
(ami kor az egye te mi, reá vo nat ko zó em lé kek már erõ sen el hal vá -
nyod tak); nos, ak kor va la ki ar ról ér te ke zett, amit so kan ta pasz tal -
hat tunk zu ha nyo zás köz ben: mi u tán a tu so ló fej bõl ma gunk ra en -
ged jük a ki vánt zu ha ta got, nem so ká ra tes tünk re ta pad a kel le met -
len és hû vös vá lasz tó füg göny, amely azt szol gál ja, hogy ne he -
lyez zük a für dõ szo bát ép pen ség gel víz alá, zu ha nyo zá sa ink al kal -
má val. A ma gya rá zat a Ber no u il li-tör vény bõl adó dik: a me leg zu -
hany ál tal fel me le gí tett füg gö nyön be lü li le ve gõ fel fe lé száll va,
le csök ken ti a légnyomást magunk körül, s így reánk fogja nyomni 
a függönyt a rajta kivül változatlan ill. magasabb légnyomás. 

Aki még vissza em lék szik a gõz moz dony ra, ne tán gon dol ta-e,
hogy a hen ger ala kú ka zánt elül és mind két ol dalt nagy fém le mez
dí szí tet te, mint két nagy fül, ami nek mi fé le funk ci ó ja le he tett?
Hát az, hogy nél kü le a moz dony füst je be csa pó dik a fûtõ és moz -
dony ve ze tõ mun ka he lyé re; véle azon ban a füst a moz dony te te jén 
és kö ze pén ma rad le, ti. a le me zek ál tal a le ve gõ áram lá si nyo má -
sa vál to zik meg a moz dony kö rül és fe lett, a kivánt eredménnyel,
a szóban forgó törvény értelmében. 

A 70-es évek má so dik fe lé ben, egy al ka lom mal nagy or kán -
sze rû szél vi har vo nult nyu ga ti irány ból ke let felé, és csa pást vá -
gott Ud var hely és Csík kö zött az er dõk ben, amit az út ról jól is le -
he tett lát ni. A vi har Csik sze re dá ba érve, az ál lo más épü le té hez ra -
gasz tott ki sebb épü let na gyon la pos dõ lé sû bá dog te te jét le emel te, 
amit a szem ta nú így ecset elt: mint ha va la ki kéz zel fel emel te vol na 
az egész te tõt, kis sé meg pör dí tet te, majd gyor san le is csap ta az
utca kö ze pé re. Mind ezt alá fes tet te a nagy vi har zu gá sa. Más épü -
le tek sok kal na gyobb, de me re dek dõ lé sû fe dél ze tei – ame lyek a
szél nek nyíl ván va ló an sok kal na gyobb tá ma dá si fe lü le tet nyúj tot -
tak – sem mi szél kárt nem szen ved tek. A ma gya rá zat ab ban áll,
hogy a 30-40° dõ lé sû te tõ zet tel szem ben a cse kély, alig
10-15°-nyi dõ lés ese tén, kü lö nö sen bá dog te tõ ese té ben, je len tõs
felhajtó erõ jön létre, ami a fedelet felszakítja és felemeli.
Meredek tetõszekezetek esetében csak turbulencia jön létre. 

Az én tán co ló le ve le im ma gya rá za ta ab ban ke re sen dõ, hogy a
lomb ko ro ná ban egy amo lyan ala gút sze rû üreg ben ala csony lég -
nyo más és gyor sabb lég áram lás jött lét re, mint kö rü löt te a dús
lom bo zat ban, s így az ala gút ban lévõ né hány le vél bõl álló cso port 
el re pült vol na, he lyet te pe dig a kö rü löt tük alig len gõ le ve lek kö -
zött fel tü nõ en gyors és lebegõ, táncoló mozgást végeztek.     

Szí ve sen meg osz tot tam meg fi gye lé se met bár ki olyan nal, aki
néha nyu god tan szem lé lõ dik kör nye zõ vi lá gunk ban. És meg en -
ged he ti ma gá nak a gondolkodás luxusát is. 

Most pe dig új ból ülök az er ké lyen, szél csend ben, a ju har fa le -
ve lei alig moz dul nak, a lom bok kö zül egy kó rus ra való ma dár dal
hal lat szik. De a teg na pi elõ a dást nem felejthetem. 

Jegy ze tek:
A hol land szár ma zá sú, sváj ci Ber no u il li tu dós-csa lád:
1. Ja kob (1655. 01.6, Ba sel – 1705. 08. 16, Ba sel); ma te ma ti kus, test vé -
ré vel Jo hann-al együtt írta az „Analy sia mag ni  prob le ma ti ci iso per met ri -
ci“ 1701; elsõ lé pés volt a va ri á ció szá mí tás hoz; az õ test vé re: 2;
2. Jo hann (1667. 08. 6, Ba sel – 1748. 01. 1,, Ba sel), ma te ma ti kus, dif fe -
ren ci ál szá mi tá si ta nul má nyok, fog lal koz tat ta a  ma te ma ti ka alkl ma zá sa a 
me cha ni ká ba; az õ fia: 3;
3. Da ni el (1700. 02. 8, Gro nin gen – 1782. 03. 17, Ba sel) or vos, ma te ma -
ti kus és fi zi kus; ne vét vi se li a Ber no u il li-tör vény;

Ami kor 1974-ben Alek szan der Szol zse nyi cint ha za áru lás vád -
já val le tar tóz tat ták, utá na rö vid del meg von ták tõle ál lam pol gár sá -
gát és ki to lon col ták úgy, hogy a Frank furt am Ma in-i re pü lõ já rat
gé pé re ül tet ték. Né met hon ban He in rich Böll** és csa lád ja fo gad -
ta be. Nem so ká ra meg ér ke zett családja, és tovább mentek az
Egyesült Államokba.

 Min da zo nál tal ha za té ré se után tör tén tek olyan dol gok is, ame -
lyek ér té ke lé se nyu ga ton és ke le ten el té rõ mó don tör tént.
2007-ben Pu tyin sze mé lye sen fel ke res te és át ad ta azt a ma gas
orosz ki tün te tést, amit a nem ze ti ün nep al kal má val szok tak írók,
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Ta lál ko zá som egy Ber no u il li
ne ve ze tû fi zi kus sal

(ami kor a ju har fa le ve lei tánc ra kel tek)

A Szol zse nyi cin ha lá la
al kal má ból el hang zot tak

mar gó já ra*

*  Das selbs ter nann te Ge wis sen Russ lands, von Elke Win disch aus

  Mos kau; in: Die Rhe inp falz, Nr. 181, 2008

** He in rich Böll (1917 – 1985) né met No bel-dí jas (1972) író, ki ál lott az

  ül dö zött írók mel lett, a bé ke moz ga lom el kö te le zett, je len tõs, él vo nal bé li

   har co sa;



mû vé szek és a tu do má nyos élet ki emel ke dõ sze mé lye i nek adni, s
amit már 1998-ban is meg ka pott, de  azt vissza uta sí tot ta, Jel cin
po li ti ká ja el le ni til ta ko zá sa je lé ül. A né met de mok ra ták akkor
civilkurázsról beszéltek, ma pedig konformizust vetnek szemére. 

Szol zse nyi cint túl ér té kel ték – és eb ben egy mást so kan túl is li -
ci tál ták – úgy ál lít va be õt, mint aki a 20. sz. tör té nel mé nek ala ku -
lá sát mérv adó an be fo lyá sol ta. (l.: Do nald Tho mas Szol zse nyi cin
élet raj zát) Egyéb kép pen Szol zse nyi cin sa ját ma gát ”Orosz or szág
lel ki is me re té nek” nyíl vá ní tot ta. Jó za nul ité lõ szak em be rek sze -
rint er rõl nem le het szó, mi vel Szol zse nyi cin csu pán a 20. sz.
jegy zõ je ként kü lö nö sen ha zá já nak ese mé nye it je gyez te fel, pon -
to san, lel ki is me re te sen, és ki zá ró lag az ál do zat szem szö gé bõl
néz ve. Ide gen ma radt a 21. szá zad tól, fõ képp azért, mert szel le mi
ott ho na nem a 20. sz., ha nem a 19. sz. má so dik fe lé nek nagy orosz
szel le mi sé ge volt. Ez zel ma gya ráz ha tó, hogy hû vös tá vol ság ban
ma radt a nyu ga ti de mok rá ci á val szem ben is, ame lyet soha nem
ér tett meg, nem is ki ván ta ma gá é vá ten ni. Ne he zen ma gya ráz ha -
tó, aho gyan néma ma radt a pe reszt roj ká val szem ben, sõt, az új bó -

li ál lam pol gár sá gát in dít vá nyo zó Gor ba csov val szem ben is. An -
nak ide jén meg ír ták a né met la pok ban, hogy az emig rá ció ke se rû
évei után ha za tér ve pl. azt is han go san mon dot ta, hogy Finn or szá -
got el kell fog lal ni és Orosz or szág hoz (vissza)csa tol ni; a több mil -
lió pél dány ban meg je lent  ”Ho gyan ren dez ni be Orosz or szá got?”
c. írá sá ban ki fej tet te, hogy a for ra da lom elõt ti, föld höz ra gadt pa -
raszt ság (: mu zsik) min den ál dás le tét emé nye se és te szi le he tõ vé a 
min den oro szok bi ro dal má nak új bó li fel tá masz tá sát. Nem so ká ra
azon ban an ti sze mi ta han go kat is meg ütött a ”Kétszáz éve együtt – 
a zsidók és oroszok együttélésének története” c. utolsó
munkájában. Emiatt hajdani csodálóiból csalódottak lettek, akik
sajnálattal állapították meg, hogy a hajdani próféta és a világ
magyarázója immáron egyáltalán nem érti a világot.

A szó ban for gó írás is mer te té se bi zo nyá ra hoz zá se gít he ti az
Át al ve tõ ol va só it egy dif fe ren ci ál tabb kép és íté let meg al ko tá sá -
hoz. A Finn or szág gal kap cso la tos ki je len té sét azon ban a né met
cikk szem ér me sen el hall gat ta, én azonban nagyon jól emlékszem
rá.
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Ép pen tíz éve, hogy el ol vas tam Hun ting ton Kampf der Kul tu -
ren (orig. engl. Clash of Ci vi li za ti ons – A kul tú rák har ca/össze -
csa pá sa)  c. köny vét, né me tül. Nem ke ve sebb, mint 560 ol dal. Tu -
laj don kép pen csak azok nak ajánl ha tó ol vas mány, akik már igé -
nye sebb szo ci o ló gi ai, szo cio-bi o ló gi ai és más, a mai nyu ga ti mé -
dia írá sa it né me tül, fran ci á ul vagy an go lul már be ke be lez ték.
Egyéb kép pen úgy jár hat nak, mint a Dâm bo vi þa part ján, de er rõl
ké sõbb. 

Elõ ször is, ha az em ber a
szó ban for gó köny vet fi gyel -
me sen el ol vas ta, és ... , amit
fon tos nak tar tok, hogy az iro -
dal mi hí vat ko zá so kat is ol -
vas ta, ak kor ti. nyíl ván va ló vá
vá lik, hogy a szer zõ kor szak -
al ko tó gon do la tai, me lyek a
21. szá zad vár ha tó ese mé nye -
i re vo nat koz nak, nem has ból,
ha nem jól meg ala po zott tör té -
nel mi ta nul má nyok után le -
vont kö vet kez te té se i nek ered -
mé nye ként szü let tek meg. Õ
volt az utol só ál ta lá nos tu dá sú szo ci o ló gus a mai, apró spe ci a li tá -
sok ra szakosodott (tu do má nyos) világunkban. 

Így pl. a kul tú rák je len tõ sé gét és ké sõi, foly to nos ki ha tá sa it de -
monst rá ló Fer nand Bra u del   fran cia tör té nész meg idé zé se nem -
csak helyt ál ló, ha nem szel le mi-esz té ti kai igé nye ink ma ra dék ta lan 
ki elé gí té sét is szol gál ja: » ... a kul tú rák ki su gár zá sa azon tá vo li
csil la gok fé nyé hez ha son lít ha tó, mely csil la gok jól le het ré gen, év -
szá za dok vagy év ez re dek kel eze lõtt ki alud tak, de fé nye it még min -
dig lát juk« – a kul tú ra ese té ben pe dig, ha tá sa alól ki von ni ma gun -
kat nem tud juk. Ez Hun ting ton mon da ni va ló já nak köz pon ti tétele
is. 

Nem ke ve sebb, mint 17 kö tet ben bon col ta, tár gyal ta rop pant
tu dás ról árul ko dó mó don ko runk nagy szo cio-po li ti kai kér dé se it.
Az 1957-ben meg je lent The Sol di er and the Sta te-nek (A ka to na
és az ál lam)(15 ki adást ért meg) a West Po int elit ka to nai fõ is ko -
lán kü lön szin po zi ont szen tel tek. Az 1968-ban meg je lent Po li ti cal 
Or der in Chan ging So ci e ti es mind má ig tan tár gyi té zi se: a rend,
füg get le nül at tól, hogy de mok ra ti kus vagy au to ri tér, kulcs fon tos -
sá gú elõfeltétele a gazdasági és politikai fejlõdésnek. 

Kor sza kos mun ká já nak köz ti ál lo má sa volt a 2004-ben meg je -
lent Who Are We? The Chal len ges of Ame ri can Na ti o nal Iden tity. 
(Kik va gyuk mi? Az ame ri kai iden ti tás kér dé sei) Pro tes táns és an -
gol szász mó don vi lá gí tott rá az ame ri kai lét re. Ez zel kez dõ dött a
po li ti kai di let tán tiz mus pel len gér re ál lí tá sa: mi lett vol na Ame ri -

ká ból, ha a 17-18. szá zad ban ka to li kus fran ci ák, spa nyo lok és
por tu gá lok né pe sí tet ték vol na be? A vá lasz is meg ada tott: nem
Ame ri ka, ha nem Qu e bec, Me xi ko vagy Bra zi lia, Ar gen ti na etc.
Ezt a gon do la tot ka rol ta fel Ho ria Pa ta pi e vi ci is, ami kor azt
mond ja: kon ti nen sünk, az öreg Eu ró pa, Észak-Ame ri ká ba a pro -
tes táns-pu ri tán szel le met ex por tál ta, Dél-Ame ri ká ba pe dig a me -
di ter rán alul fej lett sé get. Aki(k)nek nehézségei lennének a dolgok

eszerinti értelmezésének és kö -
vet kez te té se i nek el fo ga dá sá -
ban, azo kon már nemigen
lehet segíteni.

Min da zo nál tal, fõ mun ká -
já nak és az õ egyé ni szel le mi
épit mé nye bolt íves fö dé mé -
nek bi zo nyult a már 1993-ban 
meg írt Clash of Ci vi li za ti -
ons-ja, amit nem ke ve sebb
mint 39 nyelv re for dít ot ták le. 
A 21. sz-ra vo nat ko zó elõ jel -
zé sét per sze nem ká vé zacc ból 
ol vas ta ki, ha nem a tör té ne lem 

ed di gi fo lyá sá nak éles el mé vel
való ta nul má nyo zá sa alap ján le von ha tó té te le ként fo gal maz ta
meg. Az el len té tek nem val lá si ala pon (mi kép pen a 17. sz-ban,
nem az ál la mok kö zött (mi kép pen a 18. sz-ban) vagy ide o lo gi ai
ala pon (mint a 20. sz-ban) – , ha nem a kul túr kö rök kö zött (és azo -
kon be lül, lásd a mu zul mán vi lá gon be lü li konf lik tu sok) szü let -
nek. Nyíl ván nem min den té zi se áll ki min den kri ti kát, nem ma -
gya ráz ha tó té zi sé vel az USA és a Sza u dik szo ros kap cso la ta, sõt,
az isz lám ra vo nat koz tat va a Clash of Ci vi li za ti ons (A ci vi li zá ci ók
har ca/össze csa pá sa ) akár meg for dít ha tó a Ci vi li za ti on of
Clash-re (Az össze csa pás/a harc ci vi li zá ci ó ja) is. Ma azon ban azt
is tud juk, hogy a tár sa dal mi és tör té nel mi tör té né sek a nem-li ne a -
ri tás el vét kö ve tik. Ezt pe dig ki mû velt aggyal ugyan csak nem ne -
héz meg ér te ni. 

Min da zo nál tal, aho gyan a The West aga inst the rest (a Nyu gat
el len a töb bi) té te lé hez meg húz ta a  nyu ga ti kul túr kör keleti
határát, tarkón találta a balkáni fejek egyik-másikát, ami ol vas ha -
tó volt a „dom bon vic zi” pa tak partjáni sajtóban. És éppen ez
mutatja meg, hol is húzódik valójában ez a határvonal.

Most el tá vo zott hát, ka rá csony es té jén az, aki 23 éves ko rá tól a
Har vard-on ta ní tott, s akit a di ák jai kez det ben ma guk kö zül va ló -
nak, va la me lyest »Nerd«-nek gon dol ták.  Ma pe dig haj da ni di ák -
jai tisz te lik ben ne az el ve i hez hajt ha tat la nul ragaszkodó, nagy tu -
dá sú tanítót. 

2009. jan. 5.

Sa mu el Phi lips Hun ting ton ha lá lá ra

Az utol só ál ta lá nos
tu dá sú is el tá vo zott

aki nek a tu dá sa iro dal mi

ele gan ci á val tár sult



Kik va gyunk és mi ért
Írá sok az iden ti tás ról 

Le he tet len fel adat ra vál lal koz na
bár ki, aki a Dá vid Gyu la (Ko -
lozs vár) és Ve ress Zol tán (Stock -
holm) ál tal szer kesz tett
EKE-Köny vek 18., en nek ke re té -

ben a Ha tár ta lan ha zá ban cí met vi se lõ so ro zat 6. kö te tét meg pró -
bál ná ér de me i nek szint jén mél tat ni. A 17 ki vá ló szer zõ re mek be
sza bott írá sát bá mu la tos hoz zá ér tés sel és szak mai rá lá tás sal ke -
zel ték, ren dez ték kö tet be a szer kesz tõk. Íze lí tõ nek Ve ress Zol tán
elõ sza vá nak ele jét és vé gét kö zöl jük, de  óri á si erõ fe szí tést igé -
nyelt el len áll ni a bel sõ kény szer nek, hogy szé les idé ze te ket te -
gyünk köz zé va la mennyi írás ból. Ezt saj nos nem te het jük, ezért
nyo ma té ko san ajánl juk min den ki nek: tol le, lege, azaz: vedd és ol -
vasd. Az utób bi évek egyik leg ki emel ke dõbb, leg faj sú lyo sabb, a
ma gyar ság, egy ben az em be ri ség alap kér dé sé nek, nem ze ti sors -
kér déseink nek mély re ha tó elem zé sét ma gá ba fog la ló, ma gyar
nyel ven meg je lent mû vét. 

Ti zen nyol ca dik köny vünk
min den ed di gi nél bo nyo lul -
tabb kér dés kör meg kö ze lí té -
sét, szem re vé te lét, bon col ga -
tá sát, rész le ges fel tá rá sát vál -
lal ja fel, ter mé sze te sen csak
az zal az igénnyel, amellyel
egy kis zseb tü kör vál lal hat ja,
hogy lát szó la gos ké pé vel
meg mu tat ja ne künk a vi lá got
a maga tel jes va ló sá gá ban.
Ez a kér dés kör az iden ti tás,
nem egé szen pon tos ma gyar
ki fe je zés sel – meg jegy zen dõ: 
az iden ti tás szó sem egé szen
pon tos – az ön azo nos ság.
Egyé nek, kö zös sé gek, ösz tö -
nö sen ki ala kult vagy tu da to -
san ki ala kí tott és büsz ke ség -

gel vagy ke ser ves be le nyug vás sal el fo ga dott képe sa ját ma guk ról: 
az „én ez va gyok”, töb bes szám ban a „mi ezek va gyunk” ér zé se,
tu dá sa, vál la lá sa vagy csak el szen ve dé se, nem egy szer el ha gyá sa,
fel cse ré lé se más sal, s majd nem min den kor az a vá gya, sõt tö rek -
vé se, hogy ez a sa ját ön kép a nyo má ba lépõ utó dok nak is a sa ját ja
le gyen….

v v v

Te ma ti kus an to ló gi ánk nak még két írá sát nem hoz tuk szó ba
ed dig; itt vé ge ze tül ezt is meg tesszük. 

Az egyik, a könyv törzs anya gá nak ele jén álló*: rend ha gyó vál -
lal ko zás az EKE ré szé rõl; ed dig még egyet len kö te tünk ben sem
kö zöl tünk ter mé szet tu do má nyos is me re te ket nyúj tó ta nul mányt.
Hiba volt ez ré szünk rõl vagy leg alább is mu lasz tás, mert hisszük
és vall juk, hogy a kul tú ra tel jes sé gé hez – egy nem ze ti kul tú ra tel -
jes sé gé hez, egy né pes ség ál ta lá nos mû velt sé gé hez is – ugyan úgy
hoz zá tar to zik a re á li ák ban való tá jé ko zott ság, mint a hu ma ni ó -
rák ban való jár tas ság. Itt azon ban nem az volt a cél, hogy pó tol juk 
ezt a mu lasz tá sun kat, ha nem az, hogy ter mé szet tu dós szer zõnk
tár ja fel szá munk ra az em be ri ön azo nos ság bi o ló gi ai alap ját, hi -
szen vég ered mény ben erre épül iden ti tá sunk min den to váb bi
eme le te. A szer zõ en nél jó val töb bet nyújt: nem áll meg az em ber

mint bi o ló gi ai lény be mu ta tá sá nál, „ke let ke zé se” va ló szí nû fo lya -
ma tá nak fel vá zo lá sá nál; le ve ze ti elõt tünk az em be ri ség egész kul -
tu rá lis fej lõ dés tör té ne tét, s alá tá maszt ja sej té sün ket, hogy az is -
mert vi lág leg si ke re sebb élõ lé nye vol tun kat óri á si vál to za tos sá -
gunk nak kö szön het jük. Meg an nak, hogy egyé nen ként is óri á si
vál to za tos sá gunk da cá ra tu dunk erõs, tar tós kö zös sé ge ket al kot ni
és azok ban élni, kö zös sé gi sa já tos sá gok ra szert ten ni és azok nak
ér ték tar tal mat adni, tu dunk anya nyel ve ket te rem te ni ma gunk nak
és azo kat év szá za do kon, év ez re de ken át õriz ni, tu dunk szel le mi
tartalmat adni biológiai létünknek. Yes, we can – hadd éljen az
elõszóíró ezzel az idézettel 2008 novemberében, amikor a vi lág -
tör té ne lem egyik olyan fordulatának vagyunk a tanúi, amelynek
legizgalmasabb és legfõbb vonatkozása éppen az identitás. 

Arra a kér dé sünk re, ame lyet köny vünk cí mé ül vá lasz tot tunk,
vagy is hogy kik  va gyunk és mi ért, a szó ban for gó ta nul mány el -
mond ja, hogy azért, mert…A má sik írás, amely le zár ja kö te tün -
ket**, en nek hom lok egye nest az el len ke zõ je – pon to sab ban a for -
dít ott ja, mint egy erdõ bok ra i nak, fá i nak, a fö löt tünk kék lõ ég nek
tü kör ké pe a tó ban. De itt for dul a vi lág, a va ló sá gos fák he gye he -
lyett a tü kör kép fá i nak he gye fel fe lé, a hét köz na pi rá ci ón és re a li -
tá son túl az ün ne pi rá ció és re a li tás ma gas sá gai felé; az írás a hét -
köz na pi ér tel men túli ér tel met, te le o lo gi kus táv la tot, transz cen -
dens di men zi ót ad köny vünk köz pon ti té má já nak, a nem ze ti iden -
ti tás nak. Arra a kér dé sünk re, hogy kik vagyunk és miért, ami itt és 
most mint nemzeti sorskérdés tevõdik fel, azt válaszolja: azért,
hogy…

AZ EKE el ér he tõ sé ge: www.trans syl vans ka.org

*  Sza bó T. At ti la: Azo nos ság, vál to za tos ság, sok fé les ég. A kul tu rá lis evo lú ció

    bi o ló gi ai meg ér té sé rõl

** Bert ha Zol tán: Két etûd a meg ma ra dás ról (Láb jegy ze tek az Át al ve tõ

   szer kesz tõ jé tõl)
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Kiss Kor nél Iván

A gyû rû le gen dá ja
Egy gyû rû, mely rõl két or szág ban re gél nek, egy asszony,

akit há rom nem zet fo gad imá i ba. Er rõl szól ez a könyv. Szent
Kin ga, IV. Béla ki rály lá -
nya, len gyel fe je de lem -
asszony, a má ra ma ro si só -
bá nyák hû bé re si tu laj do -
no sa volt és járt ezen a vi -
dé ken is. Egy küz de lem -
mel teli élet nek és a só útja
ere de té nek né zett utá na a
szer zõ két or szág ban és
így írta meg re gé nyes for -
má ban a szent éle tû ki rály -
nõ élet út ját. 

(A szer zõ ma gán ki adá sa,
meg ren del he tõ sa ját cí -
mén: Kiss Kor nél Iván,
1126 Bu da pest, Bö ször -
mé nyi út 19/A.) 
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Pé terf fy Ár pád

 A szív se bé szet szol gá la tá ban
25 év Deb re cen ben 

Pé terf fy Ár pád egye te mi ta nár 2008-ban töl töt te be a het ven évet.
(Meg em lé ke zé sün ket l. Át al ve tõ 2008 már ci us, 3. old. A szerk.)
Moz gal mas szak mai éle te volt. A Ma ros vá sár he lyi Re for má tus
Kol lé gi um szel le mét vit te ma gá val Svéd or szág ba, és nagy ke rü lõ -
vel ez a szel lem ér ke zett az tán Deb re cen be a Stock hol mi Ka ro lins -
ka-ról, a szer zõ deb re ce ni pro fesszo ri ki ne ve zé sé vel. 

A Ka ro lins kán Vi king O. Björk mel lett ta nul ta a szív- és mell -
kas se bé sze tet. 1989-ben Chris ti an Olin pro fesszor ral együtt ala -
pí tott új szív- és mell kas se bé sze tet a kö zép-svéd or szá gi Lin kö -
ping ben. Dol goz ha tott vol na a vi lág hí rû Ka ro lins kán, de nem tet -
te. Mind ezt azért, mert on nan nem in gáz ha tott vol na év ti ze de ken
ke resz tül Deb re cen be. Eb ben a gyö nyö rû al föl di egye te mi vá ros -
ban szá mos gán csos ko dás el le né re si ke rült nem csak el in dí ta nia,
de ki is tel je sí te nie ál mát: eu ró pai szint re hoz ta a szív- és mell kas
se bé sze tet. E hu szon öt éves küz de lem le írá sát fog lal ja ma gá ba
2008-ban meg je lent köny ve. 

Nyug díj ba vo nu lá sa után arány lag ha mar je lent meg ez az ol -
vas má nyos, ér de kes szak mai ön élet írá sa a deb re ce ni Pe del lus
Tan könyv ki adó gon do zá sá ban. 

A könyv szép ki vi te le zé sû, ter je del me 144 ol dal, eb bõl 16 ol -
dal nyi a táb lá zat és fény kép.

Mû fa ja sze rint kor rajz, amely hu szon egy rö vid írást fog lal ma -
gá ba, ezek: hi va ta los le ve lek, tan szék fog la ló- és aka dé mi ai ülé se -
ken el hang zott elõ a dá sok, be szé dek, cik kek, gaz dag sta tisz ti kai
anyag és szá mos fény kép. Eze ket a szer zõ mes te ri en fûzi össze
sze mé lyes el mél ke dé se i vel, min dig épí tõ en bí rá ló meg jegy zé se i -
vel és sze mé lyes ta pasz ta la ta i val. En nek tük ré ben ér tel mez he tõ a
szer zõ elõ sza vá ban em lí tett vissza te kin tés tény sze rû sé ge. Mind -
emel lett a könyv egy hi te les or vos tör té ne ti mun ka. A mû rész ben a
deb re ce ni or vos tu do má nyi egye tem ér de kes vi szo nya it bon col -
gat ja a Svéd or szág ban kép zett pro fesszor sze mé vel, más részt a
deb re ce ni – Pé terf fy ál tal ala pí tott - mo dern szív se bé sze ti is ko la
szel le mi sé gé nek er dé lyi gyö ke re it, egy ben a stock hol mi Ka ro lins -
ká hoz fû zõ dõ év ti ze des, köz vet len és szo ros kap cso la tát is tar tal -
maz za. Min den nek va ló di ér té két a ma gyar or vos tör té net ben csak 
meg fe le lõ tör té nel mi táv lat ból le het majd tár gyi la go san meg ítél -
ni. A maj da ni ér té ke lés hez ez a mun ka fel be csül he tet len se gít sé -
get je lent het.

Fel hív nám a tisz telt ol va só fi gyel mét a 112. ol da lon az utó szó
elõtt ol vas ha tó „Az utol só öt év (ahogy én lát tam)” cí met vi se lõ
iz gal mas, rö vid, ok nyo mo zó, jó szán dé kú, kri ti kus szel le mû írás ra, 
amely nek igaz sá gát az idõ majd el bí rál ja.

Min den ál ta lá nos or vos és fö leg se bész or vos könyv tá rá ba jól
illõ a kö zel múlt or vos tör té ne té nek e sze mé lyes, több év ti ze des ta -
pasz ta la ton nyug vó, szá mos kéz zel fog ha tó tényt fel so ra koz ta tó
mûve, a ma gyar or vos lás eu ró pa i sá gá nak ékes bi zo nyí té ka.

Sza bó Zol tán dr Lin kö ping, Svéd or szág

Rész le tek a könyv elõ sza vá ból

         „Sza ba don gon dol kod ni nagy do log, 
          he lye sen gon dol kod ni még na gyobb”
              Tho mas Tho rild (1759-1806)

En nek a rö vid vissza em lé ke zés nek az össze ál lí tá sa so rán al -
kal mam adó dott át gon dol ni, tény sze rû en vissza te kin te ni a Deb re -
cen ben el töl tött 25 éves te vé keny sé gem re az ál ta lam írt vagy el -
mon dott be szé dek és nyi lat ko za tok alap ján. Úgy ér zem, nincs tö -

rés vagy el lent mon dás ezen meg nyi lat ko zá sok esz me i sé gét il le tõ -
en.

Te vé keny sé gem ve zér fo na la, biz tos irány tû je az or vo si hi va tás 
sért he tet len elve volt. Min den, és min dig a be teg ér de ké ben tör té -
nik – ezt szem elõtt tar tot tam és szen ve dõ em ber tár sa i mon igye -
kez tem se gí te ni. Ezt írja elõ az or vo si eskü, ezt ta nul tam sze re tett
ta ní tó mes te re im tõl, ez lett az or vo si hit val lá som, mely nek ki nyil -
vá ní tá sa mind fon to sab bá vá lik eb ben a nye re ség haj szo ló, az
egész föld go lyót át ka ro ló, pénz köz pon tú vi lá gunk ban.

Meg ér ke zé sem után rög tön lát tam, hogy a ne kem szánt fel ada -
tot, a szív se bé szet szük sé ges fej lesz té sét csak épít ke zés sel le het
meg va ló sí ta ni. De ki áll tam az egész ha zai szív se bé szet fej lesz té -
sé ért, az egy mû tõs köz pon tok („az át kos egy ke”) bõ ví té sé ért, a
pé csi szív se bé szet el in dí tá sá ért és a sze ge di szív se bé szet hez mél -
tó épü let meg va ló sí tá sá ért. To váb bá nem hagy tam szót la nul a ma -
gyar cse cse mõ- és gyer mek szív se bé szet meg ol dat lan sá gát egé -
szen az új, kor sze rû ott ho ná nak el ké szül té ig (1999). Ter mé sze te -
sen leg je len tõ sebb meg va ló sí tás nak, si ker nek az új Szív se bé sze ti
Kli ni ka fel épü lé sét tar tom, és ku darc ként él ném meg deb re ce ni
mû kö dé se met en nek el ma ra dá sa ese tén (…)

Ter mé sze tem nél fog va soha nem vá lasz tot tam a kar ri er épí tés
könnyebb és ha tá so sabb mód sze rét, a fe let te sek hez való si mu lást, 
haj bó ko lást, ha nem, a be osz tot tak, a kis em be rek ér de ké ben for -
dul tam (néha szem be is) fõ nö ke im hez, elöl já ró im hoz. Fél év szá -
zad dal eze lõtt is si ke rült meg szó la lá som mal ki ér de mel nem egy
egye tem rek to rá nak nem tet szé sét. Ment sé gem re szol gál jon, ké -
sõbb az élet en gem iga zolt...

Ez zel a köny vecs ké vel se gít sé get óhaj tok nyúj ta ni a Tisz telt
Ol va só nak, hogy na gyobb meg ér tés sel te kint sen a szív se bé szet
irá nyá ba, el sõ sor ban a 45 éves deb re ce ni szív se bé szet fej lõ dé sé -
re, át ala ku lá sá ra…

Kel le mes és hasz nos idõ töl tést kí ván a Tisz telt ol va só nak
A szer zõ



Nagy Já nos

Igaz fal va tör té ne te
1893-2003

Ké szült ez a 
mo no grá fia
Igaz fal va 
te le pí té sé nek 110-ik
év for du ló já ra,
va la mint az 
gaz fal vi re for má tus
temp lom
fel szen te lé sé nek 
cen te ná ri u má ra

Elõ szó
A dom bok lá bá nál ég felé mu ta tó ujj ként me red a temp lo munk

tor nya. Kö rü löt te zak la tott vi lág, de bás tya ként õrzi a rég múl tat.
Szim bó lu ma a múlt nak, fa lai õr zik a szor gos mun kás ke zek nyo -
mát, jel ké pe zi az aka rat erõs sé gét, az össze fo gás, az egy be tar to -
zás ha té kony sá gát. Léte szük ség sze rû, ma gá é nak mond hat ja min -
den ki, aki úgy érzi, otthona ez a táj., a Bega mente, és benne
Igazfalva. 

Év for du lót ün ne pe lünk. Száz évre te kin tünk vissza és em lé ke -
zünk. Arra, ami a mi enk, amit sen ki el nem ve he tett tõ lünk: hi tün -
ket, nyel vün ket, kul tú rán kat, szo ká sa in kat. Ami ket úgy hoz tak

Átalvetõ
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Ju hos-Kiss Já nos

A lé lek örök
do ku men ta ris ta el be szé lé sek

A könyv fül szö ve gé bõl
A lé lek örök el be szé lés kö tet nek él mény sze -
rû cse lek mé nyei, szen ve dé lyes he vü le te,
mon da ni va ló ja, el dur vult vi lá gunk ban
még ak tu á li sabb élet ér zést je le nít meg. 

Ba las si kard já val mint ha utat vág na
ma gá nak, nem ze té nek, de min dig a jé zu si
úton: bát ran, ki tar tó an és lo va gi a san
küzd ve. Ju hos-Kiss Já nos min den szent
pil la nat ban, tör té nel mi át te kin tés ben, iro -
dal mi szár nya lás ban ér tünk, leg in kább ve -
lünk együtt igyek szik él he tõb bé ten ni a
Kár pát-me den cei élet for má kat, kezd ve a
Ve rec kei-há gó és tá gabb kör nyé ké rõl írt
esz me fut ta tá sa i val, egé szen a kis mar to ni
(Ei sen burg) kas tély múlt já nak és je le né nek 
be mu ta tá sá ig. Nem megy el szó nél kül az
em be ri gyar ló sá gok, igaz ság ta lan sá gok
mel lett, hisz a lé lek örök, a sze re tet soha el
nem mú lik, sõt fi no man, ih let sze rû be le -
élés sel ösz tö nöz, hogy ne hagy junk min den 
kö zös szép sé get és ér té ket, a kö zöm bös ség,
hit vány ság és ha nyag ság holt ava rá ba
hul la ni. 

Baki Jó zsef
(Új Könyv kuc kó Press Ki adó Kft.,

Bu da pest.)

A könyv bõl – te kin tet tel a kü szö bön to por -
gó ta vasz ra is - az aláb bi esszét kö zöl jük. 

Má ju si má mor ban
Or go nák dús il la tá val te lí tõ dik el fá sult

lel ked. Szir mo kat szór eléd a szél. A va -
rázs szõ nyeg a szí ve dig ér. Nyí lik még sok
vi rág ne ked, ne künk. A má mo ros má jus le -
he le te él tet, fel sza ba dít. A sza bad ság ma -
gasz tos len ge de zés ével só haj to zol, hogy a

föl dön ta lán még sem élsz hi á ba. A szín -
pom pás nõ szir mok lát vá nyá tól az em be ri
lé lek ben meg pat tan va la mi ti tok za tos sze -
re lem, a bár so nyos, ned ves aj kak csók ra
álló vá gya ko zá sá ban lán golsz! Agyad mé -
lyén ne szel a tett, a mez te len nõ szi rom a
tét! Egy-két al ka lom kor ve led bo lyon gott,
majd li lás-na ran csos ajak kal is mét a ká -
osz ba hullt. 

Hi á ba a mí to szok, a tün dér me sék, napi
nyug ta lan ság ban ver gõ dik, ki hagy a szí -
ved. Ott hon ta lan nyo mo rú ság a sze re lem,
soha el nem éred, pe dig min den le he le te
be ha ran go zott, fi nom lé nye ge na rancs sár -
gán, büsz kén vi rít a csá szár ko ro nán, az tán
el rej tõ zik az Ox ford tu li pán fe ke te kely hé -
ben, vagy meg áll pi heg ni az óri ás sár ga tu -
li pán hû sé gén, az ínfû kék folt ja i val nagy -
sze rû en érzi ma gát, csak nem olyan fé nye -
sek, ti tok za to sak, mint a te sze me id.

A sze re lem-vi rág zás fagy ká ro sul tan is
be érik: kü lö nös ba rack. Akár az aj kad, hú -
sos, ke mény és még is za ma tos. Eggyé len -
ni a szép és jó vi rág zá sá ban, ez a vi lág val -
lá sok (a budd hiz mus ban nem, mert azt ta -
nít ja, hogy mondj le min den szen ve dély -
rõl) iga zi tö rek vé se, va lós lét ele me: a lát -
ha tó és lát ha tat lan vi lág ban. Ez nem le het
dog ma, böl cse let-gyár tás, di let táns jó sol -
ga tás. 

Nézd a nár ciszt, ön ma gát adja. Egy sé -
ges, õszin te tisz ta gyö nyö rû sé gé ben, pe dig 
lát szat ra ren ge teg a meg nyil vá nu lá si for -
má ja, fi nom sá ga s szí ne. Egyik nek a kö ze -
pe hal vány sár ga, a má sik ban van egy na -
rancs sár ga vé kony csík, a har ma dik ban
még vas ta gabb, a ne gye dik kö ze pe fod ros,
az ötö dik nár cisz bel sõ töl csé re cit rom sár -
ga: s csak a kö ze pük rõl van szó, ar ról a

von zó lé nyeg rõl, hisz oda má szik a dol gos
mé he ken kí vül min den ízelt lá bú kre a tú ra
is. S még szót sem ej tet tem a négy ég táj
nár ci sza i nak szi rom- és egyéb for má i ról. A 
lé nyeg az egy bi bé ben van, amely a por zók 
mö gött, meg búj va sze rény ke dik: ke mény -
sé gé vel az új éle tet ígé ri! A kez det és a vég
össze ér. Apác zai Cse re Já nos Ma gyar En -
cyc lo pa e dia, azaz min den igaz és hasz nos
böl cses ség nek szép rend be fog la lá sa és
ma gyar nyel ven vi lág ra bo csá tá sa Ut recht -
ben, 1655-ben meg je lent mû vé ben is meg
van írva, nem a bi bé vel, ha nem a gyö kér rel 
kap cso lat ban. Egy a „gyü ke re” az üröm -
nek és az örömnek.

Jó len ne hin ni, hogy az egész vi lág -
egye tem egy nagy, is te ni lé leg zet ben, il lat -
ban úszik: a szent lé lek ki töl te té sé ben ho -
nol. Csak egy jó szót kell adni – a jó tett
sem árt! – egy ár tat lan, de nagy, he ves csó -
kot! A sze re lem-sze re tet má ju si má mo ra
moc can a leg ki sebb bi bé ben is. Van-e na -
gyobb kincs égen és föl dön, mint az Ön zet -
len Szép ség és Jó ság?



õse ink 1893-ban, mi kor tá vol ról ér kez vén itt jö võt épí te ni kezd -
tek. És mi, akik itt íz lel tük az anya nyelv édes ízét, s itt ta nul tuk
meg: „itt él ned, hal nod kell”, ma boldogan mondjuk: itt vagyunk!

Mind nyá jan sze ret tük és sze ret jük ezt a he lyet. Ez éle tünk
szín te re: a falu, ben ne a temp lom, az is ko la, a szü lõi ház, az em be -
rek, és az elrepült évek.

Is ten nek kö szön jük az éve ket, a re mé nye ket és a csa ló dá so kat.
Az Õ ke zé be ka pasz kod va me gyünk tovább. 

Ez zel a könyv vel sze ret nénk ma ra dan dó em lé ket ál lí ta ni a le -
tûnt idõk nek, és se gít sé get adni az utá nunk jö võk nek, hogy õk is
be te kint hes se nek az õse ik sok meg pró bál ta tást átélt múltjába.  

Vé gül kö szö ne tet mon dunk Nagy Já nos „ta ní tó bá csi nak”, aki
ezt a köny vet össze ál lí tot ta és a Vész tõ Vá ros Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ tes tü le té nek, hogy a ki adást anyagilag lehetõvé tette. 

Czapp Ist ván lel ki pász tor

2009. március
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Koszt arab Mi hály

Er dé lyi gyö ke rek

Köny vem írá sá nak in do ka ugyan az most,
mint 1868-ban Or bán Ba lá zsé volt, aki
meg ál la pí tot ta, hogy ke vés olyan hely van
Eu ró pá ban, me lyet oly ke vés sé is mer nek a
kí vül ál lók, mint Er délyt. Idé zem szív bõl
jövõ aján lá sát hat kö te tes mun ká já hoz,
mely nek alap el ve i vel te je sen egyet ér tek:
„Min den, e ha zát lakó nem ze ti ség irán ti
tisz te let és test vé ri es ség töl ti el lel ke met; a
múlt té ve dé se i re a meg job bu lás re mé nyé -
ben a fe le dés, a ki en gesz te lõ dés fá tyo lát
bo rí tom; azon ban a tör té ne lem nek rész re -
haj lat lan sza vát el né mí ta ni nincs ha tal -
mam ban.” 

Ha son ló gon do la to kat fe je zett ki
1930-ban Jó zsef At ti la A Du ná nal c. ver se
utol só soraiban: 

“A har cot, ame lyet õse ink viv tak,
bé ké vé old ja az em lé ke zes ,
s ren dez ni vég re kö zös dol ga in kat, 
ez a mi mun kánk, 
és nem is ke vés." 

Ni co lae Bal ces cu azt írta A ro má nok
tör té ne te c. köny vé nek 312. ol da lán: “Er -
dély ben nem az volt és ma sem az a prob -
lé ma, hogy ho gyan fog nak a ro má nok, ma -
gya rok, szá szok vagy a szé ke lyek egye dül
ural kod ni és má so kat ki re kesz te ni, ha nem,
hogy ho gyan ta lál nak le he tõ sé get arra,
hogy har mó ni á ban együtt él je nek: egy fö -
de rá lis ál lam ke re té ben, amely ben egyen lõ 
jo go kat él vez majd min den sze mély és

min den nem ze ti ség.” (Ki ad va Bu ka rest -
ben 1902-ben.) Pon to san ugyanezt állítják
ma erdélyi magyar, székely és csángó
testvéreim is. 

De di ká lom kony ve met mind azon er dé -
lyi ek nek, akik év szá za do kon ke resz tül bé -
ké ben él tek egy más sal, tisz te let ben tart va
egy más val lá sát és nemzetiségét. 

Pá du ai Nagy sá ga ink
Fe le sé gem mel meg hí vás ra két szer is

hosszabb idõt töl töt tünk Olasz or szág ban.
Az elsõ 3 hó na pos tar tóz ko dá sunk alatt két 
elõ a dás so ro za tot tar tot tam. A hét vé ge ken
több ki rán du lást tet tünk a kör nyé ken. Az
egyik ilyen utun kon Cap ri szi ge tén kel le -

mes meg le pe tés sel ol vas tam egy is mert tér
fel ira tát: „Pi az za Mar ti ri d’Ung he ria
1956”. 
Má so dik olasz or szá gi utunk a hí res Pá du ai
Egye tem mel volt kap cso la tos 2001-ben.
Az egye tem meg te kin té se köz ben egy
dísz te rem ben meg le pe tés sel és büsz ke ség -
gel fe dez tem fel volt hí res di ák ja ik (Ga li -
leo, etc.) élet nagy sá gú port réi kö zött az itt
be mu ta tott Bát ho ri Ist vánt és Ja nus Pan no -
ni ust. A fény ké pek a Pá du ai Egye tem
ajándékai.

Koszt arab Mi hály

Port ré
Az Egye sült Ál la mok ból ér ke zett az aláb bi kül de mény. Kül dõ je, 
Koszt arab Mi hály en to mo ló gus, egye te mi ta nár, er dé lyi szár ma zá sú, Bu ka rest ben szü le -
tett. Mi vel val lá sa és ma gyar neve mi att ro mán kö zép is ko lá ban nem ta nul ha tott to vább,
Bu da pes ten, majd az Egye sült Ál la mok ban foly tat ta ta nul má nya it. Szer zõ je vagy társ -
szer zõ je 166 tu do má nyos dol go zat nak, könyv fe je zet nek és öt könyv nek. Több ki tün te tést
és dí jat ka pott, Ma gyar or szá gon dísz dok tor rá avat tak a Ker té sze ti és Élel mi szer ipa ri
Egye te men, és a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia kül tag já vá vá lasz tot ta. 
1957-ben a ma gyar for ra da lom le ve ré se után csa lád já val Ame ri ká ban te le pe dett le. Ku -
ta tá sai és elõ a dá sai ré vén 56 or szág ba lá to ga tott. 
Mint nyug dí jas egye te mi ta nár, ne jé vel Blacks burg ben, Vir gi nia ál lam ban él már 37 éve,
mert az Apa la che hegy vi dék sok ban az Er dé lyi Kö zép hegy ség vi dé ke i re em lé kez te ti. 
A nagy vi lág ban bár hol a ma gyar ér té kek re fi gyel, en nek bi zo nyí té ka ként küld te la punk -
nak köny vét, va la mint pá du ai so ra it ill. fel vé te le it. Kö szön jük.



Cser mely-utam var ga be tûi
Sze mel vé nyek Ba lá zsi Dé nes, szé kely szent lé le ki nyugalmazott ta nár

ön élet raj zi jel le gû vissza em lé ke zé se i bõl.

Gyer mek ko rom em lé kei üveg cse re pek, ame lyek bõl össze il lesz -
tés után egy csa lád, egy falu ko ra be li ké pét si la bi zál hat juk ki.
Gon do san csi szol tam eze ket a da ra bo kat, hogy el ve gyem az élü -
ket azért, hogy ne se bez zék meg ok ta la nul vagy szán dé ko mon kí -
vül azo kat, aki ket ép pen sze re te tem tár gya i ként is a je len be hí vok. 
Õk él nek a tu da tom mé lyén, fel-fel tör nek a gon do la ta im ban és ér -
zé se im ben, és oly kor rá juk is me rek si ke re im ben és bu ká sa im ban.
Ilyen kor há lál ko dom a sor som nak, vagy meg bo csá tok bot la do zó
elõ de im nek.(…)

Meg pró bá lok újra gyer mek len ni, s em lé ke im mé lyé bõl fel -
hoz ni egy-egy ho mok sze met, ame lyek be ke rül tek az én ér zé keny
kagy ló tes tem be, s ott ad dig kí noz tak, hogy szen ve dé se im gyé -
mánt fé nyû ré te ge i vel von tam be. Gyöngy há zat verí té kez tem e
ho mok sze mek köré, és most fel mu ta tom, mert azt hi szem, hogy
gyöngy sze mek, legalábbis az én gyermeki lelkem igazgyöngyei.

If jú ko ri ne ki buz du lá som em lé ke ez a vers ki sér let:

Kop ját fa ra gó szé kely
Ke re sem a fát, fa rag ni aka rok,
Én kop ját fa ra gó szé ke lyek fia va gyok. 
Nem kell ju har fa, se nyár fa,
Az idõk szú fo gát nem áll ja.

Jó lesz az acé los, ke mény gyer tyán.
Hoz zá fo gok,ha be le tö rik is a bics kám!
Le gyen akár egy seb a ke zem,
Vagy pusz tul jak ele ve nen!

Az em ber élet út ja ha son la tos a fo lyó vi zé hez. El in dul gyer mek -
ként, mint kis cser mely. Út ját áll ja egy fa da rab, egy kõ. Meg pró -
bál ja el hárí ta ni az aka dályt. Ha nem si ke rül, meg ke rü li, egy var -
ga be tût ír le, de a tör vény, a gra vi tá ció arra kény szerí ti, hogy a cél
felé igye kez zen. Ha nagy az aka dály, ak kor az fo lyam má duz zad a 
he ves if jú kor ban. Ha kell, tör, zúz, szik lá kat moz dit ki he lyük bõl,
he gye ket vág át. An nál na gyobb a gyõ ze lem, mi nél na gyobb aka -
dályt hárí tot tunk el az utunk ból. Én nem tör tem, nem zúz tam.
Nem moz dí tot tam ki he lyük bõl a he gye ket, de szik lá nyi nagy sá gú 
elõít élet-aka dá lyo kat hárítottam el az utamból, ha nem tudtam
okosan megkerülni azokat.

Az én cser mely-utam var ga be tûi és a ké sõb bi él tem fo lya mát
fel duz zasz tó aka dály gá tak mé re tei azt jel zik, hogy nem volt gyer -
mek já ték el jut ni odáig, ahol vagyok.

Szü lõ fa lum, Re cse nyéd
A nagy ho mo ród men ti Re cse nyéd a meg szo rult ku tyá ról kap ta
hír ne vét. Is me re tes volt a is, hogy a ki csiny uni tá ri us gyü le ke ze te
ra gasz ko dott az egy ház köz ség lel ké szé hez és ének ve zé ré hez,
azok el tar tá sá ról is szor gal ma san gon dos ko dott.

Gáll Jó zsef lel kész egy em ber öl tõt szol gált Re cse nyé den, és
csa lád já ban ti zen két gye re ket ne velt fel eb bõl a fi ze tés bõl. Igaz,
hogy ta nító is volt, ha a hely zet úgy kíván ta, s az eke szar vát is
meg fog ta, hogy az egy ház nak ado má nyo zott föl dek több ter mé -
sé vel pó tol ja a hívek tõl ka pott ke pét. Az utá na kö vet ke zõ lel ké -
szek 6-7 éves cik lus ban vált ot ták egy mást Re cse nyé den. Ál ta lá -
ban fi a ta lok vagy ép pen pá lya kez dõk vol tak ezek. 1960 tá ján,

ami kor a XX. szá za di ha to dik lel készt bú csúz tat ták Re cse nyé den, 
az egyik fa lu be li rímfa ra gó (Ke re kes Mó zes) igy fe jez te be a bú -
csúz ta tó ját: „Arra kérjük a fõtisztelendõ püspök atyánkfiát,/
Hogy Recsenyédrõl helyezze el a teológiát!”

Úgy érez ték a re cse nyé di ek, hogy egy ház köz sé gük to vább -
kép zõ mû hely, rosszabb eset ben ug ró desz ka a fi a tal lel ké szek
szá má ra egy na gyobb fi ze tést biz tosí tó egy ház köz ség felé. Az el -
ván dor lás okát a kör nyék be li ek is tud ták. Az egyik pap ki bú csú -
zón a szom széd fa lu si egy ház fi el sü töt te a vic cét:  „Re cse nyéd, de
so vány a pe cse nyéd.” Ez volt a hely zet a nem me szi Ló kod ban is,
jó val ki sebb egy ház köz ség lé vén, gyak ran kel lett új lel kész után
néz ni ük, ha a régi már nem ma radt to vább. Fenn ma radt a szó -
lás-mon dás: „Me nyünk Ló kod ba pap ma rasz tal ni.” Ezt olyan kor
mond ták, ha a ki ván csis ko dó nak nem akar ták el árul ni az út juk
cél ját. A ló ko di egyházi élettel kapcsolatban is emlegetik, hogy
„szerre jár, mint Lókodban a nyavalyatörés.”

A megy ebí ró sá got nem szíve sen vál lal ták az egy ház köz ség
anya gi gond jai mi att, az arra ki sze melt em be rek el ha tá roz ták,
hogy szer re hor doz zák a gond nok ság „nyavalyáját”. 

Re mek ta lál mány az eke vál tás
Fel te szem a kér dést ma gam nak: ho gyan esett a vá lasz tá som a
papi pá lyá ra a Szé kely ke reszt úri Ta ní tó kép zõ ben ka pott, dú sí tott
és hal mo zott kom mu nis ta ne ve lés után? Nem írom le most, hogy
mit ér tek a dú sí tott és hal mo zott kom mu nis ta fel ta risz nyá lá sun -
kon, mert an nak utá na le het néz ni párt- és kor mány ha tá ro za tok -
ban, tan ter vek ben és kor tár sa im be szá mo ló i ban. Az len ne az ér -
de kes, ha fel mu tat nám azo kat a ru gó kat, ame lyek az én irány tû -
met irány vál toz ta tás ra kész tet ték. Eze ket nem csu pán a köz vet len
kö zel ben, a dön tés ho za tal drá mai idõ sza ká ban, ha nem ko rai gyer -
mek ko rom él mény vi lá gá ban vé lem fel fe dez ni. Kik vol tak azok a
pa pok, aki ket is mer tem, akik kö zül vá laszt hat tam ma gam nak pél -
da ké pet? Biz tos, hogy nem Bede Emilt vá lasz tot tam, a ki vá ló szó -
no kot, hí res te nort és köl tõt, jó szö vet ke ze ti ügy ve ze tõ-köny ve -
lõt, mert eze ket a tu laj don sá ga it csak ma fe de zem fel, fa lum tör té -
ne té nek ku ta tá sa kor. Mit lá tott B.D., a gyer mek a hit tan órán, a
temp lom ban és a fa lu ban, ami kor ez zel az em ber rel ta lál ko zott?

Én so ha sem alud tam az úton, ha kül de tés ben vol tam, ha a ma -
gam kis dol ga i ban jár tam-kel tem. Egy szer a fa lu há zá nál el ke rü -
löm az út tes tet át fog va sé tá ló úri tár sa sá got. Kik vol tak? Bede
tisz te le tes úr és a tisz te le tes asszony, Dom bi ta nító úr és a te kin te -
tes asszony és még va la ki. Õk ma guk közt vi dá man tár sa log nak.
Ta lán ész re sem ve szik, hogy én el vi har zok mel let tük. Jó kõ do -
bás nyi ra le het tek, ami kor eszem be ju tott, hogy nem kö szön tem
ne kik. Ezt én meg fo gom hal la ni a hol na pi hit tan órán! Le het,
hogy a ta nító úr nem is vett ész re, de Bede min dent lát, min dent
tud. Meg van a meg ol dás! A Bart ha-ud var ka pu ján be su va dok,
vissza sza la dok a kõ fal mel lett. Nyil ván nem vesz nek ész re, így a
Sza bó Bi ri né ka pu ján ki jö vök nagy alá za to san, szem be me gyek a
sé tá lók kal, han go san és il le del me sen kö szö nök: - Szebb jö võt! (A 
Szebb jö võt a Hort hy-kor szak köszönési formája volt. Erre taní -
tot tak minket is az iskolában). Ezután irány haza, mint aki jól
végezte dolgát.

Egy szer még meg sza lasz tott Bede, ami kor be volt állít va a le -
ven ték to rony õr sé ge. Az a hír jár ta, hogy ej tõ er nyõ sö ket és rob ba -
nó já ték sze re ket do bál nak le az el len sé ges re pü lõ gé pek. A szol gá -

Átalvetõ

42 Emlékeink EKOSZ–EMTE



la tos le ven ték õr sé get áll tak a to rony ab la ká ban, mi mel let tük fel -
szi vá rog tunk, mert le he tett-e en nél ér de ke sebb mu lat ság, mint
egy orosz par ti zán nõt fel fe dez ni, amint alá eresz ke dik ej tõ er nyõ -
jé vel az ég bõl? Meg tör tént, hogy a Ri ká ban egy par ti zán nõ fenn -
akadt a nagy bükk fán. Az ok lán di le ven ték je len tet ték a ka kas tol -
la sok nak, és azok az õrs re kísér ték a fog lyokat. A pa pi lak a to rony 
alatt volt. Nem volt nagy mû vé szet ki ta lál ni, hogy Nagy Ká ruly
ját szó tár sam mal, a ha ran go zó fi á val mi is ba go lyel hárí tó had mû -
ve let be kezd tünk, s do bál tuk le nagy bát ran a ma dár fi a kat a
templom hiújából (padlásáról). Hirtelen mennyei szózatot hal lot -
tunk: – Azon nal letakarodjatok onnan! Futás! Trapp, trapp!

Ezu tán sok szor em le get tük: – Bede, trapp, trapp! A trap po lás
pat to gó ve zény sza va so ká ig vissz hang zott a fü lünk ben. Nem volt
ka to na a tisz te le tes úr, de ka to nás fe gyel met tartott, ahol meg je -
lent.

Utód ja már em ber kö zel be ke rült hoz zám. Nagy Fe renc tisz te -
le tes úr gyak ran járt ná lunk. Apám mal so kat dis ku rál tak. Na gyon
ér de kel te, hogy mi a vé le mé nye apám nak a fa lu be li és  a kör nyék -
be li em be rek rõl. Egy szer apám nak egy le gény ko ri ba rát já ról be -
szél get tek. Jó ke res ke dõ és üz le ti szel le mû em ber nek tart ot ták
mind a ket ten, de na gyon meg rót ták, hogy négy gyer me két ott -
hagy ta egy fes lett fe hér né pért. Apám ki je len tet te, hogy ami ó ta tu -
do má sá ra ju tott a hír, meg szakí tot ta min den kap cso la tát a volt ba -
rát tal. Ezt az ügyet so ka ta bon col gat ták. Nagy Fe renc kér dé sei
arra irá nyul tak, mi ve ze tett oda, hogy egy em ber így el veszít se
apai és élet tár si kö te les ség ér ze tét. Apám öt gyer me kes apai mi nõ -
sé gé ben mon dott vé le ményt, a tisz te le tes is négy gyer me ke irán ti
fe le lõs ség ér zet tel, s mint lel ki pász tor nyi lat ko zott meg. Én tud -
tam, hogy kirõl beszélnek, mert az ötbõl egy osztálytársam volt.
Nem egy szer hallottam, hogy milyen gyûlölettel beszélt az õket
otthagyó apjáról. 

Ké sõbb, ami kor kon fir má ci ó ra készí tett Nagy Fe renc, az egyik 
té tel ma gya rá za tát kér dez te vissza éppen tõ lem. A gye rek ál dás ról
volt szó. El mond tam, hogy ke resz té nyi kö te les ség a gyer mek ál -
dás el fo ga dá sa és a gyer me kek rõl való gon dos ko dás. Ak kor õ,
mint szo ká sa volt, sze li den pi soly gott (el mo so lyo dott) és a tisz te -
le tes asszony ra te kin tett, aki ének taní tás ra jött be az órá ra, majd
mind ket ten rám néz tek egyet ér tõ en. Eszem be ju tott az apám mal
való be szél ge té sük, s jól esett, hogy a lec ke fel mon dás élet fe de zet -
tel támasztható alá, a tanít vány és a mester részérõl egyaránt.

„Pi soly gá sá ról” jut most eszem be, hogy ami kor a szó szé ken
imád ko zott, ak kor kis sé fél ol dalt sze gett, égre irá nyu ló, sze lid,
mo soly gós te kin tet tel szólt, mint ha sze mé lye sen a gond vi se lõ
Atyá val be szél get ne.  Pré di ká ci ó it is me leg, ba rá ti han gon adta
elõ. Nem ki a bált, nem ug rán do zott, nem ha do ná szott, mint az
egyik vi dé ki pap, aki a szom széd ek lé zsi á ban he lyet tesí tés kor le -
ver te az ala csony kar za tú szó szék rõl a Bib li át. Egy al ka lom mal,
ami kor hoz zánk jött Nagy Fe renc, ko po gott az aj tón, amint il lik.
Mi gyer me kek is meg ta nul tuk, mert anyám meg szok ta tott erre,
hogy ne ront sunk be sen ki hez ko po gás nél kül, vi szont néha tet -
szett ne künk, ha meg tré fál hat tuk szü le in ket. Anyám azt hit te,
hogy va la me lyik gyer mek ját szik il lem tud ós dit, s ha ra go san vá la -
szolt a ko po gás ra: – Desz ka, me’ ko pog, ha bé jössz ka pod a po fot! 
Volt nagy bo csá nat ké rés, ami kor be lé pett a tisz te le tes. Kínos ma -
gya ráz ko dás ba kez dett anyánk, de mi kun cog tunk a jól si ke rült
tré fán. Erre õ, sze gény, el sü töt te a má so dik ba kit: – Mit pi so lyog -
tok, mint Feri a le pény nek?  Itt már ki tört a vi har. Anyám sírva ro -
hant ki. Apám meg ma gya ráz ta Nagy Fe renc nek, hogy ne ve gye
rossz né ven, de ez szó lás-mon dás itt a fa lu ban, és nem bán tó szán -
dék kal, tiszta véletlenül szólta el magát az asszony. A tiszteletes
úr ment ki anyám után, hogy megnyugtassa: nem történt semmi
megbotránkoztató, hiszen mindannyian emberek vagyunk.

Nagy Fe renc köl tõi al kat volt. Anyák nap já ra, Dá vid Fe -
renc-ün ne pély re és min den al ka lom ra sa ját ver set írt, emellett
ran gos köl tõi al ko tá so kat vá lo ga tott ne künk sza va lás ra. A vers el -

sza va lá sát be mu tat ta ne künk, utá na el ol vas tat ta a ver set, ha kel -
lett, több ször is. Em lék szem, hogy olyan ver set kap tam, ami nek a
hang hor do zá sa igé nye sebb volt. Meg fi gyel tem és meg érez tem in -
kább, mint ér tet tem, hogy mit akar a tisz te le tes úr tõ lem. Na gyon
örült – lát tam, mert a tisz te le tes asszony nak is jelt adott egy pil -
lan tás sal –, hogy íme, ez az, így kell sza val ni! Fel bá torí tott a
szavalásra máskor, azóta szíve sen merek vállalkozni szavalásra és 
szónoklásra.

Na gyon sze ret te Jó zsef At ti lát. Ba lázs Fe renc tanít vá nya ként
el hi va tott ság gal lá tott hoz zá kis falnk né pé nek lel ki mû ve lé sé hez. 
Mél tó se gí tõ tár sat ta lált fe le sé gé ben, Báró Pi ros ka zon go ra ta nár -
nõ ben, aki vel be ta nít ot ták a fel nõt tek nek a Já nos Vi tézt és Gül
Baba ró zsá it. A há bo rú utá ni zûr za va ros és vál sá gok-györ te vi lá g -
ban a béke szigetévé varázsolták kis falunkat.

Igaz, hogy csak rö vid idõ re, mert az apám susz ter ko má ja és
an nak a Pest rõl ha za szo rult ro ko nai össze fog tak a csor da pász tor -
ral és né hány föld re form mal gaz dá vá elõ lép te tett nincs te len em -
ber rel, akik kel be ve tet ték a vá ro si ipa ro sok ál tal ki ho zott ol csó
masz la got. Ezek az em be rek meg ala kít ot ták a kom mu nis ta pár tot
és a sztá li ni osz tály harc-po li ti ka fe szes ru há ját rá erõl tet ték az ál -
ta luk ki ta lált bá bok ra. Ko mé dia volt, mert a szûk ru há ból is ki vi -
gyor gott a mez te len va ló ság, de azok nak, akik nek vi sel ni ük kel -
lett, szá muk ra drá ma, sõt tra gé dia volt a ja vá ból. Az is ko lá ból és a 
kul túr ott hon ból ki szo rí tott lel kész mû kö dé sé nek új he lyet ke re -
sett. Az üres ha ran go zói ház lett a va sár na pi is ko la, gyer mek me -
sék és da lok ott ho na, amit sze re tet ott hon nak ne vez tünk. Ké sõbb a 
temp lom pit va rát épít tet te át erre a cél ra. A ka rá csony fa-ál lí tás és
az anyák napi ün ne pé lyek vissza hoz ták a temp lom ba a kor pro pa -
gan dá ja ál tal meg szé dí tett szü lõk és fel nõt tek se re gét. „Dom bon
van a temp lo munk,/ De ma gas a tor nya!/ Kö rü löt te kis fa lunk./ A
jó Is ten óvja!/ Meg szó lal a kis ha rang,/ In du lunk sza vá ra./ Ahány
ima, mind ga lamb,/ Az egek be száll nak.” Így zen gett a Nagy Fe -
renc sze rez te vers és dal a re cse nyé di gyermekek ajkán.

A vá ros ról jött em ber meg pró bált a fa lu si em be rek bõ ré be búj -
ni, hogy mi nél job ban meg is mer je azok lel ki vi lá gát. Tisz tel te a
két ke zi mun kát és a mun kást. Gaz dál ko dás ra adta a fe jét. Meg -
pró bál ta utá noz ni ne ves lel kész apó sát, Báró Jó zsef népi köl tõt,
vá ros fal vi lel készt, aki egya ránt ott hon volt a szó szé ken, a falu
köz éle té ben és a me zõn, a ba ráz dá ban. Te he ne ket vá sá rolt Nagy
Fe renc is, mert a re cse nyé di egy ház köz ség lel ké szé nek fenn tar tá -
sá hoz szép föld ado má nyok kal já rul tak hoz zá az õsök. Nagy Fe -
renc elõd je, Gál Jó zsef lel kész is an nak ide jén a falu egyik min ta -
gaz dá ja volt. Né pes csa lád ja meg él he té sét a papi fi ze tés mel lett
két ke zi mun ká já val kel lett ki egé szí te nie. Gyer me kei kö zül há rom 
taní tó kép zõt végzett és Gyula, a negyedik fiú a kilenc gyermek
közül, az apja hivatásának lett méltó folytatója. 

Nagy Fe renc is ki ment szán ta ni a Nyu szá ba. A szol gá ló ja volt
a cim bo rá ja. Ár va há zi le á nyocs ka volt Ben ce Vil ma. Õ sem is -
mer te az ál lat biz ta tó és te re lõ sza va kat, de a tisz te le tes úr se. Meg -
egyez tek, hogy jobb ra és bal ra ki fe je zé se ket hasz nál nak: – Vil ma, 
mondd, bal ra! – Jó, bal ra, tisz te le tes úr! – Ne nekem mondd,
hanem a Hegyesnek, te Vilma! 

Szó val, így kínlód tak. A föl det kör be ke rül ve szánt ot ták. A
szom széd, Ma gya ri Jós ka bá tyám ész re vet te, hogy va la mi nincs
rend jén. Odament hozzájuk: 

– Maga mit mû vel itt, tisz te le tes úr? Mi ért ke rül nek itt kör be?
Az ekét át kell vál ta ni a ba ráz da vé gén, s ak kor hely bõl for dul hat -
nak vissza. (Meg mu tat ta, hogy kell váltani.)

– Hát ez re mek ta lál mány, Jós ka bá tyám!
– Ezt nem én ta lál tam ki, már az ük nagy apám is tud ta, hogy az

ekét vál ta ni kell, tisz te le tes úr!
Nem sér tõ dött meg Nagy Fe renc. Azért volt õ nagy, em ber ként

is, mert a nála ki seb bek tõl is tu dott ta nul ni.
(Kö vet ke zõ szá munk ban foly tat juk)

(Vá lo gat ta: B.Os vát Ág nes )
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Ma gyar hon fé nyes csil la ga
Bo hus An tó nia, Vi lá gos nagy asszo nya

1849. au gusz tus 5-én tisz ta éj sza ka volt, a hold fény meg vi lá gí -
tot ta az utat a ro bo gó ko csi elõtt, és szin te gló ri át vont az út fe lett
ma ga so dó vi lá go si vár rom jai fölé. A XIII. szá zad ban épült vár
ma rad vá nyai jól ki ve he tõk vol tak, úgy vi gyáz ta most is a tá jat ko -
mor fa la i val, mint haj da nán, a ré gen le tûnt szá za dok ban, mi kor
már je len tõs vár õr ség gel fi gyel te a kör nyé ket a be tö rõ el len ség el -
len. Az éj sza kai pusz tá ban lo bo gó tûz mel lett pász to rok me sé lik,
hogy a vá rat a Bo hus kas téllyal egy ala gút köti össze, me lyet a tö -
rö kök épít tet tek, hogy az ost rom lott vár ból kin cse i ket erre me ne -
kít sék. De az öre gek azt is tud ni vé lik, hogy a fi a tal Má tyás,
aki ki rá lyi ha tal mát meg erõ sí te ni akar ván, még a sa ját
nagy báty ját, any já nak test vé rét, a jó Szi lá gyi Mi -
hályt is ide zá rat ta, mert az a ki rá lyi ha tal mat
kor lá toz ni akar ta. Mik száth is el me sé li Szi lá -
gyi ka lan dos meg me ne kü lé sét a fog ság ból, 
a pa lóc me se mon dó maga is elõ ször Hel -
ta i nál ol vas ta a re gé nyes sza ba du lást.
Az már nem Má tyá son mú lott, hogy
mi u tán õ nagy báty já nak meg bo csá -
tott, és reá bíz ta a déli ha tár vé del -
mét a tö rök el len, Szi lá gyi tö rök
fog ság ba esett, val lat ták, de õ nem
akar ta el árul ni Nán dor fe hér vár
gyen ge pont ja it, ezért 1461-ben
Kons tan ti ná poly ban bi zony fe jét
vet ték. A vár ké sõbb a Bát ho ry a -
ké lett ha tal mas ura dal má val
egye tem ben, mely hez száz-száz -
öt ven falu tar to zott. Pár év vel ké -
sõbb az Ara dot el fog la ló Dó -
zsa-ha dak vet ték be a vá rat, és
dúl ták fel a kör nye zõ bir to ko kat.
A tö rö kök azon ban nem mond tak
le a Ma ros-vo nal vá ra i nak el fog la -
lá sá ról, és hi á ba véd te Vi lá gos Gyu -
la mel lett az al föl di te rü le te ket, a ja -
ni csá rok lo vai min den hol utat ta pos -
tak ma guk nak. 1566-ban Vi lá gost is
bir tok ba vet ték. Nem is mond tak vol na
le róla a vi lág vé ge ze té ig, csak hát
1693-ban vég leg ki ver ték õket Er dély bõl,
Vi lá gos ról is ta ka rod ni uk kel lett. Ad dig ra
azon ban a vár kö vei, fa lai las san meg gyen gül tek, 
véd mû vei el avul tak, már nem volt ka to na i lag szá -
mot te võ té nye zõ. Az iga zi ér ték nem is a vár volt, ha nem a 
hoz zá tar to zó bir tok, to long tak is érte ele gen. A Gras sal ko vi chok
után a her ceg meg gaz da go dott jó szág igaz ga tó ja lett az új tu laj do -
nos, Bo hus Imre, aki fel vi dé ki birtokait adta cserébe a jó zsíros
aradi földekért. 1784-ben a vár pusztulása beteljesedett, a
Horea-Closca felkelés alatt egy parasztcsapat befészkelte magát a 
vár romos falai közé, és az ostromlók csak ágyúval tudták õket
megadásra bírni. Szét is lõtték a falakat annyira, hogy egy
esetleges késõbbi lázadáshoz már ne lehessen használni. 

Ott ma ga sod tak a ro mok az út fe lett azon az au gusz tu si éj sza -
kán, az alak ta lan fa lak mint ha nem is em ber ke zek nyo ma it õriz -
nék, ha nem a he gyek foly ta tá sai len né nek, szik la szir tek, me lyek
mind má ig a leg iga zibb, leg tra gi ku sabb bal la dát ír nák, Vi lá gos
bal la dá ját, „Világosnak gyász borulatánál…”

A ko csi uta sa fel te kin tett a ko mor fa lak ra, és szí vét bal sej te lem 
szo rí tot ta össze. Csak két nap pal aze lõtt járt az ara di vár ban,

Dam ja ni chot lá to gat ta, ki tö rött láb bal te he tet le nül szem lél te az
ese mé nye ket, ar ról be szélt, hogy a kor mány Arad kö ze lé be hú zó -
dik vissza. Tu do má sa volt ar ról, hogy Kos suth és a kor mány ta gok 
szá má ra la ká so kat ürí te nek ki Ara don. És amit elõt te le he tet len -
nek tar tott vol na, most ki mond ta: va ló szí nû, hogy az oszt rák csa -
pa tok rá tör nek a vár ra, és fo gad ko zott, hogy nem adja fel soha
Arad vá rát, az maga a haza. De amit sem õ, sem a vi lá go si kas tély
felé tar tó utas, maga a kastély úrnõje nem látott elõre, azt a sors
már írogatta a könyvébe. 

Hol volt már ak kor a Buda vissza fog la lá sa fe lett ér zett
öröm! Hi szen pon to san a vissza fog la lás év for du ló ján

já rult a 18 éves Fe renc Jó zsef csá szár kéz csók ra
Mik lós cár elé, hogy se gít sé get kér jen bi ro dal -

ma meg men té sé hez. A se gít ség ké se de lem
nél kül jött, mint egy két száz ezer fõ nyi

orosz se reg zú dult rá a ki vér zett or szág ra, 
és ve tett vé get az ál mok nak. A sors si et -

ve új la pot kez dett, váz la tot ké szí tett
jó száz évvel késõbbre, jó lesz ez az
orosz „segítség” késõbbre is.

Dam ja nich tud ta már ezek ben a
na pok ban, hogy Gör gey a si ker te -
len ko má ro mi át tö rés után meg té -
pá zott se re gé vel Arad ra ér ke zett,
hogy Bem kí sér le te Te mes vár
me gost rom lá sá ra ku darc cal fel -
érõ pró bál ko zás (au gusz tus 9-én
szét is ve rik az oszt rá kok a ma -
gyar csa pa to kat), még is azt
mondta, hogy az utolsó emberig
védik Aradot.

Bo hus An tó nia, a vi lá go si kas -
tély úr nõ je két év vel ké sõbb,
1851-ben Bruns wick Te réz ké ré sé -

re fel je gyez te e na pok ese mé nye it,
vissza em lé ke zé sé ben. Ezt írja: „…az 

er dé lyi ha tár ról vissza té rõ ben vol -
tam, hol az ara di fi a tal ság közt leg ki -

sebb fiam is, Zsi ga ama lo vas sá gi véd -
csa pat pa rancs no ka szol gált, amely a móc 

hor dák el len volt fel ál lít va Vi lá gos hoz kö zel. 
A hold vi lá gos éj ün ne pé lyes csen dé ben szám -

ta lan sze kér rel ta lál koz tunk, me lye ken me ne kü -
lõk szo rong tak össze vissza hányt mál hák kö zött. E

je len ség elõ ké szí tett már arra, hogy há zun kat is me ne kü -
lõk kel meg rak va ta lá lan dom. S úgy is volt.”

Ki volt a Bo hus-kas tély úr nõ je, aki hez oly bi zo da lom mal vol -
tak a me ne kü lõk, föl dön fu tók, ott ho nu kat a biz tos ha lál elõl oda -
ha gyók, re mél ve, hogy Vi lá go son me ne dé ket ta lál nak? Apja, ma -
gyar szõ gyé ni Szõ gyény Zsig mond Kis vár dán szü le tett, több
nyel ven be szé lõ mû velt föld bir to kos, jogi vég zett sé gû, sza bol csi
fõ is pán, ké sõbb Pest, Pi lis és Solt vár me gyék fõ is pá ni hely tar tó ja. 
A Ki rá lyi Táb lán az ural ko dó, a vár me gyé ben a me gyék fõ is pá ni
hely tar tó ja volt. Or szág gyû lé si kép vi se lõ, majd al kan cel lár. Fe le -
sé ge fel sõ pász to ri Pászt ho ry Ju li an na, a fi u mei kor mány zó le á -
nya. Gyer me ke i ket, An tó ni át és Lász lót gon dos ne ve lés ben ré sze -
sí tet ték, a ma gyar nyelv sze re te té re ne vel ték. An tó nia, aki 1803.
szep tem ber 6-án szü le tett Pes ten, már gyer mek ként né me tül,
fran ci á ul, an go lul be szélt, de a la tin nyelv ben is já ra tos volt. Zon -
go rá ra maga Liszt Fe renc ta ní tot ta. 1823-ban ment férj hez Bo hus
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Já nos hoz, a mû velt, va gyo nos föl des úr hoz, Vi lá gos bir to ko sá hoz. 
A Bo hus csa lád a XVI II. sz. vé gé tõl kap ne me si elõ ne vet (Vi lá go -
si), mi u tán va gyo ni hely ze tük egy re ja vul, ké sõbb bá rói ran got is.
Bo hus Já nos fiai Zsig mond, Ist ván, Lász ló a szá zad vé gén már
kép vi se lõ há zi ta gok, ké sõbb or szág gyû lé si kép vi se lõk, a Fõ rend -
ház tag jai. 1824-1838 kö zött épült fel a kas tély, amely ké sõbb a
vi lá go si fegy ver le té tel hely szí ne lett. A kas tély ma is áll, neo -
klasszi kus stí lus ban épült, sok ven dé get be fo ga dó har minc szo bá -
já val, osz lo pok kal dí szí tett be já ra tá val. Iro da lom ked ve lõ, a tu do -
má nyos élet ben já ra tos ven dé gek for dul tak meg a há zas pár ott ho -
ná ban, a Pod ma nicz ky ak, a Nyá ray gró fok, de Re guly An tal is.
Gróf Bruns wick Te réz zel, akit An tó nia még szü lei házában
ismert, 1840-ben Aradon egy nõegyesületet alapított, késõbb a
kastély szárnyában Bohusné egy kisdedóvót is berendezett,
melyben 30-40 gyermeket neveltek a család költségén. Az
1840-es évek elején pedig egy német-magyar vegyes tannyelvû
katolikus iskolát hozott létre Világoson. 

Báró Bo hus Já nos - ki nek ro ko nai zöm mel Zó lyom vár me gyé -
ben él tek, a csa lád Lip tó vár me gyé bõl szár ma zott - Arad vár me -
gye al is pán ja volt, 1847-tõl a vár me gye or szág gyû lé si kö ve te.
Már az 1848-as for ra da lom elõ es té jén el tö röl te a ro bo tot és a
dézs mát a bir to kán, mely nek be je len té sét a he lyi ro mán ság ha tal -
mas ová ci ó val vet te tu do má sul, a bíró a ma gyar zász lót a há zá ra is 
ki tûz te örö mé ben. A for ra da lom hó nap ja i ban Vi lá gos ro mán la kói 
lel ke sen ün ne pel ték az ese mé nye ket, ké sõbb azon ban a ro mán ság 
han gu la tát a Schwar zen berg ulá nus ez red bu ko vi nai ro mán szár -
ma zá sú tiszt jei fel tü zel ték a magyar kormány ellen, és 1848
õszétõl sorozatos atrocitásokra került sor itt is, csakúgy, mint
Erdély-szerte.

A kas tély ban va ló ban me ne kü lõk szo rong tak, a tár sa ság kö -
zép pont já ban Kos suth hoz zá tar to zói vol tak, any ja, nõ vé rei, ezek
fér jei, gye re kei. Ta na kod tak, mer re men je nek to vább, hi szen egy -
fe lõl az oszt rá kok, más fe lõl az oro szok, a he gyek ben az el len sé -
ges, min den re kész mó cok. Hol ma radt nyit va szá muk ra a me ne -
kü lés útja? A kö vet ke zõ na pok ban újabb me ne kü lõk ér kez tek,
mind nyá ju kat az a re mény él tet te, hogy még min den jóra for dul -
hat. Ott volt Be ze rédj Ist ván, Tol na me gye kép vi se lõ je is, akit az -
tán au gusz tus 11-én reg gel sür gõ sen Arad ra ren delt Kos suth,
hogy ve gyen részt a mi nisz ter ta ná csi dön té sen, ab ban a re mény -
ben, hogy még lesz le he tõ ség vér on tás nél kül meg ol da ni a haza
sor sát. Este azon ban ko mo ran, le ver ten jött vissza, õ hozta
Világosra a hírt, hogy minden elveszett, Görgey a közös határozat
értelmében le fogja tenni a fegyvert. 

Au gusz tus 11-én a ma gyar kor mány már Ara don van, meg tart -
ják az utol só mi nisz ter ta ná csi ülést, ek kor de rül fény a te mes vá ri
csa ta vesz tés oka i ra is. Mind ez elég Gör ge y nek, hogy le mon dás ra
szó lít sa fel Kos sut hot és a kor mányt. Az össze hí vott ha di ta nács
két el len sza va zat tal jó vá hagy ja az oro szok elõt ti fegy ver le té telt,
Gör gey er rõl ér te sí ti Rü di gert, mi helyt Kos suth telj ha ta lom mal
ru ház za fel õt. A kor mány zó pár órá val ké sõbb Arad ról el me ne -
kül, el hagy ja az országot, nem tudja még, hogy soha többé nem
lép Magyarország földjére. 

Gör ge y nek nincs sok vá lasz tá sa, már lát ni, hogy a sza bad ság -
harc el bu kott, a két száz ez res orosz se reg el len a har cot fel ven ni
nem le het. A Bem ve zet te er dé lyi se reg fel õr lõ dött, Te mes vár nál a 
fõ se reg Dem binsz ky ve ze té sé vel meg sem mi sí tõ ve re sé get szen -
ve dett, így Gör gey nem a túl erõ vel szem be ni harc ban, ha nem az
oro szok kal való tár gya lás ban lát ta az esélyt a túl élés re. Csa pa tai e
na pok ban Pan ko ta ha tá rá ban vol tak, az orosz fõ pa rancs nok,
Pasz ki e vics Vá rad fe lõl Kö rös je nõ tér sé gé be ér ke zett. Vi lá gos -
hoz kö zel tá bo roz tak Rü di ger csa pa tai. Gör ge y ék ab ban re mény -
ked tek, hogy nem kerülnek a kíméletlen Haynau kezébe, aki már
akkor haditörvényszéki ítélet nélkül akasztatott. 

Fel vir radt 1849. au gusz tus 12-ének reg ge le. A ko ráb bi na pok
ese mé nyei gyor san kö vet ték egy mást, va la hol va la kik egy or szág, 

egy nem zet éle té rõl már dönt öt tek. Ma már tud juk, hogy az orosz
be avat ko zás kit alá ló ja és szor gal ma zó ja Zsó fia fõ her ceg nõ, a csá -
szár any ja volt. Fe renc Jó zsef test vé ré nek, a ki vég zett me xi kói
csá szár nak, Mik sá nak volt szárny se géd je Bok say Ti va dar, az õ
em lék ira ta i ban (csak má so lat ban, mert az ere de ti Bu da pest bom -
bá zá sa kor elé gett) ol vas ha tó, hogy a csá szár any ja fi á val egy elõ -
re meg fo gal ma zott le ve let íra tott alá I. Mik lós cár nak, mely ben az 
állt, hogy a ma gyar re bel li sek a fran cia for ra da lom hoz ha son ló an
az ural ko dó osz tály ki ir tá sá ra tö re ked nek. Mind ed dig a cár a ma -
gyar for ra dal mat az or szág bel ügyé nek te kin tet te. Bok say em lí ti
azt az an gol dip lo má ci ai vé le ke dést is, mi sze rint az ara di ki vég zé -
sek öt le te Fe lix Schwar zen berg oszt rák kor mány fõ tõl, Win -
dischg ra etz her ceg tõl, Schmer ling ál lam mi nisz ter tõl és Zsó fia fõ -
her ceg nõ tõl szár ma zik. Ha y nau lesz majd a vég re haj tó. Most már
azt is tud juk te hát, hogy az ara di tá bor no ko kat és a töb bi ál do za tot 
a bé csi tit kos ha di tör vény szék még a fegy ver le té tel elõtt ha lál ra
ítél te, ezt Batt hy ány La jos mi nisz ter el nök nap ló ja is sej te ti. Az õ
ki vég zé se egyéb ként ki fe je zet ten Zsó fia fõ her ceg nõ mes ter ke dé -
se volt, a vér bí ró ság íté le tét olyan kor írat ta alá a fi á val, ami kor
egy si ke res va dá szat ról tért haza a fi a tal csá szár, és jó han gu lat ban 
volt. 

Ezek után lát ha tó, hogy a meg adás, a bi za lom az orosz vé de -
lem ben hi á ba va ló volt, az érin tet tek er rõl azon ban mit sem tud tak. 
Schwar zen berg a cári had se reg ve ze tõ i nek ked velt embere volt,
Varsóban kapott tõle üzenetet Paszkievics, az orosz fõ pa rancs -
nok, hogy mi a teendõ a magukat megadó, az oroszokban meg bí -
zó magyar tábornokokkal: kiadni õket az osztrákoknak.  Vajon, ha 
a tábornokok orosz fogságban maradhattak volna, mi lett volna a
sorsuk? 

Vi lá gos volt ki sze mel ve a tár gya lá sok hely szí né ül. „Kész akar -
va vá lasz tá Gör gey e pon tot a fegy ver le té tel hez, mert itt oro szok -
tól volt kö rül vé ve, kik nek egye dül akar ta ma gát át ad ni, mint ki ket
egye dül te kin tett le gyõ zõ i nek.” – írta Bo hus An tó nia a vissza em -
lé ke zé sé ben. Ide, Vi lá gos ra ér ke zett hát Gör gey au gusz tus 12-én,
vele együtt jött Arad ról Csá nyi köz le ke dé si mi nisz ter, akit pár hét
múl va majd az oszt rá kok sok más tár sá val együtt ki vé gez nek. A
dél elõt ti órák ban Vi lá gos ra ér ke zett Rü di ger ár tán di tá bo rá ból a
két hír nök, Beth len Gá bor és Be nicz ky ez re des, va la mint Pöl ten -
berg tá bor nok, anél kül, hogy a fõ pa rancs nok hoz, Pasz ki e vics hez
el ju tot tak vol na. Hoz ták a le súj tó hírt, a fegy ver le té tel fel té te le it:
fel té tel nél kü li meg adás, ma rad a bi zo da lom a cár nagy lel kû sé gé -
ben. Pár órá val ké sõbb Vi lá gos ra be vo nul nak Auszt ria szö vet sé -
ge sei, az oroszok. 

Fro lov tá bor nok (aki Rü di ger uta sí tá sá ra Gör ge y vel tár gyalt)
szárny se gé de, Droz dov így írja le Vi lá gost: „Vi lá gos, ez az elég
szép vá ros ka dom bok ká sze líd ülõ he gyek lá ba i nál fek szik. Ma gá -
nak a vá ros nak a köz pont ja fö lött az egyik domb lan ká ján egy cso -
dá la tos épü let emel ke dik, mely nek kert re nyí ló osz lop so ros fo lyo -
só ja a domb ol da lon le egé szen az ut cá ig ve zet. A há zat kö rül ve võ
ha tal mas tö me gû nép és ka to na lát tán ki le he tett ta lál ni, hogy itt
van a fõ pa rancs nok szál lá sa, a ka pu nál álló med ve bõr sü ve ges
grá ná tos õrök két ség te len bi zo nyí té ká ul szol gál tak Gör gey je len -
lé té nek. Alig ér tünk az épü let te ra sza elé, Gör gey ki jött elénk. Az
üd vöz lé sek után a ma gyar fõ pa rancs nok tá bor no kun kat rög tön
ka ron fog ta és egye ne sen dol go zó szo bá já ba vit te…” 

Az oro szok be vo nu lá sát a hely be li ek fél re ér tel mez ték:  „A fél -
re ve ze tett nyers oláh ság ugyan is azon meg gyõ zõ dé sé ben, hogy e
hit ro ko nai azért jöt tek, hogy õket kép zelt jo ga ik ba he lyez zék, és az 
urak jó szá ga it köz tük fe los szák, nagy lel ke se dés sel és eget ve rõ
„sa tra i as ca!”-kal fo gad ták õket. Nem so ká ra azon ban a ko zá kok
ér zé keny kan csu kái érez he tõ leg meg gyõz ték az oláh né pet, hogy
az oro szok nem haj lan dók kom mu nisz ti kus vá gya i kat be töl te ni.”
– írja Bo hus An tó nia. (De nem kell so kat vár ni, csak alig száz
évet, meg tör té nik ez is.) Az orosz ve zér kar fõ nö ké vel, Fro lov val
Gör gey a kas tély nak az or szág út ról néz ve jobb ra esõ ab la ka i val
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az or szág út ra nézõ szo bá ban tár gyalt, majd egy kör ala kú asz ta lon 
ta núk nél kül alá ír ták a fegy ver le té tel okmányát. 

Oh, ezek az asz ta lok, me lye ken annyi ok mányt, a ma gya rok
meg alá zá sát, ki sem mi zé sét, el vesz ej té sét meg pe csé te lõ ok mányt
ír tak alá, Vi lá gos, Ver sa il les,…lá to gat ják ma a tu ris ták, és men -
nek to vább, ezt is lát tuk, de mit is? A vi lá go si kas tély tölgy fá ból
vá gott ke rek asz ta la kö ze pén ezüst le me zen a fegy ver le té tel drá -
mai dá tu ma ol vas ha tó: 1849. au gusz tus 13. (A ki egye zést kö ve tõ -
en ké szült az em lé ke zõ táb lács ka. E so rok író ja pak si di ák ja i val
meg ren dül ten áll ta kö rül ezt az asztalt, az események évfordulója
alkalmából szervezett zarándokútjukon.)

A tár gya lást kö ve tõ ebéd fe szült han gu lat ban zaj lott: „Lel ke -
met bal sej te lem nyo masz tot ta, va jon a sors kü lö nös ren del te té se
foly tán nem sa ját ha lot ti to ru kat ülik-e itt meg? Sze ren csét le nek!
So kan kö zü lük nem is té ved tek, mi kor vég ze tü ket elõ re meg érez -
ték.” – írja Fro lov tá bor nok sze mé lyi se géd tiszt je. 

Idéz zük em lé ke ze tünk be az ese mé nyek nek azt az ara di moz za -
na tát, ami kor is a mi nisz ter ta nács meg sza vaz za a fegy ver le té telt,
és Kos suth telj ha ta lom mal ru ház za fel Gör ge yt, hogy a ha tá ro za -
tot vég re hajt sa, maga pe dig el hagy ja az or szá got. Ez az ese mény
dön tõ en be fo lyá sol ja majd Gör gey éle tét és más fél év szá za dig
tar tó tör té nel mi meg ítél te té sét is. Ol vas sunk bele Gör gey Ar túr -
nak a szám ûze tés bõl 1850 má jus 10-én gróf Ká ro lyi György né
Zi chy An tó ni á hoz írott le ve lé be: „…Ön nek azt be szél ték, hogy
au gusz tus 13-a egy ál ta lam az el len sé ges had ve zé rek kel kö tött
egyez mény nek volt az ered mé nye, ho lott pe dig az csak a leg szo -
mo rúbb kény sze rû ség cse lek mé nye volt. A vo nat ko zó ha tá ro za tot
egy szá mos tagú ha di ta nács mond ta ki, én azt csu pán vég re haj tot -
tam. Azon hadi ta nács tag jai agyon lö vet tek, fel akasz tat tak, bör -
tön ben síny lõd nek, én am nesz ti át kap tam. A gya nú, hogy én am -
nesz ti á mat va la mely alá va ló cse le ke det ál tal ma gam ki jár tam, ki -
kö töt tem, sok kal kö ze lebb fek võ, sem hogy ne érint sem. Ezen ir tó -
za tos gya nú el le né ben nem ma radt más fegy ve rem, mint sza vam s
éle tem. Sza vam, mellyel ün ne pé lye sen ki je lent sem, hogy am nesz -
ti ám ban ép poly ár tat lan va gyok, mint az ok tó ber ha to di ka ször -
nyû sé ge i ben. Éle tem: hogy ezen ki je len té se met le he tõ ség sze rint
be bi zo nyít sam.” Öccsé nek, Gör gey Ist ván nak ezt írja: „Én ne kem
nincs jö võm. Nem is le het, amíg élek. Tán lesz ha lá lom után, ha
rá gal ma zó im a do log ter mé sze te sze rint egy más ba ha rap ván
álor cá i kat köl csö nö sen le té pik.” 

Kos suth nak 1849 õszén Vi din bõl (Bul gá ria) írott le ve le, és
ben ne a meg bé lyeg zõ szó Gör ge y rõl: „áru ló”, et tõl kezd ve be jár ta 
Ma gyar or szá got és az emig rá ci ó ban szer vez ke dõ, de a min den tõl
ma gu kat távol tartó magyarokat is. 

Batt hy ány La jos mi nisz ter el nök ek kor már hó na pok óta bör -
tön ben volt, ja nu ár ele jén tar tóz tat ták le Pes ten az oszt rá kok. A
Vi lá go son zaj ló ese mé nyek ide jén Ol mütz ben ra bos ko dott, nap -
ló já ba ezt je gyez te fel: „Teg nap Gör gey Ar túr fõ ve zér se re gé vel
meg ad ta ma gát. Az orosz és oszt rák szö vet ség közé te hát nem si -
ke rült éket ver ni a tár gya lá sok kal. A ma gyar mi nisz ter ta nács dön -
tött, a fõ ve zér rel le tet tet te az oro szok elõtt a fegy vert. Fáj da lom: a
fegy ver te le nek re, ha zánk ra Da moc les el len sé ges kard ja vég leg
le csa pott.” Meg jegy zen dõ, fegy ver le té tel mind ed dig nem for dult 
elõ a ma gyar tör té ne lem ben, Nagy maj tény nál hû ség es küt tet tek
Ká ro lyi Sán dor ku ru cai, de „kar do san, fegy ve re sen” osz lot tak
szét a meg hó do lás után. Azt az ara di vár ban le zaj lott be szél ge tést
Kos suth és Gör gey kö zött sem mi írá sos fel jegy zés nem õrzi.
Illyés Gyu la Fák lya láng címû drá má já nak hí res di a ló gu sa a két
sze rep lõ kö zött fik ció, a meg írás ide jé nek szel le mi sé gét idé zi.
Batt hy ány sze rint Kos suth már ko ráb ban is té ve sen ítél te meg a
hely ze tet, au gusz tus 26-án ezt írja bör tön nap ló já ba: „Mind ezt el -
ke rül het tük vol na! De egyik fél sem hall ga tott rám! Köz fel ki ál tás -
sal el fo gad ták Kos suth ja vas la tá ra a Habs burg-Lot ha rin gi ai
ural ko dó ház trón fosz tá sá ról és Ma gyar or szág füg get len sé gé nek
ki mon dá sá ról szó ló ha tá ro za tot. (1849. áp ri lis 14-én ezen az ülé -

sen vá laszt ják meg Kos suth La jost kor mány zó el nök ké.) Kos suth
té ve sen bí zott a nyu ga ti nagy ha tal mak ban, nem lát ta be, hogy
Auszt ria fon to sabb ne kik az eu ró pai egyen súly szem pont já ból,
mint Ma gyar or szág.(…) A mi nisz ter ta nács szét hul lott a vég ze tes
te mes vá ri csa ta vesz tést kö ve tõ en, Sze me re Ber ta lan (mi nisz ter el -
nök) és Kos suth La jos is el hagy ta az or szá got.” A pes ti Új épü let -
be való szál lí tá sa után, szep tem ber 18-án írja ki vég zé se elõtt há -
rom hét tel Batt hy ány: „Gya ko ri volt a vi szály, a meg osz tott ság a
kor mány zó el nök és a sza bad ság harc né hány po li ti kai, ka to nai ve -
ze tõ je kö zött. Deák Fe renc cel együtt nem vol tunk biz to sak ab ban,
hogy Kos suth po li ti ká ja el ve zet a kí vánt ered mény hez, ve szé lyes -
nek lát tuk lé pé se it (…) Kos suth ve szé lyes po li ti ká ját el len sú lyoz -
va mér sé kelt pár tot kí ván tam lét re hoz ni, bé ke po li ti kát kez de mé -
nyez ni. De erre már nem volt le he tõ sé gem: le tar tóz tat tak.” 

Tér jünk vissza a vi lá go si Bo hus kas tély ba. Bo hus né Szõ gyény
An tó nia fel jegy zé se i ben ezt ol vas suk: „Két óra kor dél után asz -
tal hoz ül tünk, hol két ol da la mon Fro lov és Gör gey fog lalt he lyet.
Az elsõ ko moly és hall ga tag fér fiú. Nem be szél so kat. Csak azt
erõ sí té is mé tel ten, hogy a ma gyar se reg hõ si esen küz dött, és sen ki 
se mond hat ja, hogy gyá ván adta meg ma gát. A má sik asz tal tár -
sam, Gör gey is szót lan volt, csak azt em lí té töb bek közt, hogy sok
do log ban igen sze ren csét len volt, így teg nap is, ami kor ugyan is
nem si ke rült neki a vi lá got két gaz em ber tõl meg men te nie, ki ket
fel akasz ta ni akart. Meg döb ben ve e sza vak fe lett kér dém: Kik vol -
ná nak azok? Azt gon dol ja tán ke gyed, fe le lé, hogy Kos sut hot ér -
tem. Nem, e nyo mo rul tat nem akasz tat tam vol na fel. A két Ma da -
rászt sze ret tem vol na ki pusz tí ta ni a vi lág ból. (Ma da rász az utol só
kor mány ren dõr mi nisz te re volt, a Hon vé del mi Bi zott mány tag ja,
a fegy ver le té tel nap ja i ban kül föld re me ne kült, ké sõbb Ame ri ká -
ban te le pe dett le, ott halt meg 1906-ban.) De tud ja-e, mi ért íté lem
meg így Kos sut hot? Mi kor lát tam, hogy min den vesz ve van,
Csányit küld tem hoz zá azon üze net tel: „Most itt az ide je, most
men jen!” Ol vas sa ezt! Erre bõr tás ká já ból ira tot vett ki, me lyet
ne kem át nyúj ta. Kos suth ál tal re me gõ kéz zel alá írt le mon dá si ok -
mány volt, mely ben Gör ge yt ne ve zi ki dik tá tor nak. Lás sa, mon dá
újra, azért tar tom õt nyo mo rult nak, mert csak est eli hét óra kor
ne ve zett ki en gem dik tá tor nak, ho lott már dél után két óra kor el -
szö kött. Fé le lem bõl tet te, hogy ha a fel tét len ha ta lom ke zem ben
van, ki vé gez te tem.” Gör ge yt, írja Bo hus An tó nia, tisz ti ka ra fel té -
tel nél kül tisz tel te, de az oro szok is tisz te let tel adóz tak had ve zé ri
te het sé gé nek, el is mer ték ka to nai eré nye it. Nap ló já ban fel je gyez -
te Gör gey sza va it, me lyek kel bú csút vett tiszt tár sa i tól: „Ura im! A
kor mány teg nap ki je len tet te, hogy a ha zát meg men te ni nem le het,
le mon dott. A musz kák tól kö rül vé tet tünk, me ne kü lés nincs. Én ha -
tá roz tam meg gyõ zõ dé sem sze rint. Ha tá ro za tom ba be le egyez tek:
Kiss Ernõ, Le i nin gen, Pöl ten berg tá bor no kok. A fegy vert le tet tük
föl tét le nül. Nem tu dom, ta lál ko zunk-e töb bet. Kö szö nöm Önök nek 
a bi zal mat, a sze re te tet, ami vel ed dig hoz zám vi sel tet tek. Is ten
Önök kel!”

Átalvetõ
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Mi kor a fegy ver le té telt alá ír ták, min den ran gos tiszt nek me ne -
kü lést aján lott. Az össze gyûl tek kö zül azon ban, ki ket ké sõbb
Ara don ki vé gez tek, sen ki nem akart meg vál ni a ve ze té se alatt álló 
had se reg tõl. Ke ser ves, lé lek rá zó je le ne tek ját szód tak le, mi köz -
ben a tisz tek elõ ké szí tet ték a kas tély kö rül tá bo ro zó hon vé de ket a
más na pi ka taszt ró fá ra, a fegy ver le té tel re. Meg kel lett gyõz ni õket 
a to váb bi el len ál lás le he tet len sé gé rõl. Bo hus An tó nia meg rá zó
sza vak kal örö kí tet te meg a tör tén te ket. Egyes ez re dek el éget ték
vagy széj jel vag dos ták zász ló ju kat, és mint erek lyé ket el oszt ot ták
egy más kö zött. Vén hu szá rok, kik a csa ták ban szin te eggyé vál tak 
lo va ik kal, most le lõt ték hû sé ges tár sa i kat, az em be rek nél is hû sé -
ge sebb baj tár sa i kat, hogy ne ke rül je nek az ellenség kezébe. Vol -
tak, kik eltörték fegyvereiket, ne lõjön velük az ellenség többé. A
katonák nem szégyellték könnyeiket sem. 

Más nap utol já ra ül tek együtt a reg ge li zõ asz tal kö rül a kas tély
ebéd lõ ter mé ben a tes ti leg-lel ki leg ki me rült tisz tek, tá bor no kok,
„…érez te min de nik mé lyen ón sú lyát a sors vál to zá sá nak, de bi -
zonnyal egy sem gya ní tá kö zü lük, mi ként meg hó do lá suk az oro -
szok nak, kik nek ígért vé del mé ben erõ sen bíz tak, vesz tü ket okoz -
hat ja.” Bi zo nyá ra Gör gey sem, hogy tár sai bor zal mas vesz té rõl
majd alig két hó nap múl va fog ér te sül ni. Mi e lõtt Rü di ger hez in -
dult vol na a Pan ko ta és Csi gér szõ lõs közt el te rü lõ sík ra, hogy a
fegy ver le té telt az össze gyûlt ha dak nak el ren del je, a kas tély há zi -
asszo nyá tól így bú csú zott: „Most még ha ra gud ni fog rám a nem -
zet, de há rom hét múl va, biz ton tu dom, ke zet csó kol majd ne kem.”
Bo hus An tó nia meg jegy zi: „Gör gey e nyi lat ko za tá ból biz tos ság -
gal ki kö vet kez tet he tõ, hogy õ is csal va lett, és hogy le he tet len, mi -
sze rint tud ta vol na, hogy a ke gye lem re való meg adás bi tó val és
go lyó val fog ju tal maz tat ni.”

Aki ab ban a há rom hét le tel tét vár va ab ban bí zott, hogy ak kor -
ra min den jóra for dul, ke ser ve sen csa ló dott! Bo hus An tó nia re -
mény ked ve ugyan, de szí vé ben bal sej te lem mel néz te a szö lõ si tá -
bor felé meg in du ló me ne tet au gusz tus 13-án dél elõtt: „Le ír ha tat -
lan, fáj dal mas, szív szag ga tó volt a bú csú a tá bor no kok tól és tisz -
tek tõl, kik közt töb ben vol tak há zunk régi ba rá tai. El mond ha tom,
hogy ke vés hely van a föl dön, hol annyi fér fi könny el hul lott, mint
ek kor Vi lá go son. (…) So ha sem érez tem kín zóbb, mé lyebb fáj dal -
mat, mint mi kor e bús ha lot tas me ne tet, egy sír ba in du ló hõs nem -
zet ha lot ti kí sé re tét néz tem…” A kas tély ban a pénz ügy mi nisz té ri -
um ma radt egész sze mély ze té vel, Csányi, Pe ré nyi Zsig mond, õk
ar ról ta nács koz tak, ki nek is ad ják meg ma gu kat, hi szen nem ka to -
nák voltak.

A ma gyar se reg eköz ben a szõ lõ si ma lo mig vo nult, itt már az
oro szok vár ták õket. Rü di ger szárny se géd je így örö kí tet te meg a
lát ot ta kat: „Dél után öt óra táj ban mi kor ra a III. és a VII. had tes -
tek már fel so ra koz tak, de az I. had test fel vo nu lá sa még tar tott,
meg kez dõ dött a fegy ver le té tel ce re mó ni á ja. A gya lo go sok, mi u tán 
tisz te leg tek, szo mo rú an le vet ték ma guk ról ha di fel sze re lé sü ket, és
pus ká ju kat gú lák ba ál lít ot ták. A ka to nák bú csú zás köz ben sír tak,
és meg csó kol ták ez re dzász ló ju kat. A hu szá rok, meg ál lít ván lo vu -
kat, meg ölel ték azo kat, és zo kog va bú csúz tak tõ lük. Ka ra bé lyuk -
tól ugyan ilyen ke se rû ség gel vál tak meg. Ezu tán Rü di ger gróf
törzs ka rá nak kí sé re té ben Gör gey se re ge i hez lép te tett, s üd vö zöl -
vén õket, meg kezd te szem lé jü ket. Ki mond ha tat la nul meg in dí tó
volt e rend jét meg õr zött erõs, harc ké pes se reg nek a lát vá nya. E
se reg ugyan is né hány hón ap ja Auszt ria szá má ra még fé lel me tes
volt, s most itt állt fegy ver te le nül, ma gát sor sá nak meg ad va, és
mint a ha lál ra í télt, vár ta az íté let vég re haj tá sát. A ka to nák szo -
mo rú pil lan tás sal kí sér tek ben nün ket, a tisz tek fe jü ket le hajt va
sír tak.”

Két nap múl va a vi lá go si kas tély ban le tar tóz tat ják az oszt rá kok 
Pe ré nyi Zsig mon dot, a Kos suth-kor mány or szág bí ró ját, a vád el -
le ne fel ség áru lás a Füg get len sé gi Nyi lat ko zat el fo ga dá sa mi att,
vele együtt vi szik el Csá nyi Lász lót is, a Kos suth-kor mány köz le -
ke dé si mi nisz te rét. Mind ket tõ jü ket ok tó ber 24-én vég zik ki Pes -

ten az Új épü let bör tön fa lá nál, ve lük együtt Szacs vay Im rét is, az
Or szág gyû lés jegy zõ jét. Ha y nau azt hit te, hogy Csá nyi a Szent
Ko ro nát ide, a Bo hus-kas tély ba szál lít tat ta, itt el rej tet te, ezért
ezek ben a he tek ben több ház ku ta tást is tar ta tott Vi lá go son. Nem
tud ta még, hogy a ma gyar ki rá lyi ko ro nát Sze me re Ber ta lan mi -
nisz ter el nök vit te ma gá val, mi köz ben tö rök föld re me ne kült,
meg bíz ha tó em be re i vel Or so va kö ze lé ben, kö zel a Du ná hoz egy
fü zes ben el rej tet ték, ron gyok ba és lá dá ba cso ma gol va, el ás va
föld ben pi hen nek az erek lyék. Min den bi zonnyal a néhány szem -
ta nú közül valamelyik elárulta a rejtekhely titkát, mert 1853-ban a 
négy évig tartó nyomozás után az osztrákok „megtalálták”az
elrejtett ládát. 

A le fegy ver zett ka to nák hosszú, hall ga tag sora meg in dult Vá -
rad felé az orosz lo vas ság kí sé re té ben, Rü di ger törzs ka ra az élen
ha ladt, Gör ge yt õk vit ték ma guk kal, kit, hova ve zet majd a sor sa.
A köz ka to nák arra szá mít hat tak, hogy be so roz zák õket az oszt rák
had se reg be, a tisz tek pe dig, akik meg tart hat ták egye lõ re ol dal -
fegy ve re i ket, Bécs ke gyel mé re – ha volt ilyen! – vagy had bí ró sá -
gi íté let re vár va. Eb bõl pe dig bõ ven osz to ga tott Bécs, 1850 már -
ci u sá ig 548 íté le tet hoz tak, eb bõl 209 ha lá los íté let volt. Ezek kö -
zül töb bet nem zet kö zi nyo más ra 10-20 éves vár fog ság ra vál toz -
tat tak. A hon véd tisz tek tel jes le fegy ver zé sé re csak Gyu lán ke rült
sor au gusz tus 23-án, ami kor a gyu lai vár és a kas tély kö zöt ti ré -
szen az oro szok át ad ták õket az oszt rá kok nak. So kan ki sebb-na -
gyobb csoportokban szökni próbáltak, hogy a komáromi várba
eljussanak, és tovább harcoljanak. Volt, akinek sikerült. 

A fegy ver le té tel mint egy 33 ezer hon vé det, köz tük ezer nél
több fõt isz tet érin tett. Gör gey köz vet len pa rancs nok sá ga alá tar -
to zott há rom had test, Nagy sán dor Jó zsef, Le i nin gen-Wes ter burg
Ká roly és Pöl ten berg Ernõ ve zet te had tes tek. Út köz ben csat la ko -
zott hoz zá juk Kné zich Ká roly tá bor nok to ka ji kü lö nít mé nye. Vé -
csey Ká roly had tes tét Bo ros je nõ nél fegy ve rez ték le au gusz tus
20-án. Dam ja nich az ara di vá rat au gusz tus 17-én adta át az oro -
szok nak. A Vi lá gos nál kö tött fegy ver le té tel nem érin tet te a Te -
mes vár nál 1849. au gusz tus 9-én tel je sen szét vert ma gyar se re ge -
ket, me lye ket elõ zõ leg Kos suth kon cent rált Sze ged re Dem binsz -
ki, Bem, Perc zel, Gu y on, Kmetty ve ze té se alatt. Des sew fy és Lá -
zár Vil mos ki vé te le sen az oszt rá kok elõtt ka pi tu lált au gusz tus
18-án Ka rán se bes nél. Zsib ónál még volt egy ma gyar csa pat, Ka -
zinc zy La jos 28 éves ez re des má ra ma ro si tar ta lék hadosztálya. Itt, 
Zsibónál egyesült augusztus 22-én az észak-erdélyi és székely
hadosztály maradékával, õk augusztus 25-én tették le a fegyvert. 

Gör ge yt Nagy vá rad ra vit ték 14-én, majd Ha y nau szárny se géd -
je, And rás sy Nor bert, oszt rák csá szá ri õr nagy Kar int hi á ba vi szi
szám ûze tés be, ve lük tart Gör gey fran cia szár ma zá sú fe le sé ge és
dr. Mar ku sovsz ky, aki a volt hadparancsnok fejsebét kezeli. 

A tá bor no kok sor sa már au gusz tus 19-én meg pe csé te lõ dött, hi -
szen Ha y nau, akit dü hí tett az orosz ve zér kar kez de ti lo va gi as sá ga
a ma gyar tisz tek kel szem ben, már ek kor a „lá za dó ve zé rek” akasz -
tá sá ról be szélt. A Gyu lá ra össze gyûj tött tá bor no ko kat egy sze rû
pa raszt sze ké ren 2-3 oszt rák fegy ve res kí sér te Arad felé. Deg ré
Ala jos ké sõbb így írt er rõl a gyá szos me net rõl: „Ügyünk Vi lá gos -
nál meg halt, Sar ka don volt ki te rít ve, s Gyu lá ról meg in dult a vi lág 
leg na gyobb gyász me ne te, Ara don pe dig meg tör tént a te met ke -
zés.” 

A vi lá go si Bo hus-kas tély ban eza latt több ször is ház ku ta tás
volt, már-már bör tön fe nye get te Bo hus Já nost és fe le sé gét. Most
már az is volt a vád el le nük, hogy a sza bad ság harc alatt az alsó
kas tély ban Bo hus né több száz tá bo ri ágyat he lyez te tett el a se be -
sült hon vé dek szá má ra, ápo lá suk ról, élel me zé sük rõl gon dos ko -
dott. A fegy ver le té tel után pe dig a bör tön ben síny lõ dõ hon véd ra -
bo kat se gí tet te, a szi go rú ti la lom el le né re or szá gos gyûj tést szer -
ve zett a ja vuk ra. Ol mütz, Kufs te in, Jo zephs tadt rab jai imá ba fog -
lal ták Bo hus An tó nia ne vét. Az ara di vár ka pi tány több ször be -
idéz te és bör tön nel fe nye get te, soha nem tud hat ta, ha za tér-e sza -

2009. március

EKOSZ–EMTE His tó ria 47



ba don. Õ nem csu pán a fegy ver le té tel hely szí né nek há zi asszo nya
volt. Ha zá ja irán ti sze re te tét egész éle té ben tet tek kel bi zo nyí tot ta. 
Em lé ke ott él Te le ki Blan ka, Lõ vei Klá ra, Bruns vick Te réz, Ve res
Pál né, Te le ki Sán dor né neve mel lett. Mél tán ne vez te Csá szár Fe -
renc már 1844-ben „Ma gyar hon fé nyes csillagának”. Ön fel ál do -
zá sa, segítõkészsége, együttérzése akkor nyilvánult meg leg erõ -
seb ben, amikor arra legjobban volt szüksége a letiport
nemzetnek. 

Az ön kény csil la pul tá nak ide jén pes ti ott ho na nyit va állt az
írók, mû vé szek, tu dó sok elõtt. Is mer te a köz élet nagy ja it, fér je
Szé che nyi Ist ván ba rá ti kö ré hez tar to zott, Wes se lé nyi ért mind ket -
ten ra jong tak. De ke vés bé lel kes ül tek Kos sut hért, ve sze del mes -
nek tart ot ták, és az or szág ra néz ve ve szé lyes nek for ra dal mi esz -
mé it. Há zuk ban gyak ran meg for dult Deák Fe renc, Eöt vös Jó zsef,
Tre fort Ágos ton, de Liszt Fe renc is, aki vel An tó nia ti zen két éves
ko rá ban négy ke zest ját szott, min dig meg lá to gat ta, ha Pes ten járt.
Nagy össze ge ket ál do zott is ko lák, óvo dák lé te sí té sé re, már a pes ti 
ár víz ide jén is leg fõbb gond ja a baj ba ju tot tak megsegítése volt.
Az 1863-as szörnyû aszály idején gabonával, kenyérrel segítette
az éhezõket.

Ké sõbb, de ez már a XX. szá zad ele je, ek kor Bo hus An tó nia
már örök ál mát alussza, ked ves ro ko na, Eöt vös Lo ránd a róla el -
ne ve zett tor zi ós in gát 1906-ban a vi lá go si me zõn mu tat ta be egy
nem zet kö zi bi zott ság elõtt, ez idõ alatt a tu dós az ara di Bo hus-pa -
lo tá ban la kott, mely ma is Arad fõterének dísze. 

A sors el ját szo gat az em be rek éle té vel, le ej tett szá la kat fel vesz, 
és össze köt újra. Bár Pest tõl messze zaj lott, így fo nód ha tott össze
a Gör gey csa lád éle te a Bohus családéval.

Gör gey Ar túr (1818-1916) Sze pes vár me gyei föld bir to kos
csa lád ból szár ma zott, a csa lád ere de te Sze pes gör gõ höz köt he tõ.
A négy Gör gey-fiú kö zül hár man, Ar túr, Ár min és Ist ván be ír ták
ne vü ket a sza bad ság harc tör té ne té be. Meg is kap ták ezért a bün te -
té sü ket. Gör gey Ár min hon véd al ez re dest vár fog ság ra íté lik, Ist -
vánt Kar int hi á ba in ter nál ják –a vi lá go si kas tély ban egyéb ként ott
van báty ja mel lett -, 1850-ben Kas sán be so roz zák az oszt rák had -
se reg be, Ga lí ci á ban szol gál. Ké sõbb õ írja meg a báty já val foly ta -
tott évtizedes levelezése alapján Görgey Artúr számûzetésének
történetét. 

A köz vé le mény so ká ig nem tud ta, hogy a fegy ver le té tel Kos -
suth elõ ze tes tud táv al és be le egye zé sé vel tör tént. Az õ Vi din bõl
írott le ve le 1849 õszén hosszú idõ re be fo lyá sol ta Gör gey meg ítél -
te té sét. Mó ricz Zsig mond fi a tal új ság író ként fel ke res te Pes ten az
éle te al ko nyán min den tõl vissza hú zód va élõ Gör ge yt, és töb bek
kö zött ezt írta róla: „Áru ló? Soha! Egyet len gon do la tá ban sem
volt. Kö te les sé gét hí ven tel je sí tet te, s az a büsz ke ön tu dat él he tett
ben ne ren dü let le nül, hogy a ma gyar kard nak, a ma gyar vi téz ség -
nek õ volt az utol só le gen dás hõse. Tisz te let adas sék a nagy ka to -
ná nak, aki nek nem ada tott meg, hogy örö mét él vez hes se hõ si es sé -
gé nek.” A meg tor lás éve i ben ki lát ás ta lan nak lát szott, hogy a Gör -
gey csa lád va la ha ma gyar föld re vissza tér hes sen. A hat va nas évek 
ele jén eny hült az ön kény ura lom, meg kez dõd tek a ki egye zés ta po -
ga tó zó elõ ké szü le tei, so kan fel mer ték ke res ni Gör ge yt szám ûze -
té sé ben. Gör gey Ist ván ezt írja: „Vol tak két ség kí vül a kö zös bu kás
után is, az elsõ ál ta lá nos bó du lat el osz lá sá val, ta lán ép pen Kos -
suth vi di ni le ve lé nek szer te len sé ge ál tal gon dol ko dó ba ej tett okos
em be rek szór vá nyo san az or szág ban, és le het tek Bu dán, Pes ten
is, kik az elõt tük sze mé lye sen is me ret len szám ûzöt tek nek tisz te let -
ben tart ják em lé két, és al kal mi lag ro kon szenv vel fo gad ják csa lád -
ját. Egyik ilyen te kin té lyes ház Pes ten volt a Vi lá gos vár uráé, és
ki vált en nek jó té kony sá gá ért or szá gos köz tisz te let ben álló asszo -
nya, Bo hus Já nos né szü le tett Szõ gyény An tó ni áé. Az együtt át élt
és át ér zett nagy na pok em lé két oly erõs ka pocs nak tar tot ta bá -
tyám, hogy en gem egye ne sen oda uta sí tott, hogy mint az el sõk
egyi ké nél, Bo hus né nál ve zes sem be csa lád ját. Én már ek kor be já -
ra tos vol tam Bo hus há zá nál. Nem csak an nál fog va, hogy az em lí -

tett nagy na pok ban én is a nagy elõ ke lõ tö meg ben nyo ma ve szett
egyik ven dé ge vol tam Vi lá go son, ha nem a Pes ti Jó té kony Nõ egy -
let ré vén is, mely nek Bo hus né az el nö ke volt, én meg jog ta ná cso sa 
és jegy zõ je. Án gyo mat (Gör gey Ar túr fe le sé gét) Bo hus né sze mé -
lye sen még nem is mer te, a vi lá go si szo mo rú na pok ban Art húr né
egy nagy vár adi csa lád olt al ma alatt volt.” Gör gey Ist ván itt, a
Bo hus-ház ban is mer ke dett meg töb bek kö zött a há zi asszony test -
vé ré vel, id. Szõ gyény Lász ló val, az 1848. évi volt ma gyar ki rá lyi
ud va ri al kan cel lár ral és ha son ne vû fi á val, Vay Mik lós bá ró val,
Tre fort Ágos ton nal, Deák Fe renc cel. 

Kos suth a ti zen nyolc év vel aze lõt ti vi di ni le ve lé nek hang ne -
mé ben köz zé tett Pá rizs ban a Ma gyar Új ság 47. szá má ban 1867.
má jus 22-én egy De ák hoz in té zett le ve let, Nyílt le vél Deák Fe ren -
chez cím mel, mely ben fel idéz te az 1849-es ara di és vi lá go si ese -
mé nye ket: „Si ke rült az áru lás nak nem ze tünk ön bi zal mát meg ren -
dí te ni, s a meg ren dí tett ön bi za lom mal kar ját el zsib basz ta ni. (…)
A si ker hez csak egy kis sé több ki tar tás hi ány zott.” (Tud ni il lik a
nem zet ré szé rõl.) A si ker eb ben az ér te lem ben nem le he tett más,
mint az 1849. áp ri lis 14-én Deb re cen ben ho zott ha tá ro zat, vagy is
a trón fosz tás alap ján az orosz-oszt rák szö vet ség el le né ben harc
út ján ki ví vott tel jes füg get len sé ge Ma gyar or szág nak, ér tel me zi
Kos suth le ve lét Gör gey Ist ván. Le het sé ges lett vol na ez 1849 au -
gusz tu sá ban? Kos suth téved! 

Gör gey Ar túr szük sé ges nek lát ja a meg szó la lást, a Pes ti Nap ló
köz li is Kos suth nyílt le ve lé re írott vá la szát jú ni us 5-én. A haj da ni 
fõ pa rancs nok meg õriz te Kos suth 1849. au gusz tus 11-én az ara di
vár ban mind nyá juk hoz in té zett bú csú prok la má ci ó já nak szö ve -
gét: „A sze ren csét len har cok után, me lyek kel Is ten a leg kö ze leb bi
na pok ban meg lá to gat ta a nem ze tet, nincs töb bé re mény, hogy az
egye sült oszt rák és orosz nagy ha tal mas sá gok el len az ön vé de lem
har cát si ker re mé nyé vel foly tat has suk.” Az írá sok azt is fel idé zik, 
amit 1867-ben már so kan el fe lej tet tek, hogy 1849. au gusz tus 5-én 
Kos suth Pasz ki e vics nek kül dött le ve lé ben, me lyet Vá rad ról Sze -
me re Ber ta lan mi nisz ter el nök és gróf Batt hy ány Káz mér vitt a
cím zett hez, fel aján lot ta a ma gyar ko ro nát az orosz cár nak. Mi tör -
tén he tett vol na még ve lünk, sze gény ma gya rok kal…Ez a tény,
mely a Pes ti Nap ló ban meg je lent 1867-ben, óri á si vi hart ka vart.
Jó kai a Hon címû lap ban Kos sut hot meg vé dõ ve zér cik ket tett
köz zé, az zal men te get te a volt kor mány zót, hogy idõt akart nyer ni 
a had erõk össz pon to sí tá sá hoz a ko ro na fel aján lá sá val. Mi lett vol -
na, ha a cár ban nem lett vol na dip lo má ci ai ér zék? Jó kai nem vá la -
szolt a cik két ért bírálatokra.

A sors azon ban nem za var tat ta ma gát, for ga tó köny ve ké szen
volt már az újabb ese mé nyek re: egy 1867 ta va szán ren de zett pes ti 
bá lon össze is mer tet te az 1850-ben szü le tett Gör gey Ber tát Bo hus
Lász ló val, Szõ gyény An tó nia fi á val. Es kü võ még az év õszén Ka -
rint hi á ban, Vikt ring ben, Gör gey szám ûze té sé nek hely szí nén volt. 
Gör gey Ar túr am nesz ti át ka pott, és 18 év szám ûze tés után vissza -
tér he tett ha zá já ba. Ka to nai tu dá sát Deák Fe renc igény be vet te, ta -
nul mányt kért tõle a ma gyar haderõ állapotáról, egy nemzeti
hadsereg felállításának lehetõségeirõl.

Kren ner Mik lós, Arad hí res új sá gí ró ja, a két vi lág há bo rú kö -
zött Arad ról köz zé tett köny vé ben ezt írta: „Bo hus né Szõ gyény
An tó nia, aki nek sza lon já ban a vi lá go si fegy ver le té tel ak tá ját ír ták 
meg, aki nem csak a vé let len, ha nem ké sõbb a nagy sze rû tu da tos,
sok szor ve szé lyes mun kás sá ga ré vén tör té nel mi ne vet szer zett,
szob rot ka pott érte a vi lá go si park ban, ahol egy kor oly sö tét
volt.” A szo bor fel ál lí tá sá ra 1910. ok tó ber 16-án ke rült sor, Bo hus 
An tó nia ha lá la után húsz év vel. Fia, Bo hus Lász ló kez de mé nyez -
te, hogy édes any ja em lé két meg örö kít sék, õ adott a kas tély kert jé -
bõl egy park ra va lót, amely ben a szob rot el he lyez zék, hogy min -
den ki lá to gat has sa. Vass Vik tor és Phi lipp Ist ván ara di szob rá szok 
mun ká ja ma is lát ha tó e he lyen. A kas tély úr nõ jé nek a falu nem
ma gyar ajkú la kói iránt ta nú sí tott ma ga tar tá sá nak kö szön he tõ,
hogy az el múlt év ti ze dek ben nem akar ták szob rát el tá vo lí ta ni. A
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ta lap za tán haj dan jól ol vas ha tó vers volt, Oko li csá nyi Jó zsef, ve -
te rán hon véd al ez re des al ko tá sa: „A hegy te tõ tö vé ben/ A lom bos
kert ölé ben / Ül a vár asszo nya. / Schy ta vér sar jad éka / Jó ven -
dég sze re tõ / Arra, arra bús ván dor! / Õ a sze líd s jám bor / Le tör li
könnye id.”

A kas tély ma mú ze um, az 1848-ban Vi lá go son szü le tett Ioan
Sla vi ci er dé lyi ro mán író em lék mú ze u ma. Csak a messzi rõl jött
lá to ga tók áll nak meg ren dül ten a tör té nel mi fa lak elõtt, me lyek
nagy idõk ta núi vol tak. A kas tély kõ tor ná cá ról nem lát ni el a szõ -
lõ si sík ra, csak a lá to ga tó em lé ke ze té be van mé lyen be le éget ve,
ami 1849. au gusz tus 13-án er re fe lé tör tént: ka to nák bo rul nak egy -
más nya ká ba, sír nak, zo kog nak, össze tö rik fegy ve re i ket, paripák
nyihognak…”szirmok, virágok, koszorúk”, az elveszett re mé -
nyek.

És ha még ma radt meg írat lan bal la dá ja a vi lá go si kas tély nak,
hát az 1944 késõ õszén ját szó dott le, ami kor Ma li novsz kij mar -
sall, a II. Uk rán Front fõ pa rancs no ka törzs tiszt je i vel kö rül vé ve
tér ké pe fölé haj lott, ve zér ka rá val ta nács ko zott. Az tán na pi pa ran -
csot dik tált, me lyet gyors fu tá rok vit tek tova: tá mad ni Bat to nya és 
Domb egy há za felé, elõ re tör ni Kecs ke mét felé, ka rá csony ra be -
ven ni Bu da pes tet, föld re te rí te ni, be ven ni bár mi áron, el ti por ni
Ma gyar or szá got. Ma li novsz kij kí mé let len volt, bi zo nyá ra ret te -
gett a Gaz dá tól, a Kremlben a néhány héttel ezelõtt Sztalintól
kapott marsalli rangnak ez volt az ára. 

Rü di ger és Ma li novsz kij, az el len sé ges te rü let re ér ke zett ka to -
nák. Sem mit nem je lent he tett ne kik a meg gyö tört nem zet az el -
árult tör té nel mé vel. Egy ha di cél pont tá lett ország földjén áll tak.
Vi lá gos Arad tól 41 km-re fek szik, mai neve Si ria, la kó i nak 5%-a

ma gyar. Ha az idõs nem ze dék el megy, meg es het, hogy a fi a ta lok
nem tud nak majd egy ver set el mon da ni, vagy egy dalt ma gya rul
el éne kel ni, le het, hogy a Mi a tyánk el hal, ma rad a Tat al nost ru.
Lesz nek-e ke gye le tes ke zek, me lyek Bo hus Já nos né Szõ gyény
An tó nia szob rá nak talapzatára néha friss virágot visznek?

Ser dült Ben ke Éva, 2009.

For rá sok

Gör gey Ist ván: Gör gey Ar túr a szám ûze tés ben. Bu da pest, Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia, 1918.
Beke György: Meg írat lan bal la dák a Dél-Al föl dön. In Ti sza táj.
Ele kes Irén Bor bá la: Elõt tünk áll egy fé nyes nõ a lak. Bo hus Szõ -
gyény An tó nia (1803-1890) és a ha zai mû ve lõ dés ügye El hang -
zott: 2005. de cem ber 5-én az OSZK tu do má nyos ülés sza kán
Gaz da Ár pád: A vi lá go si fegy ver le té tel . In Ma gyar Jö võ kép, IX.
év fo lyam, 35. szám, 1999.
Né meth Csa ba: A hon véd tisz tek fegy ver le té te le Gyu lán
Ta núk és vér ta núk. Kor társ kró ni ka Pá kozd tól Ara dig. Vá lo gat ta
és szer kesz tet te: Nóvé Béla, Csík sze re da, Pro-Print Ki adó 1999.
Küz de lem, bu kás, meg tor lás. Vá lo ga tás 1848-1867 kö zöt ti em -
lék ira tok ból, 2 kö tet ben. Ruf fy Pé ter : A ka ma ril la és az ara di vér -
ta núk
Ke le men Er zsé bet: Tisz ta szán dék, gróf Batt hy ány La jos ol müt zi
és pes ti nap ló ja, le ve lei. In Hi tel, 2008. ok tó ber.
Ro son zy Il di kó: Fegy ver le té tel a gyõ zõ sze mé vel. Orosz vissza -
em lé ke zés a vi lá go si fegy ver le té tel rõl In His tó ria, 1985. 1. szám
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Sze ke res Lu kács Sán dor

A Szé kely Had osz tály és a
só vi dé ki lá za dás 1919 ta va szán

(1919. már ci us 29-áp ri lis 6.)

A Szé kely Had osz tály nak az 1918 de -
cem ber vé gé tõl 1919. áp ri lis 26-ig tar tó,
több mint négy hó na pon át foly ta ta tott har -
ca i ról ugyan úgy nem so kat tud a ma gyar
köz vé le mény, mint a szé kely ség ön vé del -
mé hez szo ro san kap csol ha tó sóvidéki
lázadásról sem.

A Ma gyar or szá gon ki adott tan köny ve -
ink ben még a 3. év ez red kü szö bén is alig
le het va la mit tud ni a Szé kely Had osz tály
hõ si es har ca i ról, így nem le het cso dál koz ni 
azon sem, hogy az alig né hány na pig tar tó
só vi dé ki lá za dás ról még a ma gyar tör té né -
szek je len tõs ré sze sem tud szin te sem mit.
Ked ves ki vé telt je lent Raf fay Ernõ, aki
1987-ben Er dély 1918-1919-ben, il let ve
Ma gyar tra gé dia, Tri a non 75 éve cím mel
1990-ben igen fon tos mû ve ket je len te tett
meg, így leg alább a Szé kely Had osz tály ról
a tör té ne lem iránt ér dek lõ dõ ol va só tud hat
né hány fon tos ada tot. Raf fa yt kö ve tõ en
sze ren csé re nap ja ink ra már elég so kan
kezd tek írni er rõl a kér dés rõl, sõt né hány
év vel ko ráb ban már az is meg tör tén he tett,
hogy a fi a tal tör té nész-hall ga tók közül is
akadt olyan, aki ál lam vizs ga dolgozatát

épp a Székely Hadosztályról írta és védte
meg.

A je len le gi ma gyar tör té net írás ra a mai
na pig az jel lem zõ, hogy sok olyan tör té nel -
mi ese mény rõl hall gat nak, ami a szom szé -
dok ú.n. tör té nel mi ér zé keny sé gét sért he ti.
Ezen kí vül az is el mond ha tó, hogy még a
mai na pig is csak azok a tör té né szek ad hat -
nak ki tan köny ve ket, akik szel le mi ro ko nai 
a ma gyar sá got le gyõ zõ ha tal mak po li ti ku -
sa i nak és tör té né sze i nek. Szí vó san él to -
vább a szov jet el nyo más alat ti tan köny vek
szem lé le te és köz vé le mény-for má ló, át for -
má ló és ma ni pu lá ló igye ke ze te, így még a
2002-ben ki adott kö zép is ko lai tan könyv -
ben is a „bû nös ma gyar ság, bû nös nem zet” 
szem lé le te él to vább, ahe lyett, hogy leg -
alább a meg ma radt Ma gyar or szá gon meg -
pró bál koz ná nak egy vi szony lag ob jek tív
és nem ma gyar el le nes tör té net írás sal. Mé -
lyen hall gat nak ezek a szer zõk ar ról, hogy
a tör té nel mi Ma gyar or szág fel szá mo lá sa
el len mi lyen ke mény har co kat foly tat tak a
Szé kely Had osz tály ka to nái. Egyes tan -
könyv írók meg sem em lí tik a Szé kely
Had osz tály hon vé dõ har ca it, így nem cso -

da, hogy a só vi dé ki lá za dás ról még a
„szak ma be li ek” sem so kat tud nak (l. pld.
Ko vács Ist ván – Ko vács né Bede Ág nes:
Tör té ne lem 12. osz tály, Pe del lus Tan -
könyv ki adó, Deb re cen, 2001.) Míg Ká ro -
lyi Mi hály di let táns, fe le lõt le nül hi szé -
keny, pa ci fis ta, az al kot má nyos ren det fel -
szá mo ló idõ sza ká ról több ol da lon tud nak
ér te kez ni, ad dig mé lyen el hall gat ják azt a
tényt, hogy a min den al kot má nyos fel ha -
tal ma zás nél kül ura lom ra jutó, az ú.n.
„õszi ró zsás for ra da lom” po li ti ku sa i nak
elsõ tény ke dé se Ma gyar or szág szét zül -
lesz té sé vel kez dõ dött. Tör té net írá sunk ban
a mai na pig nem na gyon hang sú lyoz zák
azt, hogy 1918. no vem ber 3-án Pá do vá ban 
az olasz de le gá ció egy részt, más rész rõl az
oszt rák-ma gyar de le gá ció meg kö töt te a
fegy ver szü ne ti egyez ményt, mely nek ma -
gyar szem pont ból olyan fon tos elõ írá sai
vol tak töb bek kö zött, hogy ga ran tál ják
Ma gyar or szág ha tá ra it és te rü le ti egy sé gét.

Vik tor We ber, az Oszt rák-Ma gyar Mo -
nar chia olasz fron ton har co ló had se re gé -
nek pa rancs no ka a ma gyar ha tá rok vo nat -
ko zá sá ban olyan je len tõs elõ írást rög zí tett
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és írt alá, mi sze rint Ma gyar or szág ha tá rai
Hor vát or szág nél kül vál to zat la nul meg ma -
rad nak. We ber gya log sá gi tá bor nok a Ká -
ro lyi-kor mány hoz zá já ru lá sá val, an nak tá -
jé koz ta tá sa mellett kötött fegyverszüneti
szerzõdést. Szövegét eljuttatta a magyar
kor mány hoz. Tehát: tudtak róla, ismerték,
elfogadták és fegyverszüneti szerzõdésnek 
tekintették a Pádovai egyezményt. Ennek
ellenére Károlyi Mihály tár gya lá so kat kez -
de mé nyez az An tant-ha tal mak kal, melyek
során Franchet de’Esperay francia tá bor -
nok megállapodik az illegitim „magyar”
kormány kép vi se lõ i vel.

Ká ro lyi Mi hály dics te len tény ke dé se
so rán a fen ti fegy ver szü ne ti egyez mény
da cá ra Belg rád ba uta zik, és 1918. no vem -
ber 13-án ép pen õ kez de mé nye zi Ma gyar -
or szág gal kap cso la to san egy olyan bé ke -
tár gya lás meg kez dé sét, mely nem ga ran -
tál ja ha zánk te rü le ti in teg ri tá sát. A több
száz ezer ma gyar ka to nát meg ha la dó had -
se re get Lin der Béla, had ügy mi nisz ter nek
ne ve zett sze mély fel osz lat ja – hí res-hír -
hedt mon dá sát sok ma gyar is me ri: Nem
aka rok ka to nát lát ni!–-, sõt a ma gyar had -
se reg fegy ve re it a Ma gyar or szá gon élõ

nem ze ti sé gek kö zött ezer szám ra osz tat ja
szét. Õ az a dics te len em lé ke ze tû ka lan dor,
aki nem en ge dé lye zi a ma gyar em be rek -
nek, hogy meg szer vez zék az or szág ön vé -
del mét, az egy re in kább nyil ván va ló im pe -
ri a lis ta te rü let szer zé sek el len. A té to va és
di let táns ma gyar had ve ze tés ugyan fel
akar ja ál lí ta ni 1918 de cem be ré ben a 38.
had osz tályt, de fegy vert nem ad hoz zá. A
Ko lozs vá ron lét re jö võ Szé kely Had osz tály 
azon ban fegy ve rek nél kül is meg ala kul, és
di csõ har cai so rán las san kezd ki bon ta koz -
ni a fegy ve res nem ze ti el len ál lás, ugyan is
az egyre nagyobb méreteket öltõ idegen
nemzeti elnyomás ellen a székelység is
megpróbálja megvédeni érdekeit. Ennek a
fegyveres ellenállásnak egyik fontos
mérföldköve a sóvidéki lázadás. 

(Az Ud va hely szék és Ma ros szék ha tá -
rán ta lál ha tó Só vi dék te le pü lé se i rõl tud ni
kell, hogy míg Só vá rad, Szo vá ta és Ilyés -
me zõ Ma ros szé ken van, a Só vi dék töb bi
te le pü lé se Ud var hely szé ken ta lál ha tó. Fel -
sõ só fal va a Szé kely-Só vi dék köz pon ti fek -
vé sû te le pü lé se. A Szé kely-Só vi dék te le -
pü lé sei Fel sõ só fal vá hoz vi szo nyít va, az
aláb bi ak sze rint he lyez ked nek el: nyu gat ra 

van Pa rajd (3 km), Szo vá ta és Ilyés me zõ
(15 km), il let ve Só vá rad (19 km). Ke let re
ta lál juk Bé kás ta nyát (Fel sõ só fal va szór -
vány te le pü lé se, más kép pen Só fal vi hegy -
nek is mond ják), (3 km.)), Pál pa ta ka, ( 5
km), Fe nyõ kút  (9 km) Ko rond (6 km), Ka -
lon da-te tõ ta nya vi lá ga (10-12 km), dél-ke -
let re Aty ha (5 km) és dél re Al só só fal va (1
km). A Só vi dék la kó i nak túl nyo mó több -
sé ge a mai na pig szé kely-ma gyar.) (Sze ke -
res Lu kács Sán dor: Ko dá ros kin csei, Fe -
je ze tek a Szé kely-só vi dék tör té nel mé bõl;
Szé kely ud var hely, 2002.) 

A Ká ro lyi Mi hály ve zet te „ma gyar”
kor mány az, amely a több száz ezer ka to nát
szám lá ló ma gyar had se re get fel osz lat ja, a
fegy ve re ket szét oszt ja a Ma gyar or szá gon
élõ nem ze ti sé gek nem zet õr sé ge i nek, a
MÁV vo na la in in gyen szál lít ja az er dé lyi
ro má no kat Gyu la fe hér vár ra, hogy azok ott 
el sza kít sák az or szág ke le ti fe lét és egye -
sül je nek Ro má ni á val. A Szé kely föld fo -
lyó irat 2007 feb ru á ri szá má ban a tör tén te -
ket így írja le Gottf ri ed Bar na A Szé kely
had osz tály, 1918-1919 címû ta nul má nyá -
ban: „No vem ber fo lya mán a ro mán nem -
zet õr ség le vált a ma gyar ról, Si eg ler tá bor -
nok ren de le té re kü lön ka szár nyá ban he -
lyez ték el. A ma gyar kor mány pe dig ar ról
in téz ke dett, hogy fel sze re lés sel, fegy ver rel, 
töb bek kö zött gép pus kák kal lás sák el õket.
A né pek ön ren del ke zé si joga és egyen lõ sé -
ge je gyé ben a ro mán nem zet õr ség pa -
rancs no ká nak, Ko tucz szá za dos nak, két al -
ka lom mal össze sen kb. 2 300 000 K-t utalt
ki a kor mány. Az így fel sze relt, zász ló alj
ere jû ro mán ala ku lat a Ma gyar ut cá ban
lévõ lak ta nyá ban ke rült el he lye zés re.” A
ro mán had se reg pe dig né hány ezer ka to ná -
val el in dul Er dély be, hogy a had se reg nél -
kül ma radt Ma gyar or szág ke le ti fe lét el
tud ja fog lal ni, amit egé szen Ko lozs vá rig
elég könnyû szer rel meg is tud va ló sí ta ni.
Fi gye lem re mél tó az, hogy 1918 no vem ber 
kö ze pén a ro mán had se reg nek csak mint -
egy 5-6000 ka to ná ja vo nult be Er dély
dél-ke le ti fe lé be. Ké sõbb a ro mán had se -
reg nek már mint egy 26.000 fõ nyi ka to ná ja
ren dez ke dik be Er dély ben az zal a cél lal,
hogy Ma gyar or szá got meg száll ja a
Tiszáig, sõt a Duna vonaláig. 

1919 ja nu ár já ra a cseh és ro mán csa pa -
tok elõ nyo mu lá sá val meg vál to zik Ká ro lyi
ma ga tar tá sa. Tom bor Jenõ al ez re des val lo -
má sa az 1920-ban le foly ta tott Strom -
feld-per ben azt mu tat ja, hogy a Had ügy mi -
nisz té ri um ban va ló ban terv be vet ték az or -
szág ka to nai fel sza ba dí tá sát. Tom bor Je nõt 
Strom feld a mi nisz té ri um V. osz tá lya ve ze -
tõ jé vé ne vez te ki, s így biz tos in for má ci ók -
hoz ju tott, mi sze rint a tit kos terv ben 18
had osz tály ból és 3 szé kely had osz tály ból
álló erõs had se reg fel ál lí tá sa sze re pelt,
amellyel „a cseh és ro mán elõ re nyo mu lást
vissza le he tett vol na ver ni.” (Raf fay Ernõ: 

Fel sõ só fal va. I. és II. Vi lág há bo rús em lék mû
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Tri a non tit kai, avagy ho gyan bán tak el
or szá gunk kal,Tor na do Don ne ni ja Kft.,
Bu da pest, 1990, 75. old.) 

1919 ta va szán a só vi dé ki szé ke lyek el -
ér ke zett nek lát ták az idõt, hogy a ké szü lõ -
dés bõl a tet tek me ze jé re lép je nek. A né hai
Fá bi án Do mo kos és Ko vács (Ész) Mó zes
fel sõ só fal vi la ko sok el be szé lé se sze rint -
akik több al ka lom mal me sél tek e so rok
író já nak az 1919-es só vi dé ki lá za dás ról -, a 
szé ke lyek azt ter vez ték, hogy a Szé kely
had osz tály csa pa ta i nak tá ma dá sá val egy -
idõ ben a Szé kely föld rõl is fegy ve re sen
fog nak fel lép ni az ide gen csa pa tok el len,
ugyan is a gyen gén fel sze relt ro mán had se -
re get a bel sõ el len ál lás össze rop pant ja és
ha ma ro san el kell hagy ják Ma gyar or szág
te rü le tét. Ko vács Mó zes még ar ról is me -
sélt, hogy egy haj szál tar tot ta éle tét
1916-ban, ugyan is a ro mán had se reg ka to -
nái fõbe akarták lõni, s csak édesanyja
hosszas könyörgése mentette meg a
kivégzéstõl az akkor alig 16 éves fiatalt. 

An nak el le né re, hogy a ro mán had se reg
több al ka lom mal fel szó lí tot ta a fris sen
meg ka pa rin tott or szág la ko sa it, hogy fegy -
ve re i ket szol gál tas sák be, még 1919-ben is 
elég sok szé kely fér fi nál vol tak ké zi fegy -
ve rek, ame lye ket azért nem ad ták le az ide -
gen ha ta lom kép vi se lõ i nek, mert re mény -
ked tek egy nemzeti honvédõ háború el jö -
ve te lé ben. 

Az elõz mé nyek hez hoz zá tar to zik az,
hogy a ro mán had se reg 1916. au gusz tus
27-én had üze net nél kül meg tá mad ta Ma -
gyar or szá got, és a véd te len ma gyar pol gá ri 
la kos ság el len sú lyos at ro ci tá so kat kö vet -
tek el a Só vi dé ken. Elég meg em lí te ni,
hogy az ud var hely szé ki Al só-, és Fel sõ só -
fal vá ról vagy Pa rajd ról mi lyen sok em bert
hur col tak el vagy vé gez tek ki. Al só só fal -
vá ról el hur col tak 118 sze mélyt és hely ben
meg lõt tek ket tõt: Ka csó And rás 21 éves
(1916 ok tó ber) és id. Ka csó And rás 74
éves fér fi a kat. Fel sõ só fal vá ról el hur col tak
84 em bert. Hely ben meg lõt ték Krall Márt -
ont, aki sán ta sá gá ra hi vat koz va nem bír ta
tar ta ni a lé pést a töb bi vel, Szí tás Dé nes 8
éves gye re ket, to váb bá Ve res La jost és özv. 
Ve res Sá mu el nét. Pa rajd ról csak a re for -
má tus ma gya rok kö zül 27 sze mélyt, a ró -
mai ka to li kus val lá sú ma gya rok kö zül 6
sze mélyt hur col tak el s ami döb be ne tes,
hogy köz tük volt a mind össze 2 és fél éves
Fü löp Vil ma és a 3 éves Kén esi Má ria. A
töb bi el hur colt pa raj di szé kely 9 és 72 év
kö zöt ti volt. A pa raj di vé reng zés 1916. ok -
tó ber 1-i ál do za tai kö zül pl. az aláb bi sze -
mé lye ket le he tett azo no sí ta ni, a ha lot ti
any köny vi be jegy zé sek sze rint: An tal Mó -
zes né He gyi Ág nes, ref., 67 éves, fõ be lõ -
ve, Ba lázs Jó zsef né Csa ló ka Ju dit, ref., 42
éves, fõ be lõ ve, Bor sos Ben já min 65 éves,
sik ló di em ber, aki vé let le nül épp Pa raj don

járt, Cse resz nyés Sán dor ref., 71 éves, fõ -
be lõ ve, Cse resz nyés Sán dor né Szász Ju li -
an na, ref., 62 éves, fõ be lõ ve, Illyés J. Fe -
renc, ref., 16 éves, fõ be lõ ve, Illyés Sá mu -
el né Pes tin ka Lí dia, r.kat., 65 éves, fõ be lõ -
ve, Illyés Sándorné Koncz Sára, ref, 58
éves, fõbelõve, Kelemen Mihály 85 éves
az elhurcolás alatt belehalt a verésbe,
Mátyás János r.kat., 57 éves, ló után kötve
húzták, majd fõbelõtték, Szabó Ferencné
Illyés Teréz, r.kat., 68 éves, fõbelõve.

Az 1916-os ke gyet len ke dé se ket a só vi -
dé ki ma gya rok nem fe lej tet ték el, még az
1980-as évek ben sem, az idõ sebb em be rek
so ká ig em le get ték az em ber sé gük bõl ki -
vet kõ zött el len ség tet te it, nem hogy 1919
ta va szá ra elfeledték volna e rémtetteteket.

A só vi dé ki lá za dás ról szó ló írá sok, em -
lé ke zé sek nem fe led kez nek meg azok ról a
szen ve dé sek rõl, ame lye ket ezek nek a fal -
vak nak 1916-ban, a ro mán had se reg be tö -
ré se kor kel lett el szen ved ni ük. Ezek ak kor
még olyan friss em lé kek vol tak, ame lyek
nö vel ték a la kos ság el ke se re dett sé gét, s az
elsõ adó dó al ka lom mal e szo mo rú em lé kek 
tu da tá ban cse le ked tek. 1916 szep tem be ré -
ben ugyan is a be vo nu ló ro mán ka to na ság
nagy fo kú zsák má nyo lá sai mel lett tö me ge -
sen gyûj töt te össze a he lyi la ko so kat, és
akik nem bír tak meg szök ni vagy el me ne -
kül ni, fegy ve res kí sé ret tel ke rül tek Ó-Ro -
má nia föld jé re, so kan soha sem lát hat ták
vi szont szü lõ fa lu ju kat. 1916. ok tó ber
1-jén, a ro mán had se reg itt tar tóz ko dó egy -
sé gei a Pa rajd fa lu hoz tar to zó Zsö göd vé -
gé ben (a Gyer gyó fe lõ li rész) a de por tá lás -
nak el len sze gü lõ he lyi eket azon nal fõ be -
lõt ték. A há rom só vi dé ki fa lu ból 235 sze -
mélyt hur col tak el és hely ben meg gyil kol -
tak 18 ár tat lan em bert, de az el hur col tak
kö zül sem min den ki tért haza. A ro mán
had se reg be jö ve te le kor min den kit a ki je -
lölt hely re gyûjt öt tek össze há rom nap ra,
fegy ver rel õriz ve, mi a latt za var ta la nul ra -
bol ták a fa lut. 

A há zak nál itt-ott ta lál tak ott hon ma -
radt, el bujt em be re ket, aki ket leg több ször
meg ver tek, sõt egye se ket fõbe lõt tek. Az
ide gen csa pa tok mind há rom hely ség ben
1916. szep tem ber 29-tõl, 1916. ok tó ber 6
-ig tar tóz kod tak: Al só só fal ván fõ leg ko zá -
kok és román gyalogság, Felsõsófalván a
román hadsereg egységei, Parajdon
szintén a román hadsereg egységei. A
sóvidéki falvakból ártatlanul elhurcolt
lakosok közül egyesek soha se jöttek haza,
valószínû, hogy erõszakos cselekmények
áldozatai lettek. 

A ro mán had se reg hír te len jött tá ma dá -
sa azon ban ha mar ki fúlt, ugyan is a ma gyar
és né met had se reg rö vid idõn be lül ki ûz te
az el len sé get Ma gyar or szág ról, sõt foly tat -
va az el len tá ma dást, 1917-re Ro má nia
szin te tel je sen meg szûnt lé tez ni és kény te -
len volt különbékét kérni.

Az I. vi lág há bo rú bor zal mai azon ban
ezt kö ve tõ en is foly ta tód tak, ma gya rok ez -
rei vér ez tek el az ér tel met len, im pe ri a lis ta,
a vi lág- és a ma gyar föld új ra fel osz tá sát
cél zó há bo rú ban. A vi lág há bo rú vége felé
a har co ló fe lek kezd tek ki ful lad ni. A né met 
és ma gyar csa pa tok 1918 késõ õszén
vissza vo nul tak Ro má ni á ból, és ez zel pár -
hu za mo san a gyen gén fel sze relt ro mán
had se reg kezdte megszállni a káoszba és
zûrzavarba merült Magyarországot. 

A belg rá di fegy ver szü ne ti meg ál la po -
dás ér tel mé ben a Szé kely föld is a ro mán
had se reg ál tal meg szál lan dó öve zet be ke -
rült. Mi u tán a ma gyar ha tár vé dõ csa pa tok
a tel jes fel bom lás ál la po tá ban vo nul tak
vissza, az elsõ ro mán jár õr 1918. no vem -
ber 12-én meg ér ke zett Gyer gyó töl gyes re,
az egyez mény alá írá sá nak nap ján, no vem -
ber 13-án Gyi mes bük köt is meg száll ták,
majd a szo ro so kat is biz to sít ot ták. Sem a
csí ki, sem a szé kely ud var he lyi Nem ze ti
Ta nács nem ter ve zett, nem ké szí tett elõ
fegy ve res el len ál lást, sõt meg til tot ta azt.
1918. no vem ber 26-án Csík sze re da is
meg szál lás alá ke rült, majd de cem ber 6-án
Szé kely ud var hely re is be vo nult a ro mán
ka to na ság. A ro mán had se reg a „szö vet sé -
ge sek” kép vi se le té ben, mint meg szál ló
had se reg ér ke zett, azon ban már 1919 ja nu -
ár já ban meg kez dõ dött az ál lam ha ta lom át -
vé te le, a nagy sze be ni Kor mány zó Ta nács
ha tal má nak el is mer te té se, amely a Szé -
kely föl det is a ro mán ál lam ré szé nek te kin -
tet te, an nak el le né re, hogy a belg rá di
egyez mény ér tel mé ben a ma gyar pol gá ri
ad mi niszt rá ció kel lett vol na igaz gas sa e te -
rü le tet. A meg szál lás kez de tén, 1919 ja nu -
ár já ban Szé kely ud var he lyen kí sér let tör -
tént az un. „Szé kely Köz tár sa ság” ki ki ál tá -
sá ra, de a kez de mé nye zés ha mar ki fúlt,
ugyan is a szé ke lyek ab ban re mény ked tek,
hogy si ke rül a to váb bi ak ban is Ma gyar or -
szág hoz tar toz ni uk, ezért nem akar tak egy
ön ál ló or szá got lét re hoz ni. (Bár di Nán -
dor: Im pé ri um vál tás Szé kely ud var he lyen 
1918-1920. Ae tas. 1993. 3. 76-120.)  A
ma gyar kor mány te he tet len sé ge da cá ra
volt meg fe le lõ aka rat és fegy ve res erõ a
hon vé de lem meg szer ve zé sé re. A meg szál -
ló ide gen had se reg ki fosz tot ta az em be rek
há za it, min den ér té kes in gó sá got egy sze -
rû en el ko boz tak, el ra bol tak, a fegy ver te len 

A Szé kely had osz tály katonái
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szé ke lye ket, fér fi a kat, nõ ket, fi a ta lo kat és
öre ge ket, de még a gyer me ke ket is bot tal
ver ték vé gig. So kan egész éle tük re meg -
nyo mo rod tak, míg má sok be le hal tak a ke -
gyet len ka to nák üt le ge lé se i be. (Aty hai Do -
mi nus His to ria, 53.0.). A had se reg mel lett
rend fenn tar tó erõ ket is hagy tak, ké sõbb
pe dig csend õr õr sö ket szer vez tek Szo vá tán
és Pa raj don (18 csend õr). Az oszt rák-ma -
gyar had se reg ben is volt tes ti fe nyí tés, ki -
kö tés, de az új rend fenn tar tók ál tal al kal -
ma zott fe nyí té si mód szer, a bo to zás még
most is iszo nyat tal töl ti el a vissza em lé ke -
zõ ket. „Le egy kar szék re, le szo rít ot ták, le a 
nad rá got, s bot tal úgy el ver ték, hogy
freccse gett a vér. Lát tam ilyent!” (Me sél -
ték a vissza em lé ke zõk.) So kan egész éle -
tük re nyo mo rék ká vál tak, vagy be le hal tak
az üt le gek be. 

A meg szál lást nyo mon kö vet te a fegy -
ve rek össze sze dé se. Ko ron don ja nu ár elsõ
fe lé ben a pa raj di csend õr ka to nák ház -
ról-ház ra jár va össze szed ték a fegy ve re -
ket. Ko vács An dor 40 tagú nyá rád re me tei
csa pa ta azon ban jól el rejt het te fegy ve re it,
mi vel a fel ke lés alatt, mint fegy ve res
egységet írják le õket a visszaemlékezõk.

A ka to nai meg szál lás sal pár hu za mo san
ház ról-ház ra jár va össze szed ték a szé ke -
lyek fegy ve re it, ne hogy vé de kez ni tud ja -
nak. Ám Szé kely föld el fog la lá sát kö ve tõ -
en, két és fél hó nap múl va meg kez dõ dött
Só vi dék kör nyé ken az a moz ga lom, amit a
szó hasz ná lat só vi dé ki lá za dás nak ne vez. A 
ma guk ra ha gyott szé ke lyek meg pró bál ták
meg vé de ni ha zá ju kat, szá mos szé kely nek
si ke rült el rej te nie fegy ve rét, Ko vács An -
dor – már em lí tett – nyá rád re me tei csa pa -
tá ban pl. 40 fegyver volt, amit al ka lo mad -
tán elõ lehetett venni. 

Az 1918 de cem ber el se jei gyu la fe hér -
vá ri gyû lé sen az er dé lyi ro mán ság prok la -
mál ta el sza ka dá si szán dé kát és ez zel egy -
idõ ben a ki rá lyi ro mán had se reg át lép te a
Kár pá tok vo nu la tát, az egy ko ri Ma gyar or -
szág ha tá rát. De cem ber elsõ he te i ben a
Ma ros men tén hú zott de mar ká ci ós vo na lig 
száll ták meg Er délyt, így az egész Szé kely -
föld ro mán ura lom alá ke rült, ahol a
nagyszebeni Kormányzótanács képviselte
idõlegesen a fõhatalmat.

A ma gyar kor mány ren de le te alap ján
Er dély ben fel kel lett vol na ál lí ta ni a 38-as
had osz tályt, azon ban a be hí vott kor osz tá -
lyok újon cai rész ben nem vo nul tak be,
rész ben ki kép zet le nek vol tak, más részt az
el len sé ges had se reg meg aka dá lyoz ta be -
vo nu lá su kat Ko lozs vár ra. A 38-as had osz -
tály ma rad vá nya i ból, ön kén tes szé ke lyek -
bõl, il let ve egy zász ló alj ru szin ka to ná ból
szer vez ték meg a Szé kely Kü lö nít mény
né ven sze rep lõ hon vé dõ csa pa tot, mely se -
re get ké sõbb 1919. ja nu ár 20-tól Szé kely
Had osz tály nak ne vez tek.   Elõ ször meg kö -
ze lí tõ en 1.700 szé kely vo nult be Ko lozs -

vár ra 1918 de cem be ré ben, mely szám ha -
ma ro san 3.600 fõre nõtt, ahol azon ban
mind össze 600 pus ka állt ren del ke zé sük re. 
A had osz tály pa rancs no ka Kra toch vil Ká -
roly, ve zér ka ri fõ nö ke Si mén fal vy Ká roly
ve zér ka ri õr nagy lett. Ele in te  csak a 21.
ez red ala kult meg. 1919. ja nu ár já tól ne ve -
zik hi va ta lo san is a 38. had osz tályt „Szé -
kely had osz tály nak”, a 21. ez re det „Szé -
kely ez red nek”. A Szé kely Had osz tály ban
só vi dé ki ek is har col tak. A szo vá ta i ak kö -
zül pl. 17-nek is mer jük a ne vét: Ele kes Dö -
mö tör tar ta lé kos zász lós, re for má tus ta ní -
tó, Ked ves Ká roly sza kasz ve ze tõ, Sán dor
Já nos, Kin da And rás, Gál Fe renc ti ze de -
sek, Je re mi ás And rás, Do mo kos K. Ká -
roly, Pál Al bert, Tóth Dénes, Hegyi
Márton, Pál Lajos, Márton István, De me -
ter András, Domokos Béla és Kerekes
Sándor gyalogosok. A két utóbbit késõbb
erõszakkal besorozták a Ta nács köz tár sa -
ság Vörös Hadseregébe, ahonnan meg -
szök tek. 

A szé kely had osz tály meg szer ve zé sé -
nek öt le te a szé kely ka to nat isz tek fe jé ben
fo gal ma zó dott meg, a gon do la tot tet tek kö -
vet ték, és már 1918 no vem be ré ben a szé -
kely ka to na vi selt fér fi ak ön ként in dul tak
Ko lozs vár felé, hogy lép je nek be a hon vé -
dõ had osz tály ba. Bi barc fal vá ról pl. sze ke -
re ken in dul tak az ágos ton fal vi vas út ál lo -
más ra, õket kö vet ték a her má nyi ak, olasz -
tel ki ek, ba co ni ak, fü le i ek, bar dó ci ak. Az
Er dõ vi dé ki eket kö vet ték a töb bi vi dék szé -
ke lyei, csí ki ak, há rom szé ki ek, uda var hely -
szé ki ek és ma ros szé ki ek. A ro mán tör té ne -
lem bõl va la hogy „vé le te le nül” ki ma radt,
hogy a gyu la fe her vá ri nagy gyû lés pil la na -
ta i ban, 1918. de cem ber 1-én a ma gyar kor -
mány til tá sa el le né re Bocz szá za dos pán -
cél vo na tán a szé ke lyek Ko lozs vár ra in dul -
tak, hogy véd jék meg Ma gyar or szá got.
Ko lozs vá ron ala kul meg az elsõ szé kely
zász ló alj, ami még Ko lozs vá ron ez red dé
ala kul, a fo lya ma to san ön ként be vo nu ló
szé ke lyek bõl. A szé kely ez red élé re Nagy
Pál ez re dest ne vez ték ki. A szé kely ka to -
nák ru há za tot ugyan még tud tak sze rez ni a
szé kely ko csár di rak tá rak ból, de fegy ve rük 
nem volt. A „ma gyar” kor mány gon dos ko -
dott ar ról, hogy a ha zá ju kat védõ szé ke -
lyek ke zé be ne ke rül jön fegy ver. A kin cses
vá ros fel leg vá rá ban el he lye zett és fo lya -
ma to san gya ra po dó szé ke lyek bõl meg ala -
kult az elsõ székely zászlóalj. Az ide ig le -
nes parancsnok Zágoni István lett, majd
tõle Berde Gábor õrnagy vette át a pa -
rancs nok sá got. Késõbb, a már Ko lozs vá -
ron ezreddé szervezett alakulat elöl já ró já -
nak Nagy Pál ezredest nevezték ki. 

A ro mán had se reg nem so kat tö rõ dött a
belg rá di egyez ménnyel, mely ben a ma gyar 
il le gi tim ve ze tés meg ál la po dott Vix fran -
cia ez re des sel, hogy a Ma ros fo lyó vo na lá -
ig ala kí ta nak ki egy de mar ká ci ós öve ze tet,

aho vá a ro mán csa pa tok ide ig le ne sen be -
vo nul hat nak. A ro mán csa pa tok már 1918.
de cem ber 2-án át lép ték a Ma ros fo lyó vo -
na lát és foly tat ták Ma gyar or szág el fog la lá -
sát. Ami kor a „ma gyar” kor mány jegy zék -
ben til ta ko zik emi att (ahe lyett, hogy csa pa -
to kat kül de ne), a ro má nok azt vá la szol ják,
hogy ne kik Vix ez re des meg en ged te, hogy
meg száll ják Gyu la fe hér várt, Na gye nye -
det, Ko lozs várt, Dést, Má ra ma rosszi ge tet,
stb. Ekkor hangzott el a román papok szá -
já ból az a  hírhedt mondat: „Három napig
alszik az Úristen!”

Kra toch will Ká roly ez re des 1918. de -
cem ber 16-án azt a pa ran csot adta ki szé ke -
lyek bõl álló csa pa ta i nak, hogy szük ség
ese tén fegy ver rel is meg kell vé de ni Ma -
gyar or szág to váb bi te rü le te i nek el fog la lá -
sát. Er rõl a pa rancs ról ér te sí tet te a „ma -
gyar” kor mányt is. Két nap múl va döb be -
ne tes pa rancs ér ke zik Bu da pest rõl: a vér -
on tás el ke rü lé se vé gett a kor mány meg tilt -
ja a harc fel vé te lét, a fegy ver hasz ná la tot.
Kra toch will ez re des lát va, hogy nem kap
után pót lást, sõt a kor mány tilt ja a fegy ve -
res vé de ke zést, ki ad ta a pa ran csot Ko lozs -
vár ka to nai ki ürí té sé re, a 21. ez red vo nul -
jon vissza Ko lozs vár tól nyu gat ra, a 32. ez -
red men jen Zsib óra, a a szé kely hu szár ez -
red Tas nás ra, míg a Fel leg vár ban lévõ szé -
kely zász ló al jak vo nul ja nak Nagy vá rad ra
és Szat már né me ti be, az zal a cél lal, hogy
kap ja nak fegy ve re ket. A Ko lozs vá ron lévõ 
kis lét szá mú szé kely csa pat el ke se re det ten
vet te tu do má sul, hogy harc nél kül fel ad ják
az Er dély fõ vá ro sá nak te kin tett vá rost. Vé -
gül 1918. de cem ber 22-én a szé kely csa pa -
tok el hagy ták Ko lozs várt. A vissza vo nu ló
szé ke lyek azt re mél ték, hogy csak ide ig le -
ne sen vo nul nak vissza, és amint fel lesz -
nek sze rel ve fegy ve rek kel, vissza men nek
Ko lozs vár ra, il let ve Er dély ke le tibb te rü le -
te i re is, de csa lat koz ni uk kel lett a ma gyar
had ve ze tés ben. Böhm Vil mos had ügy mi -
nisz ter ugyan tü zér sé gi lö ve ge ket utalt ki a
szé ke lyek nek, de Po gány Jó zsef kor mány -
biz tos meg til tot ta a vas úti dol go zók nak,
hogy a lö ve ge ket fel pa kol ják a vo nat ra.
Po gány Jó zsef 1919 ja nu ár já nak és feb ru -
ár já nak ele jén, ami kor csak te het te, tá mad -
ta a Szé kely Had osz tályt, ill. an nak tisz ti -
ka rát. Re ak ci ós és el len for ra dal mi ala ku -
lat nak mi nõ sí tet te õket és le fegy ver zé sü ket 
kö ve tel te. A Bu da pes ten szé ke lõ Szé kely
Nem ze ti Ta nács azon ban nem tö rõ dött Po -
gány uta sí tá sá val, ha nem a tü zér sé gi lö ve -
ge ket fel pa kol ták a vasúti kocsikra. A szál -
lí tás közben ezekrõl a lövegekrõl Pogány
emberei az irányzékokat leszerelték, így az 
ágyúk használhatatlanná váltak. Ezt az
aljas, hazaáruló tettet is említeni kellene a
tankönyvekben, sajnos Károlyi Mihály és
társainak szellemi örökösei a mai napig
megszállva tartják az oktatás fórumait. 

Foly tat juk
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B. Os vát Ág nes ro va ta

Ele ven ha gyo mány
120 éve szü le tett, 60 éve hunyt el

B E R D E    M Á R I A
(Kac kó, 1889. febr. 5. – Ko lozs vár, 1949. febr. 20.)

„Va gyok a me sék bá na tos lá nya. A lel kem cso da! Dús erû, tit kos,
ara nyos bá nya. Kin cse de várt rád, ó, hogy ha lát nád – Gyújtsd föl 
szí ved, a lo bo gó fák lyát: Szállj le oda”

Ber de Má ria Ju li an na neve va la hogy ki e sett az iro dal mi köz tu dat -
ból. Pe dig iro da lom tör té ne tünk nagy író nõi közé tar to zik, éle té -
ben nép sze rû volt, sõt te kin té lyes mi ná lunk is, a ro má ni ai ma gyar
kö zön ség kö ré ben. A két vi lág há bo rú köz ti er dé lyi ma gyar iro da -
lom egyik fõ alak já nak szá mí tott. 

Kac kón szü le tett, 1889-ben, régi er dé lyi ér tel mi sé gi csa lád
sar ja. Test vé re, Ber de Amál, el is mert fes tõ nõ volt. Éde sap juk re -
for má tus lel kész, majd a na gye nye di te o ló gia ta ná ra. Ber -
de Má ria Na gye nye den vé gez te a kö zép is ko lát, elsõ
ver se di ák ko rá ban, 1906-ban je lent meg a Pes ti
Nap lóban. Ver se i vel fel tûnt már egé szen fi a tal
lány ko rá tól kez dõ dõ en, mert ezek nem amo lyan
jel leg ze tes nõi ver sek, kri ti ku sai min dig meg -
em lí tik fér fi as ke mény sé gét. Egyé ni hang ez,
ugyan úgy kü lön bö zik az ezi dõ ben in du ló Nyu -
gatoso ké tól, mint a ve lük szem ben álló aka dé -
mi ku so ké tól. Mint ha a szé kely nép bal la dák
mû köl té szet be li foly ta tá sa vol na ez a gyak ran
epi kum felé haj ló, tra gi kus, néha rej tel mes han -
gú köl tõi hang ütés. Rá adá sul a leg több köl te mé -
nye igen ha tá so san sza val ha tó, hi va tá sos szí né -
szek és elõ a dó mû vé szek is gyak ran mond ot ták
pél dá ul a hát bor zon ga tó ha tá sú Vin na vá ri la ko mát.
Ber de Má ria a ko lozs vá ri egye tem böl csész ka rán ma -
gyar-né met nyelv- és iro da lom ból dok to rált, a köl tõ Ba -
um berg Gab ri el lá ról, Bat sá nyi Já nos fe le sé gé rõl írt disszer tá -
ci ó já nak anya gát Bécs ben gyûj töt te. 1912-ben je lent meg elsõ
vers kö te te, a Mo dern Könyv tár so ro zat ban. Az an gol és né met
nyelv ta nu lá sa vé gett Mün chen be uta zott, ta nul mány út ja ide jén
sú lyos tü dõ bajt szer zett. Be teg sé gét, mely ki hat egész éle té re, egy 
sváj ci sza na tó ri um ban gyó gyít tat ja. Itt szer zett él mé nye it ké sõbb, 
elsõ érett re gé nyé ben, a Ha lál táncban dol goz ta fel. 

Halk sza vú, az epi kum felé haj ló, szim bo lis ta stí lus esz kö zö ket
ked ve lõ, a ter mé szet min den rez dü lé sé re ér zé keny lí ri kus ként in -
dult. Leg jobb ver se it Se he re zá dé him nu sza c. kö te té ben pub li -
kál ta. Lá tás mód ja, tisz ta han gú, fi nom ze ne i sé ge, ér zel mes lí rá ja,
va la mint az em be ri vi szo nyok sa já tos, eti kai meg kö ze lí té se, nõ i es 
ér zé keny ség re val ló, né hol imp resszi o nis ta ha tást mu ta tó pró zá já -
nak stí lu sa mi att a szó iga zi ér tel mé ben is ne vez he tõ asszony író -
nak. Egy ko ri bí rá lói szó vá tet ték „le ven du lás fe mi niz mus”-át.
Sok irá nyú te vé keny sé gé bõl no vel la- és re gé nyí rói mun kás sá ga a
leg ma ra dan dóbb. Né hány el be szé lé se (Sze gény ki csi Jula, Rina
kin cse, Tél utó, Var ga be tû) hang já nak ere de ti sé ge, nyel vé nek
köl tõi szép sé ge mi att so rol ha tó a leg jobb kor társ ma gyar   no vel -
lák közé. Vissza-vissza té rõ té má ja a ma gát fel sza ba dí tó vagy fel -
sza ba dí ta ni aka ró asszony em ber sor sa, tár sa dal mi és er köl csi
hely ze te, a pár vá lasz tás, a nõk ér zel mi vi lá ga, lel ki éle tük sza bad -
sá ga a fér fi val való kap cso la tuk ban. A Szent szé gyen c. re gé nyé -

ben az ál er köl csök kel, kép mu ta tás sal le szá mol ni aka ró írói szán -
dék, a fõ hõs lel ki fej lõ dé sé nek sok szí nû köl tõi raj zá val pá ro sul.
Még most is ne héz meg ér te nünk, hogy a re gényt – ami a há zas sá -
gon kí vü li tes ti sze re lem er köl csi fel men té se –, meg je le né sé nek
ide jén a pol gá ri ott ho nok ban ugyan úgy szi go rú an el zár ták a lá -
nyok elõl, mint Ma u pas sant vagy Zola mû ve it. Az iro da lom ban
azon ban egy re in kább tu do má sul vet ték, hogy Ber de Má ria ran -
gos író. Úgy tart ot ták nyil ván, mint a nõi szen ve dé lyek mes te ri
áb rá zo ló ját. Az is volt. A meg je le né se kor igen nagy si ke rû Tü zes
ke men ce  pon to san az, amit el vár tak tõle: a nõi szen ve dé lyek re -
gé nye.  

A ké sõb bi évek ben azon ban for du lat állt be ér dek lõ dé -
sé ben. A ro man ti kus fe mi niz mus he lyett in kább ko rá -

nak tár sa dal mi kér dé sei kez dik fog lal koz tat ni, jó -
szán dé kú pol gá ri ál lás pont ról vállalta a közéleti

harcot.
Azon ban re gé nye i ben újra és újra ugyan az a

mo rá lis kér dés, a szen ve dé lyek ör vény lé se
vonz za. Ezek az ér zé sek szin te soha nem ka -
var nak vi hart, csön de sen pa rázs la nak. A Ber -
de-re gé nyek egyik leg fon to sabb té má ja az ösz -
tö nök és mo rá lis el vá rá sok kö zött ver gõ dõ nõi
lé lek, a nõi sze rep lõk több nyi re a ter mé szet és a 
tár sa dal mi vagy egyé ni er kölcs üt kö zé si pont já -

ban je len nek meg. Ho gyan le het meg ta lál ni nem
„a sza bad sá got és a bol dog sá got” – ahogy az író -

nõ ma gya ráz za re gé nye i nek cse lek mé nyét –, ha -
nem a lét egyen sú lyát: er rõl beszélnek a finom

kontúrokkal és biztos kézzel megrajzolt hõsnõk lelki
gyötrelmei. 

1918-ban egyi ke volt azok nak a fi a tal írók nak, akik a ro má ni ai
ma gyar iro da lom meg újí tá sá val pró bál koz tak. Gon dol ko dó és
cse lek võ ter mé szet lé vén,  a fi a tal író nõ egye sí ti ma gá ban a köl tõi
és kul tu rá lis al ko tó mun kát. 1920-ban, Os vát Kál mán hí vá sá ra
Ma ros vá sár hely re köl tö zik, hogy mint a Zord Idõ mun ka tár sa és
ké sõbb a Ke mény Zsig mond Tár sa ság al el nö ke te vé keny ked jen.
Mint al el nök, elõ a dás so ro za tot szer ve zett a ro má ni ai ma gyar iro -
da lom jobb meg is me ré se ér de ké ben. Emel lett fo lya ma to san kö -
zöl a ko lozs vá ri El len zék lap ja in is, ahol 1925-ben (Si pos Do mo -
kos sal meg oszt va) meg nye ri a lap no vel la pá lyá za tát. Leg ter mé -
ke nyebb írói kor sza ka az Er dé lyi He li kon fo lyó irat és a He li ko ni
kör te vé keny sé gé hez kap cso ló dik. 1926-ban je len van az elsõ
Ma ros vé csi Ta lál ko zón, ahol 28 er dé lyi író el ha tá roz za az új iro -
dal mi fo lyó irat meg in dí tá sát és egy új iro dal mi tár sa ság lét re ho -
zá sát. Ber de Má ria ugyan már 1923-ban arra bíz tat ta Te le ki Do -
mo kost, hogy küld jön szét meg hí vó kat egy „írói He li kon lét re ho -
zá sá ra”. Pub li cisz ti kai te vé keny sé gé nek leg to vább élõ mo men tu -
ma az 1929-es vi tát meg in dí tó írá sa, mely ben az író val lo más te võ
és fel adat vál la ló sze re pé rõl ér te ke zik. Maga a cikk címe is so kat -
mon dó: Val la ni és vál lal ni. 

Szá mos pub li ká ci ó ja ol vas ha tó kora hí res fo lyó ira ta i ban, töb -
bek kö zött a Pász tor tûz ben is. 

53 Irodalom EKOSZ–EMTE



Átalvetõ

54 Iro da lom EKOSZ–EMTE

Sok vi tát és sér tõ dést ki vál tó re gé nyé nek, a Szent ség vi võknek
meg írá sa kor még Ma ros vá sár he lyen élt, 1920 szep tem be ré tõl 11
éven át a ma ros vá sár he lyi Fel sõ Ke res ke del mi Le ány is ko la ren -
des ta ná ra. 1932-ben köl tö zik át fér jé vel, Róth Jenõ né met nyelv-
és iro da lom ta nár ral együtt Nagy vá rad ra. A Szent ség vi võket az
Er dé lyi He li kon nem adta ki, a kri ti ku sok ép pen azt ki fo gás ol ták
a mû ben, ami eré nye: hogy kulcs re gény ként a sze rep lõk mö gött
is mert vagy fel is mer he tõ, konk rét sze mé lyek hú zód nak meg, s
tény le ge sen meg tör tént ese mé nye ket be szél el. A Szent ség vi võk
az er dé lyi iro dal mi élet in du lá sá nak ki emel ke dõ mo men tu mát, a
Ma ros vá sár he lyen 1919-21 kö zött meg je lent két ha vi szem lé nek,
a Zord Idõnek a tör té ne tét me sé li el. A Zord Idõt dr. Os vát Kál -
mán, Os vát Ernõ or vo söccse ala pí tot ta és szer kesz tet te. Ber de
Má ria a Zord Idõ meg szû né se után vál lalt sze re pet a Ke mény
Zsig mond Tár sa ság ban. Kuncz Al ad ár ha lá la után vég képp el hi -
deg ült az Er dé lyi He li kontól, fõ képp a Szent ség vi võk ki adá sá -
nak el uta sí tá sa mi att. 1933-ban Olosz La jos, Szom ba ti-Sza bó Ist -
ván és Ta bé ry Géza tár sa sá gá ban lét re hoz ta az EMÍR (Er dé lyi
Ma gyar Írói Rend) cso por to su lá sát és könyv ki adói vál la la tát,
amely ben 1937-ig te vé keny ke dett.  

A há bo rú alatt hall gat. A gyû löl kö dõ na ci o na liz mus és az eb bõl 
ször nye teg gé nõtt fa siz mus ör jön gé se köz ben ez a hu má nus és
hu ma nis ta hang nem szó lal hat meg. De köz ben ké szül nagy mû -
vé re, me lyet élet mû ve ko ro ná já nak szánt és a „lel ki is me ret éb ren -
tar tá sa igé nyé vel” írt, s me lyet csak a há bo rú után fe jez be, és
1946-ban je le nik meg. Ez az egyet len tör té nel mi re gé nye, de na -
gyon is a má hoz szól. Vol ta kép pen élet rajz re gény, az er dé lyi re -
form moz ga lom hõ sei, – idõs Szász Ká roly, ifj. Wes se lé nyi Mik lós 
és tár sa ik – em lé ké nek szen telt A haj nal em be rei.  Ez az élet út
egy ben Er dély szel le mi éle té nek tör té ne te a 19. szá zad má so dik és 
har ma dik ne gye dé ben. 

Az író nõ, a há bo rú után egy re sú lyos bo dó be teg sé ge el le né re
szûn te le nül je len van az iro dal mi élet ben, szer ve zõ mun ká já val,
eõ a dá sa i val és írá sa i val egya ránt. Mint a Ko lozs vá ron meg je le nõ
Dol go zó Nõ fõ szer kesz tõ je, je len tõ sen hoz zá já rul a fi a tal író nem -
ze dék ne ve lé sé hez, írá sa i val pe dig az új er dé lyi iro da lom ala kí tá -
sá hoz. Élet mû ve szer ves tar to zé ka a két vi lág há bo rú köz ti ro má -
ni ai ma gyar iro da lom nak Még is, ami kor 1949. febr. 20-án, hat -
van éve sen meg halt, alig vet ték ész re, hogy je len té keny egyé ni ség 
hunyt el. Igaz, az egész iro dal mi kör, amely hez tar to zott, az Er dé -

lyi He li kon oly fon tos sze re pe is jó idõ re el ho má lyo so dott, és
csak mos ta ná ban kezd jük fel is mer ni je len tõ sé gét a két vi lág há bo -
rú köz ti ma gyar iro da lom ban. Ahogy két ség te len szel le mi ve zé -
rük, gróf Bánf fy Mik lós sem kap ta meg ed dig az õt meg il le tõ he -
lyet szá za dunk iro da lom tör té ne té ben, úgy a kö rü löt te és az õ se -
gít sé gé vel vi rág zó er dé lyi ma gyar iro dal mat te rem tõk és fenn tar -
tók nagy ré szé nek ar cu la ta is még ho mály ban van, és új ra fel fe de -
zés re vár. Ezek kö zött – kö zel har minc meg je lent kö te té vel és
több száz, a saj tó ban meg je lent cik ké vel, ta nul má nyá val -, az
egyik leg ki vá lóbb író-köl tõ volt Ber de Má ria. 

Ber de Má ria sír ja a ko lozs vá ri Há zson gár di te me tõ ben

Ber de Má ria:  SZENT SZÉ GYEN
(re gény rész let, az utol só fe je zet bõl)

Na gyon üde reg gel volt. A szál ló reg ge li zõ te ra szá nak al pe si
ró zsá val ékí tett asz ta lá nál ült az anya és a fiú. 

 – Ma még egy szer ala po san meg kell be szél ni min dent. Saj -
nál tam föl kel te ni. Mi kor be nyi tot tam hoz zá, mé lyen aludt. De
szól tam a szo ba asszony nak, hogy ha föl éb red, küldje ide.

– Mit akar, anyám? Han na erõ sza kos, mint egy ra bi á tus. Nem
elég, hogy a maga feje után jár, de ál lan dó an kö ve te li, hogy
anyám érez ze, és én ért sem meg az õ iga zát… Nem tu dom, mit
akar ki csi kar ni tõ lem: va la mit, ami iga zol ja el já rá sát, és amit
maga sem lát még tisztán.

– Ó, gyer me ke im. Ha tud ná tok, hogy fá raszt en gem a ti elvi
har co tok, mi kor ten ni kel le ne sür gõ sen. Hi szen, fiam, anya gi lag
sem bír juk már to vább az ide gen ben élést… Be szélj vele ar ról, mi
há rul hat rá, ha ter ve mel lett ki tart, s mily ko moly elõ nyö ket nyer,
ha en ged. Is te nem, mi cso da átok a sze gény ség! Ha vele le het tem
vol na, én meg nem tû röm, hogy összes zok ni hagy ják a ki csi ké -
vel… De hát hon nan annyi pénz? … És Han na… ez Han na. Ment
az ösz tö nei után… Nem haj lik, is me rem. Csak egy do log nak en -

ged, ami ben ne szü le tik, és nem is tudja, miken tipor keresztül
azonközben.

– Haj la nia kell, anyám. 
– Fiam. Te gyük fel, mint na gyon erõs le he tõ sé get, hogy nem.

Nézd, ne szólj köz be. Te nem tu dod, hogy én ma egész éj jel nem
alud tam. Fel kel tem, le men tem az ud var ra, ott gon dol koz tam. So -
kat, na gyon so kat. Va la mi eszem be is ju tott. Egy harmadik
megoldás.

– Le het-e itt még egy meg ol dás?
– Le het. Han na ál lást ke res ma gá nak va la hol, és én… én vele

me gyek. 
Eb ben a pil la nat ban Si me on erõs meg ráz kód ta tást ér zett. Nem

az any ja ter ve lep te meg, ha nem Han na ere jét érez te mint egy
szívéig csapódni.

– Anyám… Gon dol nunk sem kel le ne ef fé lék re. Han ná nak en -
ged nie kell. Tu dom, néha úgy be szé lek, mint ha az ön zés szó la na
be lõ lem. Han na ezt is hi szi. Pe dig min den ma gam ra vo nat ko zó
ér ve met is csak azért ho zom fel, mert saj ná lom õt, és saj ná lom
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anyá mat. Mi lyen arc cal ke rü lünk majd em be rek elé… És az tán ha 
el köl töz nek… Sze gény édes anyám, hát nem maga szok ta idéz ni
ima köny vé bõl, hogy hosszú her va dás emészti azt a fát, melyet
nagykorában…

– Fiam – az anya sze me el könny ese dett -, igaz. De az anya éle -
té nek ál do za tok ból kell ál la ni. Én Han na nél kül élni nem tu dok.
És rend re ta lán si ke rül ni fog ma gam mal el hi tet ni, hogy ahol õ
van, és ahol te meg lá to gat hatsz, ott a szü lõ föl dem… Han ná nak
ab ban iga za van, hogy ba rá ti kö rünk úgy sem volt.

– És azt gon dol ja, anyám, nem fir tat ják majd az új kör nye zet -
ben, hogy ki cso dák és hogy kié a gyer mek? Vagy ma gyar hely re
köl töz nek és oda el jut a hír, vagy ide gen be, ahol föl dön fu tó ár vák
len né nek… Hogy vi sel né el ezt anyám, aki hal la ni sem akart róla,
hogy apánk még Er dély bõl is ki men jen!

– Igaz, Si me on. De én min dent át gon dol tam az éj jel és rá jöt -
tem, hogy nem ta szít ha tom el gyer me ke met azért, mert igaz,
mert… mert tu dod, neki ta lán még is egé szen iga za van…

– Hogy egé szen? – döb bent el Si me on.
– Mi kor azt is föl mer te em lí te ni, hogy ha za jön gyer me kes tül.
– Anyám mond ja ezt?
– Igen, fiam… Mert lá tod, ha a gyer mek meg halt vol na – amit

bûn kí ván ni, Is ten nem úgy akar ta -, ak kor va ló ban ma rad ha tott
vol na min den a ré gi ben. De így? Kis vá ros ban la kunk. Hidd el,
las sacs kán min den ki szi vá rog na. És ha nem is, mi lyen élet vár
reám, Han ná ra, örö kös ret te gés ben? Fél ni min den mo soly tól,
gya na kod ni min den fur csán hang sú lyo zott szó ra. S ha egy szer…
mond juk, Han ná nak sze ren csé je akad na: vol na-e kö szö net ab ban, 
ek ko ra ti tok mel lett? Vagy el kel le ne uta sí ta nia, örök re le mond va
róla, hogy férj hez men jen, vagy meg kel le ne csal nia a le ta ga dás -

sal, vagy be val la nia az iga zat. És ha az il le tõ nem lo vag? …. Kép -
zeld el azt, ha vissza tán to ro dik és ki be szé li a dol got?Vagy te gyük
föl, hogy a há zas ság után jön ne rá? Mind ezt nem gon dol tuk meg,
mi kor Han nán se gí te ni akar tunk. Csak a kö zel je len bõl moz dí tot -
tuk el a ne héz sé ge ket. Ered mé nye mun kánk nak csak annyi, hogy
a meg alá zás leg ne he zebb ide jé re ide gen be men tet tük és al kal mat
ad tunk neki is, ma gunk nak is a lel ki talp ra ál lás hoz. És lásd: Han -
ná nak va ló ban iga za van, mi kor azt mond ja, hogy egy bot lást nem 
a bot lá sok új so rá val le het jó vá ten ni. El len ben ha mind ha za men -
nénk, a bot rány pár hét alatt unot tá vál nék. És Han na él het ne
nyugodtan…

– Anyám – ret tent meg Si me on -, hi szen anyám, úgy lá tom,
ugyan azt akar ja, amit Han na… A Han ná val való ide gen be köl tö -
zést csak föl ve tet te, hogy be bi zo nyít sa cél ta lan sá gát. De nem
gon dol anyám arra,  hogy így jó val több rá gal mat köl te nek majd
Han ná ra? Gya nú sí ta ni fogják többel… rosszabbal…

– Így lesz, fiam. De nem fo gunk jár ni se ho vá. Nem be szé lünk
sen ki vel. Nem ro gyunk össze a te kin te tek sú lya alatt Vi sel jük ezt
a má so dik ke resz tet úgy, mint a el sõt. Mert az élet ben csak egy -
szer tud az em ber iga zán két ség be es ni. Min den azu tán való ret te -
ne tes ség re vér tül szol gál az elsõ.. És tu dod, mi volt szá mom ra éle -
tem elsõ csa pá sá nak ta nul sá ga? Hogy az em be rek te szik sze ren -
csét len sé gün ket tûr he tet len né. Ép pen azért: nem kell hoz zá juk
iga zod ni… (…)

v v v

Késõ éj sza ka, min den meg ví vott harc után, Han na vir rasz tott.
Ágya szé lén ült, sa ját maga ter vez te kü lön le ges há ló in gé ben.

Ed dig so ha sem volt ked ve – ta valy nyár óta – ma gá ra ven ni ezt a
„bo lond sá got”, ahogy az anyja nevezte.

A szom széd szo bá ból Si me on mély, erõ tel jes lé leg zé se hal lat -
szott és az anya ga lamb halk pi he gé se. Õ, Han na most nem volt
ilyen nyu godt. Han ná ban hím nu szok zsong tak: tisz tán hal lott oly -
kor tá vo li, szé le sen hang sze relt ze ne ka ro kat, temp lom ban har so -
gó gyü le ke ze te ket… Hon nan tá madt ez a lel ke sült ség? Talán
megrészegült a saját diadalától?

Azon túl, hogy any ját és Si me ont meg gyõz te és le gyõz te, tá vo -
lab bi gon do la tok buk kan tak fel benne.

Zsolt. Igen, igen. Si me on nak nem sza bad rá ke zet emel ni.
Hadd tud jon meg min dent, raj tuk kí vül, ahogy ha zai hí rek szok -
tak sze lek szár nyán egy szer csak fü lünk be jut ni. Mert úgy volt,
hogy Zsolt szep tem ber ben visszatér Pestre. 

Hon nan jött egy szer re ennyi el né zés be lé je, ho lott leg ne he -
zebb hó nap ja i ban sü ket fe lej tés sel és az zal a néma meg ve tés sel
gon dolt a fi ú ra, mellyel az élet iga zi pil lé re it tar tók né zik a fe lejt -
ke zõk, a könnyen élõk csa pa ta it? Az anya szavai a fölbontatlan
levelekrõl…

Han na el kezd te ezek sze rint ren dez get ni Zsolt ról való gon do -
la ta it. Az apa bi zo nyá ra írt fi á nak. Írt olyan ér te lem ben, mint az
anyá nak: azt az utat ta lál va he lyes nek, mely re Zsolt is rá akar ta
ven ni és amely tõl Han na, az anya és bá tya, egy képp vissza bor -
zadt. És bi zo nyá ra fiát is ke cseg tet te a ké sõb bi há zas ság gal, úgy,
mint az anyát. Igen, Han na meg érez te, hogy leg alább ad dig, amíg
az ügy ne he ze el nem si mult, az apa nem mer te ke re ken meg til ta ni 
a há zas sá got, mert a hely zet gyöt rõ fe le lõs sé ge a fi ú ban ki csi hol ta 
vol na az el len ál lást, a „va la mi bolondságot csinálást”. Megérezte, 
hogy az apa áltatással akart idõt nyerni.

Zsolt pe dig egy re írt. Õ te hát kész pénz nek vet te az apai ámí -
tást… Ta lán az apa azt is tu dat ta vele, hogy Han na el tá vo zott, és a
fiú azt hi het te: meg fo gad ta a ta ná csot… És Zsolt egy re írt. Nem
fe lej tet te hát el… nem mon dott le róla. Mi ért írna kü lön ben? …
Mi le het azokban a levelekben? 

Mi van Zsolt tal, mi lesz Zsolt tal? Va jon nem egy nagy élet tõ ke
Zsolt, aki re Han na szo rult sá gá ban el fe lej tett szá mí ta ni?...

Hát el me het Zsolt kö zöm bö sen az õ egye dül és iga zul meg ví -
vott élet di a da la mel lett? Az em be rek go nosz sá gá val Han na tisz tá -

Pus kás György fo tó ja „Gol go tai stá ci ók” so ro zat ából
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ban volt, de nem tu dott most hin ni a leg na gyobb go nosz ság ban:
egy em ber kö zö nyé ben, gyá va sá gá ban. Hi szen las san, las san a
zsar no kok fiai is fér fi ak ká ér nek. Nem gon dolt most rá, hogy csak 
ke mény, igaz ta lan te her pró bák te remt het nek lel ke ket, mint az övé 
és mint az any jáé. Hogy a fér fi élet ará nyo sabb meg sú lyo zá sa rit -
káb ban fa kaszt hat akkora túllátást a kényelem, önszeretet és
émegszokottság körén.

Zsolt. Ez az egy fér fi neki soha szem re há nyást nem te het. En -
nek csak õ mond hat na va la mi na gyon keserût…

Han na föl ve tet te a fe jét. 
Csak a né mán adott bo csá nat az iga zi. És nem sza bad sen ki tõl

töb bet vár ni an nál, amit ad hat. Zsolt fér fi, fi a tal fér fi – nem is ten,
nem is édes anya. A Zsolt ó rá ja: az most, az ezu tán fog ütni. Hogy
ki la kik ben ne, azt most kell megmutatnia.

S ha fe ke te áru lás jön?... Ugyan mit veszt het az, aki ön ma gát
meg ta lál ta, és meg tar tot ta ma gá nak az ön ma gá nál egyet len többet 
érõt?

Hir te len le csuk lott gon do la ta Zsolt ról, va la mi még erõ sebb,
min den bi zony ta lan ság nél kül való bi zo da lom fe szí tet te szí vét.
Ki tár ta kar ját, és szün te len a mennyezetre nézett. 

– Mi az, Han na? Hol az alá zat? Hol a szé gyen ke zés?
Szá ján egy szer re halk, me leg, bu gyo gó uj jon gás gyön gyö zött

ki. Egyet len pont ra me redt, mint aki lát, föl is mer, meg ért va la mit.
Aki rá jön va la mi re, ami szárny lelsz, ami vért lesz, ami fegy ver…

Szent har cai után a Zsolt ra való em lék volt az elsõ pro fán gon -
do lat, s most jött a még pro fá nabb.

Haj da ni, úgy ne ve zett ba rát nõ i re, a kis mér ges kí gyók ra gon -
dolt, akik nek leg tit ko sabb ál ma i ban mind ott for rott a Zsolt képe.
A ki csi Kat ká ra, aki tõl a mír tusz ko szo rút kap ta, a gló ri át fé ke -
vesz tõ sze rel mük re. Nem mert mos ta nig a lá nyok ra gon dol ni,
akik majd el for dít ják döly fös fe jü ket tõle, vagy vigyorogni
fognak, vagy köpnek is…

Most egy szer re meg je lent a Kat ka 
vér te len, só vár gó kis arca, és Han na
érez te, egész tisz tán, hogy az ok ta lan 
gyer mek, ha nem is fog majd kö -
szön ni, mi kor a töb bi vel megy… úgy 
bu tán, sze gény ki szí ve fe ne kén…
fel-fel fog néz ni reá, aki mer te mind -
azt, ami ért õ össze szo rí tott fog gal
hul lat el szé gyellt könnye ket, ha éj jel
Ma de mo i sel le He lo i se hor tyo gás sal
jel zi, hogy most, e pár órán, nem õr -
kö dik éle té nek, sõt lel ké nek kalitja
elõtt és legalább egy jót lehet sírnia.

És jön ni fog egy dél után… nem,
este már. Han na olyan kor fog ja gyer -
me két ki vin ni a sé ta tér re. És ak kor
Kat ka oda szö kik majd hoz zá, meg
fog ja csó kol ni a ki csit, és egy nagy
könnyet fog hul lat ni a ta ka ró ra, és
azt fogja neki súgni:

– Ó, Han na… ha tud nád… mi ért
vet nek úgy meg a töb bi ek té ged…
mi ért rág nak gyil kos bot rán ko zás -
ban… Han na, hidd meg: azért pusz -
tí ta ná nak el ádá zul té ged, mer iri -
gyel nek. El nem árul nák ezt, de majd meg sza kad nak, úgy irí gyel -
nek!...

– Han na föl ug rott az ágy ról, ki húz ta ma gát. Sze mé be ön tu dat
fé nye szök kent. Tud ta már, ho gyan fog ja vi szo noz ni az el ed dig
ret te gett, gú nyos te kin te te ket. Büsz kén, nagy ra nyi tott, ne ve tõ –
le ne ve tõ szem mel.

– Bol dog va gyok….- tört ki be lõ le a túl ára dás. – Jö het akár mi: 
gyer me kem van, egész sé ges, gyö nyö rû gyer me kem, at tól, aki vel

fi a ta lon, lel kem és tes tem vi rág já ban egy be kel tem. Töb bet nem
ad hat az élet, és az élet ezt le nem oroz hat ja.

Föl ka ca gott, le tér delt gyer me ke elé, és ott uj jon gott, mint Pro -
mét he usz az ég bõl lo pott tûz elõtt.

Arany po ros al ko nyat ban ro bog tak bele Pest óri á si pa no rá má -
já ba.

Az volt a ter vük, hogy Si me on tól itt el bú csúz nak. De mi kor a
biz ton ság ér zé sét nyúj tó, egy mást meg ta lált há rom ság szét sza ka -
dó ban volt, az anya még is el döb bent. Si me on ész re vet te a nagy
ele rõt le ne dést, ami anyjukat elõvette.

A vas úti hí don ro bog tak át. Arany go moly ban tün dér lett a vá -
ros alat tuk. A csat to gó lár má ban – mint ha a rá juk váró, ret ten tõ
har co kat je len te né ez, - össze néz tek. Si me on mon dott va la mit.
Nem hall ot ták, de meg ér tet ték. Az anya belefogózott fia karjába.

– Drá ga, jó fiam. Igaz, igaz. Ve lünk, mel let tünk kell most ál la -
nod.

– S ha kell: elé be tek ál lok.
Szé dü lé sig do bo gott a szí vük a he gyek be, éjbe kú szó vo na ton.
Li he gett a gép és bo lyok ban okád ta az arany csil la got.
Si me on már aludt, egy fej tám lá ra ha jol va. Ál má ban na gyon

büsz ke volt, erõ sen érez te, mi lyen jó jó nak len ni, vé dõ nek,
megértõnek.

Szó ta la nul ült a két anya, öl ben hall ga tott a gyer mek. Csak
néha néz tek fe let te össze, és mint nagy el tán to ro dá sok után kö tött
új szö vet ség ben, szo rít ot ták egymás jobb kezét.

Szop tat ni kel lett. Han na el ed dig meg bújt vele… Más szo bá -
ba… a  vo na ton pe dig ki vár ta, míg any ja a fo lyo só ra ment a vi dé -
ket néz ni. De ez olyan ré gi mó di, fo lyo sót lan fül ke volt. Han na
várt. Fe szült a keb le és nyugtalankodott a gyermek.

– Han na…
– Igen, anyám… De… Egy kis pár na kel le ne… A kof fer -

kulcs…
– Szûk itt a hely a cso ma go lás ra.

Hadd el. Én meg tar tom…
Kar ba vet te – most elõ ször, - a pi -

he gõ ki csi me leg sé get, és alá tar tot ta
az élet fe hér kút fe jé nek. Ahogy oda -
ha jolt a lá nyá hoz, az áhí ta tos döb be -
net tel ész lel te, hogy a még min dig
sûrû és fé nyes gesz te nye szí nû haj -
ban szé les ezüst sza lag de reng, ket té -
fé sül ve, kö rül kul csol va a meg haj tott
fe jet. Hir te len sa ját, hi bát lan arany -
ha já ra gon dolt, és meg ér tet te:
mennyi vel na gyobb fel adat hõs nek
len ni el agg ot tan, mint élet be in du ló -
an…Arra már nem gon dolt Han na,
hogy folt ta lan arany ko ro ná ja még
job ban ha son lít a már tír su gár zás hoz
és hogy men nek, re pül nek õk, mint
di a dal me net, az isteni törvény által
az emberi törvény felett ült
diadalomnak elõreküldött futárai.

Arany csil la got szórt kö rü löt tük
az éj sza ka..

Mi kor ott hon az ud var ra száll tak,
a ki csi cse léd kó co san, bu tán, de sok

jó igye ke zet tel ámult elíbük.
– Jaj… a te kin te tes asszony… na, né… a kis asszony… s az

úrfi. Hát e kié? 
– Pen dzsi – szólt Han na a szo bá ba be lép ve, ágy ra téve az édes

ter het -, ha meg kér de zik ma gá tól, hogy kié, mond ja meg min den -
ki nek, hogy az én gyer me kem.

– Ez a gyé mán ko szo rú?
Gyé mánt ko szo rú.

Ber nar do Stroz zi: An gya li üd vöz let
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„Ko szo rúk ver ték os tor ként a tes tem, /Vi rá gok zá po rá tól össze es tem.// Vi rág han tok görg tek
zu han va raj tam…/ S vi rá gok közt vi rág ha lál lal hal tam.” 

Ber de Má ria ver sei: 

A LÉ LEK SZO NETT JE

Van nak fe hér bor dá jú könnyû lel kek,
Ezüst vi tor lás, szél pa ran csot es dõk.
Víg szél pa rancs ra len ge tánc ba kez dõk,
Kik gyöngy uszállyal száz új útra lejt nek.

Hajó lel kek, az élet ring va ben nek:
Akad vi rá gos holt juk is, de rit kán,
S keb lük bõl õt hul lám közé ta szít ván
Meg könnyeb bül ve új öröm be men nek.

És van nak temp lom-lel kek. Ó-szi lár dak,
Örök szik lá ba vájt bolt ív alat tuk.
S ol tár alá ve szik száz szent ha lott juk.

Oh, hely hez fa gyott, ár vult néma krip ták,
Ide gen élõk bor zad nak, ha nyit ják:
Tud ják, a lel ke it ten vissza jár nak…

A NYÁ RÁD MEN TI ÁLOM
(rész let)

(Egy  úti társ nak)

Egy ál mo dás kí sér tett: az Is ten-szõt te kel mén,
Is ten-ej tet te szõ nyeg süp pe dõ bí bo rán,
 Is ten-hí mez te ken dõn, Is ten varr ot tas sely men,
Pa csir ta-éb re det tel, har mat hul lás ko rán –

Bûn te len bol dog láb bal, be jó is vol na egy szer
– Mi kor Is ten sze me su han az égre fent –
Pa csi ra égi kedv vel, friss, har mat tisz ta test tel
Át boly ga ni vele a vi rág vég te lent –

Egyet len szót se vált ni. Ne ve ket nem ke res ni
Szí vünk ti tok ter hé nek, mely re nincs föl di jel,
A név te len cso dá val Is ten elõtt re pes ni
És nem kí ván ni töb bet Is ten tõl sem mi vel -

H-NAK

Ki vol tál né kem – sen ki meg ne kérd je,
A föld nek nincs oly hét tit kos la kat ja, 
 Mely tit kát tit ko sab ban tar to gat ja,
Mit job ban rejt rejt el mek néma vért je.

Ko pog ni mért a sír ra gör dült szik lán?
Ki vol tál né kem – nem kér dem ma én sem:
Múló üd vöm? Múl ha tat lan szen ve dé sem…:
Nem zör ge tek már sor sunk ku sza tit kán.

De hogy ki vagy ma -: bû vös pál ca, m elyet
Mi kor fû szál se hajt ne kem se hol sem,
 Csak meg su hin tok s száz vi rág ba ser ked.

Vagy a kagy ló ba meg bútt hall ga por szem,
 Mely kin cse ket fo gan tat, bár ha fáj va,
Mely tõl a lel kem gyön gyöt gyöngy re iz zad.

Vagy az esõ csó kol ta len ge nyár fa,
Mit egy só haj könny hul la tás ra iz gat,
És perg nek róla kris tály, könnyû csep pek.

És vagy a dal lam lel kû gyen ge hár fa, 
 Lan kadt uj jam, me lyet alig hogy il let:
Be lõ le ári ák halk szár nya rep ked  -

Az álom vagy, a hal ha tat lan ih let !
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Be ne dek Elek mon dá i ból

AZ ARANY FO NÁL
Hall ott átok-e hí rét Kolc vár nak? A szép

Hát szeg völ gyé ben, ma gas hegy te te jén
tün dö költ ez a vár. Messze föl dön nem volt 
szebb en nél. Ez a vár a Ken def fy csa lá dé
volt a ször nyû ta tár já rás ide jén, egye dül la -
kott e vár ban Ken def fy Ilo na. Egye dül,
mert az apja, a test vé rei s a jegy bé li mát ká -
ja mind a ta tá rok el len har col tak. Vár ta,
vár ta sze gény Ken def fy Ilo na, mi kor jön -

nek vissza, de hi á ba vár ta. Egy szer csak
ha lá la hí rét hoz ták az ap já nak, ha lá la hí rét
a báty ja i nak, de a mát ká já ról még hír sem
jött, él-e, hal-e el hur col ták-e ma guk kal a
tatárok, vagy nem: senki lélek nem tudta
azt.

Telt-múlt az idõ. A ta tá rok már rég
vissza men tek a ha zá juk ba, s Ken def fy Ilo -
na mát ká ja még min dig nem tért vissza.
Egy este Ken def fy Ilo na kint ül dö gélt a vár 
er ké lyén, s amint ott ült, el nyom ta az álom. 
Cso dá la tos álma volt.

Elõt te állt a jegy bé li mát ká ja, s mond ta
neki:

– Ha azt aka rod, hogy a tied le gyek,
annyi ara nyad le gyen, amennyit ad dig ér,
ahol én most síny lek szo mo rú rab ság ban !

– Fel éb red Ilo na, gon dol ko zik az ál -
mon, s fel só hajt:

– Is te nem, Is te nem, va jon mit je lent het
ez az álom? Ha rab ság ban van a mát kám,
csak nagy Ta tár or szág ban le het rab ság ban, 
s ki nek van annyi ara nya, hogy odáig
érjen?

– Más nap este meg int ki ült az er kély re.
A csen des esti szel lõ ál mot ho zott a sze mé -
re. Most egy an gyal je lent meg elõt te.
Mond ta neki az angyal:

– Ne bú sulj, Ken def fy Ilo na ! Vedd elõ a 
rok ká dat, fonj éj jel-nap pal, s majd meg lá -
tod, annyi ara nyad lesz, hogy épp nagy Ta -
tár or szá gig ér, ahol síny lik a te mát kád szo -
mo rú rabságban.

– Fel éb red Ilo na, gon dol ko zik, tû nõ dik
az ál mán, s fel só hajt:

– Is te nem, Is te nem, nem ér tem, hogy le -
het! Hi szen ha íté let nap já ig fo nok, ak kor
sem sze rez he tek annyi ara nyat, hogy el ér -
jen nagy Tatárországig. 

De hi á ba gon dol ta ezt, nem volt töb bé
nyu go dal ma, elõ vet te a rok ká ját, ki ült este
az er kély re, pör get te az or sót, s szép csen -
de sen ere get te a fo na lat. S hát, uram te rem -
tõm, mi tör tént? A fo nál, mit ere ge tett,
mind szín arannyá vál to zott, s amint ere get -
te, szé pen, csön de sen szállt az arany fo nál
to vább, nagy Ta tár or szág felé, s nem telt
bele egy hét, az arany fo nál elért nagy Ta -
tár or szág ba, nagy Ta tár or szág ban töm löc
aj ta já ba, a töm löc aj ta ja ki nyílt, s ím, egy
este, mi kor Ilo na ott ült az er ké lyen, és
fonogatott szép csöndesen, ott állt elõtte
jegybéli mátkája…

A GA LAM BOK
Az is ten csu dá ja, hogy ma radt egy ma -

gyar a nagy ta tár já rás után. Sajó vi zé ben
leli szo mo rú ha lá lát Béla ki rály is, ha hû vi -
té zei tes tük kel nem vé dik a ta tá rok nyíl zá -
po rá tól, s ha erõ nek ere jé vel el nem vi szik
a csa ta te ré rõl. Két vi téz két fe lõl meg ra -
gad ta a ki rály lo vá nak kan tá rát, a töb bi
meg kö rül fog ta, s úgy men tet ték meg a ki -
rály éle tét, el vág tat va to rony irány ba, ár -
kon-bok ron át, hegyeken-völgyeken ke -
resz tül.

Va la hol Tor na me gyé ben ál la pod tak
meg, sûrû ren ge teg ben: nyo mu kat vesz tet -
te az ül dö zõ ta tár csor da, s sze gény Béla ki -
rály még egy szer le hajt hat ta fe jét az or szá -

gá ban. Nem puha pár ná ra, ke mény kõre.
De nem érez te a kõ nek ke mény sé gét. Fájt a 
szíve, majd megszakadt.

– Mi ért nem hagy ta tok ott? – ke ser gett a 
ki rály. – Hadd es tem vol na el a csa ta me ze -
jén én is, mint drá ga vitézeim!

A hû vi té zek vi gasz tal ták a ki rályt: 
– Ne ke se reg, uram, nem ve szett el még

Ma gyar or szág! Ve lünk a ma gya rok Istene!
A ki rály szo mo rú an mo soly gott. Nem

hit te, hogy töb bé föl tá mad a szép Ma gyar -
or szág.  Ki me rül ten dõlt le, fe jét a kõre
fek tet ve. Álom nem jött a sze mé re: lel két
gyö tör te a nagy bú bá nat, tes tét az éh ség s a
szom jú ság. Suttogva mondta:
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– Ad ja tok egy csepp vi zet !
A vi té zek, bár ma guk is alig tud tak áll ni

a lá bu kon, ahá nyan vol tak, annyi fe lé in -
dul tak a ren ge teg ben, tûvé tet ték az er dõt,
de se hol for rás ra nem találtak.

– Úgy lát szik, a for rá sok is ki szá rad tak
– mond ta a ki rály nagy szo mo rú ság gal. –
Ét len-szom jan kell el pusz tul nom… Lát já -
tok, lát já tok, mi ért nem hagy tá tok, hogy
ki rály hoz illõen haljak meg !

A vi té zek könnyes szem mel hall gat ták a 
ki rály ke ser gé sét. Éle tét adta vol na va la -
mennyi egy fa lat ke nyé rért. Két ség be e set -
ten te kin tet tek föl az égre:

– Ó, uram te rem tõm – mu tass utat ne -
künk!

S ím, a jó Is ten meg hall gat ta a fo hász -
ko dást. Csön des zú gás-bú gás tá madt az er -
dõ ben, ha son ló ah hoz, mi kor a fák közt
nagy se reg ma dár re pül át, ver des ve szár -
nyá val a fák levelét !

– Néz ze tek oda! – ki ál tott egy vi téz. –
Vad ger li cék !

Csak ugyan egy se reg vad ga lamb hú zó -
dott át az er dõn, s csön des bú gás sal, bu ruk -
ko lás sal emel ke dett föl jebb, föl jebb, egy
ma gas szik la hegy nek a te te jé re, s ott le -
szállt.

– Talp ra, vi té zek! Másszunk föl a hegy
te te jé re! Hát ha ta lá lunk ott ga lamb to já so -
kat!

Össze szed ték utol só ere jü ket, s mind
neki a hegy nek, föl a te te jé re. S ím, jól gon -
dol ták, a hegy te te jén fész kel tek a ga lam -
bok, s a fész kek tele vol tak to jás sal. A ga -
lam bok hir te len fel száll tak a le ve gõ be, de
mint ha biz tat ták vol na a vitézeket, búgva,
burukkolva: 

– Vi gyé tek, vi gyé tek, nem saj nál juk !
A ki rály fé lig esz mé let len fe küdt, mi kor 

vissza tér tek, de erõ re ka pott, hogy eny hí -
tet te a szom jú sá gát. Drá ga éle tét meg tar -
tot ták a galambok.

A szik lás hegy nek azó ta Ga lam bos kõ a
neve. Nincs messze Gör gõ fa lu tól: ha arra
jár tok, néz zé tek meg jól, s jus son esze tek -
be a sze ren csét len Béla király !




