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EKOSZ
Má jus 8-9-én tar -
tot tuk éves köz -
gyû lé sün ket a tol -
nai domb ság és a
Duna öle lé sé ben,
Dom bo ri ban. A
köz gyû lés ha tá ro -

zott a zsi bói Wes se lé nyi ká pol na hely re ál -
lí tá sá nak to váb bi elõ moz dí tá sá ról. E cél ra
to vább ra is vár juk az ado má nyo kat „Wes -
se lé nyi” meg je lö lés sel az EKOSZ szám lá -
já ra 52400054-10030826. Igyek szünk az
Át al ve tõt be kap csol ni az or szá gos lap ter -
jesz tés be, s egy út tal kér jük a lap elõ fi ze tõ -
it, hogy be fi ze té se i ket ne mu lasszák el. A
szö vet ség ki mond ta egy élet mû-díj ala pí tá -
sát „Er dé lyért – Apa fi em lék cse gely” né -
ven, to váb bá foly tat juk az EKOSZ zász la -
já nak ter ve zé sét, mely hez to váb bi öt le te -
ket, el ké szí tett ter ve ket is vá runk. Kér jük
tag szer ve ze te in ket, hogy ezen túl ko mo -
lyab ban és hû sé ge seb ben ve gye nek részt a
kö zös mun ká ban, kö zös te her vi se lés ben.
Kér jük a tag dí jak mi e lõb bi be fi ze té sét.
Ha tá roz tunk to váb bá ar ról, hogy a fo lya -
ma to san tá vol ma ra dó kö re in ket még egy -
szer fel kér jük, szí ves ked je nek vál lalt kö te -
le zett sé ge ik nek ele get ten ni, hogy kö zös
cél ja in kat együtt tel je sít hes sük. A ren des
vá laszt má nyi ülést az EKOSZ el nö ke Sop -
ron ba hív ja össze, no vem ber 6-7-re.

A Sze ge di Er dély-kör
2010. évi prog ram ja
– Feb ru ár 6. Far san gi bál Mo hács tól Csík -

me nas ágig cím mel.
– Feb ru ár 25-én kez de mé nyez tük az I. vi -

lág há bo rú ide jén a Ko lozs vá ri Egye tem -
mel át te le pült, Er dély bõl el szár ma zott
or vo sok és utó dok fel ku ta tá sát 

– Áp ri lis 7-én éves köz gyû lés
– Má jus 21-26. Ki rán du lás Csík som lyó ra

és rész vé tel a pün kös di bú csún.
– Má jus ban iro dal mi est Ta má si Áron éle -

té rõl és mun kás sá gá ról, Schunck Ju dit
ta nár nõ köz re mû kö dé sé vel

– Jú ni us 4-én meg em lé ke zés és ko szo rú -
zás a Tri a no ni bé ke pa rancs 90. év for du -
ló já ra az új sze ge di tri a no ni em lék mû nél 

– Jú li us 2-4. kö zött rész vé tel a ve rõ cei
Csat to gó völgy ben meg ren de zés re ke -
rü lõ Er dé lyor szág az én ha zám címû Er -
dé lyi ma gya rok vi lág ta lál ko zó ján

– Jú li us 7-én az Er dé lyi Kör tag sá ga ta lál -
ko zik a Sze ge di Ör mé nyek Egye sü le té -
vel 

– Au gusz tus hó nap so rán  „csa pat épí tõ”
pörk öl tö zés do ma szé ki tag tár sunk ta -
nyá ján

– Au gusz tus 20-án rész vé tel a nem ze ti ün -
ne pi meg em lé ke zé sen Ó pusz ta sze ren.

– Szep tem ber 6-án meg em lé ke zés Mi ha -
lik Kál mán, a Szé kely Him nusz ze ne -
szer zõ je ha lá lá nak 88. év for du ló ján, ko -
szo rú zás a sír he lyé nél a sze ge di bel vá -
ro si te me tõ ben.

– Szep tem ber elsõ fe lé ben Rend ha gyó
tör té ne lem órák a ki rá lyi Ma gyar or szág
te rü le tén -KÁR PÁ TAL JA cím mel 3-4
na pos ki rán du lást szer ve zünk a tag ság
ré szé re.

– Ok tó ber ben ki rán du lás Arad ra, ko szo -
rú zás az ara di em lék mû nél 

– Ok tó ber 23-án rész vé tel az 1956-os for -
ra da lom és sza bad ság harc em lé ké re ren -
de zett ün ne pen 

– No vem ber 3-án össze jö ve tel, is mer te tõ
az Er dély bõl el szár ma zott or vo sok és
utó dok fel ku ta tá sá nak ered mé nyé rõl.

– De cem ber ben a Ka rá cso nyi Ün ne pek
al kal má ból ün ne pi mû sor, gyer me kek
meg aján dé ko zá sa.
(A prog ram ból a szerk. vá lo ga tott.)

Sop ron
A sop ro ni Er dé lyi Kör min den év ben ha -
gyo má nyo san részt vesz a már ci us 15-i vá -
ro si Köz pon ti ün ne pé lyen és ko szo rú zá -
son. Ugyan csak már ci us hó nap ban ke rült
sor Dé vai György „Er dé lyi fo tók és gra fi -
kák” címû gyûj te mé nyé nek rend ha gyó  be -
mu ta tá sá ra. Ez al ka lom mal Bel la Ce cí lia
er dé lyi népi ha gyo má nyok ról szó ló díj -
nyer tes film jét  is le ve tí tet tük a tár lat lá to -
ga tók nak. 

Már ci us 30-án az 1944-ben már tír ha lált 
halt er dé lyi di á kok em lék táb lá já nál ko szo -
rúz tunk. Ez is egy ha gyo má nyos ese mény
az Sop ro ni Er dé lyi Kör életében.  

Áp ri lis ban Ke re kes Ár pád Ma rok nyi
szé kely Bu ko vi ná ból cím mel be szélt a bu -
ko vi nai szé ke lyek há nya tott sor sá ról.

Má jus ban Boér Fe renc Én, Jó zsef At ti -
la itt va gyok! c. pó di um est jé re hív tuk
össze a kör tag ja it és a vá ros vers sze re tõ
kö zön sé gét. Ugyan csak má jus ban ke rül
sor Vik tor Ang hi us-Loc ker Szat már né -

me ti bõl szár ma zó és je len leg Né met or -
szág ban élõ gra fi kus és fes tõ mû vész Me -
men tó c. ki ál lí tá sá ra.

Jú ni us ele jén Nagy Sza bolcs tör té nész
és le vél tá ros A Szé kely Had osz tály c. elõ a -
dá sá ra kül dünk ki meg hí vó kat.

Jú ni us 4-én, már évek óta az Er dé lyi
Kör a Vá ros ve ze tõ sé gé vel együtt meg em -
lé ke zést szer vez. A gyá szos Tri a no ni bé ke -
szer zõ dés alá írá sá nak 90. év for du ló ja al -
kal má ból a ba rát ság park ban lévõ Tri a no ni 
em lék mû nél hív juk össze az em lé kez ni vá -
gyó kat egy kö zös fõ haj tás ra. Erre az al ka -
lom ra az em lék mû  is meg újul. Sor ke rül a
Mi kó új fa lú ból ho za tott és kõ bõl fa ra gott
em lék mû fel ava tá sá ra.  Be szé det mon da -
nak: Dr. Fo dor Ta más – Sop ron Me gyei
Jogú Vá ros pol gár mes te re, Váry O. Pé ter
– a „Há rom szék” c. na pi lap szer kesz tõ je.
Az em lék mû vet Sar ka dy J. An tal ipar mû -
vész és Sz. Egyed Emma szob rász ké szí -
tet te, a kö vet hoz zá Ro zin Sán dor mi kó új -
fa lu si vál lal ko zó ado má nyoz ta.

Jú ni us hó nap kö ze pén Sar ka dy J. An tal
ipar mû vész és a mû vész csa lád ki ál lí tá sa
nyí lik meg az Erdélyi Ház ban, 

Jú ni us ban Sar ka dy Sán dor sop ro ni
köl tõ est jé re gyû lünk össze. A hó nap ese -
mény so rát fo tó ki ál lí tás zár ja. 

Dr. Úry Elõd el nök

Szé kely Au to nó mia
Kon fe ren cia Bu da pes ten 
A Ci vil Össze fo gás Fó rum (CÖF) – mely -
nek ala pí tó tag ja az EKOSZ is - szer ve zé -
sé ben Szé kely Au to nó mia Kon fe ren cia
meg ren de zé sé re ke rült sor Bu da pes ten a
Pos ta mú ze um Au di tó ri u má ban 2010. feb -
ru ár 20-án.  A Kon fe ren ci án az EKOSZ ré -
szé rõl dr. Sze ke res Sán dor al el nök vett
részt, a CÖF ve ze tõ sze mé lyi sé gei kö zül
pe dig töb bek kö zött Csiz ma dia Lász ló és
Benc ze Iza bel la. Mint egy 20 ci vil szer ve -
zet, az egy ko ri Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi -
va ta lá nak szak em be rei és szá mos ér dek lõ -
dõ nagy fi gye lem mel hall gat ta Izsák Ba -
lázs elõ a dá sát.

A Szé kely Nem ze ti Ta nács el nö ke elõ a -
dá sá ban ki fej tet te, hogy Eu ró pá ban szá -
mos or szág ban kü lön bö zõ szin tû te rü le ti
au to nó mi ák jöt tek lét re az olasz or szá gi
Dél-Ti rol tól kezd ve a spa nyol or szá gi Ka -
ta ló ni á ig. Szin te az összes au to nóm te rü -
let re az a jel lem zõ, hogy jó val na gyobb a
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gaz da sá gi fej lõ dés és az élet szín vo nal itt,
mint az au to nó mi án kí vül lé te zõ te rü le te -
ken: A gaz da sá gi fej lõ dés bõl nem csak a
dél-ti ro li né me tek vagy a ka ta lá nok húz -
nak hasznot, hanem az autonóm te rü le te -
ken élõ olaszok vagy spanyolok is.

Be szá mo ló a
mo no ri ba tyus bál ról
A mo no ri Beth len Gá bor Er dé lyi Kör
2010. már ci us 6-án nagy si ke rû Ba tyus
Bált tar tott a Mo no ri Mû ve lõ dé si Ház ban.
A zsú fo lá sig meg telt te rem ben a bál meg -
kez dé se elõtt Posz pis chil Pé ter, Hom poth 
Or so lya és Keszt he lyi Zol tán gyö nyö rû
ma gyar ver sek kel kö szön töt te a kö zön sé -
get, akik Kosz to lá nyi De zsõ, Ká nyá di Sán -
dor és Hor váth Ist ván köl te mé nye it hall -
gat hat ták meg. Ezt kö ve tõ en a gom bai fi a -
ta lok ból ala kult Lár ma fa együt tes mold vai
ma gyar nép da lo kat adott elõ. Az est fény -
pont ja a Mo no ri Strá zsák Nép tánc Együt -
tes tag ja i nak a fel lé pé se lett, akik er dé lyi
ma gyar tán cok kal ad ták meg a báli han gu -
la tot. A bál alatt a Kiss Já nos ál tal ve ze tett
öt ta gú ze ne kar biz to sí tot ta a jó han gu la tot.
Kel le mes meg le pe tést oko zott a Jó zsef At -
ti la Gim ná zi um ban ta nu ló fi a ta lok fe l lé pé -
se, akik a báli tán cok szü ne té ben a Kár pá -
tia együt tes da la i ból íze lí tõt mu tat tak be.

Vé ge ze tül sze ret nék e lap ha sáb ja in is
kö szö ne tet mon da ni azok nak a mo no ri vál -
lal ko zók nak és ma gán sze mé lyek nek, akik
fel aján lá sa ik kal ér de kes sé és fe led he tet -
len né tet ték e ta va szi ba tyus bált, és szí -
vünk tel jes me le gé vel kö szön jük min den
köz re mû kö dõ ál do za tos munkáját!

Dr. Sze ke res Sán dor

Az Izsá ki Er dé lyi Kör
ren dez vé nye i rõl
2010. ja nu ár já ban is az zal kezd tük az éves
mun kát, hogy de cem ber rel be zá ró lag meg -
ha tá roz tuk a havi ren dez vé nye ink idõ pont -
ját és he lyét, mi u tán a té mák és elõ a dók ki -
vá lasz tá sa már késõ õsszel meg tör tént. Jó -
vá hagy tuk és ado má nyok kal is tá mo gat tuk 
az EKOSZ vá laszt má nyi ülé sén el ha tá ro -
zott cé lo kat.

Feb ru ár ban igye kez tünk jó ízû jó kedv -
vel meg ala poz ni az évet, mi kor is egy
„Szé ki est”-et szer vez tünk, ahol Szé ki
Soós Já nos a falu éle té nek, szo ká sa i nak
be mu ta tá sá val, Ju hos Kiss Sán dor fest -
mé nye i vel, gra fi ká i val, Me sics György,
Fe ke te An tal (Puma) pe dig Soós Já nos
tár sa sá gá ban ha mi sí tat lan szé ki ze né vel
igye kez tek egy kis ma gyar me zõ sé get va -
rá zsol ni az Al föld ho mok já ra. A vá ros és a
kör nyék fi a tal jai éj fé lig rop ták a tán cot.

Már ci us ban a test és lé lek össze füg gé -
sé ben vet tük na gyí tó alá az em be ri élet
egész ség ben tar tá sá nak egy sze rû mó do za -
ta it, a hun-mon gol ha gyo má nyos gyó gyá -

szat be vált mód sze rei sze rint. Mind eb be
Da ni ma Dam din dorj dok tor nõ ve zet te be 
a szép szá mú izsá ki hall ga tó sá got.

Ahogy a ké sõi ta vasz elért min ket, mi is
mély re eresz tet tük újra lel ki gyö ke re in ket
Man dics György te mes vá ri író se gít sé gé -
vel, aki meg je le nés elõtt álló köny ve kap -
csán szólt nagy át élés sel „a szé kely-ma -
gyar ro vás írás tit ka i ról”, Tar Mi hály, Fad -
rusz Já nos és sor so sai igaz sá gá ról.

Má jus ban egy be ve tet tük a mese és va -
ló ság vi lá gát, bon to gat va a gaz dag ma gyar
nép me se-kincs jel kép rend sze rét: „Ma gyar
me se mi se az élet és ha lál vi zé rõl” cím mel,
mely nek ava tott elõ adó ja Gyõ ri-Nagy
Sán dor ta nár úr volt.

Mi vel a tri a no ni év for du ló ju bi le u ma
még sû rûbb szol gá la to kat ró a hit tel és hi -
tel lel szól ni tu dók ra, ezért má jus 30. va sár -
nap ján em lé kez tünk a re for má tus temp -
lom ban öku me ni kus öle lés sel a szo mo rú
és máig ta nul sá gos gyász nap ra, ahol kin -
cses em lék be szé det a „70-ke dõ” Ko csis
Ist ván író mon dott, Akit e hely rõl is a
Fenn va ló él te tõ ke gyel mé be aján lunk.

Az IKEM a nyá ri sza bad sá gok után, es -
té be haj ló „csa lá di nap pal” igyek szik erõ -
sí te ni az össze tar to zást. Min den kit sze re -
tet tel várunk!

A be szá mo lót egy be hord ta
Nagy Ár pád el nök

A Sal gó tar já ni Er dély-Kör 2010.
elsõ fél évi prog ram ja i ról
Ja nu ár: meg em lé ke zés az 1944-es la vi na -
sze ren csét len ség ál do za ta i ról (a Rad nai
Ha va sok ban 15 sal gó tarj ni le ven te vesz tet -
te éle tét a la vi na om lás ban)
A ma gyar Ika rosz tör té ne te – Dr. Kúti Ist -
ván elõ a dá sa

A Duna Te le ví zió fel hí vá sá ra gyûj tést
szer vez tünk a Kas sai Thá lia Ma gyar Szín -
ház és a Nagy dob ro nyi Re for má tus Lí ce -
um támogatására
Feb ru ár: a „Ha za té rés Nap ja” – So mos kõ -
új fa lu 1924. feb ru ár 15-én vissza ke rült
Ma gyar or szág hoz. Az ün nep sé gen az
MVSZ ve ze tõ jé vel ko szo rúz tunk.

Ve zet õs ég vá lasz tó tag gyû lés és em lé ke -
zés a kom mu nis ta dik ta tú ra áldozataira.

Az új ve ze tõ ség tag jai: Dr. Bru már
Mi hály, Már ton fi Ist ván, Dr. Sán dor
Ottó, Sop ro ni Zol tán né és Va lis kó Fe -
renc, akit is mét a Kör ve ze tõ jé nek vá lasz -
tot tak.
Már ci us: Schi ril la György hosszú táv fu tó
„Vál tozz meg sze re tet bõl” c. köny vé nek
be mu ta tó ja és elõ a dá sa az egész sé ges élet -
mód ról.

Rész vé tel a már ci us 15-i so mos kõi te -
me tõi ün nep sé gen, ahol So mos kõi Ist ván
1848/49-es hon véd szá za dos ham vai
nyugszanak

„20 éve tör tént” – az 1990-es ma ros vá -
sár he lyi vé reng zés re és az azt kö ve tõ bu da -
pes ti til ta ko zó tün te tés re emlékeztünk
Áp ri lis: meg em lé ke zés az 1460. évi Zagy -
va fõi vár ost rom ról (Sal gó tar ján hoz tar to zó 
te le pü lés), ahol Má tyás ki rály csa pa ta gyõ -
zött a cse hek fe lett

Fel hí vás a vá lasz tá son való ak tív rész -
vé tel re

Részt vet tünk Zsö gö di Nagy Imre fes tõ -
mû vész ki ál lí tá sán
Má jus: Mik száth Kál mán mun kás sá gá ról,
ha lá lá nak 100. év for du ló ja al kal má ból
Gréc zi Zsol dos Mik lós tag tár sunk tar tott
elõ a dást

Tá jé koz ta tást ad tam az EKOSZ köz -
gyû lé sé rõl

Ado mány gyûj tés az „Ezer éves Ha tá -
ron” fek võ Rá kóc zi vár fel újí tá sá ra, a ka to -
nai em lék park, Gyi mes bükk és a gyi mes -
fel sõ lo ki iskola támogatására

A Csik som lyói bú csún a há bo rú ban el -
esett ma gyar hõ sök em lé ké re ki ala kí tott
em lék táb lák, ke resz tek ava tó, meg szen te lõ 
ün nep sé gén is részt vet tünk (nem zet isza la -
got és Sal gó tar ján fel ira tú zászlócskákat
helyeztünk el)

Jú ni us vé gén ün ne pel jük meg Kö rünk
meg ala ku lá sá nak 20. év for du ló ját és már
ké szü lünk a 19. ok tó ber 23-i Em lék fu tás
meg szer ve zé sé re is. 

Va lis kó Fe renc
el nök

Tisz telt dr. Kö ves dy Pál fõ szer kesz tõ Úr!
Dé kány Ist ván film ren de zõ va gyok, olyan, Tri a non utá ni át te le pül tek rõl
ké szí tek elõ egy do ku men tum fil met, akik Ma gyar or szá gon éve kig va go nok ban

lak tak. Az azó ta el telt 90 év mi att szin te le he tet len olyan sze mé lye ket ta lál ni, akik ezt a 
bor zal mat sze mé lye sen is át él ték. Ezért olya no kat ke re sek, kik nek csa lád ja ré sze se
volt en nek a ször nyû tor tu rá nak, és akik leg alább száj ha gyo mány út ján ér te sül tek a
tör tén tek rõl. Az kü lön sze ren cse (len ne), ha ezek bõl az idõk bõl va la mi do ku men -
tumm mal is ren del kez né nek (fotó, Cer ti fi kat de Re pat ri a re = ki uta sí tá si ha tá ro zat, va -
gon la kó iga zo lás, la kás ki uta lás, stb.). Ké rem, le ve le met te gyék köz zé Át el ve tõ c.lap -
juk ban és is mer tes sék más, élõ er dé lyi szer ve ze tek kel, ill. olya nok kal, akik rõl fel té te -
lez he tõ, hogy tud nak a ke re sett sze mé lyek rõl. 

Kö szö net tel
Dé kány Ist ván

de kany 1i@t-on li ne.hu
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Ka tar zis az éj ben
A gond vi se lés út jai a gyar ló em be ri elme szá má ra ki für kész he -

tet le nek. Vé let len-e, hogy Tri a non gya lá za tá nak 90. év for du ló já -
ra kö vet ke zett be a vár va várt for du lat, a ka tar zis a lel kek ben és a
meg vi lá go so dás az agyak ban? Vagy in kább az enyé szet út já ra lö -
kött nem zet ben ennyi idõ után tör vény sze rû en hor gadt fel az élet
szik rá ja, mint egy Adyt iga zol va: „Az élet ti tok za tos okok ból élni
akar”!

A napi po li ti ka ho ri zont já ba fe led ke zõk ta lán túl zó nak ta lál ják
a honi föld in du lás nak ebbe az irány ba ki ter jesz tett ér tel me zé sét,
ám tud nunk kell, hogy a nem zet nek, tes ti-lel ki se be i nek sa ját em -
lé ke ze te van, mely ben a friss be ha tá sok a ré gi e ket ré teg sze rû en
le fe dik ugyan, de ha egy szer nyíl nak a sze le pek, ak kor meg kü lön -
böz te tés nél kül tör elõ min -
den el foj tott bá nat, meg al -
áz ta tás, az igaz ság és az
igaz ság té tel irán ti igény, re -
mény.

Per sze az egyé nek, ill. a
tár sa dal mi cso por tok kü lön -
bö zõ szint je in más és más
forr hat a lé lek bugy ra i ban.
Az át la gos anya or szá gi ma -
gyar nak – sze ren csé jé re –
nem igen van fo gal ma ar ról
a mély sé ges bá nat ról, ami a
ki sebb sé gi sor ba ve tett nem -
zet tár sa it tu da to san vagy a
tu dat ta lan ban egész éle tén
vé gig kí sé ri. Jól jel zi ezt a
lel ki ál la po tot pl. a Ko lozs -
vá ron szü le tett Sza bó De zsõ
fel ki ál tá sa, mely ben átok -
sze rû en tör fel a sza ba du lás
óha ja: „Ha le het ne me ne -
kül ni! Ha el me het nék
messzi or szá gok vé del mé be, 
ahol ten ger, régi szép sé gek
és em be ri em be rek van nak! 
Hogy ki vesszen ínyem bõl a
ma gyar le ve gõ íze, hogy ne
sa jog jon a ma gyar föld.”
(Bi zony, hány szor cso dál tuk
irigy ked ve sze ren csés nem -
ze tek fel hõt len lel kû fi a i nak
könnyed és de rûs élet szem -
lé le tét, kik nek öröm az élet
és nem sa jog a szü lõ föld,
még ke vés bé a má sok tól el -
bi to rolt haza!). De szü le tett
hig gadt (?) szám ve tés is a ránk ki mért hely zet rõl: „Né pünk szem -
mel lát ha tó an nem tud ja ki fej te ni szel le mi ké pes sé ge i nek je len -
té keny há nya dát, és anya gi bol do gu lá sá ban is gá tol va van, mert
ál lan dó gát lás ként ne he ze dik rá a tu dat, hogy meg cson kít ot tat,
rok kan tat, am pu tál tat és kaszt rál tat csi nál tak be lõ le, és et ni kai
tör zsé nek egy har mad ré szét merõ ha zu do zá sok alap ján olyan
más né pek nek dob ták konc ként oda, me lyek sem mi eset re sem
kü lön bek ná lunk, és ame lyek nek erre sem mi jog cí mük nem
volt.” (Su lyok De zsõ - Fák lya láng, 1962. már ci us 15.)

Az anya or szá gi ma gyart más ként cson kít ot ták meg - ki öl ték
be lõ le a tör té nel mi tu da tot. Ez zel – mell es leg - meg kí mél ték õt a
fan tom fáj dal mak tól, vi szon zá sul be olt ot ták bûn tu dat tal és a ki csi -
ség szem lé le té vel, a ma már jól is mert ok ból és mó don, a jól is -
mert ala kok, ré geb ben és ma nap ság egya ránt. A Ma gyar or szág ra 
át ke rült er dé lyi em ber ben meg ott sa jog egy idõ ben a fan tom fáj -
da lom és az itt õs ho no sok szem lé le te fö löt ti fel há bo ro dás és két -
ség be esés. Hi szen mi fájó éles ség gel lát tuk: ami kor egy fá ban le -
las sul az élet nedv-ke rin gés, ak kor szá rad ni kez de nek a gallyak
szer te-szét. Mert ho gyan is le het ne vi ru ló az egyén, ami kor a nem -
ze ti kö zös ség lel ki ál la po ta tör té nel mi mély pont ra ju tott, ami kor
meg szûn tünk a ma gunk urai len ni! És ami kor a rom bo lás-rom lás

egy kri ti kus pon ton át lép, a
hét köz na pi élet ele mi
együtt mû kö dé si nor mái is
szét ron cso lód nak. És lõn
2004. de cem ber 5., és nem
ér tet ték az em be rek, hogy
va la hol össze függ e dá tum -
mal a be te võ fa lat és a mun -
ka le he tõ sé gek fo gyá sa, a
szem ki lö vés és Szö gi La jos
sor sa. 

Az tán tör vény sze rû en
kö vet kez tek az ilyen-olyan
meg ol dás ke re sé sek, vá la -
szok. Az egyik leg kri ti ku -
sab bat már Vaj da Já nos
meg fo gal maz ta (lám, nincs
új a nap alatt): „Meg tá ma -
dott nem ze ti sé günk két ség -
be ej tõ fél té sé ben annyi ra
be le bú junk ma gyar sá gunk 
föl da lat ti bás tyá i ba, cif ra
szû rün ket úgy a fe jünk re
húz zuk, hogy az em ber alig 
lát szik a ma gyar tól.” Bi -
zony jól meg gon do lan dó,
mi lyen vá la szo kat adunk a
ki hí vá sok ra, kik tõl vá runk
meg ol dást a ba ja ink ra, a
ve lünk szem ben el kö ve tett
igaz ság ta lan sá gok ra. Na -
gyon meg jár tuk már egy -
szer úgy 70 év vel eze lõtt,
ami kor Tri a non cif ra pa lo -
tá ját egy bé csi ha son ló ban
lát tuk fe led tet ni, vé gül még -
is Pá rizs kö vet ke zett, is mét!

A lé lek hi he tet len bol dog sá ga, fel sza ba du lá sa után az is mé telt
kár ho zat, bele is rok kan tunk ala po san. Ezért ön gyil kos pró bál ko -
zok ezek, már pe dig Kos suth apánk is meg mond ta: „Az el ti port
nem zet új já szü le tik, de ön gyil kos nem zet nek nincs fel tá ma dás.”
Le gyen hát vi lá gos min den ki elõtt: a gyû löl kö dés is egy faj ta ön -
gyil kos ság, mert sem mi re nem je lent meg ol dást.

És jöt tek a rend szer vál tás sal az új re mé nyek, és négy éven te jöt -
tek az új meg csa lat ta tá sok, min de nek elõtt 20 év vel eze lõtt, ami -
kor az olyannyi ra várt ka tar zi sun kat el lop ták, és sö tét ség lett a fe -
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jek ben és a lel kek ben. Köz ben azért biz tat tuk ma gun kat, hogy a
re mény hal meg utol já ra, ezért ke res tük-ku tat tuk, mibe ka pasz -
kod hat nánk. Arra is gon dol tunk re mény ked ve, hogy, mint annyi -
szor a tör té ne lem ben, ta lán ép pen Er dély fog majd me ne dé ket
nyúj ta ni a ma gyar szel lem nek az el kö vet ke zen dõk ben, hi szen
ilyen kö rül mé nyek kö zött igen csak fel ér ték elõ dik az er dé lyi ma -
gyar ság bel sõ szi lárd sá ga. Ami - úgy tud tuk - min den pusz tí tás
da cá ra lé te zik, egy sze rû en azért, mert a nem ze ti ko hé zi ót a jól is -
mert okok ból ott sok kal ke vés bé kezd ték ki. Az tán lát ni kel lett, ho -
gyan fosz lik ott is a ko hé zió, ho gyan árul ja ott is ma gyar a ma -
gyart. És mind ezek da cá ra: re mény ked tünk ab ban, hogy a tisz ta -
ság és be csü let egy szer vég re meg kap ja a maga jus sát. Mi ként ezt
Se ress Gá bor, a Ma gyar Nem zet egy ko ri, tra gi kus sor sú új sá gí ró -
ja (28 éves ko rá ban ön gyil kos lett) egyik írá sá ban val lot ta: „-Lát -
tad? -Lát tam! -Min dent? -Igen. Bó lin tott. Meg könnyeb bült, ta -
lán nem egye dül vi szi a ter het. -És van hoz zá erõd? A má sik nem 
tért ki a kér dés elõl. Vál lat vont, las san ci ga ret tá ra gyúj tott.
-Nincs erõm – mond ta -, csak ar com van, amely re rá is mer het
bár ki, ha el jön az idõ.” 

Nos, el jött az idõ. Az em be rek tisz ta ar co kat lát tak, és meg ér -
tet ték, hogy erõ is lesz, ha mind oda áll nak. Oda áll tak, oda áll tunk, 
és az ered mény egy ka tar ti kus él mény volt áp ri lis 25-én az éj ben,
amit azon nal és ma gá tól ér te tõ dõ en kö ve tett a má jus 26-i, 20 éve
ese dé kes, lé lek eme lõ dön tés a le sza kí tot tak ma gunk hoz öle lé sé -
rõl. Jog gal érez zük hát, hogy vég re a gö dör al já ra ér tünk, meg in -
dul ha tunk fel fe le, vége az éj sza ká nak. Ezek után gon dol ni sem
aka runk arra, hogy a tisz ta ar cot a min den ko ri sze ren cse lo va gok
és ha szon le sõk be mocs kol hat ják, hi szen az arc tu laj do no sá nak
már van nak ilyen ta pasz ta la tai, és bár mi ha son ló ret te ne tes kö -
vet kez mé nyek kel jár na. 

A ka tar zis ki emelt ré sze volt az a pil la nat, ami kor Or bán Vik tor 
va ló di for ra dal mat je len tett be. Hi szen ezt vár tuk! Em lé kez zünk:
„Csak hogy mi most töb bet vá runk, mint egy sze rû kor mány vál -
tást, mást, mint rend szer vál tást: pa ra dig ma vál tást, szem lé let vál -
tást aka runk, ami nél kül is mét ham vá ba fog hal ni ez az újabb
ne ki ru gasz ko dás is” – ír tuk la punk ban 3 hó nap pal elõbb. De hi -
szen ba rá ta im, mi mást je lent ez, mint for ra dal mat?! Lel ki for ra -
dal mat, mely nek nyo mán a szét hú zást, a ma te ri á lis, ál la ti ösz tö -
nö ket, az ál ta lá nos „li be rá lis” ér ték te len sé get az egy ség és a tisz -
ta ság, a tisz ta arc vált ja fel! Olyan új iga zo dá si pon to kat, olyan új 
ke re tek ki ala kí tá sát je len ti, me lyek kö zött vég re el há rul nak az
aka dá lyok a nem ze ti egy ség meg va ló su lá sa elõl, ami kor a nem ze -
ti egy ség lesz a meg ha tá ro zó ja min den fé le gaz da sá gi és po li ti kai
cse lek vés nek. És ez zel vége sza kad hat a ma gyar tár sa da lom ato -
mi zált sá gá nak, a ma gyar nem zet szét sza kí tott sá gá nak is. 

De. Az emel ke dett han gu lat ban, a meg vál tás ér zé sé tõl át hat va
ve gyünk erõt ma gun kon, és ne en ged jük el ho má lyo sul ni tisz tán lá -
tá sun kat. Tud nunk kell ugyan is, hogy nem min den sza va zót ve zé -
rel tek ne mes ér zé sek a dön té sé ben, hogy vál to zat la nul itt van a
meg ve ze tet tek mil li ón fe lü li ha zug ság hí võ tá bo ra, ezért az új já -
épí tést iszo nyú an mély rõl kell kez de ni. Hogy iszo nyú bel-ko lon -
cok bék lyóz zák lá ba in kat és húz nak le fe le, és iszo nyú kül-ko lon -
cok igye kez nek meg szab ni to vább ra is nem zet po li ti kánk le he tõ sé -
ge it, irá nya it. 

Mind emel lett az elsõ, leg ne he zebb lé pést meg tet tük, a nem zet
ká tyú ba ra gadt sze ke re meg moz dult, az út irányt is is mer jük, és
so kan va gyunk, na gyon so kan, akik bol do gan tol juk majd e sze ke -
ret. Az úti célt pe dig úgy hív ják: Tri a non meg ha la dá sa, a ma gyar -
ság új élet re éb re dé se. Hi szen az élet ti tok za tos okok ból élni akar! 

És a csil la gok egy áp ri li si éj je len be ö zön löt tek Csa ba né pé nek
ab la kán.

K.P.

(Fen ti írást az EKOSZ 2010. má jus 8-9-i köz gyû lé se egy han -
gú lag el fo gad ta és ma gá é nak nyil vá ní tot ta.)

Lel ki fegy ver le té tel
nem volt

  Tri a non vesz te se i nek aján lom

1920-ban lel ki fegy ver le té tel nem volt Pá rizs
Kör nyé kén, sem az 1940-es év Pá ri zsá ban, ha lett vol na,
Ak kor Cson ka Fran cia or szág ról be szél het nénk!

Ár nyalt, drá ga nyel vün kön foly ton gyöt rõ dünk,
Meg sem akar ják hal la ni, ér te ni a kö rül la kók! 
Sza ba dul junk meg az al kal mat lan és go nosz
Em be rek tõl, mert nem min den kié a hit.
A hit re mélt dol gok nak va ló sá ga, és 
Nem lá tott dol gok ról való meg gyõ zõ dés.
Meg van írva: az igaz em ber hit bõl él.
Kál vin sze rint: van ele ve el ren de lés.
Sza kad junk ki a go nosz szo rí tá sá ból,
Mert lel ki fegy ver le té tel nem volt!
Ha Is ten ve lünk, ki cso da el le nünk, 
Bi zo nyá ra sen ki, sen ki nincs – 
Mond ta Beth len Gá bor er dé lyi
Fe je del münk, az el len ség 
kör kö rös szo rí tá sá ban!

Lel ki fegy ver le té tel nem volt 
Trans syl va ni á ban, Hun gá ri á ban!
A Pá rizs kör nyé ki bé ke dik tá tu mok
Tar tó pil lé rei jócs kán ros ka doz nak,
Mi ért len né nek örök ér vé nyû ek?
A ránk zú dí tott al jas ha zug sá gok,
Szét vert, szét per gett rozs da-po rok.

Ma gyar sá gun kért szen ved tük ki lenc ven esz ten dõt,
Mi köz ben nem mi, ha nem má sok vét kez tek el le nünk!
Mi szép re mé nye ink élve el te met jük, s las san el fo gyunk!
De lel ki fegy ver le té tel nem volt, nem le het soha!
Ölt sük ma gunk ra az Is ten min den fegy ve rét,
Ve gyük fel az igaz ság mell vért jét,
De re kunk ra az igaz lel kû ség-övét.
Ve gyük fel a hit nek erõs paj zsát,
Ve gyük fel az üd vös ség si sak ját.
Jé zus fe hér lo von jön, vér rel hin tett ru há ba van öl töz ve
(Já nos je le né se i ben), mennyei se re gek kö ve tik õt, fe hér
Lo va kon, fe hér és tisz ta gyolcs ban. Jé zus szá já ban
Két élû kard: Is ten sza va, Is ten igé je   ami vel elsõ 
Kül de té se kor le gyõz te a Sá tánt a pusz tá ban!
Vo nul nak a tes ti és lel ki: szent gyõ ze lem re.
Vo nul Ál mos s Ár pád népe, szin tén fe hér
Lo va kon, az Al föl dön át a bér cek re!
A Kár pá tok ko szo rú ját an gya lok tart ják!
Adja az Is ten, hogy fel ké szül ve fo gad has suk.
Fe jet haj tunk min den meg halt s min den élõ ma gyar elõtt,
Tal pig hû ség ben, lel ki fegy ver zet ben más né pek elõtt!
Jé zus vas vesszõ vel fog ural kod ni min den nép fö lött!
Le a ki csiny hi tû ség gel, fel a gyõ ze lem re!
Ahol az Úr Lel ke, ott a sza bad ság,
Ott fa kad az Örök Élet Vize,
Ott a vi lág-meg vál tás,
A ma gyar fel tá ma dás.

2010. jú ni us 4-e elõtt, Bu da pest

Ju hos-Kiss Já nos



Két láb bal a
Kár pát-me den ce föld jén

VISSZA TÉ RÕ GON DO LA TOK TRI A NON RÓL,
 EGY TA LÁN UTOL SÓ ESÉLYT NYÚJ TÓ PIL LA NAT BAN

Ami kor a 90 éves szo mo rú év for -
du ló elõt ti hó na pok ban is mét le ül tem, 
hogy új ra gon dol jam és ak tu á lis for -
má ban rög zít sem gon do la ta i mat, me -
lye ket - meg gyõ zõ dé sem sze rint – na -
gyon so kan száz és ezer for má ban
már át gon dol tak, újra csak azt kér dez -
tem ma gam tól, hogy gyász be széd írá -
sá ra ké szü lök-e? Az tán meg int arra
gon dol tam, hogy gyá szol ni iga zán
csak ter mé sze tes hely ze tek ben le het.
A ha lál az élet ré sze, a gyász az ez zel
járó fáj da lom fel dol go zá sa, vagy is
egy nor má lis és szük sé ges, lé tünk me -
ne té be be ágya zó dott fo lya mat. Ál ta la
is töb bek le szünk, ek kor épül iga zán
tu da to san be lénk mind az a ta pasz ta -
lat, amit az el tá vo zott re ánk hagy. Fõ -
leg a lel ki ek, de egye bek is. Ek kor
pró bá lunk fel emel ked ni a vi gasz ta ló
Atyá hoz és les sük üze ne tét. Vagy is
mind az, ami akár a leg tra gi ku sabb ha lál lal kap cso la tos, te hát a
gyász is: az élet tel, a lét tel járó ter mé sze tes do log, vagy, ahogy
mond ják: a fel dol go zás, a nagy szintézis.

E gon do la tok fé nyé ben Tri a non ra em lé kez ni még sem egé szen
gyász-szer tar tás, Tri a non em lék nap ja nem gyász nap, bár a fe ke te
lo bo gót il len dõ len ne min den hol ki tûz ni. Tri a non ugyan is szá -
munk ra egy tör té nel mi kép te len ség nek tûnõ és soha el nem fo gad -
ha tó tra gé dia. Nem ter mé sze tes ha lál, s több mint vá rat lan bal eset. 
Sa ját szub jek tív íté le tünk sze rint nem il lesz ke dik be ter mé sze tes
mó don a tör té nel mi lé tünk fo lya ma tá ba. Alat to mos gyil kos sá gi
kí sér let, egy or szág hátában tudatosan otthagyott kés. És ma már
az ujjlenyomatok is egyre ismertebbek.

Ez zel ta lán már meg is ad tam a vá lasz egy ré szét azok nak, akik
a Tri a non téma hal la tán se bek nya lo ga tá sát, si rán ko zást, a meg -
vál toz tat ha tat lan bal ga fel em le ge té sét, a szom szé dok fe les le ges
ir ri tá lá sát vagy sok más, már-már sab lo nos el len ér vet vág nak az
ar cunk ba, s még leg jobb ja ink közt is van olyan, aki arra bíz tat,
hogy nézzünk elõre, ne merüljünk el a múltba.

De Tri a non szá munk ra mé gis csak tény, s bár ne künk úgy tû -
nik, hogy soha meg nem ma gya ráz ha tó, azó ta is a ma gyar élet
olyan cso mó pont ja, aho va ok-oko za ti ala pon min den vissza ve -
zet he tõ, s ami ok-oko za ti ala pon min den elõt te tör tént ese -
ménnyel is össze függ. Tri a non ta nul ság. Tri a non egya ránt le het a
pusz tu lás koc ká za ta, vagy a meg ma ra dás ta pasz ta la ta. Ter mé sze -
tes élet ösz tö nünk, me lyet a leg kü lön bö zõbb el len ér de kelt erõk
tûz zel-vas sal pusz tí ta ná nak, azt kí ván ná, hogy e ket tõ kö zül az
utób bi ra figyeljünk. Ez lenne az említett válasz második és talán
fontosabbik része. 

Vagy is Tri a non nem egy ter mé sze -
tes ha lá le set vég nél kü li si ra tá sa, ha -
nem egy ter mé szet el le nes, meg fon tol -
tan al jas gyil kos ság mi at ti fáj da lom,
mely nek ered mé nyé ben igen is gya kor -
la ti as nak és ön vé del mün ket szol gá ló -
nak kell len nie, ép pen az elem zé sé ben
rej lõ fon tos fel is me ré sek és ta pasz ta la -
tok ál tal. Mi ugyan is fo lya ma to san és
még igen so ká ig Tri a non el nem
ismert, fel nem ismert, sõt felismerni
tilos csapdájában vagyunk. 

Egy rö vid összeg zõ el mél ke dés
nem he lyet te sít he ti a könyv tár nyi iro -
dal mat, s ez a könyv tár nyi iro da lom
sem volt ké pes még fel dol goz ni a tra -
gé di át tel jes mély sé gé ben. Kí sér le tek
van nak és vé le mé nyek, de most ta lán
nem is ez a pil la nat nyi lag fon tos, ha -
nem az, hogy ar ról az elõbb fel ve tett

alap ál lás bé li, szem lé le ti kér dés rõl be szél jünk, s an nak dol gá ban
hoz zunk dön tést, hogy kell-e em le get ni Tri a nont vagy sem. Vagy -
is: van-e gyakorlati, a megmaradásunkat szolgáló értelme az
emlékezésnek?

Nos, én meg gyõ zõ dés sel ál lí tom, hogy igen.
Ugyan is jól fel is mer he tõ az a tény, hogy min den ba junk, ke ser -

vünk, amely azó ta is fel hal mo zó dott, amely je len leg is pusz tít,
amely a jö võ ben is fe nye get, oda vagy oda is vissza ve zet he tõ, s
ter mé sze te sen azok hoz az okok hoz is, ame lyek Tri a non tra gé di á -
já ba tor koll tak. Tel jes kép te len ség nek tar tom azt, hogy egy ilyen
drá gán meg fi ze tett ta pasz ta lat, mely nek pár ja alig van a tör té ne -
lem ben, fe le dés be men jen, s ne szol gál ja új hi bák meg elõ zé sé nek
le he tõ sé gét. Ilyet egész sé ges gon dol ko dás nem ta ná csol hat, leg -
fel jebb át gon do lat lan ság, gyá va ság vagy el len ség es ség. Az át -
gon do lat lan ság le het akár a sok za va ros esz me és igye ke zet fél re -
ve ze tõ ere jét tük rö zõ té ves íté let al ko tás is. A gyá va ság is elõ for -
dul hat, mert bi zony tud juk, hogy ké nyel mes ál lás pont a hall ga tás,
az annyit hal la tott ha mis ta nács el fo ga dá sa, mint pél dá ul az, hogy
a szom szé dok ér zé keny égét ne sértsd. De a sa ját tu da tunk gyen -
gü lé sét óhaj tó kül sõ el len sé ges igény is él, a bel sõ rõl nem is be -
szél ve. Erre ma gam is tu dok fájó pél dá val em lé kez ni, hi szen ami -
kor igen je les kör ben tar tot tam egy elõ a dást e té má ról, a nyom dai
meg je len te tést ah hoz köt öt ték vol na, hogy „de po li ti zál jam” azt.
Min den ép eszû em ber tud ja, hogy ez le he tet len. S még is az ijedt
nagy ér de mû kö zön ség 95 szá za lé ka le haj tott fej jel sur rant ki mel -
let tem az elõ a dó te rem bõl. Érez tem, hogy fél nek va la mi tõl, va la -
ki tõl(?), sa ját bel sõ szel le mi kí sér te te ik tõl, at tól, amit be lé jük ne -
vel tek, s ami att vagy an nak hi á nyá ban, amit nem ne vel tek be lé -

Átalvetõ
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Tri a non ta nul ság. Tri a non 
egya ránt le het a pusz tu lás
koc ká za ta, vagy a meg ma -
ra dás ta pasz ta la ta. Ter mé -
sze tes élet ösz tö nünk, me -
lyet a leg kü lön bö zõbb el -
len ér de kelt erõk tûz -
zel-vas sal pusz tí ta ná nak,
azt kí ván ná, hogy e ket tõ
kö zül az utób bi ra fi gyel -
jünk



jük. Mind ez nem rég tör tént. 2008 õszét ír tuk ak kor. Mi lyen ér de -
ke sen változnak az idõk: pár hónappal ezelõtt bocsánatot kértek a
hangadók, s próbálták a felelõsséget másra hárítani. Mellesleg e
jobb sorsra érdemes szellemi körben kaptam nagyhírû kollégától
Fideszes-bérenc besorolást 2004. december 5. puszta felemlítése
miatt.

De tér jünk vissza szo ro sab ban vett té mánk hoz.
Tri a non elõz mé nye it tör té nel mi kro no ló gi á ba sze de ge tik, s

egy re gyûl az anyag, mely ben ott ta lál ha tó a bölcs, ön kri ti kus, de
nem ön pusz tí tó, ön os to ro zó, ha nem elem zõ szem lé let. Va ló ban
vol tak bot lá sa ink, vol tak hi bá ink, de ezek nem le het tek egye dü li
ma gya rá za tai an nak, ami tör tént, ha csak vissza nem me gyünk a
naiv kér dé sig, hogy Ár pád apánk mi ért ép pen ide ve zé rel te né pét.
Per sze itt is van nak hisz té ri kus, de in kább a rom bo lás szán dé ká -
val ki ta lált el mé le tek, me lyek a tu do má nyos ság tól ép pen úgy tá -
vol áll nak, mint a jö võ be te kin tõ, ta nul sá got ke re sõ bölcs szem lé -
lõ dés tõl. És hány meg hány spe ku lá ció, el odá ig, hogy Tri a non
va ló sá gos ál dás volt, mert meg vé dett at tól, hogy a szom szé dos
né pek még több köz pon ti te rü le tet szül je nek be, egé szen Bu da -
pes tig. Ér de mes ezen is el gon dol kod ni, hi szen ve szé lyes rész -
igaz ság van ben ne, és akár uniós gond is lehet belõle. Azt hiszem,
valamennyien látjuk keleti határaink mentén a román nyelvû
feliratokat: casa de vanzare (eladó ház).

De Tri a nont a bel sõ tör té né sek, be le ért ve a hi bá kat is, egy ma -
guk ban nem ma gya ráz zák. A kül sõ okok elem zé se pe dig még
nem ért el a va ló di gyö ke rek hez, csak kö ze lí ti azo kat. Még ma is
köz hi e de lem, hogy hát per sze a sze mét fran ci ák, meg Cle men ce -
au, aki ma gyar me nyét utál ta. Arra is em lék szünk, hogy Má ria ki -
rály né lu xus-pros ti tu ál ta kat vitt Pá rizs ba. Azt is ol vas tuk ugyan -
ak kor, hogy a meg bol do gult Ion Lanc ran jan ez zel min ket vá dolt,
s sze rin te ezen is mú lott a ro má nok ál tal a Ti szá ig re mélt ha tár hát -
rább vo ná sa. Az tán meg, hogy ha józ ha tó nak mond ták a ha tár
men ti pa ta ko kat, kör vas utak ra volt szük sé gük, mond ván, hogy
ezek se gít sé gé vel vi het nek csa pa to kat a vö rös Orosz or szág el len,
stb. Jaj, de jó lett vol na, ha csak ennyi rõl van szó, s nem sok kal
össze tet tebb és tá vo lab bi meg táv la tibb ér de kek so ka sá gá ról, a
már ak kor éle de zõ glo ba li zá ció tõr ve té se i rõl és há ló i ról, me lyek -
nek ered mé nyei nem rég ér tek be nem csak ná lunk, de eu ró pai, sõt
azt meg ha la dó vi szony lat ban is. Mert bár a rész le tek még ku ta tás -
ra szo rul nak, de egy re job ban lát ha tó, hogy a ha gyo má nyos tár sa -
dal mak össze rop pan tá sa volt a cél. A ha gyo má nyos tár sa dal mak,
a ha gyo má nyo kat õrzõ tár sa dal mak pe dig a nagy pa rasz ti tár sa -
dal mak vol tak, a pol gá ro so dás ban ela kad tab bak, el sõ sor ban
Orosz or szág, s utá na a Mo nar chia, meg né hány szom széd ja.
Orosz or szág nak ju tott a Troc kij és Le nin ál tal oda be ol tott Nagy
Ok tó be ri Szo ci a lis ta For ra da lom nak ne ve zett min dent pusz tí tó
ví rus, a Mo nar chi á nak Tri a non, s utóbb Jal ta aján dé kai. A várt
ered mény meg szü le tett. Ma már ezek a tár sa dal mak el tûn tek. A
ha gyo mány õr zõ pa raszt ság nak még a far mer ré vál to zott ma ra dé -
kát is irt ják ahogy tud ják, még az ag rár pro le tár is csak át me ne ti ál -
la pot volt. Nem kell, csak a le bu tí tott és nem ze ti tu da tát vesz tett
egyé nek bõl álló tö meg. Nem kell a csa lád, a kis kö zös ség, az ál -
lam, a nem zet, s per sze a hit sem. Mert ezek aka dá lyai a bóv lit ol -
csón ter me lõ és azt egy ben fo gyasz tó tö meg nek, ame lyik dol go -
zik, majd ide jé ben meg hal. Nem kí ván sok pénzt egész sé gé re és
soha fel nem éb red tes ti és szel le mi ká bu la tá ból, sõt igény li azt.
Ezen az em be ri táp ta la jon vagy hu mu szon, ahogy én mon da nám
„hu mus sa pi en sen” te nyé szik a glo ba li zá ci ós elit, a ke ve sek, a ki -
vá lasz tot tak. Õk nem gon dol kod nak el sem min. A nye re ség vágy
min dent át hat. Sa ját utó da i nak jö võ je sem tét. Ép pen most él jük át 
a bi zo nyí tó idõszakot. Az államot leépíteni akaró neoliberalizmus 
világcsõdjét az államok segítségével oldotta meg, a tömegek
kárára és bizony önként, józan érvekre hallgatva ma sem hajlandó 
módosítani elképzelésein. Néhány optimistább szakember hangja 

néha hoz némi optimista felhangot is, õk látnak szándékot valami
finom irányításbeli áttervezésre, de ez még kevés az üdvösséghez.

Szá muk ra most is úgy néz ki, hogy a cél ér de ké ben min den
meg en ged he tõ, mi köz ben új tár sa dal mi rend szer ré vált ta lál má -
nyuk, a glo ba li zá ció va kon ro han sa ját vesz té be, ami nem is vol na 
rossz, csak hogy az em be ri ség, tör té ne té ben elõ ször, olyan esz kö -
zök kel él, me lyek az egész föld pusz tu lá sát okoz hat ják. Vagy is a
glo ba li zá ció ön ma gát fal ja fel, de for dí tott szán dé kú vagy in kább
el bo rult el mé jû Du go nics Ti tusz mód já ra min ket is ma gá val ránt -
hat. Nincs idõ és le he tõ ség most pénz ügyi rend sze rek össze om lá -
sát kö ve tõ ka taszt ró fák ról, észak-dél, eset leg víz-vi lág há bo rú ról
vagy a mul ti kul tu ra liz mus erõl te té se mi att ki tö rõ kul tú rák köz ti
há bo rúk ról, kör nye zet szennye zés rõl vagy az en nél is ve sze del -
me sebb er köl csi ha nyat lás ról be szél ni, és az tán el me rül ni a leg -
ször nyûbb té má ban, a neo li be ra liz mus ala po sabb elem zé sé ben.
De ab ban a tör té nel mi pil la nat ban, mely ben most élünk, nem sza -
bad el fe lej te ni né hány po li ti ku si szót ar ról, hogy leg alább ná lunk
– új ál dott hun ga ri kum ként – si ke rült va ló ban de mok ra ti kus esz -
kö zök kel for ra dal mat csi nál ni és e ha nyat lást fel is mer ve meg kí -
sé rel ni a szin te lehetetlent, türelmes munkával és egységgel
haladni a nagy áramlat ellenében – annak gyengébb sodrású
oldalvizein – vagy mondhatnám úgy is, hogy ellenszélben
krajcolni, jó vitorlások módjára.

Tri a non en nek a vi lág pusz tí tó fo lya mat nak volt egyik kez de ti
ál lo má sa, hi bá in kat ki hasz nál va, a fe le lõs sé get ra va szul re ánk há -
rít va, az em be ri ség és sa ját ma gunk hi szé keny sé gét is be kal ku lál -
va. A bo nyo lí tók hi e rar chi á já nak csak leg al só báb jai vol tak a Cle -
men ce a uk, Llo yd Ge or ge ok és Wil so nok. Még az õket fel te he tõ -
en moz ga tó Ma sa ryk is kap ta va la hon nan a pa ran csot. Hogy élt a
lehetõséggel saját országa vélt érdekében is, azon ne cso dál koz -
zunk.

A játsz ma vég sõ kár val lott jai az ak ko ri vesz te sek és nyer te sek
együtt, a vég ered mény dol gá ban ta lán egya ránt is. Mert eb ben
nem csak a vesz tes ál lan dó an szi vár gó vére, köz pon ti ideg rend -
sze ré nek meg bom lott mû kö dé se, le vá gott vég tag ja i nak fan tom -
fáj dal ma van ben ne, de a nyer te sek túl nye ré si, or gaz da- és a vá -
rat lan kincs fél té sé vel járó ne u ro ti kus re ak ci ói és szo ron gá sai is.
És per sze ott hor gad vesz tes és nyer tes fe lett egya ránt a neo li be rá -
lis el vek ve zet te globalizáció összeomlásával járó közös nagy
kockázat említett veszedelme is.

Ter mé sze te sen ezer nyi rész let rõl le het vi táz ni, el mél ked ni és
fel ten ni a „mi lett vol na ha” fe les le ges kér dé se it. A máig ün ne pelt
Ká ro lyi Mi hály, a Ta nács köz tár sa ság és a nép biz to sok nél kül
más ként zaj lott vol na sok min den, a had se reg le sze re lé se és a mé -
gis csak ki ala kult el len ál lás meg tö ré se nél kül más lett vol na a tér -
kép, és so rol hat nánk. De mind ez a lé nye get nem érin ti. Év szá za -
dok ra szó ló rák fe nét bo csá tot tak a tér ség re, s ez zel Eu ró pá ra is,
mely ha son ló mó don glo ba li zá ci ós ér de ke ket szol gá ló fa lánk sá -
gá val most a kis göm böc me se be li sze re pét játssza el és szen ve di
meg. A bal kán bor zal mai, a Ro má ni át ed dig még elkerülõ,
minden más haszonélvezõt máris széthullásra ítélõ etnikai
feszültségek sokatmondó bizonyítékok erre.

De mi a hely zet ma a Tri a non kö vet kez mé nye it nyö gõ és a glo -
ba li zá ci ót ki szol gá ló erõk ha tal ma alatt nyö gõ ma gyar ság gal?
Mire szá mít ha tunk? Mit te he tünk? Hi szen nincs ki zár va, hogy a
köz vet le nül Tri a nont kö ve tõ idõk nél is sú lyo sabb hely zet be hoz -
tak min ket, és ta lán nem vé let le nül ép pen ak kor, ami kor már a
nem zet immunrendszerét a nullával tették egyenlõvé.

Tri a non után volt Beth len-i kon szo li dá ció, és bár ke ser ve sen,
de az or szág olyan fej lõ dést mu ta tott fel, mely meg ha lad ta a kin -
cse it elor zó szom széd okét. Ma az ezt biz to sí tó erõ és tu dat nem lé -
te zik. A szor gos neo li be ra liz mus el vé gez te azt a mun kát, mely a
ma gyar sá got mint em ber anya got hu musszá kom posz tál ta. Van -
nak még lel ki és szel le mi szi ge te ink, de a tö meg már nem ha son -
lít ha tó ah hoz a ré gi hez. Ezt bi zo nyí tot ta de cem ber 5. egész tör té -
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ne te. Vagy is az új ra épít ke zést va la hol sok kal
mé lyeb ben kell el kez de ni. Amennyi ben ez
nem si ke rül, akkor olyan változásokra
készülhetünk fel, melyek a megmaradást
kérdõjelezik meg. 

Azok az erõk és ha tal mak, ame lyek nem -
csak glo bál-ho mo ge ni zá ci ónk ban, de el tû né -
sünk ben is ér de kel tek, most a glo ba li zá ció és
Tri a non meg Jal ta ered mé nye it ki hasz nál va és 
„to vább fej leszt ve” ké szü lõd nek. Két év vel
eze lõtt ír tam le, hogy: „Ne künk csak ak kor le -
het ne esé lyünk, ha min de nek elõtt ki ter me -
lünk egy olyan po li ti kai erõt, amely anél kül,
hogy szem be men ne a glo ba li zá ci ós fal lal, ké -
pes min ket az em lí tett ol dal vi ze ken a re mélt
jö võ be el- és át ve zet ni, és ha ké pe sek le szünk
ezt az erõt ha ta lom ra is jut tat ni. A nagy mun -
ka csak ezt kö ve tõ en kép zel he tõ el. A nem ze -
tet kell res ta u rál ni. S eb ben a mun ká ban nem
az anya gi, a gaz da sá gi le ma ra dás a
legveszélyesebb, hanem az erkölcsi, a tudati
torzulás, melynek alanyai és elszenvedõi
vagyunk.”

Ezért most, eb ben a ke gyel mi pil la nat ban
még is úgy ér zem, hogy az egy re job ban el fe -
lej tett Úr is ten a most be kö vet ke zett vál to zá -
sok kal is fel kí nál még egy utol só le he tõ sé get
arra, hogy be bi zo nyít suk, nem halt ki be lõ -
lünk az a hi he tet len rö vid re ak ció idõ vel fel -
lob ban ni ké pes hit, egy ség igény, tü rel mes ál -
do zat vál la lás és épít ke zõi vir tus. Hi szen Muhi 
után, 150 tö rök év és Habs burg el len szél el le -
né re, Tri a nont kö ve tõ en, má so dik vi lág há bo -
rús ha lá los se bek bõl lá ba doz va vagy a Rá ko si 
kor szak kö ze pet te is ké pe sek vol tunk ezen tu -
laj don sá gok egyi ké re-má si ká ra. Csak ép pen a 
neo li be rá lis mé tely aka dá lyo zott meg ben ne,
ép pen ak kor, ami kor azt hit tük, leg na gyobb
az esély. Most va la mennyi rej tett-sej tett jó tu -
laj don sá gun kat kellene felmutatnunk. Együtt
és EGYÜTT és egyszerre. És pillanatnyilag
mindközt a legkérdõjelesebb talán a türelem.

A kom posz tá ló dott nem zet nek a szó szo ros ér -
tel mé ben sa ját hu mu szá ból kell új já szü let nie. Azt kell el ér nie,
hogy ezen a cso dá la tos táp ta la jon ne má sok te nyéssze nek, ha nem
egy új ma gyar ság és egy, azt ve zet ni ké pes új ma gyar lel ki-szel le -
mi elit. Egy olyan, amely nek egyet len is mer te tõ je le a tu dás és a
becsület mellett a nemzet szolgálata.

A tör té ne lem ben sem mi sem le he tet len. Si ke rül het.
Tri a non szó szo ros ér tel mé ben vett re ví zi ó ja már nem el kép -

zel he tõ, de a Kár pát-me den ce ma gyar sá gá nak szám be li és mi nõ -
sé gi gya ra po dá sa an nál in kább, s ak kor vissza tér haj da ni, so kat
em le ge tett von ze re je, spon tán asszi mi lá ci ós vagy re asszi mi lá ci ós
ké pes sé ge is. Vi gyá zat, nem ve sze del mes el mé le te ket aka rok hir -
det ni, csak vissza te kin tek a tör té ne lem be. Szám be li fo gyat ko zá -
sa ink ki egyen lí té sét sok ban se gí tet te az a be ol va dá si haj lam, me -
lyet ez a vonz erõ éb resz tett a ve lünk élõ nem ze ti sé gek ben. Ezt
erõ sza kol ni soha töb bé nem sza bad, nem is tet tük, csu pán hal vány 
kí sér le te ink vol tak a XIX-XX. szá zad for du ló ján, s arra is rá fi zet -
tünk. Ahol vi szont ma gá tól je lent ke zik, ott meg aka dá lyoz ni sem
kell. Egy re in kább el fo gad ják vi lág szer te azt, hogy az egyén nem -
ze ti sé gét maga vál lal ja, és ez an nak a kul tú rá nak és nyelv nek a
fel vál la lá sát je len ti, ame lyik szá má ra a le gel fo gad ha tóbb. Arra
még van esély, hogy a ma gyar a Kár pát-me den ce meg ha tá ro zó
nem ze te le gyen. Erre a múlt ja s az an nak so rán fel hal mo zott mér -

he tet le nül sok ér té ke nem csu pán fel jo go sít ja,
de kö te le zi is, ami ben már ben ne is fog lal ta tik,
hogy soha sem má sok el le né ben. Le het ve lük,
lehet értük, de soha sem ellenük. De úgy is
folytathatnám, hogy csak együtt, egymásra
figyelve, netán egymásra vigyázva. Mert
komoly figyelmeztetések szerint is nagy
demográfiai bajban vagyunk mindahányan.

Ami kor Tri a non ról el mél ke dünk, el en ged -
he tet len Mak kai in tel mé nek fel idé zé se a ma -
gunk re ví zi ó já ról, az ön kri ti kus nem ze ti ön is -
me ret, a hi bá ink ta nul sá ga i ból eredõ sok
tapasztalat felhasználása. 

Ha te hát gyász na pot tar tunk, még sem el -
kép zel he tet len, hogy akár az egyén vagy a csa -
lád, a kis kö zös ség és a nem zet is épül jön be lõ -
le, sa ját hu mu szán te nyész ve mun kál kod jon
fel vi rág zá sán, fáj dal ma i nak fel dol go zá sá val
ké szül jön a jö võ re, vagy is (és még is) egész sé -
ges gyászreakciójával a megmaradást
szolgálva.

Nem si rán koz nunk kell te hát, ha nem ta nul -
nunk, erõt me rí te nünk, pél dá kat ke res nünk és
mu ní ci ót el jö ven dõ kis csa ták hoz, napi vi ták -
hoz, nagy küz del mek hez, hosszas mun kál ko -
dá sok hoz, a jövõ tü rel mes és áldozatos
felépítéséhez.

Súly alatt a pál ma! És utá na azon nal a ma -
gyar mi nõ ség Né meth Lász ló-i im pe ra tí vu sza. 
Az õsi hi bák s az új kí sér té sek fel is me ré se, a
fe let tük meg vív ni szük sé ges gyõz tes harc ma -
gunk kal és per sze szer ve zett és szer ve zet len
ellenfeleinkkel még elõttünk áll. 

Min den fel adat vég re haj tá sá nak fõ és
együt tes cél ja ként kell le beg nie elõt tünk a de -
mog rá fi ai ve sze de lem le küz dé sé nek. A több -
ször em le ge tett tü rel mes ál do zat vál la lás a
jövõ ge ne rá ci ók biz to sí tá sát szol gál ja, s eb ben 
ter mé sze te sen ben ne van sa ját egyé ni ér de -
künk is, a gond ta lan s elé ge det ten vissza pil -
lan ta ni ké pes öreg ség. Tri a non egyet len iga zi

el len sze re, a leg bé ké sebb és leg biz to sabb re ví -
zió a ma gyar ság szám be li fo gyá sá nak gyö ke res

meg for dí tá sa vol na, Kár pát-me den cei je len lé té nek szám be li fö -
lényt is mu ta tó hang sú lyo sí tá sa. Ez el len sen ki nek sem le het ne
sza va, de ezt re mél ni na gyon ne héz ak kor, ami kor ép pen a glo ba -
li zá ció tesz meg min dent ez el len, s ami kor a tö meg tu da ti lag oly
mély re süllyedt, a po li ti kai szán dék pe dig oly so ká ig ép pen el len -
ke zõ irány ba hatott, amikor a nemzet érdekeit tagadó erõk a
humán reprodukcióban ellenérdekelt, annak ösztönét kioltó
társadalmat próbáltak reánk erõszakolni. 

Igen, ez volt mi ná lunk, de se hol nincs meg ír va, hogy en nek így 
is kell ma rad nia.

Ezért kell most erõ, tü rel mes re mény ség, küz dõ ké pes ség,
mun ka kedv, s a leg fel sõ se gít ség be ve tett tö ret len hit. Mert ne -
künk is van fel ada tunk ezen a tá jon – ma gun kért és má so kért
egya ránt – , és en nek min den te het sé günk kel meg kell felelnünk. 

Egy ben pe dig ezek azok a Tri a non le gyõz he tet len nek hitt
csap dá ját fel nyit ni ké pes cé lok és el vá rá sok is, me lyek men tén
csal ha tat la nul fog juk tud ni le mér ni vá lasz tott vezetõink
teljesítményét.

Le ány fa lu, 2008-2010. áp ri lis 26.

Szász Ist ván Tas

Átalvetõ
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SZIT.

SÍRÓ
KE RESZT

Két or szág közt ál lok
út szé li ke reszt, 
el hul lott ró lam 
bá dog eresz, 
le cso rog ar co mon 
esõ csepp könny, 
nin csen gyolcs le pe dõ 
a köl dö kö mön.
Vac kor fák ál lot tak
va la ha itt, 
ván dor tér de pelt 
ha útja erre vitt, 
ka lap ja le vé ve 
az ócs ka avitt, 
lel ké ben élõ volt
még az a hit, 
mely össze fog ta
a hét ha tárt, 
meg ál lí tott itt
gya lo gost, ba tárt.
Az tán el fo gyott 
mint ku lacs ból bor, 
már nem ál lott meg itt
sen ki kó bor, 
s húz tak a fák közé
szö ges drót ha tárt, 
ti la lom fa várt itt
gya lo gost s ba tárt.  

 Ab bá zia, 2010. áp ri lis 14.
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A ma gyar nem zet a szer ves fej lõ dés út ján
Az el múlt húsz év ben bi zo nyá ra vol tak már par la -
men ti ha tá ro za tok, tör vé nyek, ame lyek ki ha tot tak a
ma gyar nem zet tör té ne té re, de egy biz tos: az Or szág -
gyû lés dön té se, amely le he tõ vé tet te a ma gyar ál lam -
pol gár ság könnyí tett fel vé te lét a ha tá ron túli ma gya -
rok szá má ra, leg alább négy irány ban lesz ki ha tás sal
a nem zet egé szé nek szer ves fej lõ dé sé re.

A tri a no ni tra u ma meg ha la dá sa
A tri a no ni tra u ma mind ed dig gyó gyít ha tat lan nak lát szott. Nem
kí nál ko zott de mok ra ti kus út, amely el ve zet he tett vol na a fel ol dá -
sá hoz, s ezért li dérc nyo más ként ülte meg a ma gyar lel ke ket. Kis
ezer ér zel mi szál lal kö tõd tünk hoz zá, s nem tud tunk tõle sza ba -
dul ni, ak kor sem, ha mé lyen hall gat tunk róla. 

Tud juk, a „min dent vissza” nem re á lis vá ra ko zás, s az egy re in -
kább az ön mar can go ló sem mit te vés felé vi szi a nem ze tet. A han -
gos ko dó „mit ne kem, én nem tö rõ döm vele” vi szo nyu lás – ha
olyan em ber rõl van szó, aki ma gyar nak vall ja ma gát – hi tel te len
meg nyil vá nu lás. Mint ahogy hiteltelenné válik az is, aki mondja. 

Nos, ez a hely zet meg vál to zott. Az Or szág gyû lés a „ket tõs ál -
lam pol gár ság ra” vo nat ko zó dön té sé vel köz jo gi lag is meg nyi tot ta
az utat a Kár pát-me den cé ben élõ ma gyar kö zös sé gek ha tár mó do -
sí tás nél kü li politikai integrációja elõtt.

Öröm ez, s nagy meg nyug vás mind azok szá má ra, akik hit tek
ab ban, hogy Ma gyar or szág csak a ki sebb sé gi kö zös sé ge i vel
együtt fog lal hat ja el he lyét a nem ze tek Európájában.

Má sod szor, a ha tá ro kon át nyú ló köz jo gi ka pocs, a le he tõ ség,
hogy ma gyar ál lam pol gár le he tek anél kül, hogy át kel le ne köl töz -
nöm Ma gyar or szág ra, nem csak ne kem öröm és biz ta tás. Jel zés ez
arra is, hogy a ha tá ron túli ma gyar kö zös sé gek fe le lõs ség gel, de
sza ba dab ban ha tá roz hat ják meg azo kat a tár sa dal mi-köz jo gi és
po li ti kai for má kat, ame lyek ki épí té sé vel, kü lön le ges, Tri a non ban
meg ha tá ro zott en ti tás ként le hetnek ré szei a ma gyar nem zet nek, s
amennyi ben erre van fo ga dó kész ség, au ten ti kus, ön tu da tos ki -
sebb ség ként csat la koz hatnak az Európához igazodó többségi
társadalom gazdasági kulturális és egyéb erõfeszítéseihez. 

A ket tõs, nem ze ti és a má sik ol da lon a tár sa dal mi kö tõ dés hez
van szük ség a tény le ges po li ti kai au to nó mi á ra. Le gyen az jól de fi -
ni ált te rü le ti, vagy már pon to san meg ha tá ro zott, te rü le ti el ha tá rol -
ódást nem követelõ magyar (perszonális) autonómia.

Meg tört a kis an tan ti szel le mi ség va rá zsa
Har mad szor, s ez már a jövõ, re mél jük a kö zel jö võ, az Or szág -
gyû lés bá tor és egy ben fe le lõs ség tel jes dön té se át tör te a po li ti kai
hang fa lat. Meg dön töt te azt az ed dig sért he tet len nek tar tott Tri a -
non nal össze füg gõ dog mát, hogy óva to san, ne hogy fel kelt sük a
kis an tant orosz lánt, mert an nak jó vége nem le het.

Az Or szág gyû lés ma gyar ál lam pol gár ság könnyí tett fel vé te lé -
rõl szó ló dön té se, fi gye lem mel a szlo vá ki ai re a gá lá sok ra, egy ben
azt is bi zo nyít ja, hogy a ma gyar dip lo má ci á ban kor szak vált ás ra
ke rült sor. A vál to zás lé nye ge, hogy a Tri a no ni dik tá tum té nye it
fi gye lem be véve, a nem zet egy sé ge olyan jog, ame lyet a kis an tan -
ti szel le mi ség nem ve szé lyez tet het. Az új dip lo má ci ai esz köz tár
nem a sö tét 20-ik szá za di fé lel mek re, a tri a no ni tra u má ra épít, ha -
nem azok ra a le he tõ sé gek re, ame lyek le he tõ vé te szik a nem zet
meg cson kí tá sá val járó tra u ma meg ha la dá sát. El jött az idõ, ami kor 
ki mond hat juk: a tri a no ni dik tá tum igaz ság ta lan sá gát a nem zet po -
li ti kai in teg rá ci ó ját a szom szé dos or szá gok nak egyszerûen
tudomásul kell venni. Ez a „kényelmetlenség” az ára a Trianoni
diktátum nyomán alaptalanul megszerzett területeknek. 

Kö vet kez het az au to nó mia igény nem zet kö zi meg je le ní té se
Ne gyed szer, a Kár pát-me den cé ben élõ ma gyar kö zös sé gek ha -

tár mó do sí tás nél kü li in teg rá ci ó ja nem öncélú rongyrázás. 
Ma gyar or szág az EU-ban, csak úgy, mint a több töb bi tag, vál -

lal ta fenn tart ha tó fej lõ dé se fel té te le i nek a meg te rem té sét. Ilyen
ér te lem ben a ma gyar ál lam pol gá rok au to nó mia ke re té ben te vé -
keny ke dõ kö zös sé gei a szom szé dos ál la mok ban elv ben és re mél -
jük a gya kor lat ban is olyan több let for rá sai le het nek a Ma gyar or -
szág gyors gaz da sá gi fej lõ dé sé nek és a nemzet egésze fel emel ke -
dé sé nek, amivel mások nem rendelkeznek.

Le gyen ez jó vá té tel a Tri a non ban el csa tolt te rü le te kért. Amit
Eu ró pá nak is il le ne ak cep tál ni. De, leg alább el tûr ni. Ez az oka an -
nak, hogy mi itt a Dél vi dé ken nem lá tunk ve szélyt ab ban, hogy
Knut Vol le ba ek, az EBESZ ki sebb sé gi fõ biz to sa az el kö vet ke zõ
hó na pok ban is fi gye lem mel kíséri a budapesti döntés sorsát. 

Szól junk né hány szót az út ról, ami ide ve ze tett, hogy sze münk
elõtt kez dõ dik meg a nem zet fel emel ke dé se. A ha tá ro kon át íve lõ
nem zet egye sí tés esz mé je az elsõ Or bán-kor mány ide jén ér ke zett
el a meg va ló su lás sza ka szá ba. A kül sõ kö rül mé nyek nek tud ha tó
be, hogy a nem ze ti in teg rá ció fo lya ma ta 1998-2002 kö zött meg -
kez dõ dött, de a kor mány vál tás után lé nye gé ben meg akadt. Az el -
múlt nyolc éves idõ szak ban, an nak el le né re, hogy köz ben Ma -
gyar or szág EU-tag lett, a nem zet épí tés te rü le tén nem volt elõ re -
ha la dás. Az egy mást kö ve tõ MSZP-SZDSZ kor má nyok a „ta nul -
junk meg kicsinek lenni” elve mentén a nemzet integrációjának
ügyét nem tudták tovább vinni.

Or bán Vik tor tus ná di be szé de, s az azt kö ve tõ po li ti kai lé pé sek
ve zet tek el ad dig, hogy a Fi desz-KDNP párt szö vet ség a több mint 
két har ma dos gyõ ze lem után, úgy, ahogy azt meg ígér te, el in dult a
nem ze ti in teg rá ció megvalósítása útján. 

Kö szö net és el is me rés jár érte.
A Vaj da sá gi Ma gyar De mok ra ta Párt (VMDP) sze rint a dol -

gok nak ez a me ne te öröm te li, de nem meg le põ. Min dig han goz -
tat tuk: nem lé te zik, hogy Bu da pes ten ne lát nánk azt, amit mi a
Dél vi dé ken is lá tunk. Ne ve ze te sen, hogy az egye nes de rék kal
foly ta tott po li ti zá lás nak nincs al ter na tí vá ja. S hogy ez zel össze -
füg gés ben ered mény re csak ak kor szá mít ha tunk, ha de mok ra ti -
kus esz kö zök kel tö rek szünk a re á lis, konk rét el kép ze lé sek meg -
va ló sí tás ra. Mi még a tör té nel mi VMDK-ban, 1994. jú ni us vé gén, 
a Horn-kor mány prog ram já nak vé le mé nye zé se kor ki mond tuk:
Ma gyar or szág csak ki sebb sé ge i vel együtt fog lal hat ja el he lyét az
eu ró pai nem ze tek csa lád já ban. S azt is, hogy a nem zet fel emel ke -
dé sé nek útja a Kár pát-me den cé ben élõ ma gyar kö zös sé gek ha tár -
mó do sí tás nél kü li po li ti kai in teg rá ci ó ja. Ezt a té zist ké sõbb konk -
re ti zál tuk, s ki mond tuk, hogy a po li ti kai in teg rá ció esz kö zei a ket -
tõs ál lam pol gár ság és a tény le ges ma gyar (per szo ná lis) au to nó -
mia. A VMDP meg ala ku lá sa kor 1997-ben mindkét törekvést
programcélként fogalmaztuk meg. Azzal az igényünkkel együtt,
hogy Budapest az autonómiaköveteléseket megjelenítse a
nemzetközi politikai színtéren is.

Nem sok kal ezu tán hoz zá tet tük: a ket tõs ál lam pol gár ság és a
ma gyar po li ti kai au to nó mia ér de ke a ha tá ron túli ma gya rok nak,
de az anya or szág nak is, mert ezek meg va ló su lá sa újabb fel hasz -
nál ha tó for rá so kat sza ba dít fel, ame lyek hoz zá já rul nak az or szág
fenn tart ha tó fej lõ dé se fel té te le i nek meg te rem té sé hez. Ami az
EU-ban a tagok vállalt kötelezettsége.

Ami a VMDP-t il le ti, az út most már egye nes. Vé gig kell raj ta
men ni. Az elsõ át tö rés szer dán tör tént meg az zal, hogy az Or szág -
gyû lés a ha tá ron túli ma gya rok szá má ra le he tõ vé tet te a ma gyar
ál lam pol gár ság könnyített felvételét. 

Ez zel a ma gyar nem zet el in dult a szer ves fej lõ dés útján.
Ágos ton And rás
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Idõ ben szó lunk
„Má tól Ma gyar or szá gon a nem ze ti együtt mû kö dés lesz min -

den nek a mér cé je. A nem ze ti együtt mû kö dés rend sze re, Ba rá ta im,
min den ki szá má ra le he tõ ség, és min den ki ré szé rõl el vá rás, aki
Ma gyar or szá gon él, dol go zik és vál lal ko zik. És ter mé sze te sen a
nem ze ti együtt mû kö dés tel jes jogú ré sze sei a ha tá ron túl élõ ma -
gya rok is. A nem ze ti együtt mû kö dés ma meg ala pí tott rend sze re új
sza bá lyok sze rint mû kö dik majd, olyan sza bá lyok sze rint, ame lye -
ket az em be rek már rég óta vár nak, sõt kö ve tel nek.”

Nagy je len tõ sé ge van Or bán Vik tor ezen mon da ta i nak, ame -
lyek ten ge lyé ben ez a szó áll: nem zet. A szó al ta lá nos al kal ma -
zott ság gal az or szág ban élõ pol gá rok meg je lö lé se. Ame ri ká ban a
na ti on or szág la ko sok összes sé gét je len ti. A brit bi ro da lom te rü le -
tén szü le tett sze mé lyek meg je lö lé se ere de ti leg: Bri tish sub ject.
Idõ vel a fo ga lom sok szor vál to zott an nak kö vet kez té ben, ahogy a
Brit gyar mat bi ro da lom or szá ga i nak kö tõ dé se ala kult – eset rõl
eset re más kép pen – a hoz zá kö tõ dõ te rü le ti egy sé gek gyar ma ti
stá tu szá tól a füg get len ál la mi sá gig. Ma az Egye sült Ki rály ság,
vagy ép pen Auszt rá lia pol gá ra már nem kap ja a Bri tish sub ject el -
ne ve zést, de ezek ben az or szá gok ban a Com mon we alth egyéb or -
szá ga i nak pol gá rai it te ni jog vi szo nyuk ban Bri tish sub ject mi nõ sí -
tés sel po zi tív meg kü lön böz te tést élveznek egyéb országokból
érkezettekkel szemben. Hozzánk tartoznak, de nem egészen,
vagy ha úgy tetszik nem annyira idegenek, mint mások. 

Egy Ko lozs vá ron 1994-ben meg tar tott, a ma gyar jövõ le het sé -
ges út ja i ról szó ló ta nács ko zá son kö rül jár ták a nem zet fo ga lom
kér dé sét. Egy fej te ge tést ebbõl kiemelünk:

„Az or szág szét da ra bo lá sa elõtt a szen tist vá ni nem zet ön tu da -
ta egy egy sé ges, az in for má ci ók ter je dé sé nek ak ko ri se bes sé gé tõl
be ha tá rolt kom mu ni ká ci ós kö zeg ben szer ve zõ dött, iden ti fi ká ci ós
alap ja a ne me si nem zet  ál lam al ko tó ké pes sé ge és elõ jo ga volt.
Ezen ál lam nem ze ti fel fo gás le gi ti má ci ós alap ját (1867 óta ki vál -
képp) az a lep le zett ígé ret ké pez te, amely úgy hang zott: a kü lön -
bö zõ ne me si és egyéb fe u dá lis elõ jo gok le bon tá sa,  a mo dern jog -
rend szer esz köz tá rá nak in téz mé nye sí té se ré vén min den szen tist -
vá ni bi ro da lom hoz hû ma gyar ál lam pol gár a ma gyar nem zet ré -
sze le het. Je len tõs nem ze ti sé gi ré te gek gyors ma gya ro so dá sa
(asszi mi lá ci ó ja) en nek az ál lam nem ze ti fel fo gás nak az adap tá lá -
sá hoz fû zõ dik, hi szen eb bõl a szem szög bõl néz ve az asszi mi lá ció
tár sa dal mi stá tu sze mel ke dés sel járt együtt. Tri a non után ez az út
jár ha tat lan ná vált, a ma gyar nem ze ti ön tu dat iden ti fi ká ci ós alap -
jai át ér té ke lés re szo rul tak.”

A ma gyar nem zet cso dá la tos asszi mi lá ci ós ké pes sé ge nem más 
mint nosz tal gia, re gény té ma. A szent ko ro nás ál lam szer ke zet tar -
tot ta meg, emel te fel év ez re des mé ret ben ta tár, tö rök, Habs burg
át kok ha lá lár ká ból. Ha a tör té ne lem adott vol na még öt ven évet a
XIX. szá zad har ma dik har ma dá nak gaz da sá gi, pol gá ro so dá si és
min den egyéb len dü le té hez, ma Kö zép-Eu ró pa nem a kul lo gás út -
ját jár ná, egy erõs Magyarország meghatározó tényezõ lehetne
Ausztriától függetlenül is. 

Tri a non új szer ke ze tet ho zott lét re, amely ben vég te le nül
elõny te len hely zet be ke rült a ma gyar nem zet. Az utód ál la mok
nép es sé gi lét szá ma a ma gyar ság asszi mi lá ci ós vesz te sé gé bõl gya -
ra po dik, anél kül hogy ké pe sek len né nek olyan von zó ál la po to kat
nyúj ta ni, mint azt a szen tist vá ni Ma gyar or szág tet te. He lyet te
nyers so vi niz mus sal, el nyo más sal, ese ten ként ül dö zés sel, min -
den kép pen hátrányos kezeléssel alkalmazzák az erõszakos
asszililációt.

Ma gyar or szág kül po li ti kai tö rek vé se a hú szas, har min cas
évek ben Tri a non et ni kai igaz ság ta lan sá ga i nak meg szün te té sé re
irá nyult. Ezt el ér te, a vissza tért te rü le tek kel egyen lõ sé gi ala pon

el fo gad ha tó an meg ol dó dott az et ni kai kér dés. Az újabb há bo rú
ezt újra fel bo rí tot ta, de fõ törekvésként véglegesen tönkretette
Közép-Európát. 

Azó ta az újra ül dö zöt té vált há rom mil li ós ma gyar ság lét szám -
zsu go ro dá sa mel lett tár sa dal mi sze re pét is el ve szí tet te azál tal,
hogy a vá ro sok ban meg volt több sé gi ará nya el tûnt. Olyan a mai
hely zet, mint ami kor ter mé sze ti csa pás után össze kell szed ni a
még élõ ket, és a ma ra dék ré szé re él he tõ kö rül mé nye ket kell lét re -
hoz ni. Je len tõs te rü le ti ren de zést már nép sza va zás sem hoz na.
Nagy ha tal mi igaz ság té tel re nem le het szá mí ta ni. A nagy ha tal -
mak nak csak olyan konf lik tus ra van szük sé gük, amit õk ger jesz -
te nek. Ami – le gyen bár mi lyen súlyos és jogos követelés – ha nem 
illik bele a terveikbe, azt ellenzik, letiltják. 

A ma gyar or szá gi bol se viz mus 45 éve csak gya ra pí tot ta a ha di -
zsák má nyul ve tett ma gyar mil li ók szen ve dé sét. A mö göt tünk lévõ 
fe le más húsz éves idõ szak nagy aka rá so kat, ne mes ne ki len dü lé se -
ket lá tott a ki sebb ség men tés te rén, ami ket a hi va ta los szer vek
csak im mel-ám mal tá mo gat tak. Annyi ra azért még is el ju tot tunk,
hogy fel vil lant az igény és ér dek lõ dés a hely zet, az azó ta ki ala kult 
hely zet meg vizs gá lá sá ra, ab ból a szem pont ból, hogy mit te he tünk 
a tri a no ni meg osz tott ság el le né ben, azon kívül, hogy az uniós
csatlakozásnak köszönhetõen leomlottak a vámhatárok.  

Gál Kin ga EU-kép vi se lõ, ki sebb sé gü gyi szak ér tõ a fen tebb
em lí tett ko lozs vá ri ér te kez le ten, te hát már 13 év vel eze lõtt, az
alábbiakat mondta:

„Bi za ko dás ra ad hat okot, hogy a poszt mo dern vi lág épp a mo -
dern tár sa dal mak nem zet ál la mi struk tú rá it veri szét, és hoz za
vissza a szub szi di a ri tás esz mé nyét, a kis kö zös sé gek egy sé gé re
épü lõ ál lam mo dellt. Ezen nem ze ti kö zös sé gek jól kö rül ír ha tó,
szer ves egé szet ké pez nek, így az ezen el vek re épü lõ vi lág nak épp -
olyan alap kö vei le het nek, mint bár mely más nem ze ti kö zös ség. A
nem zet ál lam-mo dell fel bom lá sá val az in teg rá ció va ló sá gos kö -
zel sé gé be ke rül nek a ré gió szá má ra is. Ez az in teg rá ció a kis kö -
zös sé gek au to nó mi á já ra épü lõ tag ál la mo kat fog ná az in teg rált
egész be.”

En nek a nyelv bi csak ló „szub szi di a ri tás” szó nak a je len té se az
az elv, amely sze rint min den dön tést és vég re haj tást a le he tõ leg -
ala cso nyabb szin ten kell meg hoz ni, ahol a leg na gyobb a hoz zá ér -
tés. Ilyen irá nyú fej lõ dés nyo mán a szom szé dos kor mány za tok
alatt élõ ma gyar kö zös sé gek éle tü ket az össz ma gyar ság szel le mi
és anyagi világába kapcsolva tudnák rendezni. 

Jó hír ként fo gad tuk 2005-ben Or bán Vik tor Tus nád für dõn el -
hang zott be szé dé ben en nek a gon do lat nak a kifejtését:

„A mai kor di vat, kor szel lem leg in kább úgy jel le mez he tõ, hogy
le bom ló ál lam ha tá rok, sza bad moz gás, szak kép zett ség, szor ga -
lom, a ja ko bi nus bü rok ra ta ál lam kor sza ká nak vég rán gá sai, és
ehe lyett egy te rü le ti, re gi o ná lis kö zös sé gek re épü lõ új vi lág, de -
cent ra li zá ció, tett re kész ség és vál lal ko zó kedv. Er rõl szól ma az
eu ró pai kon ti nens tör té ne te, je le ne, éle te, és er rõl szól maga az
Eu ró pai Unió is. Nyil ván va ló, hogy ez a ma gyar ság szá má ra is
me rõ ben új le he tõ sé ge ket kí nál, a 10 mil li ós Ma gyar or szá gé és a
4–5 mil lió, a vi lág ban szét szó ró dott, il let ve a ha tá rok mel lett
tömb ben élõ ma gyar ság egy ko ri is ten csa pás sze rû szét szó ra tá sá -
nak hát rá nyai va ló já ban mára elõnnyé vál toz tat ha tók. Föl té ve,
hogy ha ezt a szét szó ró dott és szét szab dalt Ma gyar or szá got az új
vi lág, a kor di vat já nak és kor szel le mé nek meg fe le lõ en ké pe sek
va gyunk egyet len, jól mû kö dõ gaz da sá gi öve zet té és há ló zat tá
szer vez ni. ... Az elsõ té zis te hát, hogy Ma gyar or szág jö võ je nem a
10 mil li ós Ma gyar or szág ban, ha nem a 15 mil li ós ma gyar nem zet -
ben van.”
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Meg le põ en me rész té mát tar tal maz ez a né -
hány mon dat. A vágy ál mo kat szõ, a két száz -
éves ja ko bi nus nem zet ál lam-szer ke zet – bár
nyu ga ton túl él te ér tel mét – a kis an tant vi lá gá -
ban még csak ki lenc ven éve rob bant na gyon
vá gyott lét re, és lak ta tele ét vá gyát ide gen, fej -
let tebb tö me gek kel, amit meg emész te ni máig
sem tu dott egé szen. A tót ság – gyõz tes ként,
ha di zsák mány te rü le tek kel meg aján dé koz ot -
tan ve gyes né pes sé gû vé vált – máig is ki ala ku -
lat lan ál la mi sá gú or szá gá ban most len dül új
csa tá ra ma gyar jai el len. A ro má nok sem mu -
tat nak fá radt sá got meg fe lel ni a ho mo gén nem -
zet ál lam-esz mé nek, csak a szer bek húz ták
vissza az aga ra kat, a tör té nel mi lec ké bõl ta nul -
va. Nem lesz könnyû õket eu ró pa i vá do mesz ti -
kál ni, an nak el le né re sem, hogy ez az esz me
vég ül is tart ha tat lan. Eb ben az ál la pot ban az or -
bá ni el gon do lás prog ram nak nagy sze rû:
„hogy ha ezt a szét szó ró dott és szét szab dalt
Ma gyar or szá got az új vi lág, a kor di vat já nak
és kor szel le mé nek meg fe le lõ en ké pe sek va -
gyunk egyet len, jól mû kö dõ gaz da sá gi öve zet té 
és há ló zat tá szer vez ni”... Na gyon kí ván juk,
hogy sikerüljön.

Két szó ere jé ig mi is (a vi lág ban szét szó ró -
dot tak) em lí tést kap tunk a 4–5 mil lió ré sze -
ként, a tus ná di be széd ben. Néha szó ba ke rü -
lünk. Pél dá ul 2008 au gusz tu sá ban, ame ri kai
út jai so rán szólt Or bán Vik tor a nyu gat ra ke -
rült ma gyar ság ról. Hí rét kap tuk, hogy a Fi -
desz-el nök új ala pok ra he lyez né az ame ri kai
ma gyar ság és az anya or szág kap cso la tát, és
hogy arra kér te fel Me gye sy Jenõ den ve ri tisz -
te let be li fõ kon zult, hogy ké szít sen elõ egy do ku -
men tu mot, amely ala pul szol gál hat az Ame ri ká ban élõ ma gya rok
és a kö vet ke zõ ma gyar kor mány zat kö zöt ti együtt mû kö dés hez.
Azt is kér te tér ké pez ni, ho gyan le het ne »a re mé nye ink sze rint nö -
ve ke dés nek in du ló ma gyar gaz da ság ba be von ni az ame ri kai ma -
gya rok tu dá sát«. Or bán Vik tor kü lön kért egy ja vas la tot arra,
hogy az Ame ri ká ban szü le tett ma gyar szár ma zá sú fi a ta lok szá má -
ra mi kép pen le het va la mi lyen mo dern tech no ló gi át is fel hasz ná ló
há ló za tot lét re hoz ni, »mert az itt szü le tett má so dik ge ne rá ció a ha -
gyo má nyos kö zös sé gek hez már ke vés bé vagy egyál ta lán nem kö -
tõ dik, szá muk ra új kö zös sé gi for mát kell te rem te ni«. Den ver ben
ta lál ko zott he lyi ma gya rok kal, akik kel ar ról egyez te tett, ho gyan
le het ne job ban hasz no sí ta ni Ma gyar or szá gon azt a tu dást – le -
gyen szó tu do má nyos vagy pénz ügyi, gaz da sá gi is me ret rõl –,
amely az amerikai magyarok körében föl hal mo zó dott. »Arról
beszéltem, hogy szeretnénk egy új egyezséget kötni, amelyben az
amerikai ma gya rok nak is megvan a helyük és tudjuk hasznosítani
mindazt, amit õk itt sikerként elértek« – mond ta. Utá na jár tunk en -
nek az ígé re tes den ve ri do ku men tum nak, de ki de rült, az csak ké -
rés ma radt, és félõ, hogy „az Ame ri ká ban élõ ma gya rok és a kö -
vet ke zõ ma gyar kor mány zat kö zöt ti együtt mû kö dés hez” en nek
hi á nyá ban még nem lát tak hoz zá. Po li ti kai ígé ret ben soha nem
szû köl köd tünk, de azt is meg kell mon da ni, hogy a most le kö szö -
nõ kül ügy mi nisz ter, nem is ígé ret ként, hi szen ki telt az ide jük, de
ami igaz, igaz, mind ed dig leggya kor la ti a sab ban fogalmazta meg,
hogy miért kell foglalkozni a távoli nem zet résszel:

„Két kü lön em be ri sors ról van szó: a Kár pát-me den cei õs ho -
nos ma gyar ság, és az emig rá ci ós ma gyar ság. Nem is in do kolt
min dent össze von ni és úgy el ne vez ni, hogy »ha tá ron túli ma gya -
rok«, mert rög tön ket té ága zik. Tel je sen kü lön kel le ne vá lasz ta ni a
két kér dést, sõt kor mány za ti szem pont ból még kü lön in téz mény be

is ten ném ezt a két ka te gó ri át. Va la hol per sze
össze ér nyel vi-kul tu rá lis szem pont ból, de alap -
ve tõ en in kább a kü lönb sé ge ket kel le ne lát ni. Itt
föl me rül a ge ne rá ci ós kér dés is: aki maga jött
el Ma gyar or szág ról, vagy an nak a gyer me ke,
an nak az uno ká ja, ve gyes há zas ság, szin te
sem mit nem tud már ma gya rul, de õrzi a gyö -
ke re ket. Itt sze re tem föl hoz ni azt, amit én anya -
or szág-sze rep nek hí vok ... te hát az anya or -
szág nak gon dos kod nia kel le ne min den ki rõl,
aki kap cso ló dik Ma gyar or szág hoz. To vább
me gyek: föl kéne éb resz te ni ben ne a ra gasz ko -
dást... na gyon szé les kör ben kel le ne ma gunk -
hoz ölel ni mind azo kat, akik nek Ma gyar or szág
va la mi ért fon tos. ... Száz fe lé van nak ma gya rok. 
Min den ki nek meg kell fog ni a ke zét, és el kell
lát ni õket! Erre sok kal de sok kal több pénzt kel -
le ne ál doz ni! Na gyon el ma radt a kö ve tel mé -
nyek tõl meg a je len tõl az a szer ve ze ti for ma,
ami va la ha a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge volt.
Ma nincs egy jó vi lág szö vet ség, nem töl ti be a
sze re pét. Min den fé le pót meg ol dá sok kal kí sér -
le te zünk. Ne künk tud nunk kell, hogy hol van -
nak a kül föl di ma gyar szer ve ze tek. Ren ge teg
van. Sok kal jobb in ter ne tes kap cso la tot kéne
köz tük te rem te ni. Kö zös fó ru mot, olyan hon la -
pot ahol egy más sal is tud nak tár sa log ni, vagy
egy más tól tud nak ol vas ni. Egy szó val sok kal
töb bet le het ne ten ni.” (In ter jú rész let dr. Ba lázs
Pé ter kül ügy mi nisz ter rel, Ar gen tí nai Ma gyar
Hír lap, 2010 áp ri lis.)

A vá lasz ból két ele met ki emel nénk: nem -
csak a ki vál do rolt ma gya rok kal kell fog lal koz -
ni, ha nem utó da ik kal is, ak kor is, azok kal is,

akik nem be szé lik a nyel vün ket. A nyelv mel lett a 
ma gyar kul tú ra is me re te is ka pocs. A má sik fel is me rés az, hogy az 
anya or szá gé a fel adat össze fog ni a di asz pó rát egy köz pon ti in téz -
ménnyel, internetes hálózattal. 

Ami az utób bit il le ti, írá sunk ele jén em lí tett ta nács ko zá son el -
hang zott Szõcs Géza er dé lyi köl tõ elõ a dá sá ban (1994-ben) a kö -
vet ke zõ elgondolás: 

„Most, az ez red vé gen, elsõ szá mú nem zet stra té gi ai fel adat nak
a szét szó ró dott ma gyar ré szek kö zöt ti szer ves és ál lan dó te le kom -
mu ni ká ci ós áram kör lét re ho zá sa tû nik. A kül sõ-bel sõ ha tá ro kat
át lé põ–meg szün te tõ, te hát glo bá lis és ha tár ta lan ma gyar vi lág fa -
lué. ... Bíz zunk ben ne, hogy a meg sok szo ro zó dó szem pon tok, a ke -
rin gé si rend szer be ke rült in for má ci ók egy olyan in ten zív és ha tal -
mas di a ló gust tesz nek majd le he tõ vé, a ma gyar nem zet ál tal nap -
ról nap ra ve ze tett olyan óri á si Nap lót, amely a szin té zist és az in -
teg rá ló dást erõ sí ti majd.”

Ter mé sze te sen a nem zet egye sí tés rõl van szó, ami most – na -
gyon re mél jük, hogy egé szen ko mo lyan – kor mány prog ram. A
so kat hi vat ko zott al kot má nyi 6.§(3) be kez dés – ami ál la mi fel -
adat tá te szi a ha tá ro kon kí vül élõ ma gya ro kért ér zett fe le lõs sé get
és az anya or szág gal való kap cso lat elõ moz dí tá sát – csak át té te le -
sen ér tel mez he tõ a Kár pát-me den cén kí vü li ma gyar ság ra (vi lág -
ma gyar ság, di asz pó ra, emig rá ció, nyu ga ti ma gyar ság), pe dig je -
len tõ sé gé ben nem ki sebb, mint a Me den cén be lü li ide gen fenn ha -
tó ság alá ke rült nem zet ré szé. On nét a köz tár sa sá gi or szág be ván -
dor ló kat kap, de ma már töb bet bo csát is mét nyu gat ra, fõ leg a fel -
ké szült fi a ta lok nö ve lik a távoli nemzetrész számát, és ha nem
lesz gyökeres változás, velünk együtt õk is a nagy nemzeti
veszteségszámlára kerülnek.

Csa pó End re
(Ma gyar Élet, 2010. má jus) 13.

Koz ma Lász ló

A Ki rály há gón
Fe nyõ lom bok és töl gyek, hár sak
Zúg nak, zúg nak a ma gyar er dõk
És üzen nek az el mú lás nak.

Hó fel hõ ben vi har zó sors nak
Ezt üze nik a ma gyar er dõk: 
Rü gyez nek, él nek és da lol nak.

Tör he tik bar bár, vad csa pá sok
Mert meg újul a ma gyar erdõ,
Ed dig min den csa pást ki ál lott.

És ezt zúg ja a lom bok zöld je:
A he gye ken át ezer kar ral
Meg haj ló ág gal fog junk össze.

És nem ver le a vész, ha tá mad
Ezt üze nik a ma gyar er dõk
Zöld le vél lel a pusz tí tás nak.

Kál vá ri ás ös vé nyen já rok
És hall ga tom az erdõ hang ját,
A meg úju ló imád sá got.

S lá tom: míg bí bor su ga rat szór
A bukó nap, a téli al kony
Haj tás fa kad a holt avar ból
És ma dár ki ált messze hang zón.



A ma gyar bal ol dal csu pa vö rös, ugye?
 Az el múlt szá zad az em be ri ség szá má ra vissza for dít ha tat lan

vál to zá so kat ho zott lét re, szin te min den át ren de zõ dött. Eu ró pa or -
szá gai tel je sen új szem lé let tel vi szo nyul tak egy más hoz, elõbb
egy más el pusz tí tá sá ban ke res ték, majd a ki ala kult hely zet ál lan -
dó su lá sá ban ke re sik a kény sze rû meg ol dást. Ez a fél szi get, amely
az em be ri fej lõ dés élén jár va ti zen öt év szá za don át a szel le mi ha -
la dás és a tár sa da lom szer ve zés ki ala kí tó mû he lye volt, majd vi -
lág ren de zõ sze rep re ju tott, két nagy, szá má ra ér tel met len há bo rú -
ban ezt a sze re pét el ve szí tet te. Az eu ró pai mû velt sé get ki ala kí tó
mû he lyek el ve szí tet ték irá nyí tó sze re pü ket, a szel le mi élet és a tu -
do má nyos ság elõ moz dí tó it, tu dó sok lé gi ó it el szív ta Észak–Ame -
ri ka, on nét in dul ki azó ta min den új irány zat, a kö ve ten dõ ve ze tés
igé nyé vel. Ám az új vi lág ban elveszett az élénk, állandóan újat
alkotó europäische Geist, ott már – csakúgy mint a politika
mezõnyén – teljesen az üzleti világ kiszolgálása a szempont. 

A kö te le zõ po li ti kai irány zat a de mok rá cia. Nem is len ne ez zel
prob lé ma, ha meg ma rad na ab ban az ál ta lá no san is mert el kép ze -
lés ben, ami sze rint a de mok rá cia a tü re lem nek és a kö zép ará nyos -
ság nak a rend je. Az ame ri kai–szov jet há bo rús szö vet ség sú lyos
örök sé ge ként szen ved jük azt a rész re haj ló el tor zu lást, ami vel a
mai ural ko dó szem lé let még min dig keb lén ci pe li a bal ol da li
(kom mu nis ta, ate is ta, li be ra lis ta, anar chis ta) szél sõ sé ge ket,
ugyan ak kor ki re kesz ti, és a ná ciz mus, fa siz mus ka te gó ri á já ba so -
rol ja a ter mé szet al kot ta nem ze ti tö rek vé se ket. A gaz da sá gi élet te -
rén a szél sõ sé ges li be ra lis ta fi lo zó fia (neo li be ra liz mus) egyed -
ural ko dó vá vált az an gol szász vi lág ban, és ame ri kai be ha to lás sal
Eu ró pa ke le ti fe lén, így Magyarországon is, ahol gyakorlatilag
megvalósította a kizsákmányolás alternatív módszerét, méltóvá
válva a „nyugati bolsevizmus” elnevezésre. 

A sza bad pi a ci kré dó ál tal kö te le zõ vé tett, sza bá lyoz ha tat lan,
kor lá toz ha tat lan nem zet kö zi (nem ze tek fe let ti) pénz ügyi igaz ga -
tás rend sze re idõn ként vi lág ra szó ló vál sá got szen ved. En nek el le -
né re a po li ti kai vi lág ha ta lom erõl te ti ezt a mód szert, ami a po li ti -
kai nem zet kö zi sé get erõ sí ti. Ilyen kor ban kok sora megy tönk re,
de egy-két év alatt rend be jön nek, új erõ re kap nak, fel vá sá rol ják a
tönkrementeket, a veszteséget pedig áthárítják a társadalomra. 

A je len leg fo lyó pénz ügyi vi lág vál ság Ma gyar or szá gon fel -
gyor sí tot ta a kor rupt és tár sa da lom el le nes bal ol dal nép sze rû sé ge
ha nyat lá sát, és meg ér lel te össze om lá sát. Ezút tal a ma gyar tár sa -
da lom na gyon ér zé ke nyen vi szo nyult a gaz da sá gi élet rom lá sá hoz 
és a kor mány za ti kor rup ci ó hoz. Fel lán golt a nem ze ti ér zés, tel je -
sen át ala kult a po li ti ka pártszerkezete. A baloldal hiteltvesztetten
összezsugorodott. 

Nem a Fi desz gyõ zött, sen ki nem gyõ zött, Ma gyar or szág sem.
Meg bu kott az ed dig kor mány zó két bal ol da li párt, és az MDF er -
köl csi leg is ve lük süllyedt. Két új párt ke rül be a par la ment be, is -
me ret le nek, tag ja ik, ve ze tõ ik egy mást sem is me rik. Egyet len mû -
kö dõ ké pes párt van ma Ma gyar or szá gon, a Fi desz. Fe le lõs sé ge
óri á si. Ha fel lé pé sé vel, elsõ in téz ke dé se i vel nem tud ja meg sze -
rez ni a tár sa da lom rá sza va zott ré szé nek bi zal mát, azt, hogy mód -
sze rei fel kel tik-e a re ményt arra, hogy a to váb bi nél kü lö zé sek,
meg szo rí tá sok után lesz ered mé nyes kibontakozás, akkor a
gazdasági után az ország politikai rendje is összeomlik.  

Nyu gat po li ti kai és mé dia-kö rei nem ér zé ke lik, hogy Ma gyar -
or szá gon a bal ol dal mi lyen alak za tot ké pez, hogy az ál ta la gya ko -
rolt neo li be rá lis köz gaz da ság mi lyen mély re ha tó tár sa dal mi egye -
net len sé get és fe szült sé get ter melt. Nyu ga ton jut elég min de ne ki -
nek a neo li be rá lis el ga ráz dál ko dás után is, ná lunk nyo mor szint re
ju tott a fele la kos ság. Nyu ga ton az em be rek tu da tá ban a bal ol da li
pár tok a de mok rá cia le tét emé nye sei. Ott a bal azt je len ti, hogy
szo ci á lis gon dos ko dás. Ma gyar or szá gon a szo ci a liz mus a nem -

zet kö zi szo li da ri tás szel le mé ben szü le tett még a XIX. szá zad ban,
és azó ta sem ta lál ta meg az utat a nem zet hez, de még a mun kás -
osz tály hoz sem. Ez a bal ol dal ne he zen fo gad el bár mit ami nem -
ze ti, az neki már ve szé lyes szél sõ ség. A nyu ga ti bal ol dal nem is -
me ri ezt a ma gyar or szá gi sa já tos sá got, szo li dá ris a ma gyar elv tár -
sak kal. De már Nyu ga ton is, a baloldali politikai folklórban ami
nemzeti, az már felkelti a fasizmus rémképét. A mieink hazai
riadalmakkal táplálják a külföld rosszhír-éhségét.

Mi itt már nem cso dál ko zunk a hír mé dia tor zí tá sa in. Nor vé gi ai 
hon fi tár sa ink bé ké jét fel ka var ta az ot ta ni sajtó böszmesége:

„Ami kor pén te ken be men tem a mun ka he lyem re, még nem tud -
tam, mi ért néz nek rám szá na koz va a kol lé gá im – mond ja Ce ci lia
Öl vecz ky, az os lói Det Nors ke Te at ret ve ze tõ dra ma turg ja és ren -
de zõ je. – De ami kor elém tet ték az Af ten pos ten címû lap nak a ma -
gyar vá lasz tá sok ról szó ló cik két, min dent meg ér tet tem. Hogy ne
saj nál ná nak, mi kor az új mil len ni um elsõ nyíl tan fa sisz ta ál la má -
ból szár ma zom, on nan, ahol a Ma gyar Gár da nevû náci mi li ta ris -
ta szer ve zet ke rült ha ta lom ra. Azó ta akár ho va me gyek, min den ki
a tra gi kus ma gyar vá lasz tás ról fag gat. Kény te len va gyok min den -
ki nek kü lön-kü lön el ma gya ráz ni, hogy egy cent ris ta párt nyert.
Na pok óta az zal fog la ko zom, hogy meg nyug ta tom kol lé gá i mat a
szín ház ban, or vo so mat, szom szé da i mat, nem kell Ma gyar or szág -
tól fél ni, nem jön nek a ná cik. Nem tu dom, kik vol tak a cikk író for -
rá sai, hi szen sen kit sem je löl meg.”

Dr. Lu cia Nagy, or vos, a Ma gyar–Nor vég Egye sü let el nö ke,
ren ge teg te le fon hí vást kap: a ma gyar szár ma zá sú nor vé gok dühe
ha tár ta lan. Til ta koz nak, hely re iga zí tó le ve le ket ír nak. Mi vel nem
egy párt ról, ha nem Ma gyar or szág rá gal ma zá sá ról van szó, re mé -
lik, hogy az os lói ma gyar nagykövetség hivatalosan is tiltakozni
fog.

A nor vég ma gyar emig rá ció fel há bo ro dá sa jo gos. Az áp ri lis
16-i Af ten pos ten Gabi Gle ich mann Út a fa siz mus felé címû írá sá -
ban a ma gyar vá lasz tá sok iga zi nyer te sé nek a 17 szá za lé kos, har -
ma dik párt ként par la ment be ke rü lõ Job bi kot ne ve zi meg, majd
hoz zá te szi, hogy „ezért a múlt va sár nap nem csak Ma gyar or szág,
de egész Eu ró pa szá má ra sö tét nap volt”. A cikk fo lya mán azon -
ban ki de rül, hogy a fa siz mus még ugyan nem, de biz to san el fog
jön ni Ma gyar or szá gon: „Or bán két ség kí vül ta pasz talt po li ti kus,
de nem va rázs ló. Ma gyar or szág gaz da sá ga alig ha fog ja vul ni, és
az em be rek elé ge det len sé ge nem fog egyik nap ról a má sik ra el -
múl ni. Nagy esély van arra, hogy Or bán – aki fel tû nõ en gyen ge -
ke zû a szél sõ jobb al, és függ a Job bik tól – be von ja majd õket a
kor mány zás ba. Ha igen, né hány év alatt Ma gyar or szág az új mil -
len ni um elsõ fa sisz ta or szá ga lesz” – fe je zi be cik két a nor vég Af -
ten post na pi lap ban Gabi Gleichmann.

Hely ben va gyunk, Or bán vi szi a Job bi kot, te hát a fa siz must a
kor mány ha ta lom ba. Hát igen. Ha „Ma gyar or szág gaz da sá ga
alig ha fog ja vul ni”, an nak bi zo nyá ra lesz nek kö vet kez mé nyei.
Ha Or bán „nem va rázs ló”, Ma gyar or szág nem fog talp ra áll ni.
Még pe dig azért nem, mert az adós ság tör lesz tés mi att a fele or szág 
már is éhe zik. Ki ásta meg ezt a göd röt? A nyu ga ti uzso rá sok és
neo li be rá lis po li ti ka, és azok ma gyar or szá gi ügy nö kei. És ha Or -
bán nem tesz cso dát, párt ja össze om lik, ki lesz az oko zó ja an nak,
hogy jön a Job bik? Majd a Kis an tant erõi meg száll ják Ma gyar or -
szá got, meg men te ni a de mok rá cia ve szé lyé tõl az Eu ró pai Uni ót?
(Mint a Bu da pest re be vo nu ló ro mán had se reg 1919-ben.) Gle ich -
mann már tud ja a föl ál lást: „Kö zép-Eu ró pá nak nem ép pen a
Nagy-Ma gyar or szág ag resszív ál má ra van szük sé ge”. 

A ma gya rok nak már ál mod ni sem sza bad, hi szen nem a ki -
sebb sé ge ket nyo mor ga tó szom szé dok a na ci o na lis ták, fa sisz ták
Eu ró pa-szer te ri a dal mat keltõk, hanem a magyarok. 

Átalvetõ
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Mi is már rég óta tud juk, hogy van nak en ge dé lye zett, a bal ol dal 
ál tal ked vez mé nye zett, tá mo ga tott na ci o na lis ták, fa sisz ták. Ide il -
lõ en a HVG-Onlinból idézünk: 

„Ér de kes mó don amúgy a bal li be rá lis ol dal csak a ha zai szél -
sõ jobb ra (és az an nak tett gesz tu sok ra) ilyen ér zé keny. A szom szé -
dos or szá gok – ugyan csak ki sebb sé gek biz ton ság tu da tát súj tó –
fa sisz tá i nak léte, a ne kik tett en ged mé nyek ke vés bé fáj nak neki.
Pél dá ul, hogy az Eu ró pai Szo ci a lis ták Párt ja nem zár ta ki a Szlo -
vá ki á ban fa sisz ták -
kal ko a lí ci ó ra lépõ
Fi co-pár tot. Hoz zá -
te en dõ, a jobb ol da li
ma gyar na ci o na liz -
mus el len kér lel he -
tet le nül har co ló
MSZP a szlo vák bal -
ol da li na ci o na lis ták -
kal so ká ig igen jó ban 
volt. A job bos szim -
pá ti á val alig ha vá -
dol ha tó Ré vész Sán -
dor cik ke is di ag -
nosz ti zál ja: – Fico
pon to san négy év vel
eze lõtt jött Bu da pest -
re ud va rol ni az
MSZP-nek: tá mo -
gas sák párt ja csat la -
ko zá sát az Eu ró pai
Szo ci a lis ta Párt hoz
és a Szo ci a lis ta In -
ter na ci o ná lé hoz. A
po zso nyi Ma gyar
Ko a lí ció Párt ja is és
a Fi desz is fi gyel mez -
tet te az MSZP ve ze -
tõ it, hogy a Smer ma -
gyar el le nes, ro ma el -
le nes, Eu ró pa-el le -
nes, na ci o na lis ta és
po pu lis ta párt, szó ba 
áll ni sem kel le ne
vele, nem hogy tá mo -
gat ni. Hi á ba volt a fi -
gyel mez te tés, Fico
el nyer te az MSZP ke gye it. És aki egy szer meg nyit ja sza lon ját a
sza lon kép te le nek elõtt, az már ké sõbb ne he zen tud hi te le sen fin to -
rog ni.”

A bal ol da li Ber li ner Ze i tung kom men tár ja sze rint a Job bik kal
elsõ íz ben ke rül be a ma gyar par la ment be egy „nyíl tan an ti sze mi -
ta és rassz is ta” párt. A lap sze rint mind ez ki hí vást je lent Eu ró pa
szá má ra. „Ma gyar or szá gon olyan fej le mé nyek raj zo lód nak ki,
ame lyek még fog lal koz tat ni fog ják Eu ró pát” – han goz tat ta az új -
ság, úgy vél ve: „mind ezért je len tõs mér ték ben fe le lõs az a sze -
mély is, aki az or szá got a kö vet ke zõ évek ben kor má nyoz ni fog ja. A 
nem ze ti kon zer va tív Fi desz el nö ke, Or bán Vik tor elõ re ki szá mí tott 
ta bu dön tö ge té sek kel ala poz ta meg az utat a szél sõ jobb ol dal szá -
má ra” – ál lít ja a bal ol da li új ság, pél da ként hoz va fel: Or bán nyil -
vá no san be szélt a „kül föl di tõ ké rõl” úgy, hogy az „ve szélyt je lent
a haza és a csa lád szá má ra”.

Az oszt rák kon zer va tív Die Pres se is Or bán fe le lõs sé gét fir tat -
ja, neki is a „nem ze ti” csa var ja az or rát: Meg le het, a jobb ol da li
kon zer va tív Or bán Vik tor nál van a re mény, de elõ ször neki is bi -
zo nyí ta nia kell, hogy ta nult elsõ hi va ta li ide jé nek hi bá i ból.
2002-ig min de nek elõtt a par la men tá ris de mok rá ciá hoz való két -

sé ges vi szony ról tett ta nú sá got, ak ko ri, prag ma tiz mus he lyett
dön tõ rész ben nem ze ti szim bo li ká ra irá nyu ló po li ti ká ja az or szág
mai gazdasági és önazonosság-válság alapját képezi – vélekedett
a szerzõ.

A Die Welt nevû né met lap nál is van egy ma gyar nevû szer zõ,
Föl dé nyi F. Lász ló,  aki úgy okos ko dik, hogy: „Ma gyar or szá gon
nem lé te zik olyan po li ti kai tár sa da lom, amely a je len tõ sen meg -
erõ sö dött jobb ol da li ra di ka liz mus el len fel lép ne. A va sár na pi vá -

lasz tás egy új ma -
gyar na ci o na liz mus
alá tá masz tá sa,
amely ben té ve sen az
or szá gon kí vül és
bel sõ cso por tok nál
ke re sik a vál ság okát. 
Az or szá got az ál -
lam csõd tõl meg men -
tõ Nem zet kö zi Va lu -
ta alap (IMF) cse le -
ke de te it nem meg -
könnyeb bü lés ként,
ha nem dik tá tum ként
fog ják fel. Sok ma -
gyar »élet ha zug sá -
gá ban« bel föl dön
csak egy hi bás lé te -
zik: a ro mák, akik re a 
bû nö zés oko zó i ként
te kin te nek.” 

New York Ti mes:
Sé rül het Ma gyar or -
szág hír ne ve a Job bik 
mi att. A Job bik je -
len tõs vá lasz tá si elõ -
re tö ré se mi att sé rül -
het Ma gyar or szág
nem zet kö zi hír ne ve
– kom men tál ta a ma -
gyar or szá gi vá lasz tá -
sok elsõ for du ló ját a
The New York Ti -
mes. A li be rá lis na pi -
lap ar ról írt, hogy a
szél sõ jobb ol da li párt
– amely nek fe ke te

ru hás fél ka to nai szél sõ sé ge sei a náci kor sza kot idé zik – min den
más ha son ló párt nál job ban sze re pelt a kom mu niz mus 1989-es
bu ká sa óta. A „ci gány bû nö zés” és a zsi dók el len ki ke lõ párt si ke re 
nemcsak az ország nemzetközi tekintélyét, hanem gazdasági
felépülését is veszélyeztetheti.

A mi bal ol da lunk – eny hén szól va is – rossz gaz dá ja volt az or -
szág nak. Ha a tör té ne lem az zal bün te ti a ma gyar bal old alt, hogy
hosszú idõ re, akár há rom vá lasz tá si idõ szak ra el len zé ki sze rep re
utal ja, ta lán sé rül a vál tó pár ti ura lom el mé le te, de me gér dem li,
mert en ged te a ha ta lom fo lya ma tos sá gá ban ér vé nye sül ni azo kat
az em be re ket, akik a kommunista idõszakban is gyötörték a
magyar társadalmat. 

Két ség te len, hogy a po li ti ka me zõ in, az el múlt húsz év ben el -
ter pesz ke dett MSZP-s SZDSZ-es bol se vis ták a ma gyar po li ti ka
le gun do rí tóbb fér ge i nek gyü le ke ze tét al kot ták. Avagy, ha nincs is
olyan ré te ge a ma gyar bal ol dal nak, amely erre ér zé keny, ak kor
ma rad jon a jobb ol dal kö zép erõ ben, és sé rül jön a par la men ti
váltógazdálkodás elmélete az ország ja vá ra. 

Csa pó End re
(Ma gyar Élet)
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Szép Sa la mon Sára bal la dá ja
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Kö zös fel lé pés: tév hi tek meg ha la dá sa
A ma gyar or szá gi par la men ti vá lasz tá sok két for du ló ja kö zöt ti

idõ szak jó al ka lom volt a Kár pát-me den cé ben mû kö dõ ma gyar
pár tok nak arra, hogy „fe les küd je nek” az új kor mány ra, és gyor -
san be nyújt sák az el vá rá sok lis tá ját is. Kezd ve at tól, hogy vár jon a 
ma gyar kor mány a ket tõs ál lam pol gár ság meg adá sá val a szlo vá -
ki ai vá lasz tá so kig, egé szen ad dig, hogy a vaj da sá gi ma gyar ság
érdekében esetleg emeljen vétót a szerb uniós csatlakozás ellen.

Csak hogy nem erre van szük ség. A tév hi tek gar ma dá já val kell
most le szá mol nunk, ne künk, ha tá ron túli ma gya rok nak.

Ezek kö zül az elsõ, hogy part ne ri vi szonyt lé te sít he tünk a ma -
gyar kor mánnyal. Ezt csak for má li san és csak ad dig le he tett meg -
ten ni, amíg a ma gyar kor mány nem tu dott ve lünk mit kez de ni,
vagy nem akart ve lünk kö zös ak ci ók ba in dul ni. Amíg nem tu da to -
so dott ben nünk, hogy két fe le lõs sé gi szint van: a ha tá ron túli ma -
gyar po li ti kai eli tek a ma gyar kö zös sé ge kért fe lel nek, a ma gyar
kor mány pe dig a nem zet egé szét igyek szik fel emel ni. Ko ráb ban
volt a „kap cso lat tar tás idõ sza ka”. Most el jött a nem ze ti együtt mû -
kö dés ide je, s ezt nem le het sem mit mon dó „konzultációkkal”
letudni. El kell dönteni, ki mit akar tenni a gyakorlatban.

A Fi desz-KDNP párt szö vet ség Ma gyar or szág ré szé rõl le zár ta
a Kár pát-me den cé ben zaj ló rend szer vál tást. A több mint két har -
ma dos nem zet ben gon dol ko dó vá lasz tó tes tü let dön tött: Or bán
Vik tor po li ti kai irány vo na lát tûn tet te ki bi zal má val. Az el múlt
húsz év ta pasz ta la ta az, hogy a gyõz tes valószínûleg tud is élni
ezzel a lehetõséggel.

A ha tá ron túli ma gyar po li ti kai eli tek fe le lõs sé ge most az, hogy 
ren dez zék so ra i kat és csat la koz za nak a nem zet épí tõ erõ fe szí té -
sek hez. Ez sem könnyû fel adat, hi szen az utób bi évek ben a ki -
sebb sé gi ma gyar eli te ken be lül, egy-két pró bál ko zást le szá mít va,
nem ala kult ki olyan stra té gi ai egy ség, amely nyu godt, össze han -
golt nemzetstratégiai tevékenységet eredményezhetne. 

Nincs töb bé „part ne ri vi szony”
Min de nek elõtt fel kell tér ké pez ni a gon do kat, ame lyek ed dig
aka dá lyoz ták a ha té kony po li ti zá lást. Fi gye lem mel a bu da pes ti
vál to zás ra, egyet ér tés re kell jut ni a Kár pát-me den cé ben élõ ma -
gyar kö zös sé gek és a he lyi ha tal mi eli tek vi szo nyát il le tõ en. Lát ni
kell, hogy a part ne ri vi szony, amely több mint más fél év ti ze dig,
ha csak for má li san is, de mû kö dõ ké pes nek bi zo nyult, most alap -
já ban meg vál to zott. A ren del ke zés re álló húsz éves ta pasz ta la tok -
ból ta nul nunk kell. A Kár pát-me den cé ben zaj ló po li ti kai kor szak -
vált ás kö rül mé nyei kö zött a ki sebb sé gi eli tek elõtt nem nyíl nak
szé les le he tõ sé gek. Vá lasz ta ni uk kell a ken gyel tar tó sze re pe és a
konstruktív ellenzékiség között. 

A ki sebb sé gi egy pár tok és a he lyi több sé gi elit kö zöt ti „part ne -
ri vi szony” egy re in kább az egy ol da lú en ged mé nyek ben és az ér -
dek ér vé nye sí tés be szû kü lõ le he tõ sé ge i ben nyil vá nul meg. Le het
ezt ra goz ni, de a ki sebb sé gi ma gyar vá lasz tó tes tü le tek – a fél re tá -
jé koz ta tás, a mo no po li zált, in ten zív párt pro pa gan da el le né re –
egy re in kább fel is me rik, hogy a fe ti si zált kor mány za ti fe le lõs ség -
vál la lás leg fel jebb a szûk párt-eli tek nek ked vez. Mi köz ben a
„gya log ma gya rok” tö me gei hop pon ma rad nak. A Vaj da ság ban
pél dá ul, a ma gyar ve ze tõk te kin té lye egy re csök ken, a szerb, az
Európába igyekvõ Tadic-féle Demokrata Párt (DS) pedig
választásról választásra mind több szavazatot kap. 

Hogy a hely zet még rosszabb le gyen, ar ról ma guk a ful dok ló
egy pár tok gon dos kod nak. Most már nem is biz tat nak au to nó mi á -

val, ki sebb sé gi ér dek vé de lem mel. A Ma gyar Nem ze ti Ta nács
(MNT) hosszú évek óta reg ná ló el nö ke egy sze rû en ki je len ti, hogy 
ez a tes tü let a ma gyar ve ré sek ügyé ben nem il le té kes. Más részt, a
Vaj da sá gi Ma gyar Szö vet ség (VMSZ) egy-egy he lyi em be re a
mun ka nél kü li eket az zal „nyug tat ja meg”, hogy ha nem lép be a
szervezetbe, akkor elhelyezkedésre a jövõben sem tarthat igényt. 

Egé szé ben véve, meg csap pant az egy pár tok po li ti kai táv lat te -
rem tõ ké pes sé ge. En nek meg fe le lõ en ér dek ér vé nye sí tõ ké pes sé -
gük egy mély be ve ze tõ spi rál men tén las san a nul lá val lesz egyen -
lõ. A va la ha le gi tim és a ki sebb ség egé szét kép vi se lõ szer ve ze tek
a he lyi ha tal mi struk tú rák játékszerévé, ide-oda hányódó ver seny -
pár tok ká váltak. Most – s ez nem csak az egy pár tok, ha nem a ki -
sebb sé gi ma gyar po li ti kai eli tek egé sze szá má ra pa ran cso ló szük -
sé ges ség – meg kell ta lál ni a nem ze ti kö zös ség egé szét von zó po -
li ti kai cé lo kat, s össz hang ban a bu da pes ti, a nem zet egé szé nek
fel eme lé sé re irá nyu ló át fo gó vál to zá sok kal, a Kár pát-me den cé -
ben mûködõ ma gyar pártoknak a tettek mezejére kell lépni.

El len ál lás és kez de mé nye zés
Mi köz ben a szom szé dos ha tal mi eli tek egy re in kább szor gal maz -
zák a kis an tan ti esz me i sé gen ala pu ló „in teg rá ci ót”, ma gya rán a
ki sebb sé gi kö zös sé gek be da rá lá sát, az egy pár tok ré szé rõl ta pasz -
tal ha tunk ugyan bi zo nyos el len ál lást, de ez gyen ge és eset le ges.
Nincs vi lá gos jö võ ké pük, hogy te kin te tü ket a he lyes nek tar tott
cél ra szö gez ve, a po li ti ká ban egye dül ha té kony mód szert, a kez -
de mé nye zés sel pá ro su ló el len ál lást al kal maz has sák.

A gond az, hogy az el múlt évek bu da pes ti po li ti ká ja el bá tor ta -
la ní tot ta a va ló ban re le váns, elvi meg ala po zott sá gú ki sebb sé gi
kez de mé nye zé se ket. Itt van elsõként az autonómia kérdése.

Húsz év alatt vi lá gos sá vált, hogy au to nó mi át, „sa ját szer ve -
zés ben”, ön ál ló po li ti kai ak ci ó val egyet len ha tá ron túli ma gyar
kö zös ség sem tu dott ma gá nak ki vív ni. A kü lön fé le au to nó mia for -
mák kö rü li med dõ vi ták ak ció kép te len né tet ték a ki sebb sé gi po li -
ti kai eli te ket. Olyannyi ra, hogy Szlo vá ki á ban pél dá ul nincs is po -
li ti kai prog ram ba ik ta tott au to nó mia kö ve te lés. Er dély ben és a
Vaj da ság ban, ha ki is ala kul va la mi fé le egy ség, ar ról az egy pár -
tok, amint a po li ti kai osz toz ko dás ra ke rül sor, vil lám gyor san
meg fe led kez nek. S az ez zel járó fe le lõs sé get nyíl tan – arra hi vat -
koz va, hogy a ki csik sa ját túl zott igé nye i ket akar ják közösségi
elvárássá emelni – áthárítják azokra, akik nem elégszenek meg a
helyben topogós kis lépések politikájával. 

El kell is mer ni, a po li ti kai köd le eresz ke dé sé hez, az elsõ Or -
bán-kor mányt kö ve tõ en, Bu da pest is nagy ban hoz zá já rult. Szlo -
gen je, hogy „egyez ze tek meg, s mi majd tá mo ga tunk ben ne te ket”, 
meg osz tó po li ti ká val pá ro sult. Így minden maradt a régiben.

Mi lyen au to nó mi át?
Au to nó mia ügy ben több tisz tá zat lan kér dés van. Ami a leg fon to -
sabb: le het-e, ér de mes-e kö zös, min den ki sebb sé gi kö zös ség re ér -
vé nyes kez de mé nye zés sel fel lép ni a nem zet kö zi po li ti kai szín té -
ren? A fe le let ké zen fek võ: nem le het, de az au to nó mia igény nem -
zet kö zi meg je le ní té se nél kül nem ju tunk öt rõl hatra.

Az au to nó mia prob lé má ja, an nak el le né re, hogy fel fe dez he tõk
a kö zös vo ná sok is (ilyen pél dá ul a nem ze ti kö zös ség le gi tim kép -
vi se le té nek kér dé se), a nem ze ti stra té gia szint jén csak dif fe ren ci -
ál tan, a he lyi kö rül mé nye ket fi gye lem be véve ke zel he tõ. Az zal
kezd het jük, hogy egyet ér tést ala kí tunk ki a ma gyar (per szo ná lis)

La punk meg je le né se kor az oly ré gen áhí tott, oly sok po li ti kai csa tá ro zást meg élt ket tõs ál lam -
pol gár ság jog in téz mé nye im már va ló ság. Ágos ton And rás aláb bi dol go za tá val már is to vább
lép a kö vet ke zõ nagy fel adat, az au to nó mia kér dé sé nek irá nyá ba. A szer zõ má so dik, itt kö zölt
írá sa pe dig a po li ti kai ak tu a li tás iz gal mas vi lá gát kom men tál ja. 
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és a te rü le ti autonómiára vonatkozó követelés közös meg je le ní té -
se tárgyában. Nem is annyi ra a két au to nó mia for ma kö zöt ti kü -
lönb ség mi ben lé té rõl van szó, hisz itt nincs kö zöt tünk szá mot
tevõ el té rés. A ma gyar (per szo ná lis) au to nó mia nem kö ve tel te rü -
le ti el ha tá rol ódást, s a kép vi se le ti tes tü let meg vá lasz tá sá ban csak
a ma gyar vá lasz tá si lis tán sze rep lõ sza va zók vesz nek részt. Ma -
gá tól ér te tõ dik, hogy a kép vi se le ti tes tü let tag jai is a ma gyar vá -
lasz tók (tel jes) név jegy zé ké bõl ke rül nek ki. Ez az au to nó mia for -
ma el sõ sor ban a nem ze ti iden ti tás megõrzését célozza. Az
oktatás, a mûvelõdés és a tájékoztatás terén tevékenykedik. 

Más fe lõl, a te rü le ti au to nó mia ér te lem sze rû en te rü let re vo nat -
ko zik. Lét re ho za ta la a te rü le ten élõ la ko sok dol ga, s eb ben a ma -
gyar vá lasz tók név jegy zé ké nek nincs sze re pe. Ha tás kö rét te kint -
ve fog lal koz nia kell más, a nem ze ti iden ti tás sal nem köz vet le nül
össze füg gõ kér dé sek kel is. Ilyen pél dá ul a gaz da ság ala ku lá sa.
Eb ben az au to nó mia for má ban el ke rül he tet len a helyi nemzeti
többséghez tartozó képviselõk közremûködése. 

Nem mond hat juk, hogy az el múlt két év ti zed ben nem egyez -
tet tünk az au to nó mi á ról. Volt szá mos ta nács ko zás, ame lyek az el -
mé le ti alap ve tés mel lett az egy más hely ze té vel és gond ja i val tör -
té nõ meg is mer ke dést szol gál ták. Ami máig hi ány zik, az a konk rét 
mo del lek ki dol go zá sa, s az ezekrõl folytatott egyez te tés. Az
egyez te tés nem ör dög tõl való mód szer. Mell es leg, nem is le het

meg ke rül ni. Ah hoz, hogy el kez dõd hes se nek az egyez te té sek,
ame lyek nyo mán a ma gyar kor mány is meg je len het az au to nó -
mia kö ve te lé sek kel a nem zet kö zi po li ti kai szín té ren, mond juk az
EU-s kor mány fõk e té má nak szen telt össze jö ve te lén, több fel té -
tel nek kell tel je sül nie. Az elsõ, hogy le gye nek leg alább kö ze pes
ki dol goz ott sá gi szint re fel ho zott au to nó mia mo del lek. Hogy le -
gyen mi rõl egyez tet ni. A szak mai egyez te té sek után ke rül het nek
sor ra a po li ti kai di lem mák. El sõ ként, hogy me lyik au to nó mia mo -
del lel kell in dul ni. Egyik kel vagy a má sik kal, eset leg egyik kel is,
má sik kal is, vagy egy idõ ben mind ket tõ vel de rang so rol va õket?
E dilemmákat az egyeztetések után, az eddigi tapasztalatok
alapján, Budapest tevõleges részvételével lehet eldönteni. 

Mennyi idõ re van min deh hez szük ség? Ta lán két év is ele gen -
dõ ah hoz, hogy a ma gyar kor mánnyal együtt meg te hes sük az elsõ
lé pé se ket a nem zet kö zi szín té ren. Idõ köz ben el dõl het, ki tud s ki
akar részt ven ni e nagy nem ze ti pro jek tum ban. Mint ahogy az is,
ki be csü li több re a ken gyel tar tó sze re pet a ma gyar sza va zók új bó -
li meg hó dí tá sá val járó politikai megpróbáltatásoknál. 

A Kár pát-me den cé ben zaj ló nagy po li ti kai kor szak vált ás be fe -
je zé se ként vá laszt kell ad nunk a kér dés re: ké pe sek va gyunk mi
ma gya rok egy mást tá mo gat va fel emel ked ni, vagy sem. A Vaj da -
sá gi Ma gyar De mok ra ta Párt ban (VMDP) vall juk és hirdetjük,
hogy igen, ez lehetséges.

Új sze lek
Még meg sem ala kult az új ma gyar kor mány, a ma gyar dip lo -

má cia már is ki vív ta elsõ gyõz el mét. 
Fi có nak ab ban va ló szí nû leg nincs iga za, hogy a le en dõ ma gyar 

kül ügy mi nisz tert hall gat va „hi deg le lé se lett, s az sem le het, hogy
Mar to nyi „dur ván és ar ro gán san vissza uta sí tot ta a kon zul tá ci ót
a ket tõs ál lam pol gár ság kér dé sé rõl, és csu pán kö zöl te, mire ké -
szül a ma gyar Or szág gyû lés”. Az vi szont el kép zel he tõ, hogy a
szem mel lát ha tó túl zás va ló di oka egy új fel is me rés. Ne ve ze te sen
az, hogy most egy új kor szak kez dõ dik. Amely ben Ma gyar or szág
nem lesz töb bé olyan boksz-ref lex lab da, amely re a szen ve dé lyek
fel szí tá sá ra most Mar to nyi Já nos ba ju sza van oda fest ve. 

Az a re ak ció so ro zat, amely a po zso nyi saj tó tá jé koz ta tón el -
hang zott, kü lön bö zõ vé le mé nyek kel kez dõ dött, s a bu da pes ti
szlo vák nagy kö vet vissza hí vá sá val foly ta tó dott, majd a szlo vák
kor mány hol nap ra össze hí vott ülé sé vel vég zõ dött, vol ta kép pen
csak il luszt rá ció. Jel zés arra, hogy a szlo vák fél ér zé kel te a kor -
szak vált ást jelzõ új szeleket, s azok bizony nem tetszenek neki.

Kép le te sen szól va, Ma gyar or szág és Szlo vá kia kö zött le zaj lott 
a be mu tat ko zó csör te. Ami nek ered mé nye vagy kö vet kez mé nye -
ki nek me lyik ki fe je zés tet szik job ban -, hogy a szlo vá ki ai ma gya -
rok feje fe lett meg je lent Da mok lész kard ja: a fe nye ge tés, hogy a
ma gyar ál lam pol gár ság fel vé te le ese tén szá mol ni uk kell a szlo vák 
ál lam pol gár ság el vesz té sé nek le he tõ sé gé vel. Mit le het erre mon -
da ni? Legfeljebb azt, hogy kardról lévén szó, az lehet kétélû is. 

Fi gye lem re mél tó vi szont, hogy Ficó dör ge del me i vel egy idõ -
ben Ma gyar or szá gon meg je lent az elsõ, a nem ze ti in teg rá ci ót el -
len zõ hang. A Nép sza bad ság cik kí ró ja pu hí ta ná, értsd, vég re hajt -
ha tat lan ná ten né a még el sem fogadott Fidesz-KDNP törvényt. 

„Le het sé ges jog tech ni kai meg ol dás – így a bu da pes ti szoc lib
na pi lap cik kí ró ja – hogy a tör vényt ál ta lá nos ha tállyal hoz zuk
meg, de a konk rét ügy ben a ké rel me zõ ak kor kap hat ja meg a ma -
gyar ál lam pol gár sá got, ha meg fe lel a spa nyol min ta sze rin ti to -
váb bi fel té tel nek, vagy is ha tály ba lé pett az ad di gi ál lam pol gár sá -
ga sze rin ti ál la má val kö tött meg ál la po dá sunk, mely ga ran tál ja,
hogy ko ráb bi ál lam pol gár sá gá tól, egyéb ad di gi jo ga i tól ma gyar
ál lam pol gár sá ga mi att nem foszt hat ják meg. A dip lo má cia dol ga, 
hogy eh hez a meg ol dást meg ta lál ja.”  No csak. Em lé ke ze tes,
hogy 2004-ben a Gyur csány-kor mány azért foly ta tott (si ke res)

hecc-kam pányt a ket tõs ál lam pol gár ság el len, mert nem akart uj -
jat húz ni a szom szé dok kal. Még a 23 mil lió ro mán nevû „tit kos”
fegy vert is be ve tet te, csak ne ke rül jön sor „kel le met len sé gek re”.
De, mi lyen kel le met len sé gek rõl is be szé lünk? Igaz, Spa nyol or -
szág ban volt szó két ol da lú szer zõ dé sek rõl, de ezek kö zül egyet
sem ír tak alá. En nek el le né re a fo lya ma tos a ket tõs ál lam pol gár -
ság igény lé se és meg adá sa is. Pe dig ott a kér el me zõ ket és a dön -
tés ho zó kat egy óce án vá laszt ja el egymástól. 

Száz szó nak is egy a vége: ha a szom szé dok jog gal örül het nek
a nem zet kö zi dik tá tum alap ján szer zett te rü le tek nek (ki lenc ven
év után ezt meg te he tik), ak kor a ma gya rok nak jo guk van arra,
hogy bú sul ja nak, s ah hoz is, hogy a vesz te sé get leg alább a ket tõs
ál lam pol gár ság ra épü lõ nemzeti integrációval gyógyítgassák.

Vissza tér ve a re a li tá sok ta la já ra: Mar to nyi ok kal mond ja, hogy 
kon zul tá ció he lyett azért vá lasz tot ta a tá jé koz ta tást, mert az elõb -
bi ered mény te len sé ge a szlo vák-ma gyar vi szony rend szer ben
kódolva van. Régi igaz ság, hogy a po li ti ká ban, aki kez de mé nyez,
az elõny ben van. Ezért most nyu godt le het a le en dõ ma gyar kül -
ügy mi nisz ter. 

A VMDP sze rint a Ma gyar or szá got öve zõ bû vös kör bõl, a kis -
an tan ti szem lé let há ló já ból csak de mok ra ti kus kez de mé nye zé sek
út ján le het ki tör ni. Ilyen kez de mé nye zés le het a ket tõs ál lam pol -
gár ság és a ma gyar au to nó mia is. Nem vé let len, hogy a ket tõs ál -
lam pol gár ság ra vo nat ko zó kez de mé nye zést ed dig csak Szlo vá kia 
ki fo gá sol ja. Õ is in do ko lat la nul, hi szen min den szom szé dos or -
szág (Szlo vá kia is) meg hoz ta már a ket tõs ál lam pol gár ság ra
vonatkozó döntését, miközben Magyarországot egyikük sem
konzultálta. Mi ta ga dás, jó lát ni, hogy a Fi desz-KDNP párt szö -
vet ség már a kez det kez de tén meg kez di vá lasz tá si ígé re te i nek
meg va ló sí tá sát.

Vé gül szö gez zük le: va ló ban nem tör tén het meg, hogy bár mi -
lyen na ci o na liz mus ká rá ra le gyen a Ma gyar or szág és Szlo vá kia
kap cso la ta i nak. Nem, mert ez nem ér de ke sem a ma gyar, sem a
szlo vák nem zet nek. Csak az egyen lõ sé gen és a köl csö nös sé gen
ala pu ló új gya kor lat old hat ja fel a régi szo ci a lis ta vi szo nyok ra jel -
lem zõ fe szült sé get, s szo rít hat ja vissza a sötétben ólálkodó
kisantanti szellemiséget is.



KÖZ LE MÉNY

Nem ze ti for du la tot sür get nek a kül ho ni ma gya rok
„Csat la koz ni sze ret nénk a nem ze ti együtt mû kö dés Or bán Vik -

tor mi nisz ter el nök-je lölt ál tal meg hir de tett prog ram já hoz” – je -
len tet te ki Tõ kés Lász ló EP-kép vi se lõ, a Kár pát-Me den cei Ma -
gyar Au to nó mia Ta nács (KMAT) el nö ke 2010. má jus 7-én a Hód -
me zõ vá sár hely mel let ti Már té lyon, a két na pos ülést kö ve tõ saj tó -
tá jé koz ta tón. Az er dé lyi EP-kép vi se lõ rá mu ta tott, hogy az utód ál -
la mok ba sza kadt ma gyar kö zös sé gek – elvi szin ten leg alább is –
ed dig is az együtt mû kö dés ben, az össze fo gás ban vol tak ér de kel -
tek, pél da erre a fel vi dé ki Ma gyar Ko a lí ció Párt ja, a dél vi dé ki
Ma gyar Ko a lí ció, vagy az Er dély ben 2009-ben kín ke ser ve sen
tetõ alá ho zott Ma gyar Össze fo gás. Tõ kés hoz zá tet te: „A po li ti kai 
rend szer vál to zá son túl me nõ en a nem zet po li ti ká ban is rend szer -
vál to zás ra, nem ze ti for du lat ra van szük ség. Most, hogy nyolc év
után a Fi desz-KDNP szö vet ség pél dát lan arány ban nyer te meg az 
anya or szá gi vá lasz tá so kat, itt az ide je en nek is.” 

Az au to nó mia iránt el kö te le zett kül ho ni szer ve zõ dé sek kép vi -
se lõi a két na pos ta nács ko zás so rán át te kin tet ték az új ma gyar kor -
mány szín re lé pé sé vel mó do su ló nem zet po li ti kai le he tõ sé ge ket és
ke re te ket. Né meth Zsolt, az Or szág gyû lés Kül ügyi és Ha tá ron
Túli Ma gya rok Bi zott sá gá nak el nö ke, a le en dõ kül ügy mi nisz té ri -
um par la men ti ál lam tit kár-je lölt je pén tek dél elõt ti elõ a dá sá ban a
meg erõ sö dõ ma gyar kül po li ti ka és a nem zet po li ti kai meg úju lás
össze füg gé se i rõl be szélt. Rá mu ta tott: az au to nó mia in téz mé nye a
kül ho ni ma gyar kö zös sé gek meg ma ra dá sá nak biz to sít éka, ugyan -
ak kor hosszú tá von a kö zép-eu ró pai tér ség sta bi li tá sá nak zá lo ga
is. A fi de szes po li ti kus meg gyõ zõ dé se sze rint a kö zép-eu ró pai
tér ség új já épí tés elõtt áll, ilyen ér te lem ben is át te võd nek a hang -
sú lyok a szom széd sá gi vi szo nyok ban. Rá mu ta tott: a kü lön bö zõ
nem zet ré szek dif fe ren ci ált meg kö ze lí tést igé nyel nek, de ah hoz
nem fér két ség, hogy a kü lön bö zõ au to nó mia-for mák a kül ho ni
ma gyar ság meg ol dat lan problémáira jelentik a választ. Németh
továbbá a 2011 elsõ félévében sorra kerülõ magyar EU-el nök ség -
bõl adódó feladatokat és lehetõségeket is felsorolta, európai kon -
tex tus ba helyezve a magyar nemzetpolitikát.

A KMAT na pi rend jén sze re pelt a ma gyar anya nyel vi ok ta tás a
Kár pát-me den cé ben is. Éhn Jó zsef, a Tár sa ság a Kár pát-me den -
cei Ma gyar sá gért ve ze tõ je összeg zõ ta nul má nyá ban az anya nyel -
vi ok ta tás ban ér de kelt szak mai szer ve ze tek ja vas la ta it is mer tet te.
A rö vid és kö zép tá vú in téz ke dé si prog ram ban az anya nyel vi ok ta -
tás ha té kony sá gát elõ se gí ten dõ cé lo kat fo gal maz tak meg, ame -

lyek hez a le het sé ges esz köz rend szert is hoz zá ren del ték. A KMAT 
tag jai több pon ton mó do sí tá so kat ja va sol tak, ezek fi gye lem be vé -
te lé vel fel kér ték Éhn Jó zse fet a mun ka do ku men tum vég le ge sí té -
sé re. Mécs László KMAT-titkár egy Kárpát-medencei „magyar
nemzeti jelentés” elkészítését javasolta.

A részt ve võk a ta nács ko zás vé gén egy kö zös Nyi lat ko za tot is
el fo gad tak a ma gyar nem zet meg úju lá sa ügyé ben, amely ben töb -
bek kö zött ki je len tik: „Hosszú idõ óta most is mét le he tõ ség nyí lik
a ma gyar nem zet ha tá ro kon át íve lõ in teg rá ci ó já ra”, és hoz zá te -
szik: „a kül ho ni ma gyar ság nem ado mányt kér, ha nem maga is te -
võ le ges se gít sé get ajánl eb ben a fo lya mat ban. Át érez zük fe le lõs -
sé gün ket, és cse lek võ részt sze ret nénk vál lal ni a Fi desz és szö vet -
sé ge sei ál tal meg hir de tett, a nem ze ti együtt mû kö dés re épü lõ
prog ram ki dol go zá sá ban és meg va ló sí tá sá ban.” Ab bé li meg gyõ -
zõ dé sük nek ad nak han got, hogy „a si ke res nem zet po li ti ka és a
több sé gi nem ze tek szem pont ja i ra is fi gye lõ szom széd ság po li ti ka
össze han gol ha tó Kö zép-Eu ró pa új tér ség fej lesz té si stra té gi á ja
ke re té ben, mely nek ki ala kí tá sá ban egy erõs és si ke res Ma gyar or -
szág, a kül ho ni ma gyar nem zet ré szek kel együtt mû köd ve meg ha -
tá ro zó sze re pet játsz hat”.

A KMAT tag jai fel adat lis tát is össze ál lí tot tak, így a meg ol dan -
dó ké rés ék közé so rol ták a tér ség töb bi ál la má nak gya kor la tá hoz
ha son ló an a ma gyar ál lam pol gár ság meg adá sát a kül ho ni ma gya -
rok nak, anél kül, hogy szü lõ föld jü ket el hagy ni kény sze rül je nek.
A po zi tív eu ró pai gya kor la tot kö vet ve, a kü lön bö zõ kö zös sé gi au -
to nó mia-for mák meg va ló sí tá sát és össze han golt mû köd te té sét a
Kár pát-me den cé ben; a ma gyar együtt mû kö dés in téz mé nyes rend -
sze ré nek ki ala kí tá sát, a kul tu rá lis, ok ta tá si, tu do má nyos, egy há zi
és gaz da sá gi in teg rá ció érdekében; valamint a „Kárpát-medencei
magyar ügy” közös képviseletét Európában és szerte a
nagyvilágban.

A kül ho ni nem zet ré szek kép vi se lõi kö zös nyi lat ko za tu kat a
kö vet ke zõ kép pen zár ják: „Kós Ká roly szel le mé ben ki ált juk a
célt: »Nem ze ti Uni ót az Eu ró pai Uni ó ban«. Mi, a Kár pát-me den -
cei Ma gyar Au to nó mia Ta nács ba tö mö rült ma gyar ér dek kép vi se -
le ti szer ve zõ dé sek erre szö vet ke zünk, az el jö ven dõ ma gyar rend -
szer vál tó kor mánnyal kö zö sen en nek ér de ké ben kí vá nunk mun -
kál kod ni.”

Már tély, 2010. má jus 7. 
Tõ kés Lász ló EP-kép vi se lõ Saj tó i ro dá ja

Átalvetõ
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Az Er dé lyi Ma gyar Kez de mé nye zés
RMDSZ-Plat form el nök sé ge

SÓ LYOM Lász ló köz tár sa ság el nök úr ne vét sû rûn em le get tük 
há lánk kal övez ve az Er dé lyi Ma gyar Kez de mé nye zés do ku men -
tu ma i ban. Mert ta pasz tal tuk, hogy nem csu pán a ke resz tény és
nem ze ti el kö te le zett sé gû, ke resz tény-szo ci á lis esz me i sé gû plat -
for munk tag sá ga, ha nem a ro má ni ai ma gyar nem ze ti kö zös ség ja -
va ré sze is a Ma gyar Köz tár sa ság je len le gi el nö ké nek te vé keny sé -
ge meg íté lé sét il le tõ en egyet ért ve lünk. Hi szen va la mennyi en
meg gyõ zõd het tünk, hogy Só lyom Lász ló a nem zet hû sé get és a
ke resz tény hitet nem csupán vallja, hanem következetesen
minden cselekedetével vállalja és szolgálja is.  

Az EMK-plat form a Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség
20. szü le tés nap já ra ki adott nyi lat ko za tá ban BAJ CSY–ZSI -
LINSZ KY End re, Sop ron kõ hí dán, 1944. de cem ber 24-én, a ki -
vég zé se  elõt ti órák ban írott bú csú üze ne tét az er dé lyi ma gyar po -

li ti kai elit szá má ra pél da ként idéz te: „Le gyen a ma gyar bá tor és
ge rin ces!” 

Só lyom Lász ló alap ve tõ tu laj don sá ga a ci vil ku rá zsi. Bá tor
volt két és fél év ti ze de, ami kor a Du na-ka nyar meg men té sé ért
küz dött, és bá tor volt a ha ta lom kö zel múlt be li bir to ko sa i val szem -
ben az al kot mányt, a tör vé nyes sé get vé del mez ve – és még sok kal
töb bet: a hu má nu mot meg a köz éle ti er kölcs tisz ta sá gát. Ge rin ces
bá tor sá ga ré vén kü lö nö sen nagy te kin télyt és meg be csü lést szer -
zett an nak a két köz éle ti mél tó ság nak, melyet betöltött: az
alkotmánybírósági és a köztársaság elnöki széknek.

Úgy lett a ha tá ro kon be lül és kí vül élõ ma gyar ság kö ré ben nép -
sze rû, hogy nem ke res te a nép sze rû sé get. A sors pró bá ló idõk höz
mél tó mó don több nyi re mo soly ta la nul vál lal ta feladata
teljesítését.
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Be fe je zet len for ra dal ma in kat be kell fe jez nünk!
Az EMNT köz le mé nye

Az Er dé lyi Ma gyar Nem ze ti Ta nács Saj tó szol gá la ta az aláb bi
köz le ményt je len tet te meg 2010. áp ri lis 9-én Nagy vá ra don: –
Több ma gyar or szá gi vá lasz tá si kam pány ren dez vényt kö ve tõ en,
teg nap dél után Tõ kés Lász ló eu ró pai par la men ti kép vi se lõ, az Er -
dé lyi Ma gyar Nem ze ti Ta nács el nö ke a So mogy me gyei Mar ca li -
ban vett részt Szász fal vi Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõ, il let ve
kép vi se lõ je lölt vá lasz tá si kör ze té nek kam pány zá ró ján. A he lyi
sport csar nok ban meg ren de zett ünnepélyes alkalom másik dísz -
ven dé ge Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
volt.

Be szé dé ben Tõ kés Lász ló Er dély- és Bi ha ror szág jel ké pes
üze ne tét adta át So mo gyor szág nak, rá vi lá gít va az anya or szá gi vá -
lasz tá sok össz nem ze ti je len tõ sé gé re. En nek vo nat ko zá sá ban az
EMNT El nök sé ge ne vé ben Tõ kés Lász ló el nök és Toró T. Ti bor
ügy ve ze tõ el nök, a kü szö bön álló or szág gyû lé si vá lasz tá sok
elõestéjén a következõ nyilatkozatot teszi közzé:

– A köz ke le tû mon dás sze rint: „nem en ge dünk a ‘48-ból”. Eh -
hez ha son ló an az ‘56-ból és ‘89-bõl sem en ged he tünk. Be fe je zet -
len for ra dal ma in kat be kell fe jez nünk. A húsz év vel eze lõtt el kez -
dõ dött rend szer vál to zást foly tat nunk kell és be kell tetõznünk.

– Az el telt két év ti zed ben, kü lö nös kép pen pe dig az utób bi 7 (8) 
„szûk esz ten dõ ben” be bi zo nyo so dott, hogy a kom mu niz mus
vissza hú zó örök sé gé tõl sza ba dul ni kép te len MSZP-SZDSZ utód -
kom mu nis ta kor mány zat erre a tör té nel mi-po li ti kai fel adat ra al -
kal mat lan. A bu kás ra ítélt ma gyar or szá gi poszt kom mu nis ta re -
zsim nem csak sa ját or szá gát dön töt te romba, de az egész
Kárpát-medencei magyarságot sorsára hagyta.

– Párt po li ti ka és szû ken vett or szág po li ti ka he lyett ma gyar
nem zet po li ti ká ban gon dol ko zunk – egy nem zet po li ti kai rend -
szer vál to zás és a ha tá ro kon át íve lõ nem zet egye sí tés je gyé ben.
Eb ben a vo nat ko zás ban az áp ri lis 11-i vá lasz tá sok nak ép pen ak -
ko ra a tét je, mint a húsz évvel ezelõtti – félresikerült –
rendszerváltozásnak.

– Az eu ró pai in teg rá ci ó val egy irá nyú ma gyar in teg rá ció vi szo -
nyai kö ze pet te, az eu ró pai ki sebb ség po li ti kai szem lé let vál to zás -
sal pár hu za mo san, a kül ho ni ma gyar po li ti ka gyö ke res meg vál -
toz ta tá sá ra van szük ség, mely nek leg fõbb le tét emé nye se a Fi -
desz-KDNP vá lasz tá si szö vet ség. Aki ma Ma gyar or szá gon a Fi -
deszt vá laszt ja, az nem csupán a pártok egyikére, hanem a
nemzetre szavaz.

– A nem zet po li ti kai rend szer vál to zás meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben stra té gi ai part ner sé get kö tött a FI DESZ és az EMNT. Az új

nem zet stra té gia lé nye ge a ha tá ro kon át íve lõ – ha tár mó do sí tás
nél kü li – nem ze ti in teg rá ció, az egy sé ges Kár pát-me den cei ma -
gyar nem zet. Az EMNT európai jelszava – változatlanul: Unió,
Erdéllyel.

– A nem ze ti in teg rá ció szint jei a kö vet ke zõk:
– Köz jo gi szint: ket tõs ál lam pol gár ság
– Po li ti kai szint: nem zet po li ti kai kér dé sek ben il le té kes kon -

zul tá ció; dön tés ho zó és vég re haj tó in téz mé nyek hely re ál lí tá sa,
lét re ho zá sa vagy ha té ko nyabb mû köd te té se – a ma gyar kor mány
és a kül ho ni pár tok és ér dek vé del mi szer ve ze tek kép vi se lõ i nek
rész vé te lé vel (HTMH, MÁÉRT, KMKF vagy/és ezek alternatív
intézményi keretei)

– Kül po li ti kai szint: a Kár pát-me den cei ma gyar ság, a ma gyar
ügy kö zös kép vi se le te nem zet kö zi té ren, a nem zet kö zi in teg rá ci ós 
szervezetekben

– Kul tu rá lis szint: a bel- és kül ho ni ok ta tá si, mû ve lõ dé si, tu do -
má nyos in téz mé nyek, va la mint a köz szol gá la ti mé dia össze il lesz -
té se és integrált mûködtetése

– Gaz da sá gi szint: ex ten zív és in teg rált ma gyar gaz da sá gi
stratégia

– Egy há zi és öku me ni kus szint: az eu ró pai egy há zi egy ség tö -
rek vé sek kel együtt ha tó egy há zi és hitbéli közösség

– A ha tá ron túli ma gyar kö zös sé gek vi szony la tá ban a Fi desz
vá lasz tá si gyõz el me és kor mány ra ke rü lé se a párt po li ti kán fö lül
álló nem ze ti össze fo gás és az erre irá nyu ló ma gyar or szá gi tá mo -
ga tás po li ti ka megvalósulásának ígéretét hordozza.

A Fi desz tõl azt vár juk el, hogy a – maj dan – ren del ke zé sé re
álló kor mány za ti esz kö zök kel tá mo gas sa az er dé lyi Ma gyar
Összefogást.

– A ki ala ku ló új nem zet po li ti kai hely zet nek meg fe le lõ en a Ro -
má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség ré szé rõl jog gal vár ha tó el,
hogy egész ed di gi – ki sebb sé gi szem lé le tû – po li ti ká ját fe lül vizs -
gál va, az egy sé ges ma gyar nem zet po li ti ká hoz szabja programját
és politikáját.

Párt po li ti kai vo nat ko zás ban pe dig az ed dig al kal ma zott
„egyen lõ kö zel ség” ér ték sem le ges el vé vel is sza kít son – kö zös
nem zet po li ti kai cél ja ink hoz való vi szo nya át ér té ke lé sé vel és a
nem ze ti önrendelkezés elvének megfelelõen.

Az Er dé lyi Ma gyar Nem ze ti Ta nács – ön ál ló jogi sze mé lyi sé -
gé nek el is mer te té se al kal má ból – is mé tel ten el kö te le zett sé gét fe -
je zi ki kö zös nem ze ti érdekeink és céljaink iránt.

To váb bí tot ta: Fri gye sy Ág nes

Egyes anya or szá gi párt em be rek a sa ját párt juk hoz kö ze lebb
álló és si mu lé ko nyabb sze mé lyi sé get sze ret né nek a ma gyar köz -
tár sa sá gi el nök szé ké be emel ni. A szó ba ho zott je löl tek va la -
mennyi en ki vá ló tu dó sok ként, akár csak Só lyom Lász ló, nem zet -
kö zi te kin télyt vív tak ki ma guk nak. És bár me lyi kük a Ma gyar
Köz tár sa ság leg ma ga sabb ran gú köz éle ti sze rep lõ je ként is be bi -
zo nyít hat ná al kal mas sá gát ke vés bé vál sá gos idõkben, mint
amelyben ma él az emberiség és élünk különösen mi, magyarok. 

A jog tu dós Só lyom Lász ló szá má ra a nyu gat-eu ró pai egye te mi 
ven dég-pro fesszo ri te vé keny sé ge szer zett nem zet kö zi szak mai
el is me rést. Ezt a tu dást és te kin télyt a kö zel jö võ kül po li ti ká já ban
a köz tár sa ság el nö ki fel adat kör be töl té se so rán – min de nik ki vá ló
ve tély tár sá val szem ben – be hoz ha tat lan fö lénnyel hasz no sít hat ná
a szétszórtan élõ egész magyar nemzet érdekében. 

A nem ze ti el kö te le zett sé gük ré vén köz is mert anya or szá gi al -
ko tó ér tel mi sé gi ek hoz ták lét re a „Só lyom for pre si dent” moz gal -
mat, mely hez az Er dé lyi Ma gyar Kez de mé nye zés most örömmel

csat la ko zik. Plat for munk im már húsz esz ten de je az er dé lyi ma -
gyar nem ze ti kö zös ség ön ren del ke zé si tö rek vé sé nek él har co sa:
mi fog al moz tuk meg el sõk ként szü lõ föl dün kön a te rü le ti au to nó -
mia, majd a kár pát-me den cei ma gyar ság kö ré ben a ket tõs ál lam -
pol gár ság kö ve te lé sét. Mi küz döt tünk – ered mé nye sen – a ’89.
de cem be ri rend õr gyil kos ság ürügyén igazságtalanul bebörtönzött 
székelyek amnesztiájáért. 

Ma – Tri a non után 90 esz ten dõ vel – sem mond hat juk, hogy itt
van már a Ká na án. 

Ne künk ta lán még na gyobb szük sé günk van, mint a ha tá ro kon
be lü li nem zet rész nek Baj csy–Zsi linsz ky er köl csi mér cé jé nek
meg fe le lõ és párt ér de ke ken fe lül álló ma gyar köztársasági
elnökre!   

Szé kely ud var hely, 2010. má jus 10.

BAKK Lász ló, KA TO NA Ádám, 
SÁNT HA Pál Vil mos, VAR GÁ NÉ PÁL Róza



Kí ván hat juk-e ma gunk nak
a finn or szá gi své dek sor sát?

Ta lán meg éri ne künk, Tri a non nal meg vert,
dik tá tum mal több or szág ba szét szórt nem zet -
nek, hogy ta nul sá got ke res sünk a finn or szá gi 
své dek hely ze té ben.

Tám pont ként le hoz tam (és le for dí tot tam) egy svéd rá dió ró luk
szó ló hí rét a vi lág há ló ról. Té mánk hoz a szö veg bõl a kö vet ke zõ
két mon dat ér de mel ki emelt fi gyelmet:

“Egy friss fel mé rés azt mu tat ja, hogy a finn or szá gi své dek nek
csak 67 szá za lé ka hi szi, hogy nyel vük fenn ma rad Finn or szág ban.
Öt év vel eze lõtt 87 szá za lék volt ez az arány.”

“Nem tu dom, mi ért szen ved az em ber xe no fó bia (ide gen gyû lö -
let) hi á nyá ban is eb ben az or szág ban, de ez gyak ran meg tör té nik
vele (...)”.

A tör vé nyek sze rint Finn or szág két nyel vû ál lam, eb bõl kö vet -
ke zik a két nyelv hasz ná la tá nak egyen lõ joga, ezért nincs kü lön
tör vény, amely az élet bár mely te rü le té re vo nat koz tat va ezt rész -
le te sen elõ ír ná. En nek el le né re az ot ta ni své dek, akik zöm mel az
or szág nyu ga ti és déli sze gé lyét lak ják, úgy ér zik, nyel vük vissza -
szo ru ló ban van, és a nyelv hasz ná lat sza bad sá gá nak ta lán leg élen -
já róbb or szá gá ban hosszabb tá von a ki ha lás fe nye ge ti. Hoz zá já rul 
eh hez a ve gyes csa lá dok ban a két nyel vû ség, amely las san – és
szin te ter mé szet sze rû en – az or szág több sé gé nek a nyel vét ré sze -
sí ti elõny ben, bár van nak olyan finn anya nyel vû gyer me kek is,
aki ket (noha a svéd nyelv min den iskolában kötelezõ tantárgy)
svéd iskolába adnak, hogy a másik nyelv alaposabb ismeretével
gazdagodjanak.

Lám hi á ba a le gát eresz tõbb ha tár, a svéd szom széd dal való jó
vi szony, az eu ró pai kö zös ség me leg nek ál mo dott (vagy an nak
csak be ál lí tott) já szo la, a nyel vi sza bad ság jo go kat szor gal ma zó
va la mennyi nem zet kö zi do ku men tu mon túl ten ni kí vá nó szán dék,
a va ló ság még is az, hogy a több ség, ha a más nyel vet be szé lõk
szü lõ föld jét bir to kol ja, a dip lo má cia eset leg tény le ge sen jó szán -
dé kú szép szavai ellenére is hatalmat nyer a másik fölött.

A má so dik mon dat a Kár pát-me den cé ben élõ ma gyar nak is me -
ret len tar tal mat hor doz. A kör nye zõ né pek ré szé rõl fe lénk su gár -
zó, nem egy szer vé res tet tek ben is meg nyil vá nu ló ma gyar gyû lö -
let a min den na pi ke nye rünk mind má ig. Pe dig va la mennyi kör -
nye zõ né pet meg pró bál tunk már jó in du la tú gesz tu sok kal, sõt se -
gí tõ igye ke zet tel is “le ke nye rez ni”. Ez a “le ke nye re zés” lé nye gé -
ben a ke nyér ba rát ság vi szo nos sá gát ke res te, an nak fel mu ta tott bi -
zony sá gá ul, hogy meg rab lá sun kért nincs ben nünk ha rag, csak
élni hagy ja tok min ket! Hagy já tok, hogy ma gya rok ma rad junk
azon a föl dön, ame lyet ha zug me sék kel örök idõk tõl ma gá é nak
hir det min den mai bi tor ló ha szon év ezõ. Ko csis Ist ván drá ma író
és tör té nész sze rint lel ki is me ret-fur da lás ból gyû löl nek min ket,
mert nem tud ják ne künk meg bo csá ta ni, amit ve lünk tet tek. Ez
biz to san így van, de az ál lí tás hi á nyos sá ga ab ból de rül ki, hogy
már ak kor gyû löl tek min ket, ami kor még csak a ter ve i ket szõt ték,
hogy a föl dün ket, nem csak azo kat, ame lye ken a Ma gyar Ki rály -
ság biz ton sá got adó vé dõ szár nyai alatt meg te le ped het tek, ha nem
a fõleg vagy tisztán magyaroktól lakottak jelentõs részét is el tu laj -
do nít sák. Ezért valószínûbb, hogy a gyûlölet õseredete az irigy -
ség és a hatalomszomjas zsákmányszerzésre törekvés volt.

A ma gyar po li ti ka se hogy sem tud ez zel a je len ség gel mél tó
mó don meg bir kóz ni. Tri a non a nagy an tant ha tal ma i nak dön té se
volt ar ról, hogy Ma gyar or szág ro vá sá ra ki elé gí tik a kis an tant,
vagy is hí ve ik mo hó sá gát. Erõ nél kül ezen vál toz tat ni nem le het.
Ka to nai erõt már csak azért sem le het szá mí tás ba ven ni, mert a
ma gyar had se reg ma olyan ál la pot ban van, hogy ta lán az ere de ti
kis an tant ál la mok va la mely rész ma rad vá nya is bár mi kor el fog lal -
hat ná ha zán kat.  De annyi lel ki erõt azért össze le het ne szed ni,
hogy leg alább kí sér let tör tén jen a hely zet tisz tá zá sá ra Hogy ki -
mond juk azt, ami úgy is ott van va la mennyi el len sé günk gon do la -
ta i ban, hi szen tel je sen lo gi ku san nem tud ják el hin ni, még el kép -
zel ni sem ké pe sek, hogy azt, ami ve lünk tör tént, el le het ne fe lej te -
ni. Ezért hi á ba vár juk, hogy há la kép pen a ma gyar nem zet ná luk
élõ ré sze it élni, meg ma rad ni hagy ják, csak azért, mert a magyar
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Itt ol vas ha tó a svéd rá di ó ban el hang zott hír szö ve ge ma gya rul.
For rás: http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/ar ti kel.asp?Ar ti kel=3390631

2010. ja nu ár 22.
A finn or szá gi své dek mind re mény te le nebb nek
lát ják nyel vük hely ze tét
A finn or szá gi své de ket egy re job ban nyug ta la nít ja, hogy mi lyen jövõ
vár nyel vük re szü lõ föld jü kön.  Egy ma köz zé tett köz vé le mény-ku ta -
tás sze rint alig né hány év alatt drá ma i an csök kent az a hit, hogy a svéd 
nyelv fenn ma rad Finn or szág ban.
A tör vény sze rint a svéd nyelv egyen ran gú a fin nel, és min den ki nek
ál lam pol gá ri joga, hogy bár mely ha tó ság gal své dül be szél jen.
- Hel sin ki ben (svéd neve: Hel sing fors) ne héz dol ga van an nak, aki ra -
gasz kod ni pró bál ál lam pol gá ri jo gai ér vé nye sí té sé hez, mert kö te ke dõ 
idi ó tá nak né zik, aki olyas mit kí ván, ami va ló já ban tel je sen fe les le ges
és kel le met len. Ezért ezt ál ta lá ban nem is szok ták igé nyel ni csak erõ -
tel jes pro vo ká ció ese tén, mond ja Chris tof fer Cronst röm.
Chris tof fer Eke näs ben (a hely ség finn neve: Tam mi sa a ri) la kik, ahol
to vább ra is jól el tud len ni a svéd nyelv vel, de rosszabb a hely zet, ha
Hel sin ki be jön, pél dá ul hogy egy ha tó sá got fel ke res sen. Ott gyak ran
el uta sí tó, ijedt vagy za vart ar cok kal ta lál ko zik, ha anya nyel vét, a své -
det hasz nál ja.
De a svéd nyelv Eke näs ben is kezd te ret ve szí te ni. Erre egyik pél da az 
ot ta ni svéd nyel vû szü lé szet. Ezt meg fog ják szün tet ni, és az anyá kat
a finn nyel vû szü lé szet re irá nyít ják át.
A finn or szá gi své dek mind in kább el ve szí tik a hi tü ket a svéd nyelv jö -
võ jé ben. Egy friss fel mé rés azt mu tat ja, hogy a finn or szá gi své dek nek 
csak 67 szá za lé ka hi szi, hogy nyel vük fenn ma rad Finn or szág ban. Öt
év vel eze lõtt 87 szá za lék volt ez az arány. A jö võ be ve tett hit je len tõ -
sen ha nyat lott te hát.
En nek oka fel te he tõ en az az ál ta lá nos elé ge det len ség, ame lyet az ál la -
mi és hely ha tó sá gi ügy in té zés ben ho zott re for mok vál tot tak ki, ame -
lyek rõl a své dül be szé lõ la kos ság ki mu tat ta, hogy nem vet ték fi gye -
lem be az õ igé nye it. So kan fel fi gyel tek arra, hogy az or szág bel ügy -
mi nisz te ré rõl, Anne Holm lund ról ki de rült: fo gal ma sincs ar ról, hogy
Finn or szág ban 300 000 em ber nek svéd az anya nyel ve.
Chris tof fer Cronst röm azon ban re mé li, hogy egy li be rá li sabb és nyíl -
tabb finn or szá gi be széd kör nye zet tel meg le het men te ni a svéd nyel -
vet.
- Egy ál ta lá ban a be széd kör nye zet nek kis sé sze lí debb nek és to le rán -
sabb nak kel le ne len nie. Ez nem csak a finn or szá gi své de ket érin ti, ha -
nem más kö zös sé ge ket is. Nem tu dom, mi ért szen ved az em ber xe no -
fó bia (ide gen gyû lö let) hi á nyá ban is eb ben az or szág ban, de ez gyak -
ran meg tör té nik vele – mond ja Chris tof fer Cronst röm.



politikusok a békesség nevében (és idegen hatalmak kény sze ré -
nek jegyében) igyekeznek napirendre térni fölötte.

Po li ti ku sa ink sok szor han goz ta tott tö rek vé se, hogy nem ze ti
po li ti ká juk ban a ki sebb ség ben élõ ma gya rok vé le mé nyé hez iga -
zod nak – gon dol ván, hogy ez szol gál ja azok ér de ke it is –, csak azt 
bi zo nyít ja, hogy a nem zet stra té gia ná lunk tel jes mér ték ben hi ány -
cikk, ezért a tak ti kát hasz nál ják a stra té gia pót sze re ként. A stra té -
gi á nak alap ve tõ ér de ke in ket és cél ja in kat kel le ne meg fo gal maz -
nia, a tak ti ká nak le het ido mul nia a he lyi sa ját sá gok hoz. De neki
sem kor lát la nul. Mi lyen ne vet sé ges a gon do la ta is, hogy a ma gyar 
kor mány nemzetstratégiájának például a Markó-félék el gon do lá -
sa it és cselekedeteit kellene követnie.

Nincs nem zet stra té gi ánk. Nem is lesz, amíg a po li ti ku sa ink
nem tud ják (vagy nem me rik) a hely ze tünk rõl és a jö võnk rõl val -
lott né ze te ik be be le fog lal ni azt, ami Tri a non ban tör tént, és ami
hoz zá ve ze tett. Al bert Gá bor Az utol só szó jo gán címû írá sá ban
(amely a Nagy vi lág 2008. au gusz tu si szá má ban je lent meg, és
most a Tri a no ni Szem le 2. szá ma újra le kö zöl te) pon to san fo gal -
maz: „Tri a non re ví zi ó ja, mely egy szer re szá mon ké rés és szo li da -
ri tás, kö nyör te len ön re ví zió és le lep le zés, ön be csü lé sünk hely re -
ál lí tá sa és az el mu lasz tott gesz tu sok ön ér ze tes meg té te le. Az ön -
ma gun kat is épí tõ és íté lõ igaz ság ne vé ben.”

A finn or szá gi své dek pél dá ja azt bi zo nyít ja, hogy szin te esz -
mé nyi kö rül mé nyek kö zött is a szét fosz lás le he tõ sé ge le sel ke dik
egy nép cso port ra, amely nek szü lõ föld je egy má sik, ott több sé get
al ko tó nép or szá gá nak ha tá rai közé ke rült. Mit vár hat nak ak kor a
Nagy ma gyar or szág nak csú folt or szá guk tól el csa tolt ma gya rok,
aki ket kö nyör te le nül má sok ke gyé re ítél tek? Olyan nép eké re,

ame lyek if ja it az is ko lák ban többek között hazug tör té ne lem ok ta -
tás sal nevelik a mi gyûlöletünkre.

Va la hol meg kell tör ni a nya kunk ra te ke re dõ ha zug sá gok lán -
cát. Hir det ni kell az iga zat ar ról, ami ve lünk tör tént, s per sze az
iga zat a ma gunk múlt já ról, így haj da ni hely te len tet te ink rõl is. De
nem ma zo chis ta má ból íté lés sel, amely nek so rán ide gen el vá rá -
sok nak igyek szünk ele get ten ni, ha nem min dig össze ha son lít va a
sza bad ság õs ha zá ja ként máig alá za to san imá dott Franciaország
valódi értékén mért korabeli tetteivel.

Két ség te len, hogy – kü lö nö sen ele in te – még he ve sebb tá ma -
dá sok ra szá mít ha tunk. De már ki van pró bál va: jó hi sze mû be le tö -
rõ dés sel csak to vább fogy a szá munk, s csök ken az erõnk. A finn -
or szá gi své dek prob lé mái nem biz tat nak to váb bi hall ga tag ön ál ta -
tás ra. Egy vég re meg al ko tott, meg fe le lõ ala pok ra he lye zett és he -
lye sen fel épí tett nem zet stra té gia nö ve li majd a ma gyar em be rek
mél tó ság tu da tát. Ezért ta lán ke ve seb ben ad ják ön ként a több ség
nyel vén mû kö dõ is ko lák ba gyer me ke i ket, ér té ke lik majd annyi ra
a ma gyar nyel vet, hogy vi gyáz za nak rá és meg tart sák azt, a há zas -
társ ki vá lasz tá sá nál eset leg ki sebb sze re pet nyer az az igény, hogy 
a na gyobb biz ton ság ér zést a több sé gi nép tag ja mel lett ke res sék,
és biz to san több ér tel met ad a min dig áldozatot is igénylõ életnek.
Ezért talán mindenki szívesebben vállalja majd, hogy világra
hozza és felnevelje saját gyermekeit.

Min deh hez, per sze, még sok más is kell, de jó ki in du ló pont nak 
bi zo nyul hat: egy szebb jö võnk alap já vá vál hat a tri a no ni hely ze -
tünk höz való, min den faj ta lel ki buj ká lást meg szün te tõ új vi szo -
nyu lás.

Tóth Ká roly An tal

2010. június

EKOSZ–EMTE Édes anya nyel vünk 19

Édes és mos to ha nyelv
Fel mé ré se ket vé gez nek a 2010/11. év ben vár ha tó be is ko lá zá sok ról

„Ha mi nem be szé lünk szé pen, he lye sen ma gya rul, ak kor ki fog 
he lyet tünk?” kér dez te 1959-60 kö rül nagy ra be csült ma gyar ta ná -
rom és osz tály fõ nö köm, Fé nyi Ist ván köl tõ.1. Ami kor a be sú gót is
meg fi gye lõ súg ta be, ami kor az 56-os for ra da lom és sza bad ság -
harc utá ni meg tor ló bosszú kéje még nem ült el, ami kor fé le lem
ve zet te az em be rek tet te it, ami kor Fé nyi Ist ván ru há já ból még
nem pá rol gott el a bör tön do hos sza ga, õ volt olyan bá tor és egye -
nes em ber, hogy ma gyar órán, az egész osz tály elõtt fel mer te ten ni 
a bör tön aj tók zá ra it nyi to ga tó kér dést: ki fog he lyet tünk ma gya rul 
be szél ni? Tõle ta nul tunk meg ma gyar nak len ni, tõle ta nul tuk meg
be csül ni anya nyel vün ket, õ sze ret tet te meg ve lünk a vi lág iro da -
lom egyik leg ér té ke sebb köl té sze tét, a ma gyart. És, ami kor lyu -
kas órák al kal má val õ is sza bad volt, be jött hoz zánk, hogy ma gyar
nép da lo kat éne kel jünk. Adj Uram min den ki mel lé egy Fé nyi Pis -

ta bá csit! Azok ban az évek ben pes tis ként kez dett el ter jed ni a ma -
gyar csa lá dok ban a gyer me kek ro mán is ko lá ba íra tá sa. Job ban ér -
vé nye sül majd a gyer mek, ma gya ráz ko dott a ked ves szü lõ. Nem
igaz, hogy csak a ke vés bé is ko lá zott szü lõk te rel ték gyer me kü ket
a nem zet tõl ide gen nyáj ba, hi szen akad tak or vo sok, mér nö kök is
eb bõl a faj tá ból. Így az tán a ro mán nyel vû ál ta lá nos és kö zép is ko -
lák ban a ta nu lók igen ma gas ará nya (15-25%, he lyen ként még
több) úgy ne ve zett ma gyar szü lõk gyer me ke volt. Ilyen és en nél
ma ga sabb arány ban ta lál tunk ma gyar gyer me ke ket a leg te kin té -
lye sebb ro mán lí ce u mok ban is.

Nem túl zás ki mon da ni, hogy ép pen ezek az úgy ne ve zett ma -
gyar szü lõk tet tek meg min dent a ma gyar nyel vû ok ta tás vissza -
szo rí tá sá ért. Mi köz ben az er dé lyi ma gyar vá ro sok ban a ro má nok
ro mán is ko lá ba ad ták gyer me ke i ket, pe dig azok szá má ra is sok kal 
elõ nyö sebb lett vol na, ha az ott hon meg ta nult kony ha nyelv mel -
lett meg is me rik a nem kis ér té ket kép vi se lõ ma gyar kul tú rát
Arany Já nos sal, Pe tõ fi vel, Ba bit sal, Jó zsef At ti lá val, Nagy Lász -
ló val, Illyés Gyu lá val, Szi lá gyi Do mo kos sal, Liszt Fe renc cel, Er -
kel lel, Ko dállyal, Bar tók kal, Csont vá ri val, Mun ká csi val, Bo lya i -
val, Ybl Mik lós sal, a 12 ma gyar No bel- dí jas sal együtt (és még
hány nagy ság ne vét hagy tam ki!). Nyíl ván szá muk ra is hasz nos
len ne kö ze leb bi is me ret sé get köt ni ve lük, mert õk nem csak egy
nem zet nagyjai, hanem az egyetemes emberi kultúra egyszeri és

Is ko la kez dés kor, szep tem be ri lap szá munk ban len ne ak tu á lis az aláb bi írás. Még is most ad juk köz re, hát ha akad
egy-két olyan, gyer me két ro mán is ko lá ba adni ké szü lõ er dé lyi ma gyar szü lõ, aki en nek ol vas tán ide jé ben rá döb -
ben tet té nek sú lyá ra, szán dé ka fel mér he tet le nül ká ros kö vet kez mé nye i re. 

1. Fé nyi Ist ván, köl tõ, mû for dí tó (1919. ja nu ár 10., Kap lony-1994.
szep tem ber 25., Nagy ká roly). A ko lozs vá ri egye tem böl csész ka rán
ma gyar-fran cia sza kos ta ná ri ok le ve let szer zett. A vi lág há bo rú ban
front szol gá la tot tel je sí tett, majd szov jet ha di fog sá got szen ve dett. Az
Utunk ban és az Igaz Szó ban je lent meg né hány ver se. Kö te tei: Ta va szi
szõ lõ vesszõ (1966), A vi lág be né pe sí té se (1971), Égi vá ros (1996),
Üze net oda át ra (2004.) Szü lõ fa lu já ban, Kap lony ban is ko lát,
Nagy ká roly ban if jú sá gi klu bot ne vez tek el róla.



Ko csis Ist ván 70. szü le tés nap já ra
Ko csis Ist ván író az er dé lyi ma gyar

iro da lom és az egye te mes ma gyar iro da -
lom ki vá ló sá ga. Het ven esz ten dõ vel eze -
lõtt: 1940. má jus 7-én szü le tett az Er dély
sor sát osz tó Szat már me gyei Om bo don.
1965-ben szer zett dip lo mát a ko lozs vá ri
egye tem ma gyar nyelv- és iro da lom sza -
kán. 1965-ben mu tat ko zott be no vel lis ta -
ként, írá sa it a ko lozs vá ri Utunk és Ko runk 
gya kor ta kö zöl te.

Elsõ köny ve, az EGYEN LE TEK
1967-ben je lent meg, az elsõ kö te tes író -
kat be mu ta tó For rás könyv so ro zat ban,
Sza bó Gyu la író elõ sza vá val. No vel lá kat
és egy drá mát (Meg szám lál ta tott fák) tar -
tal maz. Egy más után írja múl tun kat fel -
idé zõ, je len nek szó ló drá má it (A nagy já -
té kos, Bo lyai Já nos es té je, Árva Beth len
Kata, Szé che nyi Ist ván...), ame lye ket
nagy si ker rel ját sza nak az er dé lyi, majd a
ma gyar or szá gi szín há zak. Ko csis Ist ván
1984-ben Bu da pest re te le pül át, im má ron
huszonnöt esz ten de je itt tel je sí ti ki amúgy 
is gaz dag iro dal mi mun kás sá gát.
1984-ben SZÉ CHE NYI IST VÁN cím -
mel öt drá mát tar tal ma zó kö te te je le nik
meg a bu da pes ti Mag ve tõ Ki adó gon do -
zá sá ban. 1986-ban ugyanitt lá tott nap vi lá -
got A TI ZEN KET TE DIK LÁNC címû re -
gé nye Szé che nyi Ist ván ról. Drá ma kö te tei
az úgy ne ve zett rend szer vál tás után a mis -
kol ci Fel sõ ma gyar or szág Ki adó gon do zá -
sá ban ke rül tek az olvasókhoz (A MEG -
KO RO NÁ ZOTT – Öt drá ma, 1996.,
„MA GYAR OR SZÁG NAK FÉ NYES
TÜ KÖ RE” – Hat drá ma, 2001., AZ ÁL -

DO ZAT  – Hat drá ma, 2006., FÉNY HÍD
– Mo no drá ma tri ló gia Szé che nyi Ist ván
éle té rõl, 2007.).

Ma gyar ság tu da tun kat kor sze rû for má -
ban erõ sí tõ esszé re gé nyei, ta nul mány kö -
te tei és regényei a Püs ki Ki adó nál je len -
nek meg. Két köny ve Er dély rõl és a ma -
gyar-ro mán egy üt té lés nagy rom lá sá nak
his tó ri á já ról ad hi te les for rá sok ra épí tett,
ala pos elem zést: TÖR TÉ NÉ SZEK A KE -
RESZ TEN AVAGY AZ ÁL DO ZAT
BOSSZÚ JA – Re gény a ro mán tör té ne -
lem ha mi sí tás ról (1991.), A MEZ TE LEN
IGAZ SÁ GÉRT – A ma gyar- ro mán vi -
szony meg rom lá sá nak tör té ne te (1994.).

Az utób bi évek ben Ko csis Ist vánt el sõ -
sor ban a régi ma gyar köz jog, a tör té nel mi

al kot mány és a Szent Ko ro na tana, misz -
té ri u ma fog lal koz tat ja. (A Szent Ko ro na
tana, múlt ja, je le ne jö võ je, A Szent Ko ro -
na misz té ri u ma, A szak rá lis fe je de lem)
Ezek az is ko la te rem tõ ere jû, út tö rõ mû vei
meg ter mé ke nyí tõ en hat nak köz jo gi gon -
dol ko dá sunk ra, po li ti kai kul tú ránk ra.

2002-ben Ko csis Ist ván új ból a leg na -
gyobb ma gyar ról ír köny vet: SZÉ CHE -
NYI – A ma gyar ság tu dat re gé nye cím -
mel. Ez utób bi mû vé ben a szer zõ hang sú -
lyo san tag lal ja Szé che nyi Ist ván és az
ezer éves ma gyar al kot mány fej lõ dés kap -
cso la tát. 2008-ban ugyan csak a Püs ki Ki -
adó je len te ti meg Ko csis István A TÁL -
TOS PA RI PA címû mun ká ját. Õs val lá -
sun kat re konst ru á ló ezen köny vé nek Ipo -
lyi Ar nold és Kand ra Ka bos Ma gyar myt -
ho ló gi á ja és Kál lay Fe renc A po gány ma -
gyar ság val lá sa címû mûve mel lett van a
he lye a tu do mány ban és a köny ves pol con.

A 2010. má jus 7-én 70-dik esz ten de jét
töl tõ Ko csis Ist ván a XX. és XXI. szá za di
ma gyar iro da lom leg ki emel ke dõbb al ko -
tói közé tar to zik, aki ta nul má nya i val, re -
gé nye i vel, drá má i val és el be szé lé se i vel
sokat tett ma gyar ság tu da tunk éb ren tar tá -
sa és ne mes ha gyo má nya ink ra ala po zott
meg újí tá sa érdekében.
Az Át al ve tõ szer kesz tõi, az ol va sók ne vé -
ben, is meg kü lön böz te tett tisz te let tel és
sok sze re tet tel kö szön tik Ko csis Ist vánt
het ve ne dik szü le tés nap ján, kí ván va neki
to váb bi dol gos éve ket, me lyek gyü möl cse -
i bõl - re mé nye ink és ígé re tei sze rint - la -
pun kat to vább ra is rész el tet ni fog ja.
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megismételhetetlen, senki és semmi által nem pótolható nagy sá -
gai. 

Sza mosk ras són öt gyer mek kel mû kö dött ro mán osz tály a het -
ve nes évek ben. Igaz sá gos és he lyes dön tés. Vi szont Szat már né -
me ti ben a Ha tos szá mú Ál ta lá nos Is ko lá ban több mint har minc
ma gyar szü lõ igé nye el le né re sem en ge dé lyez tek még egy ma gyar 
osz tályt, mert a ma gyar osz tá lyok szá ma nem le he tett több a ro -
má no ké nál. Szü lõi össze fo gás ra és ha tá ro zott szü lõi nyo más ra si -
ke rült ki har col ni egy újabb ma gyar osz tályt, úgy, hogy a ro má -
nok ból osz tá lyon ként el vet tek né hány gyer me ket és lé te sí tet tek
még egy ro mán osz tályt „az egyen súly ked vé ért”. Lám, vol tak
olyan ma gyar szü lõk, akik re könnyen rá il lik a bá tor, a hõs, ki tar tó, 
ge rin ces jel zõ. Pe dig õk nem tet tek mást, mint kö te les sé gü ket tel -
je sí tet ték, mint a bib li ai té koz ló fiú test vé re, aki nem kalandozott
el, nem verte el a szülõi vagyont, amiért külön dicséret sem neki,
sem másnak nem jár. 

Ér de kes je len ség volt a múlt szá zad het ve nes-nyolc va nas éve i -
ben, ami kor ma gyar is ko lá ban gyen ge je gye ket szer zõ ta nu ló kat a 
szü lõk át írat tak ro mán is ko lák ba. Az ered mény meg le põ! A Ma -
gyar Lí ce um ban elég te len tel je sít ményt nyúj tó ta nu ló ro mán is -
ko lá ban jó vagy még en nél is ma ga sabb mi nõ sí tést ka pott!
Ilyenkor eltöprenghetünk a fejlõdés titkairól.

Re mél tük, hogy a rend szer vál tás után min den meg vál to zik, a
dol gok a he lyük re ke rül nek. Nem így tör tént. Ma azt mond ja sok
szü lõ, hogy én is ro mán ba jár tam, a gyer me ke met is oda ira tom,

hogy job ban ér vé nye sül jön, hogy se gí te ni tud jam a ta nu lás ban.
Eköz ben el fe lej ti, hogy az õ szü lei an nak ide jén egy árva kuk kot
nem tud tak ro má nul, hogy õ maga sok kal ke ve sebb azok nál a vele 
egy ívá sú ak nál, akik ma gyar osz tály ba jár tak és egy he lyett két
kul tú rá ról van nak is me re te ik. El fe lej ti, hogy akik ma gyar is ko lát
vé gez nek, a ma gyar mel lett meg is me rik a ro mán kul tú rát is. El fe -
lej ti, hogy a ket tõ több mint az egy. El fe lej ti, hogy a hu szon egye -
dik szá zad ban, a ha tá rok nél kü li Eu ró pá ban csak a tu dás szá mít,
ami nél csak a több tu dás ér töb bet, azt pe dig csak anya nyel ven le -
het meg sze rez ni. Mi fe lénk még egy üz le ti el adó is legalább két
kultúrában kell otthonos legyen (nem csak két nyelvben),
különben nem vele töltik be az üres állásokat. 

Sú lyos a meg íté lé se an nak, aki ma gyar gyer me két ro mán óvo -
dá ba, is ko lá ba akar ja írat ni.  Ro mán is ko lát vég zett ma gyar em ber 
vé le mé nyét nem ér de mes meg hall gat ni, hi szen neki fo gal ma
sincs és nem is lesz ar ról, mennyit ve szí tett az anya nyel vû ok ta tás
el ke rü lé sé vel! De ha egy szer fel éb red ben nük a lel ki is me ret, rá -
döb ben nek majd arra, hogy a nyelv, kü lö nö sen az anya nyelv köz -
va gyon, ame lyért fe le lõs ség gel tar to zunk elõ de ink nek, kor tár sa -
ink nak és utó da ink nak egya ránt. Sajnos, míg az anyagi köz va -
gyont törvények védik, a szellemieket nem mindig.

A be fo ga dás ra váró, de az osz tály kö zös ség tõl nyelv ben, szo -
ká sok ban ide gen gyer mek meg pró bál al kal maz kod ni. A be fo ga dó 
azon ban ezt csak annyi ra tud ja mél tá nyol ni, mint va dász a ku tyá ja 
szol gá ló kész sé gét. Sem mi em ber lesz az ilyen, ahogy Sütõ And -
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Csu kás Ist ván

Ima a böl csõ hely ne vé ért
Sze ret fal va sze ret-e,
két kar já ba te met-e,
vi lág vé gi ma gá nyá ban
só hajt Gyer gyó re me te.

Láb ujj he gyen jár a reg gel,
el in dul mint ezer éve,
le se ge ti ál mos szem mel
Ecel, Uzon és Lö vé te.
Ki vé tel a für ge Kel nek,
mert ott min dig ko rán kel nek.

Záb rány, Za ránd, Öt ha lom,
ot tan sin csen nyu ga lom,
do hog Déva, Fo ga ras:
Pi pi ri gen ku ko ré kol a ka kas!

Ma gyar zsom bor, Szász le ken ce,
be gyújt va már a ke men ce,
Pis kol ton is pis lá kol,
hogy min den ki ha rá kol,
dõl a füst, ful dok lik Or lát,
fog ja min den ki az or rát,
Bil lé den is bil le get,
be kor moz za az eget.

Vég re azért meg vir rad,
fény ben nyúj tó zik Arad,
Ke resz tény szi ge ten kel ve,
ha rang szó val, éne kel ve,
úgy dí csé rik az Urat.

Szász tyú ko son tyúk fõ,
szag lá szik is Cser mõ,
tész tát da gaszt Al ke nyér,
dél re ki sül a ke nyér.

Far kas la kán far kast fog nak,
Nagy disz nó don mis ká rol nak,
li bád után ne is ku tass,
be fo gad ta Ma ros lu das.

Szál va,
Na szód,
Na gyil va,
meg érett már
a szil va!

Tas nád szán tó, Ér kört vé lyes,
ott a kör te igen édes,
a csu pasz fát ráz za
Gö de mes ter há za.

Al más me zõn alma te rem,
le szed né Al só det re hem,
ka cag Kaca, Sze lis tye,
alma kéne, hogy is ne!
Sze li den szól Som ke rék:
egyél so mot, van elég!

Bél bor, Bor szék bo roz gat,
Al só rá kos oroz gat.
Gyer gyó bé kás bé kát ne vel:
meg elég szünk mi ennyi vel!
Rá bó lo gat Ma gyar bo dza:
sor sun kat az élet hoz za.
Vi tat ko zik Ko lozs bor sa:
ki s ki mi lyen, olyan sor sa!
Nagy han go dat meg ne bánd,
így inti õt Me zõ bánd.

Gyu la ku ta ku tat ás,
fo lyik a nagy ku ta tás,
bõ ven buggyan az ivó víz,
csö bör rel jön Ká szo nal tíz,

he lye sel get Já ra vi ze:
min den ki nek jár a vize!

Új szen tan nán ke resz tel nek,
jö võnk ága min den gyer mek,
nyí lik kapu, ugat ku tya:
jön a ré tyi re tye ru tya!
Zsi bó, Dar lac, Zsid ve,
va gyon erõs hit be;
Ugra, Zá gon, Szé kely derzs,
aj ku kon kél nóta, vers;
fe jecs kéd a fény be már tom,
szó za tol Di csõ szent már ton.

Ma ros bor gó, Bor góp rund,
a sza lon nát meg ne und,
Ok lánd, Var gyas, Muzs na, Tor ja,
le gyen min dig ma lac-tar ja,
Zsi berk, Kõ ha lom, Me tesd,
a ro kont hús sal etesd,
el-el me reng ezen Hé gen,
ha ma nincs is, így volt ré gen.

Al só ak los, Szolcs va,
be csuk hat a korcs ma,
kész az ebéd, ha za vár
Ku dzsir, Por csesd, Re si nár,
ebéd után lesz le pény,
ör vend Teke és Lu pény.

Tele kam ra, tele csûr,
elé ge dett is Nagy csûr,
Bör vély, Kap lony, Sza nisz ló,
sza va so sem pa nasz ló,
lesz ara tás, ha volt ve tés,
bi za ko dik Lu gos, Ve tés,
kell, ha az em ber csa lá dos,

hüm mög Sza lacs és Csa ná los.

Fe jé hez kap Apold, Ber ve,
jól meg va gyunk mi ke ver ve!
Itt egy falu, ott egy vár -
ko ro ná ja Ko lozs vár!

Mi risz ló és Pet ril la
zeng mint a ri gó tril la,
zen dít al ta tó ze nét,
züm mög hal kan Szú nyog szék.
Kür põd, Vur pód, Prázs már, 
  Li sza,
las san-las san el alu sza.
Ké mer, Zi lah, Sar ma ság,
fel ráz va a szal ma zsák.

Mál nás, Ha vad, To roc kó,
vac ká ba tér a mac kó.
Tor da, Bras só, Szur duk, Nagy -
lak,
a Nap las san haza bal lag,
a su ga ra arany kül lõ,
utá na fo rog Es kül lõ.

Er dély fö lött sö té te dik,
a csil lag is kés le ke dik,
gyúlj ki csil lag sö tét egen,
fo hász ko dik Ma gyar igen.

Csu kás Ist ván - szü le tett
Kis új szál lá son 1936-ban,

1999. Kos suth-díj.

rás mond ja: le zu han a „sem mi lyen ség ál la po tá ba”. A sem mi lyen
em ber a ha ta lom leg hasz no sabb, de nem meg bíz ha tó esz kö ze,
mert ben ne a sza bad ság em lé ké nek mé cses-láng ja sem pis log. Pe -
dig „a sza bad ság ak kor is ha tal mas erõ, ha em lék csu pán” – írja
Szi lá gyi Do mo kos. A sem mi lye nek ré szé rõl ilyen ve szély a ha tal -
mat nem fe nye ge ti. Õ nem csak el adott sza bad sá ga mi att lesz va -
ló ban má sod ren dû ál lam pol gá ra az or szág nak, mert ön ma gát, sa -
ját kul tú rá ját, tör té nel mét nem is me ri, ha nem azért is, mert nem
bí zik ben ne sem a ro mán, sem a ma gyar. Ez a sem mi lyen, a fél mû -
velt a leg ve sze del me sebb em ber faj ta. Kor lát olt ság, gõg, rossz in -
du lat kéz a kézben jár nála.

Sze ret he ti-e or szá gát az a ma gyar, aki ro mán is ko lá ba jár?
Kell-e az or szág nak hosszú tá von a sem mi lyen em ber? Mind va -
lós kér dé sek, ame lyek kel nem a szü lõi pa rancs nak ele get tevõ
gyer mek, ha nem a szü lõ kell meg bir kóz zon. Már hal lom a ked ves
szü lõ vá la szát: ma nem az szá mít, ami a fej ben van, ha nem az, ami 
a zseb ben. Mi cso da ér ték za var a fejtõl a zsebig, sokszor a far zse b -
ig! 

Mi köz ben Er dély-szer te meg sze rez he tõ a ma gyar és vi lág iro -
dal mi tá jé ko zott ság, gyer me ke ink tõl el mar juk jo gos örök sé gü ket, 
az anya nyel vet. Így az tán ami lyen fol to zott, té pett, ron gyos és
leg több eset ben ko szos az utca em be ré nek far mer nad rág ja, ma
már olyan fol to zott, té pett, ron gyos az anya nyel vünk a köz em ber
szá ján. A Szent Gel lért cse léd jé nek szá já ból ki csor du ló dalt

ennyi re me get te az idõ? Nem le het, hi szen Gel lért Sa nyi bá csi2.
Mi ko láb ól Ázsi á ig lá tott nyel vünk táv csö vén, míg gyer me ke ink
ön nön lel kü kig nem lát nak, hí ján messze lá tó nyel vünk nek. Igen,
in nen kezd ve az tán be szél he tünk a lé lek rõl és a nyelv rõl, de ez
egy má sik tör té net.

Nagy ja ink sok eset ben is mer tek több ide gen nyel vet is, de amit 
ma guk szá má ra meg tar tot tak, ame lyet min den nyelv nél job ban
sze ret tek, és amely nek se gít sé gé vel ér té ket al kot tak, az min den
eset ben az édes anya nyelv volt. Van nak mos to ha szü lõk is, nem
fel tét le nül go no szak, de az édes anyát soha nem pó tol hat ják.
Édes anyák! Édes apák! Ne adjuk mostohák kezére édes gyer me -
ke in ket!

Csi rák Csa ba

2. Gel lért Sán dor, köl tõ, mû for dí tó (1916 Deb re cen-1988 Szat már né me ti).
Rö vid ide ig a szat már né me ti re for má tus gim ná zi um ban volt ma gyar
sza kos ta nár, majd nyug dí ja zá sá ig Mi ko lá ban élt és dol go zott. A
vi lág há bo rú ban ha di fog ság ba esett. Kö te te i bõl: A bál ud va rá ban, Ha lál ra
tán col ta tott lá nyok, A ma gya rok há bo rú ja, An gyal Ban di nyo mán, Bo dor
Pé ter kút ja, Az én ker tem pó nyi kal mái, A ma gány szik lá ja, Csil la gok
Su o mi egén (finn köl tõk ma gya rul), Kó bor ló had já ra tok. 1990
de cem be ré tõl éven te róla el ne ve zett vers-és pró za mon dó ver senyt
ren dez nek Szat már né me ti ben, Mi ko lá ban pe dig az is ko lát ne vez ték el
Gel lért Sán dor ról.



Rege a Ba la ton ról, a vas út ról
és a pusz tí tó tu dat lan ság ról

A hír szá raz, sem mit mon dó. Is mét áll a for ga -
lom a Ba la ton észa ki par ti vas út já nak egy
sza ka szán: Aka rattyán is mét a vas út ra sza -
kad ni ké szül a lösz fal.
 Har mad szor esik ez meg az el múlt két év ti -
zed ben – csak hogy a 2009-ben el kez dõ dött
„ré zsû moz gás” már nem csak a vas utat, ha -
nem a ma gas par ti és lej tõ al ji ház so ro kat, sõt
a part ra le ve ze tõ szé les be ton utat is ve szé lyez -
te ti. A szak vé le mé nyek sze rint há rom hó na -
punk van a ka taszt ró fá ig – a vég le ges hely re -
ál lí tás el ma ra dá sa ese tén a Sza bad -
battyán-Ta pol ca vas út vo na lat be kell zár ni.

 
A Ba la ton ke le ti part ja in (a Ba la ton fõn) Vi lá gos tól Fûz fõ ig hú -

zó dó ma gas par tok kö ze pén emel ke dik a Csit tény. Hegy nek csak
el fo gult hely bé li ra jon gók ti tu lál ják, hisz csak dom bocs kát for -
máz még a tö vé ben ka nyar gó szur dok völgy al já ból néz ve is. Rit -
kás fe nyõ- és akác li ge te i be ezüs tö sen vi lá gít a tó ke le ti me den cé -
je, mó ku sai, ró kái és a né ha-né ha ide té ve dõ õzi kéi a kõhajításra
bömbölõ országúti forgalomról tudomást se véve élnek.

Ta tár já rás kor el pusz tult, Ár pád-ko ri falu rom ja it rej ti a hegy –
a ne vét is õrzi. A szur dok völ gyet a tér ké pé szek Ma tacs-tor ka né -
ven is me rik; mi, benn szü löt tek több nyi re a ke vés bé emel ke dett
Ró ka-völgy ként is mer jük. Me rész ív ben ke rü li meg a Csit tényt,
me re de ken köt ve össze a part al já val a fel sõ nya ra ló te le pet – fél -
úton ke resz tez ve az épp 100 éve épí tett vas út vo na lat. Ös vé nye it
az év szá za dos fák va ló sá gos alagútba zárják, nagy örömére az
indiánosdit játszó gyermekeknek. 

Itt, a Csit té nyen (és ki csit odább, a ke ne sei So ós-he gyen) te -
nyé szik szé les ez Eu ró pá ban egye dül a tá tor ján, ame lyet ele ink
hoz tak ma guk kal Kö zép-Ázsi á ból – nyil ván a finn ugor is ták
bosszantására. 

De re génk sze rep lõ je a Ba la ton is.
Min den is ko lás gye rek nek il le nék tud nia, hogy a vi lá gon egye -

dül ál ló öko ló gi ai rend szer ez a tó. Észak fe lõl a par tig nyú ló he -
gyek vé dik az ural ko dó „fõ szél”-tõl, így ég haj la ta me di ter rán:
olyannyi ra, hogy Chol no ky Jenõ óta Ba la to ni Ri vi é rá ról be szé -
lünk. A ha son ló fe lü le tû, de mély al pe si ta vak kal el len tét ben té len 
be fagy, ta vasz tól õszig pe dig kel le mes hõ mér sék le tû re me leg szik
fel. A már apró hul lá mok tól is fel ka va ro dó sely mes, eny hén lú gos 
vize, a ho mok szem csék, a ko va mo szat-tûk a für dõ zõk bõ rét kel le -
me sen masszí roz va kü lön le ge sen fris sí tõ ha tást fej te nek ki. A
Nap ibolyántúli sugarai pedig a vízfenékig hatolva fertõtlenítik
folyamatosan a vizét.

 Ez a se kély ség a gyen ge sé ge is. Ala csony víz ál lás kor fel dú -
sul nak a szennye zõ anya gok, meg in dul hat a mo csa ra so dás. De el -
len is állt a tó min den le csa po lá si kí sér let nek Ga le ri us csá szár tól
Má ria Te ré zi á ig! Az er re fe lé tur zás nak ne ve zett ho mok zá to nyok -
kal zár ta el a csa tor na nyí lá sát, így õriz ve a ter mé sze tes, tö ké le tes
víz szin tet, fe les le ges vize így is ki csor do gált a Sión, épp el hor -
doz gat va a gye re kek pa pír ha jó it. Így is van ez rendjén, hisz csak
annyival gyarapszik a tó, amennyit a kicsiny Zala hord belé.

 A tur zá sok fi nom ho mok ján épül tek a déli part strand jai, nya -
ra lói – kö zöt tük pe dig a ki fu tó hul lá mok a ná da sok ba hord ták a
szennye zõ dé se ket, így tisztítva a tó vizét.

 De!
Egy szer az tán a vas és acél or szá ga let tünk. A múl tat fo lya ma -

to san el tö röl ni igyek võ de rék ve ze tõ ink al kal mas te rep re ta lál tak
a Balatonban – is.

Min de nek elõtt cél sze rû en át cso por to sít ot ták a ha jó gyár tást: a
ba la to ni ha jó kat ezen túl nem Fü re den, ha nem Ó bu dán, a du nai
ha jó gyár ban épít tet ték, Fü red pe dig kár pót lá sul meg kap ta a du nai 
ha jó gyár tást. Ez a csel ki tû nõ al kal mat adott az év ez re de ken át
ön fe jû en ma kacs ko dó Ba la ton meg re gu lá zás ra: éven te két szer is
fel kel lett töl te ni a drága balatonvízzel a Siót, hogy a hajók helyet
cserélhessenek.

Az öt ve nes évek vé gén bá tor fü re di ek – kö zöt tük a gim ná zi u -
mot igaz ga tó nagy bá tyám – fel hív ták de rék ve ze tõ ink fi gyel mét
erre az ég be ki ál tó ba rom ság ra, kész (itt nem rész le tez he tõ) meg -
ol dá so kat kí nál va. A Párt ökle le is súj tott: ezen túl Fü re den kel lett
gyár ta ni bün te té sül a ní lu si ha jó kat is! (Ne fe led jük: ek kor az arab 
elv tár sak vol tak a jó elv tár sak, kü lö nö sen Nasszer Egyip to ma!).
Ez az tán sze ren csé sen ered mé nye zett évenkénti harmadik,
negyedik, akár hatodik vízleeresztést is…

Év ti ze de kig ké szül tek Fü re den a ní lu si to ló ha jók. Több apró
za va ró kö rül mény adó dott azért: min de nek elõtt hogy is fér nek át
a to ló ha jók a se kély és kes keny Sión? Meg ol dot tuk: a bel sõ be -
ren de zé sek, fel épít mé nyek nél kül úsz tak le, majd a ké zen fek võ
leg kö ze leb bi ba rá ti ha jó gyár ban, a szov jet Isz ma i li á ban ki köt ve
sze rel ték rá juk a teherautó-konvojokkal leszállított hiányzó
részeket. 

Az össze cso por to sult ha jó kat a ba rá ti ki kö tõ bõl el kel lett vol na 
jut tat ni a szin tén ba rá ti Egyip tom ba. Ten ge ri von ta tás ra
KGST-cég nem akadt, ké rel mez ni kel lett Moszk vá tól, hogy ka pi -
ta lis ták kal egyez ked jünk. Az en ge dély egy-két év alatt meg is jött
– de a ve le jü kig go nosz nyu ga ti cé gek csak ter helt ál la pot ban vál -
lal ták a von ta tást. Szál lít ha tó áru pedig a szocialista
munkamegosztásban nem volt. 

Meg ol dot tuk.
A ta ka ré kos fo gyasz tá suk ról hí res Zil te her au tók be áll tak a déli 

part egyik öb lé be, meg pa kol ták õket jó ba la to ni ho mok kal. A te -
her au tó-csor dák az tán a már is mert úton le vit ték a ho mo kot a ba -
rá ti ki kö tõk be, be rak ták a ha jó te rek be, hogy meg le gyen a kel lõ
ter he lés – no sza, in dul ha tott a von tat mány! Ale xand ri á ba érve pe -
dig új fent teherautókra raktuk a homokrakományt – irány a Sza -
ha ra!

No.
Meg ér tet te min den mi ni mál nyug dí jas, hogy év ti ze de kig va -

gyo no kat fi zet tünk azért, hogy ho mo kot szál lít has sunk a Sza ha rá -
ba? 

Az egy re se ké lyebb Ba la ton ban meg ott rot hadt a no vem ber
kö ze pé re el ha ló hí nár, a Ka na dá ból va la hogy ide hur colt szú rós
ko lo kán, az usza dék – hi á ba ver ték el az õszi vi ha rok a Si ó to ro -
kig, mint ed dig év szá za do kon át, az utol só szál lí tást és le eresz tés
be kel lett fe jez ni a Nagy Októberi Szocialista Forradalom
ünnepére.

Min de köz ben se ré nyen folyt az an gol na és más ide gen hal fa -
jok õrült be te le pí té se, a lej tõs víz par tok fel töl té se és be ton ba
ágya zá sa, a vi zet tisz tí tó ná da sok ki ir tá sa. A Ba la ton egyik vé gén

Átalvetõ
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a ter mé sze tes kis-ba la to ni szû rõ jé tõl meg fosz tott Zala, a má si kon
a fûz fõi ve gyi gyár, kör be-kör be meg a kor sze rû, ke mi zált szo ci a -
lis ta me zõ gaz da ság on tot ta a mocs kot a víz be. Abba a víz be,
amely az uni for mi zált la kos ság uni for mi zált nya ra lá si cél pont ja
lett. Ki épült kö röt te az or szág má so dik leg né pe sebb városa,
méregdrágán nyújtva szánalmasan igénytelen szórakozást a
vezényszóra nyaralóknak.

Fel par cel láz tak min dent. Víz par tot és ma gát a vi zet, sport pá -
lyát, szán tó föl det, tör té nel mi szõ lõ vi dé ket, te me tõt, ter mé szet vé -
del mi te rü le tet. És a csa tor ná zat lan Ba la ton-vá ros ban fél mil lió
vil la fél mil lió pö ce göd re szi vá rog tat ta levét a homoktalajba,
onnan meg a tóba.

Nem a tó, nem a 
víz lá zadt fel elõ -
ször: a Föld in dult
meg. A szét öm lõ
szenny vi ze ken a
mély be kor cso lyá -
zott a hegy ol dal
Fo nyó don, Ti -
hany ban, maga alá 
te met ve a tu dat lan
nem tö rõ döm ség -
gel épí tett há za kat
– de Fûz fõ nél még
az országutat és a
vasutat is. 

Az utol só sza -
bad te rü le tek egyi -
ke volt az aka -
rattyai ma gas part,
a Csit tény kör nyé -
ke. Vé dett volt ez
õs idõk óta! A ha lá -
szok nak a me gye -
ha tárt jel zõ szil fa
messze benn a
fenn sí kon is lát ha -
tó volt a tó ról, nem 
épí tet tek elé se ta -
nyát, se fa lut bölcs 
ele ink. És büsz kén 
hir det ték, hogy
egy kor Rá kóc zi –
de leg alább is a Hosszú me zõn gyõz tes csa tát vívó Vak Bottyán –
kö töt te hoz zá a lo vát. Az aka rattyai nya ra ló te le pet 1928-ban szo -
ci á lis cél lal ala pí tó (gaz, ná ci fa sisz ta) Hort hy-rend szer épí té si ti -
lal mat ren delt el a lösz par ton, és elõ re lá tó an víz te le nít tet te a ve -
szé lyes ol dalt a part ról mé lyen be nyú ló tár nák kal. (Csak úgy
mell es leg: a ki tû zött ut cá kat pe dig jóelõre gyümölcsfákkal
ültették be két kilométer hosszan, máig onnan fõzzük a
baracklekvárt…).

Óva tos ság ból a Csit tényt sem boly gat ták meg ása tá sok kal –
Ár pád-ko ri falu temp lom(rom)ja pe dig úgy is akadt az észa ki par -
ton há rom tu cat nyi is…  

Az tán egy szer csak itt is ut ca so rok nõt tek ki a föld bõl. Fon tos
Elv tár sak kap tak ház he lyet a pá rat lan ki lá tás ka rosszék be ni él ve -
ze té hez – pél dá ul a Hét ve zér utca (ne vé hez mél tat la nul) há rom,
csu pán há rom had ügy mi nisz ter nek, és persze a fél vezérkarnak
adott otthont.

To vább ter jesz ked tek a tel kek. El ér ték a Csit tény ol da lát majd
te te jét, a Ró ka-völ gyet. Az er dõk? Ugyan!

1988 ta va szán a hegy ol dal itt is meg in dult – tá tor já nos tul, vas -
utas tul, tel kes tül, pa lo tás tul. Óri ás, a hadi rak tá rak ban az Olasz or -

szág ba ter ve zett vé del mi há bo rú ra tar ta lé kolt, be zsí ro zott mun ka -
gé pek hord ták el a he gyet a zseb ken dõ jük négy sar ká ban… Még -
hogy Ár pád-ko ri falu! Tá tor ján? Ró ka-völgy? Be hord ták a hegy -
nyi föl det a mi kis tün dér völ gyünk be, nem ve szõd ve a ma ra dék
erdõ ki vá gá sá val. Jú ni us ra szép egye nes lett a vi dék, a né hai
völgy ol da lá ban pedig kopár faágak meredeztek a talajból, az
erdélyi Gyilkos-tó módján.

No, azért nem az egész Csit tényt hord ták el. Ma radt be lõ le
annyi, hogy a ma ra dék ge rinc re újabb cso da pa lo ták kö nyö köl je -
nek a Ba la ton fölé. Alat tuk gon do san el si mít ot ták az új lej tõt, mû -
anyag há ló val fed ték be – az akác pe dig ma gá tól benõtte,
hátradõlhetünk!

Az ám, de
1998-ban a le gen -
dás Hét ve zér utca
alat ti lej tõ kez dett
a part felé ara szol -
ni. Itt a leg me re de -
kebb a lösz fal, a
vas út vo nal köz vet -
le nül alat ta fut.
Saj na már nem
vol tak meg az
olasz or szá gi vé -
del mi had já rat ra
fél re tett be zsí ro -
zott gé pek, így
drót há ló ba kö tö -
zött szik la tör me -
lék-kö te gek kel
stop pol ták be a pá -
lya ol dalt, vél he tõ -
leg számítva a
drótok örök éle té -
re.

A si ke ren fel -
buz dul va alul, a
par ti sé tány két ol -
da lán épí tett pa lo -
ták és a lösz fal
közé új ut cát nyi -
tot tak. Szû kös itt a
tér, kert re nem is
te lik, a ház te tõk fe -

lett fe nye ge tõ hegy ol dal pe dig kit ér de kel? Az ál lo más ról a part ra
le ve ze tõ völgy me re dek ol da lán is ki nõt tek a villák – a kertjük
csupa lépcsõ...

No, most a té len itt in dult meg a lösz fal. Vi szi a pa lo tá kat, lép -
csõ ket, vas utat, or szág utat – min dent! 

Hogy há rom hó na pon be lül meg kell ál lí ta ni? Ugyan! Mi vel?
Mi bõl? 

Hogy is írja Lo vas Ist ván?
Akik már fel nõtt ként él ték meg az egy párt rend sze ri dik ta tú rát,

nyil ván em lé kez nek arra, hogy a kom mu nis ták (szo ci a lis ták)
mennyi re gyû löl ték az er dõt, a zöl det, a ter mé sze tet. Ta lán azért,
mert a buja, irá nyít ha tat la nul nö vek võ zöld ben ösz tön sze rû en va -
la mi fé le lá za dást érez tek a kom mu niz mus be ton- és si ló rend je el -
len.

Irt ot ták is, sem mi be is vet ték. És annyi ra elé ge det le nek vol tak
a ter mé szet rend jé vel, hogy kény sze re sen meg akar ták azt vál toz -
tat ni. Hol fo lyó kat el te rel ni idõt len idõk óta vál to zat lan med rük -
bõl, hol gu mi pity pan got, hol rizst, hol na ran csot akar tak meg ho -
no sí ta ni ott, ahol a nyár fa vagy a ku ko ri ca érzi iga zán jól ma gát.

2010. má jus 1.
Sár kö zy Csa ba.
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Fel avat ták a Kár pát-Ha za
Temp lo mát Ve rõ cén
A búza min den egyes sze mé ben Krisz tus ar cát hor doz za

A tör té nel mi egy há zak püs pö kei sze rint csak em lék hely

– Ugye mi lyen jó, hogy ma gyar nak szü let tünk! Ugyan ma -
gyar sá gunk és vele együtt a hi tünk is meg ko pott az utób bi pár
száz év ben, ak kor is a vi lág leg fan tasz ti ku sabb nem ze te a ma gyar: 
szí nes, szor gal mas, le le mé nyes, okos és ada ko zó – mond ta Beth -
len Far kas, Ve rõ ce pol gár mes te re 2010. jú ni us 4-én Ve rõ cén, a
Ló si-völgy ben meg tar tott em lé ke zõ ün nep sé gen. A Kár pát-Ha za
Temp lo má nak ava tó ün ne pén Bethlen Farkas, a templom
megálmodója hangsúlyozta: 

– 2010.  már ci us 21-én le tet ték a temp lom alap kö vét. Ha az
em ber jó cé lért, sze re tet tel küzd, a Fel sõ Ren de zõ is mel lé áll és
min den ben segíti Õt. 

– Sza na szét va gyunk,
épp an nak a tri a no ni bé ke -
dik tá tum nak kö szön he tõ -
en, mely mi att ma is itt em -
lé ke zünk, mely re most
nem le hor gasz tott fej jel, és 
te he tet len ke dõ szor tyo gó
ir re den tiz mus sal és né pe -
ket fe nye ge tõ bar bár re vi -
zi o nis ta vá gyak kal gon do -
lunk, mert ilyes mik kel
szok tak ben nün ket vá dol -
ni va la hány szor meg muk -
ka nunk, és fel emel jük sza -
vun kat eme ég be ki ál tó
igaz ság ta lan ság el len –
mond ta kö szön tõ be szé dé -
ben Cselényi László, a
Duna Televízó elnöke, a
verõcei program
díszvendége. 

Majd ki je len tet te: – Össz etar to zunk, egy és kö zös a nyel vünk,
a kul tú ránk, az anya or szá gunk, és egy nem zet va gyunk. Ma gyar -
nak szü let tünk, ma gyar ként aka runk élni és így is aka runk meg -
hal ni. Ki lenc ven éve tud juk, hogy a vi lág tör té ne lem ben a tri a no -
ni hoz ha son ló el hi bá zott „bé ke mû” nem sok szü le tett. Sok mil li ó -
an meg ta pasz tal hat ták mi lyen is sa ját ott ho nunk ban
kisebbségiként élni – mutatott rá a Duna Televízió elnöke.

– A ki lenc ven év vel eze lõtt ránk kény sze rí tett tri a no ni dik tá -
tum sö tét fel le ge ma is rá bo rul min den ma gyar lé lek re – kezd te
be szé dét Csu ka Ta más nyu gal ma zott re for má tus tá bo ri püs pök,
majd így foly tat ta: – El sem tud juk kép zel ni, mennyit kel lett szen -
ved ni ük az el múlt 90 esz ten dõ ben a ha tá ra in kon kí vül re kény sze -
rí tett test vé re ink nek, akik fo lya ma tos hét köz na pi hát ra té tel re,
másodrendû állampolgári lét hordozására kényszerültek.

Még is örül jünk, hisz a sö tét fel hõk mö gött vi lá gos ság de reng.
Fény su gár, hogy el ké szült ez a ki csi temp lom, em lék hely, mely -
nek aj ta ja nyit va áll a ke re sõ, az imád koz ni aka ró és az or szág
meg úju lá sá ért ten ni aka ró em be rek elõtt. Ime, a cso da, a Kár -
pát-Ha za Temp lo ma, ahol imád koz ni lehet – hangsúlyozta Csuka
Tamás.

Az ün ne pi ese mé nyen dísz-sort áll tak a Vi té zi Rend tag jai, s a
tör té nel mi zász lók fel vo nu lá sa mel lett hoz ták be a Szent Ko ro na
má so la tát. A temp lo mot és a hí ve ket meg ál dot ta Csu ka Ta más ny.
ref. püs pök, Már kus Lász ló he lyi re for má tus lel kész, va la mint
Ba lá zsi László unitárius püspökhelyettes-fõjegyzõ.

Ve rõ cén, a Ló si-völgy ben meg kon dul tak a ha ran gok a tri a no ni
dik tá tum alá írá sá nak idõ pont já ban, s az esõ zé sek, és a sár ten ger
el le né re több ezer em ber gyûlt össze az emlékezõ gyásznapon.  

Mint is me re tes, a Kár pát-Ha za Temp lo má nak me gál mo dó ja,
Beth len Far kas egy év vel eze lõtt úgy érez te: „Ki csi né pünk na -

gyon mély re süllyedt a
tisz tes ség, a be csü let, a
mun ka és a ha za sze re tet
te rén. Oly mély re, hogy az
em ber már nem tud mit
ten ni és azt gon dol ja, a
ma gyar meg úju lást már
csak va la mi fé le cso da
hoz hat ja meg. S lám a cso -
da a Kár pát-Ha za Temp lo -
ma, ahol min den ma gyar
fo hász kod hat Ha zánk fel -
tá ma dá sá ért, itt áll elõt -
tünk. En nek a temp lom -
nak a fel épí té se szol gál jon
bi zony sá gul arra néz ve,
hogy hit tel, sze re tet tel és
össze fo gás sal a magyar
nemzet visszanyerheti
önbecsülését és hajdan
volt dicsõségét. 

Beth len Far kas sze ret né, ha a Kár pát-Ha za Temp lo ma a ma -
gyar ság kul ti kus he lye len ne, ahol ta lál koz hat nak, együtt ün ne -
pel het nek az erre lá to ga tó em be rek, s ahol kö zö sen meg él he tik
együvé tartozásunk élményét.

Az egy sze rû hó fe hér fa lak és bol to zat kö zött szí nes üveg ab lak -
sor fe szül, me lyen hon fog la ló ele ink pá rat la nul gaz dag dí szí tõ -
mû vé sze te je le nik meg fény be öl töz tet ve. Kö zép pont ban az ál má -
ban égbe emelt Eme se alak ja lát ha tó, aki tõl a mon da sze rint az
Ár pád-ház szár ma zik, mely csa lád 400 éves ural ko dá sa alatt a
leg több szen tet adta Eu ró pá nak és a vi lág nak. A temp lom ban lévõ 
ab lak kép, me lyen Emese égbe emelése látható, Borbás Dorka
üvegmûvész alkotása.

Saj ná la tos mó don a há rom tör té nel mi egy ház (ró mai ka to li kus, 
re for má tus és evan gé li kus) püs pö kei nem szen tel ték fel a Kár -
pát-Ha za Temp lo mát, mert a há rom püs pök – Beer Mik lós, Sza bó
Ist ván és Fa biny Ta más – ál tal ki adott nyi lat ko zat sze rint: „Ke -
resz tény temp lom szak rá lis kö zép pont já ba nem ke rül het nek Jé -
zus Krisz tus helyébe vagy mellé pogány mitológiai alakok.” 

Az épí tész-mes te rek el kép ze lé se sze rint azon ban a bú za szem
for má jú temp lom Krisz tus ar cá ra emlékeztet…

Fri gye sy Ág nes (A szer zõ fel vé te lé vel)

24 Beszámoló EKOSZ–EMTE
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EM TE-be szá mo ló 
Im már több éves ha gyo mány, hogy Egye sü le tünk nem ze tünk

nagy Ün ne pét a me gye min dig más-más hely sé gé ben tart ja meg, -
ta valy Bony há don, az idén Faddon.

Rég ké szül tünk erre a nap ra, és szép szám mal meg telt a fad di
re for má tus kis temp lom, ahol már ci us 14-én iga zi ün ne pe lés nek,
lé lek eme lõ mû sor nak le het tünk ré sze sei. Olyan szép ben, olyan
cso dá ban volt ré szünk, melyrõl álmodni sem mertünk.

Be recz ki Zol tán tisz te le tes úr rö vid, szí vünk höz szó ló Is ten -
tisz te le te után meg hall gat hat tuk dr.Kö ves dy Pál, az EMTE tisz te -
let be li el nö ke, az im már 20 éves Át al ve tõ címû la punk fõ szer -
kesz tõ jé nek be szé dét, mely ben éb re dés re buz dí tott és em lé kez te -
tett min den kit az áp ri li si vá lasz tá sok fon tos sá gá ra, a vál to zás le -
he tõ sé gé re, és arra a tényre, hogy mit hozhat a változás
életünkben.

Ezt kö ve tõ en lé pett. fel Sza bó né Gács Tün de nép dal éne kes,
Veszt er gám Mik lós tá ro ga tó mû vész és a Bar ti na népi ze ne kar.
Olyan cso dá la tos elõ a dás-so ro zat ba volt ré szünk, hogy lel künk
csak úgy röp kö dött az öröm tõl. Az elõ a dók olyan eu fo ri kus lég -
kört te rem tet tek, hogy a je len le võk is lel kük bõl éne kel tek, s a mû -
sor vé gén pe dig, fe led ve, hogy templomban vagyunk, hatalmas
taps tört ki. 

A Bar ti na együt tes fel lé pé se után Dr. Ser dült né Ben ke Éva ma -
gyar iro da lom sza kos ta nár nõ ol vas ta fel elõ a dá sát az 1848 sza -
bad ság harc ide jén tör tént na gye nye di mé szár lás ról. Az elõ a dás
olyan ér dek fe szí tõ volt és oly ma gasz tos,  hogy   a hi deg a fel he -
vült lelkeknek még a közelébe sem jutott.

Az ün nep ség be fe je zé se után Be recz ki tisz te le tes úr min den je -
len le võt sze re tet tel meg hí vott a pa ró kia épü le té ben lévõ ima te -
rem be, ahol drá ga jó fe le sé ge és a fad di asszo nyok te rülj-az tal lal
és sok szeretettel vártak mindenkit.

Mi u tán né mi leg át me le ged tünk, el sé tál tunk a fad di Óvo da
épü le te elõtt fel ál lí tott kop ja fá hoz, azt meg ko szo rúz va em lé kez -
tünk a sza bad ság harc ál do za ta i ra és az ágyúöntõ Gábor Áronra.

E szép és tar tal mas nap után öröm mel és lel ke sen ké szül het -
tünk a kö vet ke zõ ren dez vé nyek re. Egye sü le tünk fenn ál lá sá nak
20 éves ju bi le u mi ün nep ség so ro za tát tar tot ta áp ri lis 16-18-án,
mely nek meg hí vott ven dé ge a sep si szent györ gyi Fe nyõcs ke if jú -
sá gi nép tánc együt tes és népi ze ne ka ra volt. A ren dez vény so ro zat
mot tó ját Wass Al bert tõl vet tük: „Nincs olyan erõ mely út já ban
áll hat na hó tisz ta sza vak nak, és ne en ged né, hogy ke zet nyújt son,
ha kell, ma gyar a ma gyar nak”

A 12 tán cos ból álló kis együt tes Rá pol ti Ist ván ve ze té sé vel, a
12 órás fá rasz tó uta zás utá ni pi he nés nél kül tett ele get a Duna TV
meg hí vá sá nak, így 16-án a Duna part ján meg tar tott ün nep sé gen
lát vá nyos elõ a dást tar tot tak, me lyet mi a te le ví zi ón keresztül
élvezhettünk.

Még az nap dél után Bá ta szé ken ta lál koz hat tunk, ahol  Bog nár
Jenõ Pol gár mes ter úr és Kis mö di Ist ván, a bá ta szé ki bu ko vi nai
szé kely kör el nö ke, Kese Fe renc An tal az EMTE el nö ke és ve ze tõ -
sé ge, va la mint a kul túr ház ve ze tõ sé ge fo gad ta a meg hí vott ven dé -
ge ket. Elõ a dá su kat a kö zön ség fer ge te ges tapsviharral és a
többszöri visszahívással fogadta.

17-én az EMTE meg hí vá sá ra a ven dé gek Szek szár don bór kós -
to lás sal össze kö tött pin ce lá to ga tá son vet tek részt a nagy hír név re
szert tett Dú zsi Ta más bo rász pin cé jé ben, meg te kint het ték a szek -
szár di domb ság alatt pók há ló ként el ter jedt pin ce há ló zat egy ré -
szét. Este az EMTE ju bi le u mi bál ján lé pett fel az együt tes, meg -
nyit va azt és szó ra koz tat va a vendégeket, megdobogtatva a
honvágyók szívét. 

Más nap reg gel a fad di re for má tus temp lom fa lai kö zött dí szel -
gett a kis csa pat, majd dél után a Fe nyõcs ke, a Bo ró ka he lyi ha -
gyo mány õr zõ egye sü let meg hí vá sá ra és a Fad di Pol gár mes te ri hi -
va tal, Fü löp Ist ván pol gár mes ter tá mo ga tá sá val meg tar tot ta bú -
csú est jét a fad di kul túr ház ban. Az em be rek sír tak, éne kel tek és
száj tát va bámulták a csodálatos táncokat, megállás nélkül
tapsoltak.

Nagy elég té tel volt vé gig kí sér ni e há rom na pon ezt a te het sé -
ges együt test, tud va azt, hogy a mi e ink, a mi gyer me ke ink, kik re
büsz kék lehetünk. 

Az el kö vet ke zen dõk ben (lap zár ta után –a szerk.) Pak son, jú ni -
us 4-én tri a no ni em lék táb la ava tást tar tunk, bíz va ab ban, hogy az
együtt lé tek nek van ér tel me és a ma gunk mód ján mi is - együtt im -
már 20 éve - te he tünk va la mit nem ze tünk fenn ma ra dá sá ért, a ba -
rát sá gok és kap cso la tok él te té sé ért. Soha nem fe led ve Ra vasz
Lász ló  sza va it: „Sor sunk em lé ke ze tünk ben van meg ír va: mond
meg ne kem, mire em lék szel vissza s én meg mon dom, ki  vagy”

Szek szárd, 2010.04.20.
Kese Fe renc An tal, az EMTE el nöke

„Ves sünk vég re vé get a ter mé ket len

köl dök né zés be ful la dó ön saj ná lat nak”
Tõ kés Lász ló nyi lat ko za ta

a ket tõs ál lam pol gár ság gal kap cso lat ban

Az Er dé lyi Ma gyar Nem ze ti Ta nács el nö ke ként, er dé lyi ma -
gyar ként és eu ró pai par la men ti kép vi se lõ ként üd vöz löm a mai
tör té nel mi je len tõ sé gû po li ti kai tet tet. Mert tör té nel mi je len tõ -
sé gû az, hogy a Ma gyar Or szág gyû lés mai, szer dai ülé sén 344
igen, 3 nem sza va zat tal, 5 tar tóz ko dás mel lett el fo gad ta a ma -
gyar ál lam pol gár sá gi tör vény ki ter jesz té sé rõl szó ló mó do sí tá -
sát, mely sze rint „ked vez mé nye sen ho no sít ha tó az a nem ma -
gyar ál lam pol gár, aki nek fel me nõ je ma gyar állampolgár volt,
vagy valószínûsíti magyar származását, és magyar
nyelvtudását igazolja”. 

Az Er dé lyi Ma gyar Nem ze ti Ta nács az idei évet Tri a no ni
Em lék év nek nyil vá ní tot ta – az zal a dek la rált szán dék kal, hogy
ma gyar nem ze tünk szét sza kí tá sá nak 90. év for du ló ján ves sünk
vég re vé get a ter mé ket len köl dök né zés be ful la dó ön saj ná lat -
nak, és az el kö vet ke zen dõk ben – Tri a non gyó gyí tá sa ként – a
ma gyar nem zet ha tá ro kon át íve lõ újraegyesülésének
programadó eszménye hassa át cselekedeteinket.

A 2004. de cem ber 5-i „ön kén tes Tri a no nun kat” a ma gyar
ál lam pol gá rok a nem ze ti ügyek kor má nyá nak rend kí vü li, két -
har ma dos fel ha tal ma zá sá val ír ták fe lül. Or bán Vik tor ki je lölt
mi nisz ter el nök ál tal ve ze tett Fi desz-KDNP szö vet ség mai tör -
vény ja vas la tá val e fel ha tal ma zás szel le mé ben járt el. A sza va -
za tok szá ma vi szont azt mu tat ja, hogy ki ala ku ló ban van az a
szük sé ges nem ze ti minimum, amely mentén a nemzeti
együttmûködés rendszere kiépíthetõ.

Il les se kö szö net a tör vény kez de mé nye zõ i nek mun ká ját – és 
kö szö net jár a Ma gyar Or szág gyû lés össz nem zet ben gon dol -
ko dó tag ja i nak szavazataiért is.

Tri a non gyó gyí tá sa el kez dõ dött.
Egy a nem zet!
Was hing ton, 2010. má jus 26.

Tõ kés Lász ló EP-kép vi se lõ



Átalvetõ

26 Be szá mo ló EKOSZ–EMTE

Er dé lyi mû vé szek Le ány fa lun
2010. má jus 1-én ke rült sor a le ány fa lui Fa lu ház ban a 20

éves ki ál lí tás so ro zat ju bi le u mi tár la tá nak megnyitására. 
A ki ál lí tás so ro zat, me lyet Le ány fa lu ön kor mány za tá nak se -

gít sé gé vel dr. Szász Ist ván Tas 20 éven át szer ve zett, im már a
te le pü lés éle té nek ha gyo má nyá vá vált. A so ro za tot az er dé lyi
kor társ iro da lom ki emel ke dõ egyé ni sé gei, Pás kán di Géza,
majd az Õ ha lá la után Lász lóf fy Al ad ár nyi tot ta meg az évek
so rán. E 20 év után a szer ve zõk úgy érez ték, el jött az ide je an -
nak, hogy az itt sze re pelt mû vé szek számára egy gyûj te mé -
nyes, áttekintõ tárlatot szervezzenek.

A ki ál lí tás szak mai meg nyi tó ját Ban ner Zol tán, az is mert
mû vé szet tör té nész, mû kri ti kus mond ta, majd kü lön mû sor ban
em lé kez tek meg az ép pen egy éve el hunyt, Kos suth-dí jas köl -
tõnk re, Lász lóf fy Al ad ár ra. A meg em lé ke zést Szé les Klá ra iro -

da lom tör té nész, a köl tõ mo no grá fi á já nak szer zõ je ve zet te be és mo -
de rál ta. A köl tõ mû ve i bõl elõ ad tak: Bál int Már ta, Bor báth Oti lia,
Fe renc zy Csongor, Novák Gizella, Órási Óss Enikõ, Sebõk Klára,
Széles Anna.

A ki ál lí tó mû vé szek: Ba lázs Imre, Bar dócz La jos, Bort nyik Éva,
Bot ár Edit, Cso ma fáy Fe renc, Fin ta Edit, Ka to na Sza bó Er zsé bet,
Ká dár Ti bor, Kán tor An tal, Ko pacz Má ria, Kot sis Nagy Mar git,
Kusz tos End re, Kris tó fi Já nos, Már ton Zol tán, Mol nár Lász ló Jó -
zsef, Nagy Pál, Nagy Géza, Pa u lo vics Lász ló, Pet rás Má ria, Pé ter fy
Lász ló, Si mon End re, Tir no ván Ari Vid, Tir no ván Ka to na Ta más,
Ughy István, Ughy Miklós, Vilhelm Károly voltak. 

A ki ál lí tást Szász Ist ván Tas be szé de nyi tot ta meg, me lyet az
aláb bi ak ban közlünk. 

Ju bi le u mi ki ál lí tás elõtt
Dr. Szász Ist ván Tas meg nyi tó be szé de

Tisz telt Ven dé ge ink!
A mai ki ál lí tá sunk min den ed di gi tõl el té rõ. Nem csak azért

mert nem egy, ha nem 25 mû vész mun ká i ból mu ta tunk be al ko tá -
so kat, nem csu pán azért mert a tár lat meg te kin té se után vissza té -
rünk ebbe a te rem be és leg utób bi ki ál lí tá sa ink meg nyi tó já ra, Kos -
suth dí jas köl tõnk re, Lász lóf fy Al ad ár ra em lé ke zünk, ha nem – és
nem utol só sor ban – azért is, mert új tör té nel mi ke ret ben ta lál ja
ma gát az a szán dék is mely so kak mun ká já val ezt a hu szon egye -
dik évébe lépõ hagyományt s e mai alkalmat létrehozta.

Olyan ket tõs tör té nel mi pil la na tot élünk meg, mely min den
cse le ke de tünk kel kap cso lat ban gon dol ko dás ra kész tet. Ke res sük
a ku dar cok és a si ke rek oka it, hogy a múlt ból okul va, – jö võt épít -
hes sünk. Elõ re te kin tünk ret ten tõ nagy fel ada tok ra és vissza,
rettentõ nagy tragédiákra.

Ezért bo csás sa nak meg ne kem, ha húsz év alatt meg szo kott rö -
vid sé ge met most kis sé meg told va, a tu laj don kép pe ni meg nyit ón -
kat kis vá ra ko zás ra kény sze rít ve fordulok Önökhöz.

Mi köze le het egy ki ál lí tás- so ro zat nak eh hez a mos ta ni – ta lán
ke gyel mi nek is ne vez he tõ – pil la nat hoz s a rö vi de sen re ánk kö -
szön tõ szo mo rú ki lenc ven éves év for du ló hoz? Errõl szólnék
néhány szót.

Nos, a sa já tos ma gyar sors, mely az egész sé ges mó don máig
fel dol go zat lan nem ze ti tra gé di át, Tri a nont örö kös ke reszt ként he -
lyez te vál lunk ra, min den kor szem be sít az zal a ténnyel, hogy az a
ki lenc ven év elõt ti jú ni us ne gye di kei nap, nem egy egy sze ri ese -
mény volt, nem egy szív be ha to ló, rög tön ölõ, alat to mos tör té nel -
mi tõr, ha nem egy las san ölõ ví rus be lénk fecs ken de zé se. Tud juk,
hogy az el kö ve tõk gyor sabb vé get jó sol tak vol na ne künk, de a
ma i nál ak kor még job ban mû kö dõ im mun rend sze rünk ké pes volt
talp ra ál lí ta ni Ma gyar or szá got. Így az tán azok nak, akik nek út ban
vol tunk, újabb lö ke tek kel kel lett te téz ni a ki lenc ven év elõt tit s
eze ket kap tuk is fo lya ma to san. Kap tuk szom szé da ink tól, aki ket
zsen ge tu da tuk ban ma gu kat is meg vi selt a vá rat lan nye re ség, és
kap tuk Eu ró pá tól, a fo lya ma to san glo ba li zá ló dó vi lág õsi, de naiv 
mó don ön hitt fél szi ge té tõl, s ma gá tól at tól a nagy vi lág tól. El ad tak 
úgy, hogy mi fi zet tük meg az árát, hogy az tán kö zel fél év szá zad -
nyi szen ve dés után ki vált sa nak s en nek költ sé ge it is tõ lünk kö ve -
tel jék. Így ke rül tünk a so kat vé del me zett s áhí tott be fo ga dó nagy

kebelre borulva tulajdonképpen félgyarmati helyzetbe. Az ide
vezetõ utat kíméletesen nevezték hátsó lépcsõnek, az új pozíciót
cselédszobának, még finomabban külsõ körnek stb. 

Elsõ ilyen év ti ze de in ket „ten fi a ink” se gí tet ték, sa ját si ker rõl
szó ló vé le mé nyük kel el len tét ben, az utób bi 500 év rém tör té ne té -
vé ten ni. Most is mét itt ál lunk egy más fé le Tri a non után. Most
szét tag olt ság un kat, gaz da sá gi le pusz tít ott ság un kat nem kép te len
jó vá té te li összeg, ha nem egy még kép te le nebb adós ság ál lo mány
te té zi, rá adás nak pe dig köz ben im mun rend sze rün ket sa ját ma -
gunk pusz tí tot tuk el, igaz, hogy jelentõs külsõ segítséggel, de az
is, hogy el nem hanyagolható ostobasággal.

Hogy egy talp ra áll ni vá gyó nem zet eb ben a sok szo ros csap da -
hely zet ben mit te het, ne héz meg mon da ni. Annyi azon ban biz tos,
hogy min de nek elõtt lel ki egész sé gét kell hely re ál lí ta nia, mert
más ként sem mi fé le erõ fe szí tés re vagy el ke rül he tet len ál do zat ra
nem lesz ké pes. Ez a mun ka pe dig egy régi adós sá got tör lesz te ni
kész köz pon ti nagy és bölcs aka rat és irá nyí tás mel lett, min den na -
pi erõ fe szí té se ket is je lent. Min den ki nek a maga he lyén és a maga
ké pes sé gei meg le he tõ sé gei sze rint a leg töb bet kell nyúj ta nia,
még ak kor is, ha ez egyen ként te kint ve ne vet sé ge sen ke vés nek tû -
nik. A ten gert is csep pek al kot ják. Eb ben azon ban csak ak kor re -
mény ked he tünk, ha az egyé ni erõ fe szí té sek a ten ger csepp je it
idéz ve egy sé ges erõ vé és aka rat tá tud nak egye sül ni. Egy sé ges sé,
még pe dig nem csak a mai ha tá rok kö zött, de össz ma gyar vi szony -
lat ban is. Vagy, ahogy most egyes múlt hi á nyuk tól fruszt rált szom -
szé dok til ta nák mon da ni, Kár pát-me den ce-szer te. Meg jegy zem,
hogy ha ezek a buzgón tiltakozók képesek lennének közös
történelmünket magukénak is tudni, testvériesen osztozhatnának
velünk annak értékein.

Az össze fo gás nem csu pán egy nem ze ti sa já tos ság. Füg get le -
nül at tól, hogy va la ki ma gyar vagy nem, em ber mi vol tunk ban is
kö zös sé gi lé nyek va gyunk. A neo li be ra liz mus re mélt bu ká sát ta -
lán ép pen en nek a fel is me rés nek a ta ga dá sa, vagy az el le ne foly ta -
tott természetellenes támadása fogja elhozni.

Ma gyar ok ként ez az össz ma gyar össze fo gás csak ak kor le het -
sé ges, ha job ban is mer jük egy mást. Ha meg is mer jük gyen gé in ket
és eré nye in ket. El kép zel he tet len egy olyan el tom pí tott és is me re -
te i ben, te hát ér dek lõ dé sé ben is le süllyesz tett és el le he tet le ní tett



tár sa da lom ban, ahol a ha tá ron
túli ma gyar ma is ide gen. Ide -
gen, mint ma gyar, mint a ma -
gyar kö zös sé get erõ sí tõ társ,
mint ma gyar ér té ke ket lét re -
ho zott és lét re ho zó erõ for rás,
mint a ma gyar múlt sok szor
nem zet men tõ ré sze és a ma -
gyar jö ven dõ egyik pil lé re. Is -
me ret len, sõt egye sek szá má ra 
ter hes nek tûnõ, mint fel adat és 
fe le lõs ség s mint erõt adó té -
nye zõ. Mint olyannyi ra fon tos 
és tu dat for má ló – egész sé ges
– nem ze ti büszkeségünk
tárházának és az egyre
fontosabbá váló minõségnek
és hagyományõrzésnek egyik
fõ letéteményese.

Ami kor 1988-ban szer vez -
ni kez dem az Er dé lyi mû vé -
szek Le ány fa lun né ven meg is -
mert ki ál lí tás-so ro za tot, erre
gon dol tam, pe dig ak kor még
nem tud tuk, hogy mi vár re -
ánk. Nem le he tett tud ni, hogy
be kö vet ke zik-e a nagy vál to -
zás, kü lö nö sen nem azt, hogy
a remények milyen zá to nyo -
sak lesznek. 

Ha ak kor szük sé gét lát tuk
an nak, hogy egy csi pet nyi vel
hoz zá já rul junk a ha tá ro kon túl 
re kedt vagy on nan ér ke zõ sa -
ját ér té ke ink meg is me ré sé hez, 
ak kor ez ma még fon to sabb. A
ve sze del mek azó ta csak nõt -
tek, a glo ba li zá ló dó vi lág min -
dent egy be mos ni aka ró igye -
ke ze te még ha tal ma sabb ra tá -
tot ta éhes és os to bán mohó
szá ját. Sze re tett és vér ál do za -
ta ink árán is vé dett Eu ró pánk kön tö sét – ke resz tény gyö ke re it –
el do bál va ön ként veti ma gát a min dent el nye lõ nagy ár adat ba. S
nem csak ma gát dob ja oda, de mint immáron papíron is elismert
részétõl, tõlünk is ugyanezt várná el. 

Ha kel lõ sze rény ség gel vissza té rek a sa ját kis hoz zá já ru lá sun -
kat je len tõ érõ fe szí tés hez, ak kor is fur csa meg fi gye lé sek rõl kell
beszámolnom. 

Azok nak a kép zõ mû vé szek nek, akik Er dély ben vagy on nan
ér kez vén ma vég zik azt az al ko tó mun kát, mely a ma gyar kép zõ -
mû vé szet szer ves ré szé vé avat ja õket, gya kor ta ma is kí nos ér zé -
sek kel kell szem be sül ni ük, mint egy ko ron, mi kor a ro mán kon du -
ká tor ma gya rul be szé lõ ro mán mû vé szek nek ne vez te õket. Fi gye -
lem! Nagy szé gyen ez. Hi szen az az em ber, kit a ha ta lom vágy tól
el bo rult el mé je sze rint íté lünk meg, ezek nek a mû vé szek nek az
ér ték te rem tõ mun ká ját ki sa já tí tot ta vol na - ha hagy ják. 

Ha le mon da nak ma gyar sá guk ról. Neki szük sé ge lett volna
reájuk. A honi magyar közeg ezt még nem mindenkor ismeri fel.
Vajon miért?

Ki tû nõ és jó hi sze mû szak em be rek kel volt al kal mam be szél -
get ni, s a szá munk ra oly fon tos mû vé sze ink ne ve it em le get ve,
sze mük ben leg több ször csupa kérdõjel csillogott.

Ér té ke ink meg be csü lé se lét fon tos sá gú. Nem ve szít he tünk el
szel le mi ra ko má nyunk ból egy szal ma szá lat sem. Csak így si ke -

rül het fenn ma rad nunk a most
kö vet ke zõ ve sze del mes tör té -
nel mi idõ szak ban. Is mét lem:
mi nõ ség és ha gyo mány dol gá -
ban, a vál ság ke ze lés ben nél -
kü löz he tet len kul túr igény-te -
rem tés ben, ok ta tás ban, hit ben, 
etikában állnak elõttünk talán
a legfontosabb feladatok. 

A meg za va ro dott vi lág ban
még nem tud ni, mi lyen irányt
vesz nek a fo lya ma tok. Mi csu -
pán annyit tud ha tunk, hogy
nem le he tünk passzív szem lé -
lõi a kul tú rák egy be mo sá sát
cé lul tûzõ glo ba li zá ló dás nak.
A vi lág fa lu ép pen arra való,
hogy mi nél szí ne sebb le gyen,
hogy min den ki kö te les sé gé -
nek érez ze ér té ke i nek fel mu -
ta tá sát, s ezt el is vár ják tõle.
Ami most tör té nik, az en nek
az el len ke zõ je. Nem az em be -
ri ség bé ké jét meg te rem tõ kö -
zös nagy vi lá got je len ti, ha nem 
a glo ba li zá ci ós elit sze mély te -
len és tet ten ér he tet len, meg ne -
vez he tet len ha szo nél ve zõ i nek
be te ges cél ját szol gál ja. A pro -
fit ön ál ló élet re kelt és el pusz -
tí ta ná elõ ször az ember
szellemét, s aztán õt magát is
ki szol gál ta tot tá téve, sze lek tí -
ven kor lá toz ná – akár lét szá -
má ban is.

Te hát nem ma gyar ko dás
ez zel szem be száll ni, ha nem
ép pen az em be ri ség ér de ke it
szol gá ló tett. Ese tünk ben most 
Eu ró pa tes té nek vér rel való
vé del me zé se után, Eu ró pa
szel le mé nek szel le mi erõ for -

rá sa ink be ve té sé vel való vé del me zé se vált szük sé ges sé.
Elõbb-utóbb ezt fel kell is mer nie a nagy em be ri kö zös ség nek is,
és fel kell is mer nie acsar ko dó szom szé da ink nak is. Ész re kell
ven ni ük, hogy a fo gyó Eu ró pa – mely las san a vi lág Ka lo ta sze ge
lesz – csak ak kor ma rad hat fenn õsi és nél kü löz he tet len ér té ke i -
vel, szí ne i vel, ha egyén és kö zös ség, kö zös sé gek és kö zös sé gek,
nem ze tek és nem ze tek egy mást se gít ve ve szik fel a szel le mi har -
cot, a vi lá got egy szûk elit re és kon zu mi di ó ták tö me ge i re fel osz -
ta ni óhaj tó lát ha tat lan nal. Eu ró pa szel le mi elit jé nek ez el len kel le -
ne fel ven nie a har cot. Az új ma gyar vég vé ri vi té zek a szel lem, a
kul tú ra har co sa i ból lesz nek. Hol tudatosan, hol szinte
észrevétlenül. Hiszen a valamikori hõsök sem készültek va la -
mennyi en tudatosan a hõsiességre. Mégis szinte természetes
elemük volt az.

Mai ki ál lí tá sunk és mai dél utá nunk azt az össz ma gyar kul tu rá -
lis mo za i kot pró bál ja tel jes eb bé ten ni az ide lá to ga tók ban, me lyet
a nagy vi lág nak fel kí nál ha tunk. Amit itt be mu ta tunk, az a ma gyar
gló busz meg is me ré sé nek egy apró, de nem el ha nya gol ha tó rész -
le te. Néz zék az alkotásokat örömmel, és kellõ büszkeséggel. 

Akik eze ket al kot ták, kö zü lünk va lók.

Le ány fa lu, 2010. áp ri lis 30.
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Ma ko vecz Imre Tõ kés Lász ló
dí jat ka pott Kis vár dán

Épü le te i vel és meg szó la lá sa i val a nem zet élõ lel ki is me re té vé vált
Ma ko vecz Imre szel le mi sé ge, nem ze tért ér zett fe le lõs sé ge, a

ma gyar kul tú ra  ha tá ro kon át íve lõ össze tar to zá sa, a ha gyo má -
nyok ból gyö ke re zõ meg ma ra dás prog ram ja  éle tem nek moz ga tó
ru gó ja – kezd te Ma ko vecz Imre élet út ját mél ta tó la u dá ci ó ját
Kulcs ár At ti la, Ybl-dí jas épí tész 2010. már ci us 21-én Kis vár dán,
az egyé ni Tõ kés Lász ló díj át adó ün nep sé gen. A he lyi re for má tus
temp lom zsú fo lá sig meg telt az épp húsz éves Tõ kés Lász ló Ala -
pít vány ál tal szer ve zett ünnepi eseményen. Idén Makovecz Imre
Kossuth-díjas építész kapta a Tõkés-díjat.

Ma ko vecz Imre a hat va nas évek ben a szö vet ke ze ti szek tor
meg bí zá sá ból, ét ter me ket, áru há za kat, csár dá kat ter ve zett, már
ek kor is táj ba il lesz tett fi gyel mes, táj hoz kö tõ dõ ter mé sze tes
anya gok kal. A het ve nes évek ben a Pi li si  Park er dõ gaz da ság épí -
té sze ként ka pott le he tõ sé get, sok ter mé szet kö ze li lé te sít mény ter -
ve zé sé re a fa-, az ács szer ke ze tek új le he tõ sé ge i nek ki fej lesz té sé -
re. Fon tos köz épü le tek kö vet kez tek ezu tán: a sá ros pa ta ki Mû ve -
lõ dé si Ház, a Far kas ré ti te me tõ ra va ta lo zó ja, a mellkasban
felravatalozott szív drámájával, és több faluház – mutatott rá
laudációjában Kulcsár Attila.

Aki hang sú lyoz ta: – A nyolc va nas évek ben épült a si ó fo ki
evan gé li kus temp lom, a pak si ka to li kus, va la mint a sá ros pa ta ki
Ár pád ve zér Gim ná zi um. A ki lenc ve nes évek a Se vil lai Vi lág ki ál -
lí tás ma gyar pa vi lon já val kez dõd tek, majd Szlo vé ni á ban a lend -
vai szín ház kö vet ke zett, az egri uszo da, és a Páz mány Pé ter Ka to -
li kus Egye tem köz pon ti épü le te, a Ste fa ne um. A tör té nel mi vá ros -
szö vet be si ke re sen be il lesz tett túl mé re tes épü let” szép pél dá ja az
egri, és az ate iz mus sal le la kott orosz ka szár nya épü le te i nek me ta -
mor fó zi sa is te nes tu dá sok, ta ní tá sok háza Pi lis csa bán. A szász ha -
lom bat tai temp lom és a Ma kói Hagy ma ház, majd a sep si szent -
györ gyi ra va ta lo zó kö vet ke zett ezu tán. A két ezer utá ni évek fon -
tos mû vei a csík sze re dai an gya los és a ko lozs vá ri re for má tus
temp lom, va la mint   Budapesten  a felsõ-krisztinavárosi  római
katolikus templom, a temesvári református- és még sok, máig
meg nem valósult  nagyszabású terv.

Az épí té szet  – te rem tés – hang sú lyoz ta a mél ta tó. – A Ma kó na
egye sü lés, a Ma ko vecz Imre szer vez te kö zös ség, mû hely – 20
éves ki ál lí tá sá nak  prog ram ja nem vé let le nül hasz nál ja ezt a szót.
A kö zép ko ri  mi ni a tú rán  Krisz tus Ar chi tek tus kör zõ vel vo nal zó -
val te rem ti a vi lá got. A te rem tõ mun ká já nak foly ta tá sa min den
épí té sze ti mû, napi, évszakos, évtizedes, évszázados pers pek tí -
vák kal...

Ma ko vecz Imre al ko tói pá lyá ját két dik ta tú ra szo rí tá sa ha tá -
roz ta meg: az in ter na ci o na liz mus dik ta tú rá ja, és a glo ba li zá ció li -
be ra liz mu sa. Hogy mi a kö zös ezek ben a lát szó lag tá vo li presszi -
ók ban. Mind ket tõ nem zet el le nes, kí vül rõl ve zé nyelt és múlt fe lej -
te tõ. Nem ze ti tra gé di ánk, hogy a kom mu nis ta ide o ló gia ki akar ta
tö röl ni em lé ke ze tünk bõl a múl tun kat, ha gyo má nya in kat, nem ze ti
ka rak te rün ket, – a má sik pe dig –,  a je len le gi az új ge ne rá ció
vissza bu tí tott tu da tá ra rá sza ba dí tot ta a se ho vá se kö tõ dés
szabadosságát, a mindenütt otthonlét, a kortalanság hamis
illúzióit, idõtlen eszmék  tudatzabáló  eszközeivel.

 A légy ön ma gad di va tos prog ram ja mö gött fel sej lik, hogy ma -
gá nyos   vagy, sen ki hez se tar to zol, nin cse nek kö te le zett sé ge id,
nincs  kül de té sed. A sok ön ma gá tól meg va ló sult egyént a mul tik
le va dás szák. Az össze tar to zás, a nem ze ti kö zös ség le het a vé de -

ke zés egyet len for má ja. A plá za-ér zés he lyett a nem ze ti ér zés.
Plá za-sze rû, ki fi ze tõ dõ épí té szet he lyett, be lül rõl hitelezett, és
jövõben kamatozó épületekre van szükség. 

Pél dát mu tat helyt ál lás ból és ki utat a le épü lés bõl
 Ilyen kor ban pró fé ták kel le nek, akik fel eme lik sza vu kat a

tren dek el len, akik pél dát mu tat nak helyt ál lás ból, és ki utat a le -
épü lés bõl. Ma ko vecz Imre fel vál lal ta ezt a mun kát és az el múlt
év ti ze dek ben  a  nem zet égõ szö vét ne ké vé vált, a nem zet élõ lel ki -
is me re te, épü le te i vel, fõ épí tész te vé keny sé gé vel és meg szó la lá sa -
i val. Or ga ni kus épü le te i vel nem zet kö zi fi gyel met ví vott ki a ma -
gyar épí té szet nek, ön azo no sí tó je gye ket, sa já tos ka rak tert.

Ma ko vecz Imre mun kás sá ga meg mu tat ta, hogy kí ván csibb a
vi lág a ma gyar ha gyo má nyok ban gyö ke re zõ, a tör té nel mi múl -
tunk ból épít ke zõ  épí té szet re. Mert az szá muk ra ku ri ó zum, uni ká -
lia, amit õk nem tud nak. Ne künk meg a meg ma ra dás esz kö ze.
Ma ko vecz a kez de tek tõl a há zak ürü gyén, kö zös sé get akart te -
rem te ni. A Fa lu há zak: Bak, Za la szent lász ló, Ka kasd a csa lá di há -
zak ka lá ka össze fo gá sá val szü let tek, és ma guk ban hor doz ták az
épí tõk  kö tõ dé sé vel a mû kö dés ga ran ci á it is. Az egy há zi épü le tek
is a gyü le ke ze tek tá mo ga tá sá val épülnek, sokszor hosszú évek
alatt, a hívek tevékeny figyelmével – hangsúlyozta Kulcsár Attila.

Ma ko vecz Imre a  nem ze ti épí té szet   Lech ner,  Koós, Ár kay,
Me gyasszay prog ram ját  vit te si ker re,  F. L. Wright, Ru dolf Ste i -
ner or ga ni kus sá gát öt vöz ve épí té sze té be. Az or ga ni kus ság szer -
ves épí té sze tet je lent. Ter mé sze tes épí tõ anya gok hasz ná la tát, a
föld és az ég kap cso la tát. Temp lo ma i ban a mennye ze ti be vi lá gí -
tók, a gó ti ka ver ti ka li tá sán, a ba rokk ál pers pek tí vá in túl az égi
táv la tok ra nyit nak ab la kot, a menny bol ton túli vi lág min den ség re.
Egy szer re  je len tik a rész és egész, az egyén és kö zös ség, a ké tel -
ke dés és hit egy más ra épü lé sét, a nem ze ti ha gyo mány ból táp lál -
ko zó vi lág ra szólást, kulturális és történelmi összetartozást a Föld
magyarjai között – zárta gondolatait a pályatárs.

Te mes vár az össze fo gás jel ké pe
A díj át adó ün nep sé gen Len gyel Sza bolcs, a Tõ kés Lász ló Ala pít -
vány ku ra tó ri u má nak el nö ke vissza te kin tett az el múlt húsz év tör -
té né se i re. Mint mond ta, 1989 ad ven ti vá ra ko zá sa egy or szág, Eu -
ró pa, a vi lág éle tét érin tet te meg. Meg szü le tett a kis ded és meg -
szü le tett a cso da. A kom mu nis ta re zsim ta lán leg ke gyet le nebb el -
nyo mó ját el so dor ta egy Te mes vár ról el in dult, ha tal mas gör ge teg -
gé nõtt „la vi na”. Akik ak kor él tünk, va la mennyi en a te le ví zió, a
rá dió mel lett fi gyel tük a hí re ket, fél tünk, ag gód tunk és re mény -
ked tünk, majd öröm má mor ban pró bál tunk se gí te ni. Gyûj töt tük az 
élel mi szert, me leg ru hát és vit tük a gyõ zõk nek. 

De ki in dí tot ta el ezt a la vi nát? – tet te fel a kér dést Len gyel
Sza bolcs. – Egy fi a tal lel kész ne vét har sog ta az éter. Egy fi a tal re -
for má tus lel kész ne vét is mer te meg a vi lág ezek ben az idõk ben.
Ami kor Ma gyar or szá gon ar ról folyt a vita, po li ti zál jon-e a lel -
kész? Tõ kés Lász ló nem po li ti zált, csak tet te a dol gát, ami szí ve
sze rint a fel ada ta volt… Ez zel for ra dal mat in dí tott el. A szü lõi
ház ból gén je i ben ho zott hite, be csü le tes sé ge, igaz ság sze re te te,
ge rin ces sé ge nem tûr te az el nyo mást. Pe dig ab ból volt elég Ce a u -
ses cu  Ro má ni á já ban. Ki sebb sé gi ként a kom mu niz mus ate iz mu -
sá val szem be sze gül ni, a fi a tal sá got „mér gez ni” is ten hit tel, nagy
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bûnt je len tett. Nem is néz ték jó szem mel a ha tó sá gok. Ami kor ki -
de rült, hogy rö vid idõ alatt Dé sen az if jú ság meg sze ret te, hall gat ta 
pré di ká ci ó it, sür gõ sen el he lyez ték Tõ kés Lász lót egy kis fa lu ba,
amit nem fo ga dott el és 25 hó na pig mun ka nél kü li vált. 1986-ban
be osz tott lel kész ként ke rült Te mes vár ra, egy le pusz tult gyü le ke -
zet be. A fi a tal ság ha mar fel fi gyelt itt is pré di ká ci ó i ra és az egye te -
mi if jú ság ha ma ro san meg töl töt te a temp lo mot. Is mét meg kez dõ -
dött a haj sza. Sem az egy há zi, sem az ál la mi ve ze tés nem tûr het te,
hogy Tõ kés Lász ló „meg mé tely ez ze”, az Is ten-hit irá nyá ba te rel je 
a fi a tal sá got. 1989-ben pert in dí tot tak el le ne, meg fosz tot ták szó -
szé ké tõl és a Szi lágy me gyei Me nyõ köz ség be szám ûz ték. A Ma -
gyar te le ví zió Pa no rá ma címû mû so rá ban Chru di nák Ala jos tu dó -
sí tott az ese mé nyek rõl. Az erõ sza kos ki la kol ta tás, a ha tó sá gok
dur va sá ga, az ag go da lom Tõ kés Lász ló ért és csa lád já ért együtt ér -
zést váltott ki nemcsak a híveibõl. Temesvár az összefogás
jelképévé vált. A különbözõ nemzetiségû és vallású lakosság
egyértelmûen Tõkés László mellé állt és kirobbant a romániai
forradalom, mely karácsonyra elsöpörte a diktátort és feleségét –
emlékezett Lengyel Szabolcs.

De mi tör tént eb ben az idõ ben Kis vár dán? A Tõ kés Lász ló
Ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö ke rá mu ta tott: – A rend szer vál tás 
ide jén mi is úgy érez tük, ne künk is van ten ni va lónk a ma gyar ság
ügyé ért, a ha tá ron kí vül élõ test vé re in kért. Volt pél da kép, aki re
fel néz het tünk, aki tõl ta nul hat tunk, akit tá mo gat ni sze ret tünk vol -
na. Így tör tént, hogy épp az 1989. szep tem ber 30-ra meg hir de tett
ún. „al ma há bo rú” rész le te it be szél tük meg szep tem ber 29-én,
ami kor Szûcs. M Sán dor nagy tisz te le tû úr ja va sol ta, hoz zunk lét -
re ala pít ványt, és azt ne vez zük el Tõ kés Lász ló ról. Ott nyom ban
meg is fo gal maz tuk a fõbb cél ki tû zé se ket: 1. Nyá ri Sza bad egye -
tem szer ve zé se, 2. A ma gyar nyel vû és a ma gyar ság szol gá la tá ban 
álló te o ló gus kép zés tá mo ga tá sa. 3. A ma gyar nem ze ti ség hely ze -
tét dön tõ en elõ moz dí tó ma ga tar tá sért egyé ni díj ado má nyo zá sa. A 
má so dik pont ban fog lal tak cél já ra 1994-ig mintegy 3 millió
forintot használtunk fel. Az egyéni díjat elõbb kétévenként, majd
évenként adtuk ki, a mai napon immár 18. alkalommal.

Ki is te hát Tõ kés Lász ló – tet te fel a kér dést Len gyel Sza bolcs
Tõ kés Lász ló élet út ját mél ta tó be szé dé ben. Lel kész, aki pá lya fu -
tá sa kez de te óta foly tat ja har cát a meg al ku vá sok, a gyá va meg fu -
tam odá sok el len. Ha kö vet jük pél dá ját, sok kal igaz sá go sabb tár -

sa da lom jö het lét re. Büsz kék va gyunk Tõ kés Lász ló út já ra, örü -
lünk, hogy ala pít vá nyunk ne vét vi sel he ti. Pél dá ját, ki tar tá sát, ere -
jét kö ve ten dõ nek te kint jük. Is ten ál dá sát kér jük éle té re, és to váb -
bi munkájára – zárta gondolatait a Tõkés László Alapítvány
kuratóriumának elnöke.

A Tõ kés Lász ló Ala pít vány meg ala ku lá sá tól kezd ve – a nyil -
vá nos ság ere jé vel – vé del met sze re tett vol na biz to sí ta ni Tõ kés
Lász ló nak. 1989. de cem ber 12-én este sza bad té ri Öku me ni kus Is -
ten tisz te le tet szer vez tek a kop ja fa kör nyé kén, ahol mint egy há -
rom szá zan vet tek részt. Ter vük sze rint vir rasz ta ni akar tak, de a
-14-15 C fo kos hi deg, a temp lo mok fût he tet len sé ge ebben
megakadályozta õket és az istentisztelet végén hazatértek.

1990. feb ru ár 12-én lá to ga tott elõ ször Kis vár dá ra Tõ kés Lász -
ló. Ak kor kér ték meg, hogy az ál ta luk már lét re ho zott ala pít vány -
hoz adja a ne vét.  Az ala pít vány azó ta is mû kö dik. Min den év ben
a ku ra tó ri um dön té se alap ján az egyé ni dí jat oda íté lik egy je les
sze mé lyi ség nek. A díj át adá son gyak ran je le nik meg kö re ik ben az
alapítvány névadója, Tõkés László is.

Amíg temp lo mot épí tünk, ve lünk az Is ten
A díj át adó ün nep sé gen az Ala pít vány- és a díj- név adó ja, Tõ kés
Lász ló EP-kép vi se lõ hir det te Is ten igé jét. Jé zus ta nít vá nyai szem -
be ke rül nek a fa rí ze u sok kal, akik arra akar ják rá ven ni a Mes tert,
hall gat tas sa el ta nít vá nya it. Ám ha õk el hall gat nak, a kö vek fog -
nak ki ál ta ni. Hisz, ha va la ki el akar ja né mí ta ni a hit sza vát, a kö -
vek szó lal nak meg he lyet tük. Sér ti a fa rí ze u so kat a tisz ta hang,
pe dig azok ár tat la nok – hang sú lyoz ta Tõ kés Lász ló. Majd pár hu -
za mot von va az õ éle tük re rá mu ta tott, ugyan ezt él ték meg a dik ta -
tú ra év ti ze de i ben, a Ce a u ses cu-re zsim min dent meg tet te an nak
ér de ké ben, hogy el né mít sa a hit sza vát. El akar ták ven ni a hi tün -
ket, anya nyel vün ket, igaz sá gun kat. Ti te ket is el hall gat tat tak, ha
ki áll ta tok mel let tünk – mond ta az EP-kép vi se lõ. Ma ko vecz Imre
épí té sze té re utal va ki je len tet te, a zsol tárt és igét meg je le ní tõ kö -
ve ket és ma gát a Ma ko vecz Im rét szin tén nem le he tett soha el hall -
gat tat ni.

Ma ko vecz Imre, akit ke mény fá ból fa rag tak, meg ál la pí tot ta
rög tön zött kö szö nö-be szé dé ben, ha a 90. zsol tárt hall ja éne kel ni a 
re for má tu sok temp lo má ban, min dig el ér zé ke nyül. A he lyi re for -
má tus if jú ság ze nés mû so ra is meg le pe tést oko zott, nem csak a dí -

ja zott nak, de az ün nep lõ gyü le ke zet
tag ja i nak is. Ma ko vecz Imre meg ál la -
pí tot ta: – Mi nél messzebb megy a fõ -
vá ros tól, an nál kö ze lebb ke rül a Ha zá -
já hoz… Amíg temp lo mo kat épí tünk,
velünk az Isten, s ebben az esetben
fabatkát sem ér az ellenség ereje…

Ma ko vecz Imre Kos suth- , és Pri ma 
Pri mis si ma dí jas, a Cor vin-lánc tu laj -
do no sa, a ma gyar or ga ni kus épí té szet
egyik leg ki emel ke dõbb magyar
képviselõje.

A Tõ kés Lász ló Ala pít vány húsz -
éves fenn ál lá sá nak mû kö dé se al kal -
má ból áll ja nak itt a Tõ kés-dí ja sok:
Gelu Pa te a nu, Ágos ton And rás, Sára
Sán dor, Du ray Mik lós, Ben kõ Samu,
Szö ré nyi Le ven te, Kal lós Zol tán,
Tempf li Jó zsef, Ne mes kürty Ist ván,
Or bán Vik tor, pos tu musz Tonk Sán -
dor, Vá ri-Fá bi án Lász ló, Er dé lyi
Géza, Kiss Ta más, Sza bó Mag da,
Bánf fy György és Kon csol Lász ló. A
2010. évi Tõ kés-dí jas Ma ko vecz Imre.

Fri gye sy Ág nesA díj át adó ünnepség



„Fél vi lá got is be jár 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.”
                         (Wass Al bert)

„Er dé lyor szág az én
ha zám” vi lág ta lál ko zó

Du na ka nyar, ve rõ cei Csat to gó-völgy, 2010. jú li us 2-4.
2010. jú li us 2-tól jú li us 5-ig is mét lo bog ni fog az „Er dé lyor -

szág az én ha zám” vi lág ta lál ko zó zász la ja a fen sé ges fek vé sû Du -
na ka nyar ban, Ve rõ cén a 6 hek tá ros Csat to gó-völgy ben. Bi zony
ez már a ne gye dik olyan ta lál ko zó lesz, ahol az Er dély bõl el szár -
ma zot tak, azok le szár ma zot tai, va la mint az Er dély sor sát szí vén
vi se lõk találkozhatnak egymással a világ minden tájáról.

Az ed di gi há rom év ta pasz ta la ta alap ján bát ran ki je lent het jük,
hogy bi zony nagy szük ség van a mos ta ni ka o ti kus, erõ sza ko san
glo ba li zá ló dó vi lá gunk ban ilyen faj ta csa lá di as együtt lét re, ma -
gyar ság tu da tunk, erdélyiségünk megerõsítésére.      

A Csat to gó-völgy ben, a tá bor ban 325 sze mély nek van biz to sít -
va fa há zas, il let ve jur tás el he lye zés tel jes el lá tás sal, s kö zel 600 fõ 
sá to roz hat a fü ves gye pen. A tá bor ka pa ci tá sa a szál lás he lyek vo -
nat ko zá sá ban te hát adott, ezért a tá bo ri szál lás he lyek telt sé ge ese -
tén ér de mes Ve rõ ce és kör nyé ké nek szálláslehetõségeit is
figyelembe venni! 

A fesz ti vál prog ram ja i nak ní vós le bo nyo lí tá sá hoz szük sé gel te -
tik a tech ni kai fel ké szült ség. Így a Nagy Szín pa dot - ahol kö zel
1.500 nézõ fér el ké nyel me sen - cir ku szi sá tor fog ja bo rí ta ni, két
da rab úgy ne ve zett ren dez vény sá tor pe dig a Kis Szín pa dot és az
If jú sá gi – kéz mû ves fó ru mot. A tá bo ron be lü li Kós Ká roly Kul -
túr te rem ben 400 fõ hall gat hat ja és lát hat ja a szak elõ a dá so kat,
gye rek mû so ro kat és él vez he ti az esti tánc há zas mu zsi kát. A kö ze -
li erdõ hûs kör nye ze té ben cser ke lés, íjá szat, if jú sá gi ve tél ke dõk,
ügyes sé gi ver se nyek lesz nek. Haj nal ban és késõ dél után mód lesz 
a hor gász tó gaz dag hal ál lo má nyá ból ki emel ni egy-egy ka pi tál is
mé re tû pél dányt. Vál to za tos le he tõ ség nyí lik sok faj ta sport ág ki -
pró bá lá sá ra: foci, ké zi lab da, ko sár lab da, íjá szat, te nisz, tol las lab -
da. Kü lön sakk-sá tor is lesz az elme nagy mes te re i nek. Magunkba

fordulásra, lélektisztulásra a táboron belüli egyházi sátoron kívül
a fenséges Börzsöny erdeje, vagy a csodás Duna part ad majd
lehetõséget. 

So kan gép jár mû vel lá to gat nak ki a fesz ti vál ra. A tá bo ron be lü -
li szál ló ven dé gek (fa há zas, sá to ro zók) a tá bo ron be lül el kü lö ní tett 
rész ben he lyez he tik el jár mû ve i ket. A napi lá to ga tók ré szé re a tá -
bo ron kí vül díj ta lan, il let ve fi ze tõs õr zött par ko lást (hor gász tó nál, 
köz vet le nül a tá bor mel lett) biz to sí tunk. A vo nat tal ér ke zõk a ve -
rõ cei vas út ál lo más ról külön mikrobuszokkal is eljuthatnak majd a 
Csattogó-völgybe.

A fel nõtt napi jegy ára 2.000 Ft, há rom nap ra vi szont 4.000 Ft.
Diák (12 éves kor fe lett), nyug dí jas jegy ára 1.000 Ft, a nagy csa -
lá do sok pe dig 50%-os ked vez mény ben részesülnek. 

A ren dez vény fõ véd nö ke Böj te Csa ba fe ren ces ren di atya, há zi -
asszo nya Pet rás Má ria, le bo nyo lí tó ja a Bu da pes ti Szé kely Kör,
valamint alapítványa. 

Átalvetõ
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A vi lág ta lál ko zó fon to sabb el ér he tõ sé gei:

Fõ szer ve zõ: Gaál Ist ván, mo bil: +36-70-9469121, 
e-ma il: er dely hon@ya hoo.com
Saj tó fõ nök: Dr. Tan ka Lász ló mo bil:
+36-20-9280088, e-ma il: me dia.mx@chel lo.hu
Hon lap szer kesz tõ: Bál int Csa ba mo bil:
+40-742-355759, e-ma il: ca bes94@ya hoo.com
Hon lap: www.er dely hon.hu

A vi lág ta lál ko zó prog ram ja
Jú li us 2. pén tek
12-   Ven dé gek re giszt rá ci ó ja, ka pu nyi tás Tá bor be já ra ta

14-15 Hen di Ilma köl tõ: „Ta nul junk sze ret ni Eu ró pát: Szé kely -
föld tõl Skan di ná vi án át Sváj cig” Kós Ká roly Elõ a dó te rem

15-19 „Ki tud töb bet Er dély rõl?” szó ra koz ta tó ve tél ke dõ, va la -
mint ama tõr if jú sá gi elõ a dók ver ses, pró zai, éne kes, tán cos 
elõ a dá sai elõ ze tes és hely szí ni je lent ke zés alap ján. Kéz -
mû ves fog lal ko zá sok a Tran syl va nia Aut hen ti ca prog ram
ke re tén be lül, Páll Etel ka (Gyer gyó szent mik lós), Vi tos
Lász ló (Csík sze re da), és a Pro Cam pe ni ta-Me zõ fe le Egye -
sü let mes ter ség be mu ta tó i val If jú sá gi és kéz mû ves sá tor

15-16 „Ka lo ta sze gi csár dás” - Ko kas Ze ne kar (Kár pá tal ja) talp -
alá va ló ja Nagy Szín pad

15-16 Dé nes Edit (Szo vá ta) be szá mo ló ja öccse Tó á só Elõd (Szo -
vá ta) bo lí vi ai fog va tar tá sá ról – té ma fe le lõs Tó fal vi Pé ter
Kós Ká roly Elõ a dó te rem

16- 17 Hen di Ilma köl tõ: „Hom ma ge a Jan csó Ad ri en ne-nek, s
véle Er dély nek” Kós Ká roly Elõ a dó te rem

17-18 „Üze net haza” - ifj. Tom pó Lász ló sza va ló mû vész mû so ra
Nagy Szín pad

17-18 Simó Sza bolcs (Szent egy há za) fa fa ra gó, Pet rás Má ria
(Dió szén) ke ra mi kus mû vész, a vi lág ta lál ko zó Há zi asszo -
nyá nak, va la mint Simó Jú lia (Ilye fal va) vi se let- és szõt tes
ké szí tõ tár lat meg nyi tó ja Kós Ká roly Elõ a dó te rem

17- 18 Tran syl va nia Aut hen ti ca prog ram je len tõ sé gé rõl tart elõ a -
dást Gáll Aj nács ka (Csík sze re da) prog ram ve ze tõ és Bán di
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Eni kõ (Csík sze re da) prog ram asszisz tens - té ma fe le lõs Ko -
váts Ákos Kis Szín pad

18-19 „A régi ma gya ri val lás” – egy be csen dü lé sek Wass Al bert
„Ha gya ték” és Páll Já nos „A Ma gyar Val lás” címû mû vei
alap ján. Simó Jó zsef (Szé kely ud var hely) elõ a dó mû vész
gon do la tai Nagy Szín pad

18-19 „Tûz fe le lõ sök” 1. rész – ke rek asz tal be szél ge tés, köz éle ti
ta na ko dó – té ma fe le lõs Ko váts Ákos Kis Szín pad

18-19 Hedi Ilma köl tõ: „Arany po hár” – hó do lat Áp rily La jos nak
Kós Ká roly Elõ a dó te rem

19- 20 A vi lág ta lál ko zó hi va ta los nyi tá nya Nagy Szín pad

20-20:30 Ki ke let Együt tes: „Az örök nyár” Nagy Szín pad

20-21 „Mi no ri tas mun di” do ku men tum film ve tí tés Kós Ká roly
Elõ a dó te rem

21- 22:30 Is me rõs Ar cok: „Egy a ha zánk” – kon cert Nagy Szín pad

23-  Nép tánc, nép ze ne – Hu nya di Pé ter Ze ne ka ra és a Ko kas
Ze ne kar (Kár pá tal ja) Kis Szín pad

23-  Er dé lyi mu lat ság haj na lig a köz is mert Si cu lus Együt tes sel
Kós Ká roly Elõ a dó te rem

Jú li us 3. szom bat
6-9  Hor gász ver seny Csat to gó-völ gyi hor gász tó

7:30- Cser ke lés, túr ázás a Bör zsöny ben

8   Reg ge li fris sí tõ, tá ro ga tós éb resz tés Tá bor

8:30-12 Er dé lyi lab da rú gó kupa elõ-és kö zép dön tõ Fo ci pá lya

9-14 Dél elõt ti ma ti né gyer me kek nek Cser nik Szen de (Sep si -
szent györgy) láb báb mû vész, Olasz Etel ka me se mon dó,
Se bes tyén Ist ván (Ka kasd) ének-és me se mon dó, Gönc zy
S. Ti va dar szín mû vész elõ a dá sa i val. Kéz mû ves fog lal ko -
zá sok a Tran syl va nia Aut hen ti ca prog ram ke re tén be lül,
Páll Etel ka (Gyer gyó szent mik lós), Vi tos Lász ló (Cskí sze -
re da), és a Pro „Cam pe ni ta-Me zõ fe le” Egye sü let mes ter -
ség be mu ta tó i val If jú sá gi és kéz mû ves sá tor

09-12 Mû sza ki, Gaz da sá gi és Ter mé szet tu do má nyi Kon fe ren cia - 
té ma fe le lõs Dr. Tu zson Ti bor Kós Ká roly Elõ a dó te rem

09- 12 Au to nó mia, vagy ön ren del ke zés Szé kely föl dön? Meg hí -
vott ven dé gek is mert köz éle ti sze mé lyi sé gek - té ma fe le lõs
Ko váts Ákos Kis Szín pad 

10-10:30 Baj kó Kin ga (Gyer gyó szent mik lós) nép dal éne kes cso -
kor ra va ló ja Nagy Szín pad 

10:30-11 Ju hász Mar ga ré ta nó ta éne kes és Csá ki Ti bor elõ a dó mû -
vész: A „Har gi ta al ján la kom én” címû nó tás mû so ra Nagy
Szín pad

10-14 Vér adás Vö rös ke resz tes sá tor

11-12.00 Ki ke let Együt tes Nagy Szín pad

12-13 Ko vács Nóri a nép mû vé szet ifjú mes ter nép dal ének ese és a
Mo ti va Ze ne kar „Re pülj ma dár” da los, ze nész össze ál lí tá -
sa Nagy Szín pad

13-14 Szé kely Gó bék (Csík szent györgy) „A mü üdõnk ben nem
így vót Nagy Szín pad

13-15 „Te mes vár tól Vá sár he lyig”, avagy „A ma ni pu lált for ra da -
lom” - té ma fe le lõs Ko váts Ákos Kis Szín pad

13-18 Mû sza ki, Gaz da sá gi és Ter mé szet tu do má nyi Kon fe ren cia - 
té ma fe le lõs Dr. Tu zson Ti bor Kós Ká roly Elõ a dó te rem

14- 15 Hor váth Zol tán György: „Ko lozs vár és kör nyé ké nek kö -
zép ko ri temp lo mai” cím mel ve tí tés sel egy be kö tött be szá -
mo ló a je len ko ri er dé lyi temp lo mok fe le dés be me rü lõ ér té -
ke i rõl, fel lép még Ta kács Éva nép dal éne kes Nagy Szín pad

14-20 „Ki tud töb bet Er dély rõl?” szó ra koz ta tó ve tél ke dõ, va la -
mint ama tõr if jú sá gi elõ a dók ver ses, pró zai, éne kes, tán cos 
elõ a dá sai elõ ze tes és hely szí ni je lent ke zés alap ján. Kéz -
mû ves fog lal ko zá sok a Tran syl va nia Aut hen ti ca prog ram
ke re tén be lül, Páll Etel ka (Gyer gyó szent mik lós), Vi tos
Lász ló (Csík sze re da), és a Pro „Cam pe ni ta-Me zõ fe le”
Egye sü let mes ter ség be mu ta tó i val If jú sá gi és kéz mû ves
sá tor

15-16 Dr. Papp La jos szív se bész: „Ve le tek ma ra dok” – té ma fe le -
lõs Ko váts Ákos Kis Szín pad

15:30-16:15 „Bor kós to ló” - Im ré dy Pé ter hu mo ris ta elõ a dá sa
Nagy Szín pad

16:15-17 Szo ko lyai Da lár da: In du lók, nó ták Nagy Szín pad

17-18 Ba lá zsi Lász ló (Ló kod) és Ba lá zsi Má ria (Bras só): „Er dély
ha za vár” - ver ses-, pró zai- és éne kes mû sor Nagy Szín pad

17-18 Tu do má nyos kon fe ren cia zá ró ke rek asz tal be szél ge tés - té -
ma fe le lõs Dr. Tu zson Ti bor Kós Ká roly Elõ a dó te rem 

16:30- 18 „Er dé lyi ek a nagy vi lág ban”- Dr. Tan ka Lász ló a Pa no -
rá ma - Vi lág Ma ga zin ala pí tó fõ szer kesz tõ jé nek elõ a dá sa -
té ma fe le lõs Ko váts Ákos Kis Szín pad

18-19:30 „Tûz fe le lõ sök” 2. rész - ke rek asz tal be szél ge tés, köz -
éle ti ta na ko dó - té ma fe le lõs Ko váts Ákos Kis Szín pad

18-18:45 Arany Tar soly - a ha gyo mány õr zõk lap já nak be mu ta tá -
sa Nagy Ti bor és Kiss Krisz ti na szer kesz tõk jó vol tá ból
Kós Ká roly Elõ a dó te rem

18:15- 19:15 El le bo rum ze ne kar: „Az én ha zám” - kon cert Nagy
Szín pad

19-19:30 Olasz Etel ka me se mon dó „A két szer szá mú le gény”
cím mel hunc zut er dé lyi tör té ne te ket mon di kál Kós Ká roly
Elõ a dó te rem

19:15- 19:45 „Er dé lyor szág az én ha zám” vi lág ta lál ko zó „Er dé lyi
Ván do rok” dí ja i nak ün ne pé lyes át adá sa Pet rás Má ria
(Dió szén) a vi lág ta lál ko zó Há zi asszo nya és Simó Sza bolcs 
(Szent egy há za) fa fa ra gó jó vol tá ból Nagy Szín pad

19:45-20:45 Se bes tyén Ist ván (Ka kasd) bu ko vi nai szár ma zá sú
szé kely ének-és me se mon dó „Tré fás szé kely fonó” mû so ra 
Nagy Szín pad

19:45-20:45 „Szé kely gyors” – film ve tí tés a csík som lyói bú csús
vo nat za rán dok lá sá ról Kós Ká roly Elõ a dó te rem 

21-22 „Er dély föld jén” - Dancs An na ma ri (Sep si szent györgy)
könnyû ze nei kon cert je Nagy Szín pad

22- Nép tánc, nép ze ne – Hu nya di Pé ter Ze ne ka ra és a Ko kas Ze -
ne kar (Kár pá tal ja) Kis Szín pad 

22- Er dé lyi mu lat ság haj na lig a köz is mert Si cu lus Együt tes sel
Kós Ká roly Elõ a dó te rem

Jú li us 4. va sár nap
06-09 Hor gász ver seny Csat to gó-völ gyi hor gász tó

09-09:50 Ün ne pi Öku me ni kus Is ten tisz te let Ba lá zsi Lász ló (Ló -
kod) uni tá ri us meg bí zott püs pök, Nagy Ár pád (Szé kely -
híd) re for má tus lel kész, Thu ránsz ky Ist ván evan gé li kus
lel kész, Por tik Ba kai Sán dor (Szent egy há za) ka to li kus pap
Nagy Szín pad

09:50-11 Za rán dok lat a Szent Ja kab kagy ló hoz, Simó Sza bolcs
(Szent egy há za) fa fa ra gó „Ván do rok” em lék osz lo pá nak
fel szen te lé se az Is ten tisz te le tet tar tó lel ké szek kel, Pet rás
Má ria (Dió szén), Ta kács Éva, Pé terf fy Gyön gyi (Gyu la ku -
ta), Simó Jó zsef (Szé kely ud var hely) és ifj. Tom pó Lász ló
éne kes, ver ses ün ne pi ava tó mû so ra Szent Ja kab kagy ló,
„Ván do rok” em lék mû ve
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10-10:30 Mû hely-be szél ge tés Oláh Anna (Ma ros vá sár hely) Bo -
lyai-ku ta tó val: 150 éve halt meg Bo lyai Já nos - a „ge o met -
ria Ko per ni ku sza” Kós Ká roly Elõ a dó te rem

10- 11 „Tün dér is ko la” – Olasz Etel ka me se- és ének mon dó mû so -
ra gye re kek nek és já ték sze re tõ fel nõt tek nek Kós Ká roly
Elõ a dó te rem 

10:30- 11 Mû hely-be szél ge tés Orosz Ger gellyel (MTA Ke le -
ti-gyûj te mény mun ka tár sa). Kõ rö si Cso ma Sán dor – „böl -
csõ jét ke res te a ma gyar nak” - té ma fe le lõs Oláh Anna (Ma -
ros vá sár hely) Kós Ká roly Elõ a dó te rem

11- 12 Do mon kos Lász ló „Az el árult had osz tály” címû mû vé rõl
ke rek asz tal be szél ge tés - té ma fe le lõs Ko váts Ákos Kis
Szín pad

11-15 „Er dé lyor szág az én ha zám” íjász ver seny Ki csik nek és Na -
gyok nak. Ne ve zés: 08-11 órá ig a hely szí nen fel ál lí tott sá -
tor nál, a tá bo ri ta vacs ka kö ze lé ben, Ká dár Lász ló íjász
mes ter nél Bör zsöny lá bá nál

11-14 Vér adás Vö rös ke resz tes sá tor

11-12 Rejt je le zé ses rejt jel fel tö rés. A dél utá ni ve tél ke dõt elõ ké szí -
tõ be mu ta tó – té ma fe le lõs Dr. Tu zson Ti bor If jú sá gi és kéz -
mû ves sá tor

11-12 Er dé lyi lab da rú gó ku pa dön tõ Fo ci pá lya

11-12 „Em lé ke ink nyo má ban” - be szél ge tés György Hor váth
Lász ló (Ma ros vá sár hely) új ver ses kö te te kap csán. Ki te le -
pült er dé lyi szí né szek fel ol va só dél után ja – té ma fe le lõs
Med gyes sy Éva (Ma ros vá sár hely) Kós Ká roly Elõ a dó te -
rem

12- 14 Kéz mû ves fog lal ko zá sok a Tran syl va nia Aut hen ti ca prog -
ram ke re tén be lül, Páll Etel ka (Gyer gyó szent mik lós), Vi -
tos Lász ló (Csík sze re da) és a Pro Cam pe ni ta-Me zõ fe le
Egye sü let mes ter ség be mu ta tó i val. Ama tõr gyer mek fel lé -
põk a pó di u mon. If jú sá gi és kéz mû ves sá tor

12-13 Lip csey Il di kó az Er dé lyi Szö vet ség el nö ké nek könyv be -
mu ta tó ja: „103 nap – Bu da pest ro mán meg szál lá sa” cím -
mel - té ma fe le lõs Ko váts Ákos Kis Szín pad

12.00-13 „Szé kely la ko dal mas”- a Ke re pe si Szé kely Ha gyo -
mány õr zõ Kör és Bok ré ta Tánc együt te sé nek nép tánc és
iro dal mi össze ál lí tá sa Nagy Szín pad

12:30-13:15 Mû hely-be szél ge té sek: Ma gyar Ala pít vá nyok
együtt mû kö dé si táv la tai a Kár pát-me den cé ben - Ju li a nus
Ba rát Ala pít vány el nö ke Beth len Far kas - Tran syl va nia
Aut hen ti ca prog ram ve ze tõ je Gáll Aj nács ka (Csík sze re da)
- Bo lyai Pe da gó gia Ala pít vány ala pí tó ja Oláh Anna (Ma -
ros vá sár hely) - Bát ho ry Ist ván Ma gyar Len gyel Kul tu rá lis
Egye sü let el nö ke Ka mecz Kin ga - Er dé lyi He li kon – Ma -

ros vé csi Ke mény Ala pít vány el nö ke báró Ke mény End re
Té ma fe le lõs Med gyes sy Éva (Ma ros vá sár hely) Kós Ká -
roly Elõ a dó te rem 

13- 14 „A nyelv ma né künk vég sõ me ne dé künk” – õsi nép da la ink
fel idé zé se An tal Ág nes és An tal Imre jó vol tá ból Nagy
Szín pad

13:30-14:30 Mû hely-be szél ge té sek: „Meg döb ben tõ en új vi lág -
kép ez”. Be szél ge tés Ba logh Bé lá val (Ko lozs vár) a „Tu da -
ta lat ti tíz pa ran cso la ta”, va la mint a „A vég sõ va ló ság” kö te -
tek író já val – té ma fe le lõs Med gyes sy Éva (Ma ros vá sár -
hely). Könyv de di ká lás. Kós Ká roly Elõ a dó te rem

14- 16 Rejt je le zõ és rejt jel fel tö rõ ve tél ke dõ if jon cok nak - té ma fe -
le lõs Dr. Tu zson Ti bor If jú sá gi és kéz mû ves sá tor

14-15 Tri a no ni meg em lé ke zés Szi di ro pu losz Ar chi mé dész szo ci -
o ló gus tár sa sá gá ban – té ma fe le lõs Ko váts Ákos Kis Szín -
pad

14-14:30 „Szat má ri tán cok” - Ko kas Ze ne kar (Kár pá tal ja) Nagy
Szín pad

14:30-15 Baj kó Kin ga (Gyer gyó szent mik lós) ma gyar nó tá kat és
csár dá so kat éne kel Nagy Szín pad

15-15:30 Pé terf fy Gyön gyi (Gyu la ku ta) köl tõ „Pro met he usz”
címû iro dal mi mû so ra Nagy Szín pad 

15-16 Mû hely-be szél ge té sek: Far kas Bog lár ka (Ko lozs vár) „Be -
fe je zet le nül” címû köny vé rõl. Könyv de di ká lás Kós Ká -
roly Elõ a dó te rem

15- 16:30 Ko csis Ist ván (Om bod) író és Dr. Tóth Zol tán Jó zsef
jog tör té nész: A Szent Ko ro na tan és a kö zel múlt tör té né sei
- té ma fe le lõs Ko váts Ákos Kis Szín pad

15:30-16 A „Ma gyar Kul tú ra Ap ród ja”, Ta kács Éva nép dal éne kes 
mû so ra Nagy Szín pad

16-20 „Ki tud töb bet Er dély rõl?” szó ra koz ta tó ve tél ke dõ, va la -
mint ama tõr if jú sá gi elõ a dók ver ses, pró zai, éne kes, tán cos 
elõ a dá sai elõ ze tes és hely szí ni je lent ke zés alap ján. Kéz -
mû ves fog lal ko zá sok a Tran syl va nia Aut hen ti ca prog ram
ke re tén be lül, Páll Etel ka (Gyer gyó szent mik lós), Vi tos
Lász ló (Csík sze re da), és a Pro Cam pe ni ta-Me zõ fe le Egye -
sü let mes ter ség be mu ta tó i val. If jú sá gi és kéz mû ves sá tor

16-17 Film ve tí tés: „Az élet ván do ra” - Cso ma le gen dá ri um Kós
Ká roly Elõ a dó te rem

16:15- 16:30 Az íjász ver seny és az Er dé lyi foci kupa ered mény -
hir de té se Nagy Szín pad

16:30-17:30 Erõss Zsolt, aki ma gyar ként el sõ ként mász ta meg a
Mo unt Eve res tet Nagy Szín pad 

17-18 Pet rás Má ria és Döb ren tei Kor nél: „Zsol tá ros ul ti má tum”
címû elõ a dás Kós Ká roly Elõ a dó te rem

18- 19 Váci If jú sá gi Fú vós ze ne kar Nagy Szín pad

19-20 Szé kely Gó bék (Csík szent györgy) Nagy Szín pad 

19-20 Ba ran ta be mu ta tó Fo ci pá lya

20-20:30 Fesz ti vál zá rás, Pet rás Má ria (Dió szén) éne kel, ifj. Tom -
pó Lász ló sza val Nagy Szín pad

20:30-21:15 „Egy uta zás Er dély ben” címû film ve tí tés a H-599
rock ze ne kar 2009. évi er dé lyi tur né já ról Kós Ká roly Elõ a -
dó te rem

21:15- 22:45 H-599-es rock ze ne kar: „Ál dás a ma gyar ra” nagy -
kon cert Nagy Szín pad

22:45- Mu lat ság haj na lig, hisz „Nem él he tek mu zsi ka szó nél -
kül…” Kós Ká roly Elõ a dó te rem

A prog ram vál toz ta tás jo gát Gaál Ist ván fõ szer ve zõ fenn tart ja!

Mind há rom nap: 
–  Be ne dek Elek ját szó ház
– Cser ke lés a Bör zsöny ben
– Spor to lá si le he tõ sé gek: lo vag lás, foci, hor gá -

szás, te nisz, íjá szat, röp lab da 
– Ima sá tor
– Vá sá ro sok fel vo nu lá sa
– Kéz mû ves fog lal ko zá sok
– Ku li ná ris be mu ta tók
– Vö rös ke resz tes vér adó sá tor
– Maxi Ta xik köz le ked te té se a vas út ál lo más és a

tá bor kö zött
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A köz pon ti ideg rend szer re
vo nat ko zó újabb fel is me ré sek és 
azok je len tõ sé ge a pe da gó gi á ban

Iván és Pjotr omsz ki nyug díj ja sok el men nek a hely bé li nagy
te le fon köz pont ba, régi is ko la tár sa kat meg lá to gat ni. A két haj da ni
is ko la társ kü lön bö zõ élet rút ra te kint het vissza: Pjotr min dig a
hely bé li párt ap pa rá tus ban dol go zott, a vá rost és kör nyé két jó for -
mán soha nem hagy ta el. Iván azon ban hí va tá sos ka to na, hír adós a 
had se reg nél, vi lá got lá tott sze mély. A régi is ko la tár sak meg mu tat -
tak min dent, ami ér de kes le he tett, ami tõl fõ leg Pjotr volt el ra gad -
tat va, hi szen Iván látott már sokkal
másabbakat is. Kifelé menet mondja
Pjotr Ivánnak: 

– Nem tu dom el kép zel ni, hogy mû -
kö dik a te le fon. 

– Ez na gyon egy sze rû – mond ja Iván
– gon dold el, van egy hosszú tacs kó ku -
tyád, ame lyik nek meg hú zod a far kát a
kül vá ros ban, s el kezd ugat ni a vá ros
központjában. 

 – Ér tem, szó val így van a te le fon nal,
de ak kor ... , hogy van a rá di ó val? - tu -
da ko zó dik Pjotr tovább. 

– Az is pon to san úgy, csak hogy tacs -
kó ku tya nél kül – vá la szol ja Iván.

Ezu tán el in dul tak ki fe lé, kör be sé tál -
va a nagy park ban. Majd a ki já rat nál fo -
gunk ve lük még egy szer találkozni.

v v v

A köz pon ti ideg rend szer re vo nat ko zó mai is me re te ink kö rül
bi zony le het tek olyan epi zó dok, ame lye ket ma ugyan úgy meg mo -
so lyog hat nánk, mint a fen ti, ked ves anek dó tát, ami egyéb kép pen
Jack Co hen és Ian Ste wart köny vé ben ol vas ha tó, kb. ugyan azon
célt szol gá lan dó, mint itt, be ve ze tés kép pen egy fe je zet hez. (Jack
Co hen, Ian Stewart: Chaos und Anti-Chaos, dtv, 1997)

Még a múlt szá zad ele jén is szor go san ke res ték-ku tat ták okos
em be rek agy ve le jé ben a még is kell le gyen va la mi lát ni va ló-t, de
tud va lé võ leg hi á ba va ló fá ra do zás volt. [A fran cia Bro ca ku ta tott a 
be széd köz pont kö rül, majd Le nin és Sztá lin gon dol ko dó be ren de -
zé sé re vol tak ki ván csi ak a Kreml ben, és je les szak em be re ket kér -
tek fel a vizs gá la tok ra, akik azon ban nem találták meg a
forradalmak agyi központját. Szerencsé(nk)re.]

Az utób bi év ti ze dek ku ta tá sa i nak alap ján kör vo na la zó dott,
hogy az agy fi nom szer ke ze te nem csak örök le tes és szer zett
össze te võ ket tar tal maz, ha nem funk ci o ná lis és szer ke ze ti ido mu -
lá sok és ala ku lá sok he lye is. Leg fon to sabb fel is me rés az u.n.
plasz ti kus nak is ne ve zett kri ti kus idõ szak, amely ben a min den
vagy sem mi elve sze rint vagy sok min den el ér he tõ, vagy az tán
már sem mi be nem pó tol ha tó, t.i. elekt ro tech ni kai ki fe je zés sel
élve, a lefektetett vezetékhálózat sémáján már változtatni nem
lehet.

Mind ezek bõl pe dig adó dik egy se reg kér dés, mint: az agy mely 
ré sze i re és funk ci ó i ra ér vé nyes az ala kít ha tó ság? s mennyi re ér -
vé nyes olyan funk ci ók ra, mint szel le mi te vé keny ség, gon dol ko -
zás, ta nu lás, nyelvta nu lás, va la mint ma ga tar tás? Iz gal mas to váb bi 

kér dés, ho gyan vi szo nyul ez az ala kít ha tó ság a sza bad ság és a
sza bad cse lek vé si le he tõ ség fo gal má hoz, va la mint a ne vel he tõ -
ség hez. S vé gül, de nem utol só sorban, mindebbõl milyen
következtetések vonhatók le a pedagógia számára?

Né hány szó a mor fo ló gi ai alap ról. Az a ne u ron, ame lyik rõl a
múlt szá zad ele jén ugyan csak han gos vita folyt, és ame lyik a föl di 
gi lisz tá tól a fõ em lõ sö kig qu a si azo nos – nyil ván azért, mert be vált 

– és ame lyik rõl ma nap ság szo kás mon da ni,
hogy a com pu ter chip-jé nek fe lel ne
meg, szó val, ez az alap ve tõ egy ség köz -
pon ti ideg rend sze rünk ben. A ké pet az -
tán a szi nap szi sok és a ké mi ai me di á to -
rok te szik egésszé. S ha ed dig ál ta lá ban
in ge rü let rõl be szél tek, ehe lyett ma az
in for má ció fo gal ma hasz ná la tos, és he -
lye sen, mi vel va la mennyi in ger nek szi -
go rúan meg sza bott tar ta lom fe lel meg.
Igen fon tos fe li me rés, hogy az in for má -
ció to váb bí tá sa so rán, az ál ta la ak ti vált
me di á tor a re cep to ron ma ra dan dó
szerkezeti elváltozáshoz vezet, vagyis
nyomot hagy maga után, ami máris
felvillantja a tanulás folyamatának
titkait.

Az em be ri agy összes ne u ron ja i nak
szá mát 10-15 mil li árd ra be csü lik Min den egyes ne u ron 10 ezer tõl
100 ezer kö zöt ti szá mú más ne u ron nal áll szi nap ti kus kap cso lat -
ban, me lyek szá ma vég ül is több bil li ár dot tesz ki, ami hez kb. fél -
mil lió km-t tesz ki a hoz zá tar to zó nyúl vá nyok je len tet te ve ze ték -
há ló zat. Szü le tés kor min den ki ren del ke zik az zal az agy sejt szám -
mal, ami nél több éle te fo lya mán nem lesz. Ami vál toz ni fog ké -
sõbb, az a szi nap szi sok, vagyis az idegsejtek egymással való
összeköttetéseinek száma.

A lá tás ról
Ke vés bé is mert té nyek,

ér de kes fel is me ré sek
A lá tás al kap cso la tos agyi funk ci ók a leg job ban vizs gal tak

közé tar toz nak.
A gyer mek szü le té se kor alig ren del ke zik a fel nõtt lá tás él les -

ség ének 1/100-ával, s a nor má lis 1/1-es ér té ket 3-5 éves kor ra éri
el. E mö göt pe dig a lá tó köz pont ne u ron ja i nak funk ci o ná lis éret -
len sé ge hú zó dik meg. Ezt a fo lya ma tot macs ká nál vizs gál ták igen
be ha tó an, mi vel a macs ka köly kök sze me két he tes kor ban nyí lik
ki, s ek kor kez dõ dik a kri ti kus pe ri ó dus. Ek kor igen nagy kü lönb -
ség mu tat ha tó ki a fel nõtt macs ka és macs ka köly kök lá tó köz pont -
já nak mikroszkópikus szerkezetében, éspedig a szinapszisok
számában.

Ha a macs ka köly kök nor má li san nõ nek fel, né hány hé ten be lül 
ki ala kul a faj ra jel lem zõ lá tá si ké pes ség. Ha azon ban ún. op ti kai

Az új gon do la tok el le ni ki fo -
gá sok ál ta lá ban há rom sza -
kasz ban hang za nak el: az Ez
nem igaz –zal kezd ve, az Igen,
ez igaz le het, de nem fon tos –
on ke resz tûl az Ez igaz és fon -
tos is, de nem új – min dig is
tud tuk –al szo kott be fe je zõd ni.

(Nép sze rût len böl cse let;
John D. Bar row után)



di é tá nak ve tik alá, azaz sö tét ben tart va ne ve lik õket, úgy né hány
hó nap múl va a lá tó köz pont ne u ron ja i nak csak 30-40%-a re a gál
fényre, s ez az állapot maradandó lesz.

Igen ér de kes ered ménnyel járó ki sér let volt, ami kor macs ka -
köly kö ket szü le té sük után olyan csõ ben tar tot tak, mely nek fala
fe hér-fe ke te csí ko zá sú volt hosszan ti irány ban; más macs ka köly -
kö ket pe dig kör kö rö sen csi ko zott csõ ben tar tot tak, foly to nos sö -
tét ben, és csak a nap bi zo nyos órá i ban, meg adott idõ re kap csol ták 
be a fényt. Az így fel ne velt kis macs kák fe let tébb ér de kes tu laj -
don sá go kat mutattak. Külsõleg, felületes szemléletre ugyan úgy
vi sel ked tek, mint op ti kai di é tá nak nem ki tett tár sa ik, de a
hosszan ti csí ko zá sú csõ ben ne velt macs ka úgy tünt, hogy nem ké -
pes egy me rõ le ge sen álló bot ra fel ka pasz kod ni, ill. azon kar ma it
éle sí te ni, mint aho gyan azt a töb bi ek tet ték; ez zel el len tét ben, a
kör kö rös csí ko zá sú csõ ben ne velt kis macs ka kép te len volt a lép -
csön fel-le jár ni,
sõt, úgy tünt,
hogy kép te len a
víz szín tes le fu tá -
sú lép csõ fo ko kat
egyál ta lán lát ni.
(Ezért 1961-ben
or vo si No bel-dí -
jat kap tak: Sper -
ry, Hu bel és Wi e -
sel.1.)

Az ered mé -
nyek arra en ged -
tek kö vet kez tet -
ni, hogy az agy -
ban kü lön struk -
tú rák van nak úgy
a víz szín tes, mint
a füg gõ le ges ko -
or di ná ták meg -
szab ta dim men zi -
ók ér zé ke lé sé re.
Ezen ered mé -
nyek je len tõ sé ge
em ber re vo nat -
koz tat va sok kal
na gyobb, mint
gon dol ni. Így vi -
lá gos le het, hogy
em ber nél is a lá -
tó köz pont be éré se ki zá ró lag a ko rai gyer mek ko ri lá tá si ta pasz ta -
la tok függvénye, s ami elmarad, az késõbb már nem pótolható be.

Ezért pl. ha a ve le szü le tett len cse ho mály nem ke rül mû tét re az
elsõ 3 élet hó nap fo lya mán, de leg ké sõbb 2 éves ko rig (s nem tör -
té nik meg a mû len csé vel való kor rek ció), úgy a gyer mek vég ér vé -
nye sen vak ma rad az zal a sze mé vel. Nem fe nye get ez a ve szély,
ha a len cse ho mály 2 éves kor után ala kul ki és ezu tán meg tör té nik
a mû tét. To váb bá: asz tig mi á nál, ha nem tör té nik meg a ko rai kor -
rek ció szem üveg gel, ak kor ma ra dan dó gyen ge lá tás ala kul ki ab -
ban a me ri di án ban, ahol a sza ru hár tya hajlási hibája található, t.i.
ott csak elmosódott kép keletkezik.

A tér lá tás ki ala ku lá sá nak kri ti kus idõ sza ka ugyan csak az elsõ 2 
élet év. Kan csal ság, vagy az egyik szem mel gyen gébb lá tás (pl.
len cse ho mály mi att) ese te i ben el ma rad azon ne u ron ál is kap cso la -
tok ki ala ku lá sa-kép zõ dé se, amely a tér lá tás alap ja és fel tét éte le.
Emi att szük sé ges a kan csal ság 2 éves kor elõt ti, akár mût éti ke ze -
lé se. Azon ki vül, ha egy gyer mek nem fel vált va kan csa lít, ha nem
min dig ugyan az zal a sze mé vel, úgy gyen ge lá tá sú ma rad még a jól 
kivitelezett mûtét daccára is, ha az 2 éves kor után történik.

A ko rai vi zu á lis in ge rek azon ban nem csak a lá tás éles ség ki ala -
ku lá sát ha tá roz zák meg dön tõ mó don, ha nem a kör vo na lak, szín -
ár nya la tok és egyál ta lán a szín lá tás ké pes sé gét, an nak fej lett sé -
gét, va la mint a moz gás tér be li ori en tá ci ó ját és a se bes ség nek
mozgó tárgyra való vonatkoztatási képességet is.

Olyan sze mé lyek, akik fõ kép pen víz szin tes vagy me rõ le ges
vo na lak ál tal do mi nált kör nye zet ben nõt tek fel, a kis macs kák hoz

ha son ló an igen jól 
ér zé ke lik a már ta -
pasz talt dim men -
zi ót, gyen gén a
má si kat, s mind -
két cso port bé li ek
igen gyen gén tud -
ják ér zé kel ni a
fer de le fu tá sú vo -
na lak do mi nál ta
te ret. Így az tán
de reng het va la mi
ar ról is, va jon mi
rej tõz het kubista
vagy más
irányzathoz
tartozó festõk
fejében!

Csak az el mon -
dot tak alap ján ér -
tel mez he tõk azon
ese tek, ahol a ve -
le szü le tett vak ság
okát meg le he tõ -
sen ké sõn si ke rült
mût éti leg gyó gyí -
ta ni. Egy ilyen,
igen jól do ku men -
tált ang li ai eset tel
kap cso la to san

tud juk, hogy a 18 éves ko rá ban meg ope rált egyén a mû tét után
biz to san lá tott, a lát ot ta kat le is tud ta raj zol ni, ha kis sé ügyet le nül
is. De a fény ál ta lá ban na gyon za var ta, emi att in kább szí ve seb ben
le sö té tí tett szo bá ban töl töt te a na pot; to váb bá, nem volt ké pes az
ész lelt moz gást a moz gó tárggyal kap cso lat ba hoz ni. For gal mas
ut cán való át ke lés kor lá tá sa in kább za var ta, mint se gí tet te, s ezért
be húnyt szem mel biz to sab ban el iga zo dott. Nyel vi ké pes sé gét is
messze me nõ en be fo lyá sol ta hosszú idõn ke resz tül fenn ál ló vak -
sá ga: hi á nyá ban volt azon szin tak ti kus szer ke ze ti ele mek nek,
ame lyek a lá tó szerv út ján szer zett in for má ci ók ré vén ala kul nak
ki. Vé gül, bi zo nyá ra kilátástalannak érzett élete öngyilkossággal
végzõdött. Szomorú, de az elmondottak alapján talán másképp
lehet látni és értelmezni az esetet.

A szín lá tás sem az ég bõl pottyan be lénk, ha nem ugyan csak
leg ko ráb bi gyer mek ko ri kör nye ze ti be fo lyá sok ból szár ma zó ta -
pasz ta la tok ere dõ je. A ve le szü le tett szín vak sá got, avagy a Dal to -
niz must ki zár va, egy igen ér de kes meg fi gye lést tet tek az auca in -
dá nok nál, az õs er dõ ben: fe hér-fe ke te fény ké pen kép te le nek vol -
tak va la mit is fel is mer ni! (Ez per sze a dél-ame ri kai õs er dõ la kó i -
nál vég zett ku ta tás le ge le jén tett meg fi gye lés volt.) A ma gya rá zat
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1 Sper ry, Ro ger Wol cott (1913-1994) – US-amer. ne u ro bi o ló gus; Hu bel,
Da vid H. (*1926- ) – kan dai ne u ro bi o ló gus; Wi e sel,  Tors ten Nils
(*1924- ) – svéd ne u ro-fi zi o ló gus. E há rom ku ta tó osz to zott az 1981 évi 
or vo si No bel-dí jon: az elsõ ket tõ kap ta a díj jal járó összeg fe lét (a
lá tás sal kap cso la tos vizs gá la ta i kért), míg Wi e sel egye dül kap ta az
összeg má sik fe lét, a Split-Bra in pá ci en se ken foly ta tott vizs gá la tai
alap ján tett fel is me ré se kért;

A nagy úr ka pu ja



azon ban ké zen fek võ: csu pa szí nes kör nye zet ben él tek szü le tés tõl
ha lá lu kig, fe hér pa pír és gra fit ce ru za hi á nyá ban. Olyan ké pet,
ame lyik csak fehér és fekete színbõl áll, nem ismertek, s mint
ilyen, az ezt érzékelõ képesség nem fejlõdhetett ki.

A lá tás sal kap cso la tos is me re te ink alap ján bú csút ve he tünk ko -
ráb bi, me cha nisz ti kus el gon do lá sa ink tól is, mi sze rint a szem egy -
faj ta sö tét kam ra (ca me ra obs cu ra) elve alap ján mû köd ne. Ezen
gon do lat egyéb ként a 20. sz. ele ji, nagy fi zi kai fel fe de zé sek alap -
ján ké zen fek võ nek is lát szott, s ami re a pu pil la és a fo to ka me ra
diafragmájának hasonló funkciója egyenesen csalogatott is.

Szem lé let vál to zá sun kat az ûr re pü lés nek, a  Ge mi ni 1. ûr ha jó
le gény sé ge meg fi gye lé se i nek kö szön het jük: a le gény ség olyas -
mi rõl szá molt be, amit sen ki föl di lény nem akart el hin ni. És pe dig
ar ról, hogy több mint 150 km ma gas ság ból a föl dön lévõ ha jó kat
és na gyobb te her au tó kat apró pont ok ként ugyan, de jól fel is mer -
ték. A NASA szak em be rei elõ ször arra gon dol tak, hogy va la mi fé -
le hal lu ci á ci ó ról le he tett szó, s így Glenns és a kö vet ke zõk ha son -
ló mó don meg is mé telt be szá mo ló já val nem volt mit kez de ni, hi -
szen a szem fel ol dó ké pes sé gé rõl rég tu dott, hogy 5 m tá vol ság ból 
két pont csak ak kor kü lö nít he tõ el, ha kö zöt tük 1,5 (más fél) mm
távolság van. Ennek alapján nem lenne lehetséges 150 km
távolságból az említett tárgyakat felismerni.

Mi u tán azon ban az eh hez ha son ló be szá mo ló min den kö vet ke -
zõ Ge mi ni-misszió so rán meg is mét lõ dött, mes ter sé ge sen lét re ho -
zott föl di jel zé se ket kel lett fel is mer ni, ami az tán az elõ zõ ál lí tá so -
kat iga zol ta. Ez pe dig arra en ge dett kö vet kez tet ni, hogy a szem
fel ol dó ké pes sé ge az ûr ben lé nye ge sen jobb, s meg ha lad ja a föl di
vi szo nyok kö zöt tit. Kö vet ke zik azon nal a kér dés tehát: miért? A
válasz pedig az addig is ismert adatokból következett.

A re ti na elekt ró fi zi o ló gi ai vizs gá la tai alap ján is mert volt
ugyan is, hogy a be esõ fény ak ci ós po ten ci ál for má já ban le ve zet -
he tõ és re giszt rál ha tó elekt ro mos fo lya ma tot vált ki, ami azon ban
a to vább fenn ál ló fény in ger el le né re is né hány má sod per cen be lül 
meg szû nik. A re ti na tud ni il lik „hoz zá szo kik“ és be szün te ti elekt -
ro mos te vé keny sé gét. Új bó li be in dí tá sá hoz vagy a fény in ger
meg szün te té se és új bó li be in dí tá sa, vagy pe dig a re ti na el moz dí -
tá sa szük sé ges. Mind ez ERG (elekt ro-re ti no-grá fia) se git sé gé vel
pon to san vizs gált és is mert volt, ami alap ján ké zen fek võ kel lett
le gyen, hogy a fény ké pe zõ gép és a szem mû kö dé se kö zött, a re ti -
na-film és a pu pil la-di af rag ma ana ló gia el le né re sincs kö zös vo -
nás: a fény ké pe zõ gép nél a film moz du lat lan sá ga, a re ti na ese té -
ben an nak moz gá sa ele ve fel té tel ah hoz, hogy éles kép jö hes sen
lét re. És ez ve ze tett vég ül is a meg ol dás hoz, ami kor si ke rült bi zo -
nyí ta ni, hogy a re ti na mû kö dé sé hez el en ged he tet le nül szük sé ges
moz gást a szem go lyó ál lan dó, tulajdonosa által nem észlelhetõ
rezgése biztosítja, éspedig 50 Hz frekvenciával. Hangsúlyozandó
azonban, hogy ez nem érezhetõ és semmi köze a nystagmusnak
nevezett, kóros szemtekerezgéshez. 

Az 50 Hz frek ven ci á ju szem te ke rez gést két kis ér lett el si ke rült
bi zo nyí ta ni: ha ugyan is he lyi ér zés te le ní tõ szer rel a szem te két bé -
nit juk, a bé nu lás be áll tát kö ve tõ né hány má sod per cen be lül je len ti 
az alany, hogy az zal a sze mé vel nem lát. Ha pe dig a sza ru hár tyá ra
il lesz tett kon tak len csé re egy pi ciny tük röt erõ sí tünk olyan szög -
ben, hogy az arra ve tí tett diát a szem elõt ti fal ra to váb bít ja s azt az
egyén lát ja is, úgy né hány má sod per cen be lül ar ról tá jé koz tat,

hogy az oda ve tí tett és lá tott dia-kép el tünt, ill. nem lát ja. Mi ért?
Mert ugyan is a pi ciny tü kör, ami a dia-ké pet a szem elé ve tí tet te,
pon to san a szem te ke rez gés sel azo nos frek ven ci á val re zeg ve,
alapjában véve ugyanazt eredményezi, mint az elsõ eset, ahol a
rezgést érzéstelenítõvel kapcsoltuk ki.

Így most vi lá gos le het, mi ért re zeg a szem te ke. Az ûr ha jó sok ra
vo nat koz tat va pe dig az a leg va ló szí nübb fel té te le zés, hogy a súly -
ta lan ság ál la po tá ban úgy a szem te ke sú lya, mint a moz gás kor ke -
let ke zõ súr ló dá si erõk lé nye ge sen csök ken nek, a szem te ke rez gés
pe dig en nek kö vet kez té ben fo ko zó dik, ami vég ül is – min den jel
szerint – a szem feloldóképességét lényegesen fokozza. 

Össze gez ve te hát: a szem te ke rez gé se ki kü szö bö li a re ti na
funk ci ó já nak meg szo ká son ala pu ló be szün te té sét, ami le he tõ vé
te szi a folyamatos látásunkat. 

Fi gye lem re mél tó tény, hogy csak az em lõs ál la tok nál fi gyel he -
tõ meg ez a rez gés, ma da rak nál, ha lak nál és hül lõk nél tel je sen hi -
ány zik. Mit is lát egy béka, ami kor me redt szem mel néz? Igen va -
ló szí nü, hogy sem mit; sze me ugyan is fény és ár nyék, va la mint az
ab ból adó dó moz gás ér zé ke lé sé re szol gál, hi szen csak az ehe tõ,
ami mo zog, s az el len ség ugyan csak mo zog. A béka sze mén
elvégzett vizsgálatok is ezt látszanak igazolni.

Ma da rak nál sincs szem te ke rez gés, s min den jel sze rint en nek
pót lá sá ra szol gál a tyú kok pis lo gó hár tyá ja, sok ma dár nál pe dig,
ahol az hi ány zik, ott a fej fel tû nõ, in gá zó moz gá sa, vagy pl. a ví zi -
ri gó nál egye ne sen fel tü nõ, aho gyan nya ká ból és térd bõl meg sza -
kí tás nél kül, ál lan dó an bic cent. Ezek kel az ál lan dó és hir te len
moz gá sok kal re ak ti vá ló dik a retina és nem jöhet létre refrakter
állapot. 

Ugyan csak ér de kes ada tok kal ren del ke zünk a tér lá tás sal kap -
cso la to san.

A tér lá tás fel té te le a szem go lyók fron tá lis sík ban való el he -
lyez ke dé se, ami a két szem lá tó te ré nek egy mást fe dé sé bõl adó dík. 
A szem go lyók ugyan is az evo lú ció so rán ko ráb ban ol dalt ül tek,
ami a lá tó tér rend ki vü li ki ter jesz té sét tet te le he tõ vé, és ami nyil -
ván igen elõ nyös is volt. (V.ö. pl. a le gel észõ ké rõ dzõk ese té ben.)
A nagy lá tó tér fel adá sa a lé nye ge sen ki seb bért azért tör tén he tett,
mert a két lá tó tér je len tõs ré szé nek egy mást fe dé sé bõl adó dó lá tó -
tér csök ke né sét messze kom pen zál ta az ez zel járó fény ér zé keny -
ség nek a tiz sze re sé re való fokozódása, ami különösen az éjszakai
életmódot folytatók esetében döntõ jelentõségü.

A két szem lá tó te ré nek egy mást fe dé se ké pe zi azon ban a tér lá -
tás alap ját, ami – Kon rad Lo renz2 sze rint  – a ki vi te le zen dõ cse le -
ke det meg ter ve zé sé nek, te hát a kog ni tiv ké pes sé gek ki ala ku lá sá -
nak alap ve tõ fel té te le. Ez volt te hát a gon dol ko zás kez de te, és erre 
utal, hogy gon do lat me ne tün ket a tér dim men zi ó já ból vett szó ké -
pek kel ír juk le: va la mit meg for dí tunk, át te kin tünk, meg ra gad juk,
min den ol dal ról meg vizs gál juk, fel fog juk, ide-oda tesszük, to -
váb bá: kö rös-kö rül, egé szé ben, fé lig-med dig, stb.

A bi zo nyí té kok tu laj don kép pen az út szé len he ver nek. Majd -
nem min den ma dár sze me köz tud ot tan ol dalt he lyez ke dik el, ami
rend ki vül nagy, kör kö rös lá tó te ret biz to sít. Ez alól azon ban ép pen 
az éj sza kai élet mó dot foly ta tók (ba goly), va la mint a ra ga do zók
(sas-fe lék)  fron tá lis sík ban el he lye zett sze mei ki vé te lek: rend ki -
vül éles tér lá tás sal bír nak, ami a zsák mány szer zés alap ve tõ fel té -
te le. Ez zel szem ben a le gel észõ ké rõ dzõk szá má ra fon to sabb az
ol dalt ûlõ sze mek biz to sí tot ta körkörösen nagy kiterjedésü látótér
a fenyegetõ veszélyek korai felismerésére.

ÖSSZE FOG LAL VA el mond hat juk, hogy a lá tás ki ala ku lá sá -
nak kri ti kus idõ sza ka nagy já ból az is ko lás ko rig tart. Olyan lá tó -
ké pes ség/lá tó kész ség, amely ad dig nem ala kult, mert nem ala kul -
ha tott ki, ké sõbb már nem pó tol ha tó. Mit és ho gyan lá tunk fel -
nõtt kor ban, az tel jes mér ték ben a ko rai gyer mek kor ban szerzett
vizuális tapasztalatok függvénye.

Dr. Szõcs Ká roly
(Foly tat juk)

2010. június
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2 Lo renz, Kon rad (1903-1989) – osztr. zo o ló gus, az eto ló gia
meg ala pí tó ja; Frisch, Karl von (1886-1982) – osztr. zo o ló gus és
eto ló gus, meg fej tet te a mé hek tán cá nak tit kát: ez zel tu dat ják a mé hek a
nek tár le lõ he lyé nek irá nyát és tá vol sá gát; Tin ber ger, Ni ko la as
(1907-1988) – hol land zo o ó gus, eto ló gus és or ni to ló gus. Hár man
osz toz tak az 1973-ban az or vo si No bel-dí jon: a ma ga tar tá si
(vi sel ke dé si) min ták szer ke ze te, ki vál tá sa és le fo lyá sá nak tisz tá zá sá ért; 
(Tin ber ger test vé re Jan, ugyan csak No bel-dí jas, õ ma te ma ti kus volt,
No bel-dí jat ka pott köz gaz da ság ta ni mun ká já ért, 1963-ban);



A meg bo csá tás ke gye lem
Dr Gõgh Edit pszi chi á ter vál lal tan hívõ ke resz -
tény, ka to li kus or vos. A hoz zá for du ló be te gek
már a vá ró ban ér zé ke lik, nem szok vá nyos ren de -
lõ be ér kez tek. Sa já tos at mosz fé rá ja van mind két
he lyi ség nek. Ne u ro ló gus és pszi chi á ter or vos -
ként, há rom szak vizs gá val, több év ti ze des gyó gyí -
tó te vé keny ség gel a háta mö gött so kat tud az em -
ber rõl. És so kat tud a lel kek mé lyé ben vég be
menõ fo lya ma tok ról. Az aláb bi ak ban ar ról be -
szél ge tünk, ké pes-e az em ber a tel jes meg bo csá -
tás ra?

– Ta lán nincs olyan em ber, aki nek ne len né nek meg bán tott ság -
ból ere dõ mély se bei. Még sem hor doz hat juk egész éle tün kön át,
mert a lel kün ket ká ro sít ják. Ho gyan le het, kell meg bo csá ta ni?

– Két do log a leg ne he zebb a vi lá gon: a szó na gyon tisz ta ér tel -
mé ben sze ret ni és meg bo csá ta ni. Mert a sze re tet el fo ga dást, a má -
sik kal való azo no su lást, a kö zös sé vá lás él mé nyét je len ti. De leg -
alább ennyi re ne héz - ha nem ne he zebb - a meg bo csá tás. Ál ta lá -
ban a sé rel met, fáj dal mat, meg al áz ta tá so kat, meg szé gye ní té se ket
kell meg bo csá ta ni. Azo kat, me lyek a leg mé lyebb ön ér ze tünk ben,
em ber sé günk ben aláz nak meg, vagy okoz nak fáj dal mat. Mi a
meg bo csá tás? Ha va la mi na gyon nagy tra u ma, igaz ság ta lan ság ér
ben nün ket, ami kor úgy érez zük, jo gos len ne a bosszú, a düh, a ha -
rag, s még is, be lül rõl ve zé rel ten le mon dunk róla. Tu da to san
döntünk úgy, hogy nem állunk bosszút, nem vágunk vissza –
tulajdonképpen már ez is a megbocsátás egyik jele.

– Ké pes az em ber ma ra dék ta lan meg bo csá tás ra?
– Ki van zár va! Akik erre va la mi lyen szin ten még is ké pe sek,

az ke gyel mi ál la pot, amit Is ten tõl ka punk. Maga a szó: meg bo csá -
tás, el en ge dést, fel ol dó dást je lent. Ab ban az ér te lem ben, ahogy
mi hasz nál juk, ta lán nem is a leg meg fe le lõbb ki fe je zés. Ha na -
gyon szi go rú an vesszük, az em ber nem tud meg bo csá ta ni. Bár az
eszünk kel tud juk, szí vünk ben még sem va gyunk ké pe sek rá tel je -
sen. Em ber kö ze libb, ha el en ge dés rõl be szé lünk. Na gyon ma gas
szint re kell jut nia az em ber nek, sok tra u mát kell át él nie, s köz ben
érni a szen ve dés spi rál ján, hogy ed dig is el jus son. Fi a tal kor ban
szin te kép te len rá, idõ sebb kor ban, ahogy böl cseb bek, ta paszt al -
tab bak le szünk, el ju tunk, még min dig nem a meg-, ha nem az el -
bo csá tás hoz. Ami azt je lent het né: meg bán tot tál, meg aláz tál, kárt
okoz tál ne kem, ezért kap cso la tunk nak nincs to vább kül de té se.
Nem tar to zol, nem tar to zom, elen ged lek. Azaz: elen ged lek az Is -
ten hez – ren dezd el vele. És ha le het, ki ürült lé lek kel, in du la tok tól 
men te sen. Ami na gyon ne héz. Hosszú fá zi sai van nak – ugyan úgy, 
mint a gyász nak, vagy vesz te ség nek. Elõbb föl há bo ro dik az em -
ber. Majd men tõ kö rül mé nye ket ke res. (Erre a nõk kü lö nö sen haj -
la mo sak!) S csak ez után ér kez het a fel is me rés: nem éri meg, hi -
szen a bosszú neki fog el sõ sor ban ár ta ni - aho gyan a düh, a gyû -
löl kö dés is. Azu tán el te lik pár év, sõt év ti zed, át ér té ke li a tör tén te -
ket, s ta lán fel éb red a sér tett ben a szán alom, amit a meg ér tés, majd 
a meg bo csá tás követhet. Ekkor mondja azt az ember: elengedlek.
S ekkor egy ajtó becsukódik, miközben egy másik megnyílik.
Ezért hasonló a folyamat a gyászhoz, hiszen itt is emberrõl van
szó: egy kapcsolat hal meg. 

A meg bo csá tás nak két stá di u ma van. Az em ber – em ber kö zöt -
ti, amely em ber – Is ten kö zött vég zõ dik. Nagy kér dés, egyál ta lán
van e jo gunk ne künk em be rek nek egy más nak meg bo csá ta ni?

Csak Is ten bo csát hat ja meg bû ne in ket. Em ber a má sik em ber vét -
két meg tud ja bo csá ta ni, de a bû nét nem. Ezért kell Is ten elé vin ni. 
Ez a hívõ em ber szá má ra ta lán könnyebb, mint a nem hí võ nek. A
vét kek rõl: min den ki bán tott már meg má so kat és for dít va. Hosszú 
évek ta pasz ta la ta alap ján mon dom, több nyi re ta lá lunk rá ma gya -
rá za tot, fel men tést. Ez több szö ri is mét lõ dés ese tén bûn, mert ez -
zel bûn pár to lók ká le szünk. Úgy tart ja a mon dás: vagy meg mon -
dod az iga zat, vagy van nak ba rá ta id. Ve gyünk egy hét köz na pi
pél dát: so ro za to san ki hasz nál nak, be sá roz nak, meg aláz nak, pró -
bál ják a jó hír ne ve det be mocs kol ni, komp ro mit tál ják a mun ká dat. 
Ami kor mind ez el jut hoz zád, az len ne a kor rekt, hogy oda mész a
másikhoz, s jelezed, amit tett, nemtelen dolog. Vétkezett. Ne
tegye, mert bánt vele. Szólunk? Elvétve. Így leszünk bûnpártolók.

– Ki nek árt a tar tós ha rag?
– El sõ sor ban ön ma gunk nak. A ma gya rok ra jel lem zõ, hogy sé -

rel mü ket ké pe sek egé szen hosszú idõn át ma guk ban hor doz ni,
nem be szél ni róla. Ami évek alatt ha tal mas ra duz zad, s olyan lesz, 
mint a vit ri ol. Ne vár juk meg. Az em ber nek ha tal mas az egó ja.
Ne he zen, vagy se hogy se jut el ad dig, hogy a má sik kal ki be szél -
jék a közöttük feszülõ sérelmeket. 

– Amit em lí tesz, hogy oda áll ni a má sik elé, s je lez ni a meg bánt -
ott sá got, an nak okát, úgy ta pasz ta lom, ed dig már el sem ju tunk.

– Mert az em be rek több sé ge gyá va. El me gyünk egy más mel -
lett, nem egy sí kon moz gunk. A sér tõ dés mö gött ta pasz ta la tom
sze rint nem a meg sér tõ dés van, hát tér ben a leg ol csóbb és leg pri -
mi tí vebb trükk hú zó dik meg. Zsa rol juk vele a má si kat. A leg több
em bert las san el bo rít ja sa ját ego iz mu sa, mi köz ben ma gá nyos em -
be rek gyü le ke ze te lett a vi lág. El fe lej tünk be szél ni egy más sal. S
ezért a fi a ta lo kat kü lö nö sen saj ná lom. Las san az lesz de vi áns, aki
igyek szik be tar ta ni az alap ve tõ em be ri nor má kat. En nek sú lyos
kö vet kez mé nye lesz, il let ve már van. Az em ber még mé lyebb re
fog jut ni, ha nem is me ri fel hi bá it, vét ke it. Egy re több lesz a dep -
resszi ós, a ma gá nyos, szo ron gó em ber. A har mó nia hi ány zik az
em be ri kap cso la tok ból. No meg a va ló di sze re tet, az alá zat.
Vissza tér ve a sér tés, sér tõ dött ség, ha rag, meg bo csá tás kér dé sé -
hez: ami meg se bez ben nün ket, sok szor egyet len mon dat le het.
Ugyan ak kor az oko zott fáj da lom egy élet re ki hat hat. A dü höt sok -
kal hosszabb ide ig hord juk ma gunk ban. Hajlamosabb az ember a
haragot hosszan magában hordozni, s mindig azt hiszi, kizárólag
a másik a hibás. Senki nem hiszi, hogy õ is bánthat meg másokat. 

– Ez va jon az ön kont roll ta lan ság?
– Ego iz mus. Az elsõ, má so dik és har ma dik is én va gyok. Eh -

hez tár sul az én és a pénz szind ró má ja. Az em be rek ke resz tül gá -
zol nak egy má son. Pén zért, ha ta lo mért, tal mi hit vány sá go kért. A
vi lág is ezt su gall ja: vedd el, me gér dem led, a tied, ne en gedj a má -
sik nak. Ne hagyd ma gad! Mi no ri tás ban van az a po pu lá ció, aki -
nek a megbocsátás egyáltalán problémát jelent. 

– Egy mes ter sé ge sen ger jesz tett ag resszív vi lág ban élünk?
– Saj nos. Az ag resszió to csog min den ütt. Már az óvo dá ban el -

kez dõ dik. Majd foly ta tó dik az is ko lá ban, a csa lád ban, a mun ka -
he lyen, a tö meg köz le ke dés ben – szin te min den ütt. S ezen nõ fel
egy ge ne rá ció úgy, hogy még csak nem is lát, hall bocsánatkérést. 

– Ezt a nö vek võ, ön ger jesz tõ ag resszi ót a hi va tá so don ke resz -
tül hat vá nyoz ot tan ta pasz ta lod meg. Hol a ha tár? Med dig le het
el men ni egy más bán tá sá ban, meg alá zá sá ban a nél kül, hogy a
leg cse ké lyebb elég té telt meg ad nánk a sér tett nek: a bo csá nat ké -
rést?

– Ahol egy hoz zá tar to zót öl nek meg, ott meg bo csá tást el vár ni
kép te len ség. Bár ke resz té nyi szem mel ez len ne a he lyes út. Azt
gon do lom, van egy ha tár, ahon nan a dol gok át csap nak egy más
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mi nõ ség be. Nem sza bad min dig min dent el néz ni. Be szél ni kell a
fáj da lom oká ról. Ha ez nem tör té nik meg, ak kor be lép egy sa já tos
ef fek tus: de hi szen a má sik úgy is min dig min dent meg bo csát, vele 
bár mit meg le het ten ni. S az il le tõ köz pré dá vá vá lik. Ha õszin ték
aka runk len ni ön ma gunk hoz, mind annyi an a ki sebb el len ál lás irá -
nyá ba me gyünk el. Ön ma gunk fe le ba rá tai mi ma gunk va gyunk.
Ezért kell na gyon pon to san is mer nünk a ha tárt, med dig me he tünk 
mi el a másiknál, s a másik nálunk a
nélkül, hogy sérülne bármelyikük
személyisége.

– A tu da tos meg bán tás össze -
füg gés be hoz ha tó a go nosz ság -
gal? S ha nem tu da to san
tesszük?

– Az elsõ mö gött egy ér tel mû -
en ártó szán dék hú zó dik meg.
Ezért bûn nek tar tom. Van mind -
annyi unk ban egy na gyon pon to -
san mû kö dõ „sze iz mo gráf”. Úgy 
hív ják: lel ki is me ret. Na gyon
pon to san jel zi me lyik szán dé -
kunk nak, mi kor, mi az in dí té ka.
Az ál szent ség bõl fa ka dó tu da tos
és szán dé kos be sá ro zá sát a má -
sik nak szin tén a bûn ka te gó ri á já -
ba so ro lom. S ezt tö kély re fej -
lesz ti a mai em ber. Mert úgy
gon dol ja, az õ ér vé nye sü lé se
csak is a má sik le tip rá sán ke resz -
tül le het sé ges. Te gyük hoz zá: a
túl so ká ig tar tó ne ga tív ér zel mek 
be teg sé gek ben ma ni fesz tá lód -
nak. Me sze se dés, me re ve dés,
ma gas vér nyo más, epe kõ. A ha -
rag gal a má jun kat ká ro sít juk a
leg job ban. (A sze re tet len ség gel
meg a szí vün ket.) Az éj sza kai
fog csi kor ga tá sok mö gött a
vissza foj tott ag resszió hú zó dik
meg – hogy csak né hány prob lé -
mát em lít sek. Min den be teg ség a 
lé lek bõl in dul el. Aho gyan a
gyó gyu lás is. A gyû lö let olyan,
mint a vit ri ol: azt az edényt mar -
ja szét, ame lyik hordozza. A
lelkünket. S ha másért nem, önös 
érdekbõl is érdemes meg bo csá -
ta ni, hiszen annyi energiát
elvisz, annyi krónikus fáradság
mögött van gyûlölködés.

– Ará nya it te kint ve me lyik em -
ber tí pus van több ség ben: akik
hossza san dé del ge tik ha rag ju kat, a
bosszút fon tol gat ják, vagy akik –be lát va sa ját hi bá i kat is- meg -
pró bál nak a leg ki sebb lel ki sé rü lés sel ki jön ni egy-egy fáj dal mas
hely zet bõl?

– A sta tisz ti ka na gyon szo mo rú: 20 és 80 szá za lék az arány…
A meg bo csá ta ni nem tu dók „ja vá ra”. A bosszú vágy ott él a leg -
több em ber lel ké ben. Még a ke resz tény eké ben is. Em be rek va -
gyunk, gyar lók. Hi bá kat, vét ke ket, bû nö ket kö ve tünk el. Még is,
azt kell mon da nom, az el múlt két év ti zed ben drá mai mó don meg -
sza po ro dott, több szö rö sé re nõtt a go nosz ság. Ta lán az if jú ság eb -
bõl kezd ki áb rán dul ni, ezért nem akar fel nõ ni. Mert eb bõl a vi lág -
ból me ne kül, nem kér. Ab ban bí zom, õk lesz nek azok, akik elõbb
– utóbb más, jobb irányba terelik majd a világot. 

– Ez le het ne vég szó is. Még is, en gedj meg egy utol só kér dést. A
meg bo csá tást il le tõ en sú lyos, sze mé lyes érin tett sé ged is van. Meg
tud tál bo csá ta ni?

– Évek kel eze lõtt na gyon sú lyos bal eset ért a fér jem mel ben -
nün ket. Ne héz, meg ter he lõ na pok áll tak mö göt tem, mér he tet le nül 
fá rad tak vol tunk. A szü le im mel lett vol na ta lál ko zónk, de egy -
részt a fá rad ság, más részt egy meg ma gya ráz ha tat lan elõ ér zet mi -

att azt kér tem, ezút tal jöj je nek õk el
hoz zánk. Ko ruk ra te kin tet tel ne met

mond tak, vi szont ad dig erõs köd -
tek, míg mi el nem in dul tunk.
Hang sú lyo zom: na gyon fá rad tak 
vol tunk. Vissza fe le sú lyos ba les -
etet szen ved tünk. Ami tör tént,
mind ket tõnk szá má ra egy élet re
ki ha tó kö vet kez mé nyek kel járó
drá ma. Nem csak az egész sé gün -
ket ve szí tet tük el. Vele járt a tel -
jes anya gi össze om lás: a szám lák 
ki fi ze té se gon dot oko zott. Ki
akar ták kap csol ni a fû tést, mi -
köz ben itt fe küdt a nyo mo rék,
agyi sé rült fér jem, aki re alig tud -
tam fû te ni… Ne héz idõ szak volt, 
hisz’ egy évre jó ma gam is to ló -
ko csi ba ke rül tem, így dol goz -
tam. Ek kor jött oda hoz zám egy
ná lam is el eset tebb, és se gít sé get
kért. Szin te a nincs te len sé ge met
osz tot tam meg vele. Ak kor so -
kan alt ru is tá nak tar tot tak. De át -
érez tem, mit je lent a má sik nak az 
a bi zo nyos szal ma szál. Ak kor ér -
tet tem meg, mennyi re rá kell ha -
gyat koz zunk Is ten re, hi szen ma -
gam is csu pán esz köz vol tam a
nagy körforgásban. Alig telt egy
hét, s a segítségnek szánt összeg
többszörösét kaptam vissza
máshonnan. A baleset után ér zé -
ke nyebb, fogékonyabb lettem
mások szenvedése iránt. 

So ká ig vá dol tam a szü le i met,
s a töb bi csa lád ta go mat is. Ma
már úgy fo gom fel, tör vény sze rû
volt, ami tör tént. Akár hogy is,
már nincs ben nem vá das ko dás,
tüs ke. De ti zen öt éven át ke mény 
küz del met vív tam ön ma gam mal. 
Mi lett vol na, ha mind ez nem tör -

té nik meg? Ez csu pán já ték a sza -
vak kal, még is: két szak vizs gás or -

vos ként ta lán más ként ala kult vol na az
éle tem. Ta lán el sza ladt vol na ve lem a ló. Így vi szont sok kal több
lett ben nem az alá zat az élet, má sok, de el sõ sor ban Is ten iránt. Hi -
szen az õ ke gyel me emelt fel a to ló ko csi ból, adott és ad min den
nap erõt ah hoz, hogy má so kon se gít hes sek, gyó gyít has sak. Ma
már ezt kö szö nöm meg Is ten nek. A vád hangja egészen elhalkult
bennem, helyét átvette a megbocsátás. És ez így van jól. 

A te ge zõ dõ stí lus oka a kö zöt tünk lévõ mély ba rá ti 
kap cso lat. Ez azon ban nem könnyí tet te meg be -
szél ge té sün ket. El len ke zõ leg.

                                                                                        Le hocz ky Le o pol di na
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Ju hász Gyu la 

Tes ta men tom 
Sze ret nék néha vissza jön ni még 
Ha in nen majd a föld alá me gyek, 
Fe led ni nem könnyû a föld izét, 
A csil la got fönn és a fel le get. 

Fe led ni oly ne héz, hogy volt ha zánk, 
Könnyek vi zét és a Ti sza vi zét, 
Köl tõk da lát és es ték bá na tát: 
Sze ret nék néha vissza jön ni még. 

Ó, én sen kit se há bo rí ta nék, 
Sze líd kí sér tet vol nék én na gyon, 
Csak meg néz ném, hogy kék-e még az ég 
És van-e még ma gyar dal Vá ra don? 

Csak meg hall gat nám, sír-e a sze gény, 
Vi lág ár vá ját sor sa veri még? 
Van-e még könny a ne fe lejcs sze mén? 
Sze ret nék néha vissza jön ni még! 

És néz ni fá jón, Lé ván, Szi ge ten, 
Sza kol cán és Ma kón a hold alatt, 
Vén hárs alatt az ifjú sze re lem 
Még min dig bol dog-e és bal ga tag? 

És néz ni: édes anya al szik e 
S ál má ban meg csó kol ni a szí vét 
S érez ni, most is rám gon dol szí ve: 
Sze ret nék néha vissza jön ni még! 



Gál Mi hály

KE LET-RÓ MA I AK ÉS
KE LE TI RO MÁ NOK

Ami kor fel is mer tem a Ke let-Ró mai Bi ro da lom (KRB1) tör té -
ne té nek moz ga tó ru gó it és a bi ro da lom ati pi kus jel le gét, na gyon
el szo mo rod tam, mert azt gon dol tam, hogy ez a fel is me rés nem
kell sen ki nek. Pe dig en nek alap ján meg mond ha tó, hogy nyu ga ton 
mi ért nem lesz Eu ró pai Egye sült Ál la mok, és Brüsszel bõl mi ért
nem lesz új Bi zánc. Ak kor el kezd tem bi zán ci tör té nel met ol vas ni. 
Mi nél töb bet ol vas tam Bi zánc ról, an nál ke ve seb bet tud tam róla.
Az ezer év, az eu ró pá nyi te rü let és a zûr za va ros tör té ne lem olyan
óri á si mennyi sé gû bib li og rá fi át ho zott lét re, amely nek meg is me -
ré se az em be ri élet tel nem el ér he tõ. A szer zõk a bi zán ci tör té ne -
lem annyi fon tos rész le té be me rül tek el, hogy már nem is lehet
tudni, mi a bizánci történelem lényege. De azt, ami agyamban
felvillant, sehol sem találtam.

Itt van mind járt Lo u is Bre hi er alap mû ve, „Bi zánc tün dök lé se
és ha nyat lá sa”, a Bi zan ti no lo gi ai In té zet gon do zá sá ban; a
497-673 ol da lig ter je dõ jegy ze tek ben ol da lan ként át lag ban kb. 25 
cím mel, ami 4400 cí met je lent, 100 ol da las mû ese té ben fél mil lió
ol dal, 200 ol da las mû ese té ben 1 mil lió ol dal ol vas ni va ló! Hoz zá
ha son ló Igor Oszt ro gorsz ky, a ro mán és ma gyar tör té né szek már
nem olyan ter jen gõ sek. Ta nul má nyo zan dó té mák: föld rajz, Jusz -
ti ni á nusz és The o do ra, Cé zá rok, Gó tok, Hu nok, Du nai fe je de lem -
sé gek, Bal kán fél szi get, Ma ce do nia, II. Ba szi le i osz, Eu ró pa és
Ázsia kö zött, Bi zánc tör té nel me, Bizánc, Germánok inváziója,
Egyháztörténelem, Theodosziusz lánya, Theodorik, Lon go bár -
dok, Vandál háború stb.

Ennyi és en nél sok kal több rész let kö zött nem cso da, hogy sen -
ki sem ta lál ta meg az iga zat. Az ál ta lam ta nul má nyo zott szer zõk
ne ga tí van vi szo nyul tak Bi zánc tör té nel mé hez, én meg sze ret ni
kezdtem ezt a várost.

A KRB több mint 1000 évig állt fenn a föld te ke egyik kü lö nö -
sen ér de kes és fon tos zó ná já ban, amely nek fõ vá ro sa, Bi zánc,
meg ér de mel te vol na, hogy a vi lág fõ vá ro sa le gyen (Gus tav Fla u -
bert). A bi ro da lom meg szûnt és Bi zánc nem lett a vi lág bi ro da lom
fõ vá ro sa, ha nem egy rom vá ros2. (A Kí nai Bi ro da lom meg nyer te a 
leg idõ sebb bi ro da lom cí mét, de örök éle tû nem lesz, hiába
bizonygatja Vangur nevû kínai ismerõsöm.)

A KRB leg fon to sabb ha tá sai: az ázsi ai né pek meg ál lí tá sa a
Bosz po rusz nál, a bal ká ni szlá vok, va la mint Ro má nia meg je le né -
se Dél ke let-Eu ró pá ban (Ne fe led jük: a töb bi neo la tin nép mind
nyu ga ton él. N.b: Szé kely ud var hely ha tó sá gai döb ben ten kér dez -
ték 1916-ban a vá ros ba be vo nu ló ro mán csa pa tok pa rancs no ká -
tól: Mit keresnek itt a kelet-rómaiak? Most már tudjuk!)

Ami kor a KRB meg ala kult, te rü le tén két je len tõs ál lam al ko tó
nép élt, vi dé ki ten gõ dés ben, a gö rö gök és a ró ma i ak. A töb bi ek
bar bá rok vol tak. A gö rö gök sze rint a ró ma i ak is bar bá rok vol tak,
akik le gyõz ték a gö rö gö ket és nem csak or szá gu kat, ha nem kul tú -
rá ju kat is el ra bol ták. Ezen a te rü le ten lá ten sen egy má sik nép élt,
az õs la kós trá kok, He ro do tosz sze rint majd nem oly szá mo sak,
mint az in di a i ak, de õk meg húz ták magukat és nem óhajtottak
semmilyen történelmi kezdeményezést tenni.

A trá kok hoz tar toz tak a ti tok za tos dá kok, a dá kok hoz pe dig a
ti tok za tos al bá nok. A trá kok fel szí ne sen el gö rö gö söd tek, majd
fel szí ne sen el ró ma i a sod tak, a szlá vok be tö ré se pe dig egy sze rû en
el tö röl te ezt a né pet, a gyö nyö rû il li rek kel együtt. Ebbe a zó ná ba
be-be tör tek a bar bár nép ván dor lók, de nagy ré szük el por ladt a bi -
ro da lom ke men cé jé ben, csak a pro to bol gá rok és a hoz zá juk tar to -
zó ke le ti szlá vok, az irá ni nevû hor vá tok és a szer bek ma rad tak
fenn. A töb bi nép nevét, sorsát, történelmét nem szükséges jelen
tanulmány szemszögébõl kibogozni.

A KRB szék he lyét ke let re, két ten gert össze kö tõ ter mé sze tes
csa tor na, vagy is ten ger szo ros part já ra, egy kis trák vá ros ká ba he -
lyez ni óri á si öt let nek bi zo nyult. Alig 100 év alatt itt egy fél mil lió
la ko sú me ga po lisz épült a vi lág leg na gyobb fa la i val és leg szebb
épü le te i vel. Itt kon cent rá ló dott egy ha tal mas bi ro da lom gaz da sá -
ga, mû vé sze te, kul tú rá ja és tu dá sa. Itt a csá szár és hi va tal no kai la -
ti nul be szél tek, la tin nyel vû tör vé nye ket hoz tak, a ka to na ság ve -
zény lé si nyel ve és a ran gok la ti nok vol tak, a pén zek fel ira ta is la -
tin. De: a bi zán ci ak igen nagy több sé ge, több mint 90 %-a gö rög,
az egy ház nyel ve gö rög, min den ren de le tet klasszi kus gö rög
nyelv re kel lett for dí ta ni, és itt ala kult ki az új gö rög nyelv, a ko i né. 
Ez a bi ro da lom ati pi ku san ke let ke zett, nem egy bi zo nyos pont kö -
rü li fo ko za tos erõ kon cent rá lás sal és ex pan zi ó val, ha nem egy ha -
ló dó bi ro da lom bé kés pe ri fé ri á já ra egy te het sé ges „team” ki he -
lye zé sé vel, amely a kallódó erõket összegyûjti és az elbukó
birodalom helyett egy újat teremt, mintegy a régit folytatva.
(Hegel nyomán: megszüntetve folytatta.)

A Bi zánc ba el vo nult csá szár, csa lád ja, hí vei és ka to nái a la tin
Itá li á ból egy ide gen vá ros ba, egy gö rög po lisz ba ke rül tek, amely -
be si ke res nyu gat-ró ma i ak is be köl töz tek a KRB fel emel ke dõ
kor sza ká ban, en nek el le né re is meg ma radt gö rög vá ros nak,3 ahol
a gö rög nép sa ját de mok ra ti kus ha tal mát a ló ver seny pá lyán és a
cir ku szi pár to kon ke resz tül gya ko rol ta, a csá szár ab szo lút ha tal -
ma el len. A csá szár a hip pod rom ban vo nult fel, hogy hû népe
meg él je nez ze és a cir ku szi két párt egyi ké nek ha tal mát biz to sít sa.
Sok csá szárt emel tek fel és so kat buk tat tak meg a ló ver seny pá -
lyán és a cir kusz ban. No, meg a csá szár is itt mé szá rolt le gyak ran
hû né pé bõl tíz ez re ket. Így va ló sult meg a bi zan tin po li ti ka
egyensúlya az „én nem öllek meg téged, te sem ölsz meg engem”
elve szerint, képmutatásra és hazugságra alapozva.

Kép zel jük el az el len ség tö me ge it ügye sen és tu do má nyo san
kor mány zó csá szárt, aki azt hi szi, ba rát sá gos ten ge ren, jó szél lel
ha jó zik. Vá rat la nul vi har tá mad és el len sé ges ha jó had is fel vo nul. 
Ezek leg több ször hal moz ot tan for dul tak elõ. Nem cso da, hogy a
jó csá szá rok, plá ne a rosszak is min den esz közt meg ra gad tak ha -
tal muk meg õr zé sé ért. An nál is in kább, mert a bu kott csá szárt,
csa lád ját és hí ve it olyan vá lo ga tott ször nyû sé gek kel küld ték ha -
lál ba, ame lyek re nor má lis ésszel gon dol ni sem sza bad, nem hogy
vég re haj ta ni. Ezért el len sé ge it a csá szár pre ven ti ve is ab nor má lis
bru ta li tás sal ir tot ta.  Ez sem volt könnyû, mert min den ki ha zug és
kép mu ta tó volt. Itt na gyon kel lett fi gyel ni! Más bi ro dal mak el ve -
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1 Nem sze re tem a be tû sza va kat, vagy is a lé nyeg nek ér tel met len be tû hal maz mögé való el rej té sét, de a hely és idõ kény sze rít takarékoskodásra.
2 Or han Pa muk: Bi zánc
3 A tö rö kök ál ta li el fog la lás 500. év for du ló ján,  1953-ban, Bi zánc la kó sa i nak fele gö rög volt, az is mét lõ dõ pog ro mok ellenére is. 



ge tál tak bé ké ben év ti ze de kig. Itt Bi zánc ban, nem! Itt min dig tojt
va la mit a tyúk. Sõt, töb bet is egy szer re: csá szár vál ság gal
egybekötött perzsa támadást, pestisjárvánnyal tetézve. De csõstül
jött a dicsõség is! A tízszeres túlerejû ellenség vé res fej jel, sze mét
el ta kar va me ne kült az óri á si fa lak ra ki te rí tett Is ten anya ikon já nak
fé nyes lát vá nyá tól, a bi zán ci ak fegy ve re i tõl, mi köz ben ha jó ik gö -
rög tûz ben ég tek (ezt sem a mo dern tu do mány ta lál ta fel!), a nép
uj jon gott és ágy úszó ként dü bö rög tek óri á si 
ka ted rá li sok ban az or go nák! (Nem, kis -
uno kám, az or go nát nem Jo hann Se bas -
ti an Bach bá csi, a nagy ma te ma ti kus
fe dez te fel, ha nem va la mi bi zán ci fu -
vo lás.) Thessza lo ni ki la kói min dig
Szent De me ter ben re mény ked tek, a bi -
zán ci ak a Vá ros vé dõ Is ten anyá ban és
Szent Mi hály Ark an gyal se gít sé gé ben.
Pedig látható volt: ahogy a bizánciak
hite fogyott, úgy lett kevesebb az égiek
segítsége is.

Ami kor a la tin csá szár és csa pa ta be -
me rész ke dett a gö rög Bi zánc ba, még a
kí ván csi ság volt a gö rö gök leg fõbb ér -
zé se. Ami kor Bi zánc fé nyes csá szár vá -
ros lett, ak kor a gö rö gök már tud ták,
hogy csap dá ba es tek, hogy a ró mai csá -
szár nak ural ma alá és a ró ma i ak ke zé be 
ke rül tek. A ró ma i ak keze ha mar el járt,
a gö rö gök éle te a ró ma i ak ké nyé tõl
füg gött, min den hi va tal ban a ró ma i ak
vol tak a fõ nö kök. Ebbõl szabadulni
akartak! Lássuk hát ennek fõbb
fejezeteit. 

I. A gö rög-ró mai „ba rát ság” a gö rö -
gök le gyõ zé sé vel kez dõ dött az I. sz. fo -
lya mán és köl csö nös utál ko zás sal foly -
ta tó dott. Va lens csá szárt 378-ban Bi -
zánc la kos sá ga ki gú nyol ta, ki ker get te a 
vá ros ból. Nagy The o do szi osz An ti o -
chi á ban fel ál lí tott szob rát a IV. sz. vé -
gén le dönt öt ték a he lyi la ko sok.  Püs -
pö kük kö nyör gé sé re meg bo csá tott ne -
kik a hir te len ha ra gú és bosszú ál ló csá -
szár. Nem úgy Thessza lo ni ki ben, ahol a 
csá szár kor mány zó ja meg akart bün tet ni 
egy ko csist. Ez va ló já ban egy ko csi haj tó
sztár volt, akit  a he lyi gö rö gök meg véd tek és
a csá szár kor mány zó ját öl ték meg. N. The o do szi osz a vá ros ra rá -
küld te a ka to ná it, akik 7000 em bert fel kon col tak. (N.b. A gö -
rög-ró mai vi szony nál fon to sabb a fen ti ügy foly ta tá sa. Ugyan is a
kor szak egy je len tõs ér tel mi sé gi je, Mi lá nó püs pö ke, Amb ro szi -
usz, a ke gyet len mé szár lás mi att, mely nek ál do za tai ke resz té nyek
vol tak, a ha tal mas csá szárt, a vi lág urát ki til tot ta a temp lom ból és
8 hó na pi ve zek lés re kö te lez te. A csá szár alá ve tet te ma gát a püs -
pök dön té sé nek. Azó ta sem termett olyan értelmiségi, aki
felemelte volna szavát a gyõztesek bûnei ellen. Manapság csak a
vesztesek és a gyengék vezetõit és katonáit ítélik el háborús
bûnök miatt.)

II. A gö rög-ró mai vi szony ra leg jel lem zõbb ese mény a gö rög
bi zán ci ak nak a la tin Jusz ti ni á nusz csá szár el le ni lá za dá sa volt
532-ben. Ez a lá za dás ak kor tört ki, ami kor Jusz ti ni á nusz a vi lág
ura, Bi zánc pe dig a vi lág leg na gyobb vá ro sa volt. Bi zánc gö rög

vá ros volt, ami val lá si bi gott sá got és vég te len er köl csi rom lott sá -
got és zül lött sé get je len tett. Eb ben az idõ ben Jusz ti ni á nusz már
meg szün tet te a ró mai köz tár sa ság régi, de mok ra ti kus in téz mé -
nye it, mint a sze ná tus, con su li hi va tal és a cu ria, vagy min den ha -
ta lom tól meg fosz tot ta õket. Így a cir ku szi pár tok ere jük szerint
politizáltak az abszolút uralkodó császárral szemben, aki vallási
vezetõ is volt. 

Jusz ti ni á nusz 532. ja nu ár 11-én új lo va -
kat és haj tó kat né zett meg, ami kor az el -

len zé ki zöld párt ki ki ál tó ja (szó vi võ je)
fel szó lí tot ta õt, hogy a csá szár-pár ti ké -
kek ál tal el kö ve tett gyil kos sá go kat to -
rol ja meg. Ezek va ló szí nû leg a gö rög
nép áru lói vol tak. A csá szár a kö ve te -
lést szín leg el uta sí tot ta, de ti tok ban el -
ítél tet te és fel akasz tat ta õket, jó bi zan -
tin mód szer sze rint. Ek kor kö vet ke zett
a fe ke te tyúk to já sa, mert az akasz tó fák
össze ros kad tak az el ítél tek sú lyá tól. Az 
ájult ál do za to kat egy kö ze li zár da szer -
ze te sei vet ték ol ta lom ba. Ezért a vá ros -
pa rancs nok meg száll ta ka to ná i val a
zár dá hoz ve ze tõ uta kat. Ek kor a kék
kor mány párt ki egye zett a zöl dek kel és
két nap múl va kö zö sen kö ve tel ték az
eli tél tek meg ke gyel me zé sét. A csá szár
fe le let re sem mél tat ta õket, mire a pár -
tok és a nép „NIKA” (gö rö gül: gyõz -
zél!) ki ál tás sal ki vo nult a cir kusz ból.
Este már óri á si tö meg ost ro mol ta a vá -
ros pa rancs nok sá got, azt fel is gyúj tot -
ta, ami bõl óri á si tûz vész ke let ke zett.
De ez csak a be ve ze tõ volt. Ja nu ár
14-én már a csá szá ri pa lo tát ost ro mol -
ták és a test õrök kel tu sa kod tak, va la -
mint a leg szebb épü le te ket gyújt ot ták
fel. A csá szár el bo csá tot ta jog ta ná cso -
sát és a vá ros pa rancs no kot, de a nép
már azt ki ál tot ta: le a csá szár ral! Jusz ti -
ni á nusz pe dig el ba ri ká do zott pa lo tá ja
mé lyén buj kál va resz ke tett. A kö vet ke -
zõ na pok ban Be li zá ri usz tá bor nok ve -
ze té sé vel gót és he rul csa pa tok tá mad -
ták meg a bi zán ci a kat, de ve re sé get

szen ved tek. Jusz ti ni á nusz sírt, ami kor
ezt meg tud ta. Ja nu ár 19-én a nép Hy pa ti -

uszt  ki ál tot ta ki  csá szár nak. Ek kor lé pett fel
The o do ra csá szár né és azt ja va sol ta, hogy a csá szár vesz te ges se
meg a pár tok ve ze tõ it. Az öt le tet Nar ses fõ ve zér va ló sí tot ta meg
olyan fényesen, hogy a veszekedõ népvezérek felbontották szö -
vet sé gü ket. Belizáriusz támadott és a cirkuszi mulatságon
szórakozó felkelõk közül 30.000 embert koncoltak fel. Az
egynapos császárt, híveit, a pártok vezéreit és támogatóikat
kivégezték. Jusztiniánusz hatalma nagyobb lett, mint valaha volt.

Tör té nész ba rá tom fi gyel mez te tett, hogy ha én azt aka rom ál lí -
ta ni, hogy a Nika lá za dás a gö rög nép fel ke lé se volt a la tin Jusz ti -
ni á nusz el len – mi vel nem ez az ál ta lá no san el fo ga dott ál lás pont4

–, azt én ko ra be li do ku men tu mok kal kell bi zo nyít sam. El len ke zõ
eset ben nem csak a tör té né szek fog ják el uta sí ta ni az én fel té te le zé -
se met, ha nem az ol va sók sem fog nak hi telt adni ne kem. Min den ki 
azt fog ja mon da ni, hogy nem lá za dás, ha nem kö zön sé ges ran da lí -
ro zók, vá ro si ga ráz dák, a Bi zánc ban meg szo kott za var gók kö vet -
ték el e cse lek mé nye ket. Azt vá la szol tam, hogy ta pasz ta lat ból
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Far kas Ár pád

Szól a
ko kas már,
majd meg vir rad már!-
moc can csiz má ja rán ca
s sze möl dö ke tánc ra…;

Gáb ri el Bát ho ry után most õ jár ja.
rán dul:

soha ki a hám búl!
Két fe lõl két ci gány húz za,
ráng ja: mu zsi kás Bécs,
kob zos Kons tan ti ná poly
mind más-más dalt dö nög tet,

s õ tal pa alá
dön gö li
e szét mu zsi kált 
Föl det!

Er dély re ha rá szól:
mé hek zú gá sa
sze ker ce lár ma
a Beth le nes já szol.

Nem tud ni, e tánc óta
a föld vagy tal punk ég…
Szól a ko kas már,

           meg vir rad-e még-?

4 A tör té né szek né pen be lü li konf lik tust lát nak, tény le ge sen két nép kö zöt ti össze csa pás volt.



tud juk, még a kö zön sé ges za var gá sok nak is van rend szer el le nes
jel le ge. A Nika fel ke lés nem kö zön sé ges ran da lí ro zás volt, ha nem 
élet és ha lál kér dé se leg fel sõ szin ten. A gyõz tes élt, a le gyõ zött
kín ha lált halt. A bi zán ci nép há rom nap alatt a csá szár há rom had -
se re gét ver te meg: a csá szár test õr sé gét, a vá ros pa rancs nok ság õr -
se re gét és Be li zá ri usz ger mán ja it, ame lyek a vi lág leg jobb se re gei 
vol tak. Köz ben fe lé get ték a leg szebb pa lo tá kat. Ha ez a harc nem
a la tin csá szár el len irá nyult, ak kor ki el len? Mi ért or dít ot ták na -
po kig a bi zán ci ak: ha lál a csá szár ra?!  Mit mond jak arra az em ber -
re, aki ezt nem így ma gya ráz za, fél re ma gya ráz za? Aki az
egyértelmû dolgot „félreértelmezi”, azt hazugnak szokás nevezni. 
A lázadás történetét korabeli történészek lejegyezték szép, pontos 
tényállásokba, én csak a bennük rejlõ erõvonalakra mutattam rá.

III. A gö rög-ró mai bel há bo rú kö vet ke zõ fe je ze te Pho kász szá -
za dos (cen tu rio) csá szá ri ám ok fut ása volt. Ez egye ne sen ve ze tett
a csá szá ri ha ta lom diszk re di tá lá sá hoz, a Bal kán de ro ma ni zá ci ó já -
hoz, máig tar tó elsz lá vo so dá sá hoz és a KRB területe mintegy
70%-ának elvesztéséhez.

Ma u ri ki osz csá szár csa pa tai 602-ben meg ver ték és a Du nán
túl ra ker get ték a té ve sen ava rok nak ne ve zett abá kat, (A ma gyar
nép Aba Sá mu elt, Aba köz sé get és más aba sá ri kat is mer. Mi ért
erõl te tik ne künk az abák nevének görög többes számát?)

A csá szár azt pa ran csol ta, hogy a had se reg kel jen át a Du nán és 
ül döz ze az el len sé get a téli idõ szak ban is. A szûk mar kú, a ka to nák 
zsold ját meg nyir bá ló csá szár uta sí tá sa it a ka to nák nem tel je sí tet -
ték. Ve ze tõ jük nek egy Pho kász nevû szá za dost vá lasz tot tak, aki
„szó ki mon dó és kö nyör te len volt, min den örö me a vér és az öl -

dök lés”. Ezért a csá szár a vé dõ se re get is fel ké szí tet te, de fél re ve -
ze tés ként cir ku szi já té ko kat ren de zett. Ezen a zöl dek szó vi võ je a
pénz ügy mi nisz ter tá vo zá sát kö ve tel te. Ek kor a nép a csá szár leg -
idõ sebb fi á nak csá szár rá való ki ki ál tá sát kö ve tel te, vo na ko dás
ese tén el fo gad ták vol na an nak apó sát is. A csá szár el ren del te fi á -
nak meg kor bá cso lá sát és fia apó sá nak el fo gá sát. A nép fel lá zadt
és azt ki a bál ták, hogy ele ve nen nyúz zák meg a csá szár min den hí -
vét. 

A pár tok ve zé rei a fõ vá ros felé me ne te lõ Pho kász hoz csat la -
koz tak, akit a pát ri ár cha csá szár rá ko ro ná zott. Más nap kez dõ dött
a had del hadd! Elõbb a csá szár 5 fiát gyil kol tat ta meg Pho kász, ap -
juk sze me lát tá ra. Az egyik daj ka a sa ját gyer me két pró bál ta a csá -
szár gyer me ke he lyé re csem pész ni, de a csá szár be bi zo nyí tot ta
bá tor sá gát és a gyil ko sok nak meg mu tat ta sa ját gyer me két. A
meg gyil kolt csá szár fiú vére tej jel ke ve re dett és min den ki sírt, aki
lát ta, a csá szár pe dig így imád ko zott:  „igaz sá gos vagy Is te nem,
igaz sá gos!” Eköz ben össze szab dal ták. 

A leg na gyobb csá szár fi út a sta di on ban vé gez ték ki lát vá nyo -
san, a had se reg fõ pa rancs no kát egy temp lom mel lett, te te mét ku -
tyák elé ve tet ték. (A mo dern kor ban is ci gá nyok ra bíz ták a ku tyák
ki ir tá sát, ame lyek nagy fal kák ban kó bo rol nak Bi zánc ban). A csá -
szár fi a i nak rot ha dó fe jét köz szem lé re tet ték. Min den bi zán ci
meg bá mul ta. Köz ben a pol gá rok a vá ros nagy ré szét fel gyújt ot -
ták. A zöld párt ve zé rét, aki Pho kászt tá mo gat ta, az egyik vé reng -
zés ben meg öl ték.

A per zsa ural ko dó há bo rút in dí tott, ele fánt jai nagy gyõz el met
arat tak, a ró mai fog lyo kat meg öl ték. A ke le ten levõ Nar ses fel lá -
zadt. An ti o che i á ban, Pa lesz ti ná ban és Egyip tom ban a rend fel -
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A ma ros vá sár he lyi Kul túr pa lo ta tü kör terme



bom lott, az adók nem foly tak be.  Az egyik nagy temp lom ban An -
ti o che i á ban a ka to nák ad dig öl dö köl ték a véd te len em be re ket,
amíg min den isza mós lett. A vá ros pa rancs nok el foj tot ta a lá za -
dást, a „fel ke lõ ket  meg fojt tat ta, meg éget te, víz be do bat ta, a va -
dak elé vet tet te.” Egyip tom ban öt vá ros ban kar dél re hány ták a
Pho kász el le ni láz adó kat. A Bal kánt elö zön löt ték a szlá vok és ki -
je len tet ték, hogy Thessza lo ni ki õsi szláv vá ros. Me zo po tá mi á ban
a meg ölt pre fek tus he lyett ki ne ve zett pre fek tust öl ték meg, hat
ma gas ran gú hi va tal no kát szin tén meg öl ték, egyi kük nyel vét ki -
vág ták, ke zét-lá bát egy ke ret re erõ sí tet ték és a városban
körülhordozták, levitték a partra, a szemeit kivájták, majd egy
csónakba dobták, a csónakot felgyújtották. Phokász a lánya
esküvõjén a saját híveit akarta kivégeztetni, akik lelkesen
megtapsolták az ifjú párt. A volt császár feleségét és leányait
késõbb végezték ki egy árokban, a városkapun kívül. A
császárnénak legalább 8 gyermeke volt. Több áldozatnak
kezét-lábát levágták, utána elevenen égették. Bizánc hulláktól és
félelemtõl bûzlött. 

Az egész bi ro da lom ban za var gá sok tör tek ki. Bi zánc fel lá zadt
Pho kász el len, a zöl dek nyíl tan el me ba jos nak ne vez ték: „meg int a 
ser leg fe ne ké re néz tél, meg int el vesz tet ted az eszed!” - or dít ot ták. 
Vá la szul a csá szár so kak lá bát le vá gat ta és fel akasz tat ta a sta di on -
ban. Má so kat le fe jez te tett vagy zsák ba varr va ten ger be do ba tott.
An ti o che i á ban fel lá zadt la ko sok a pát ri ar cha szá já ba töm ték ki vá -
gott he ré it és úgy von szol ták vé gig a vá ro son. 

Vé gül Kart ha gó ban ha jó ra szállt He rak le i osz, egy ifjú ró mai
hõs, az zal a cél lal, hogy Bi zánc ba megy és le ta szít ja a trón ról
Pho kászt, aki már a hí ve it nyi laz tat ta agyon a sta di on ban és a
zász ló ru dak ra akasz tat ta az em be re ket. Ami kor He rak le i osz ha jói 
Bi zán choz ér tek  - híre mindenütt elõtte járt  -  a fellázadt
bizánciak és hívei, a zöldek, elfogták a gyilkos császárt és
elevenen elégették! 

Ir ga lom Any ja ne hagyj el!
He rak le i osz és utó dai vol tak a KRB utol só, ró mai szár ma zá sú

csá szá rai.
Ezt kö ve tõ en a hel lén (gö rög) bi zán ci bi ro da lom ne vé ben ben -

ne ma radt a ró mai jel zõ mint ural ko dói cím, a va ló ság ban az ura -
lom a gö rög elem ke zé ben volt, a gö rö gö ket ne vez ték ró ma i nak.
Ezek rõl mond ta a har ma dik vlah cár, hogy hi á ba ne ve zik ma gu kat 
ró ma i nak, õk csak gö rö gök. „Ró ma i ak mi va gyunk, a vla hok, a
ró ma i ak örö kö sei.” Ta ní tóm, L. Bre hi er sze rint ez a bi ro da lom
kezd nem zet té (az én meg jegy zé sem: gö rög nem zet té) vál ni, Rho -
má ni á vá, és ek kor il lik rá leg in kább a Bi zán ci Bi ro da lom meg ne -
ve zés. Bi zony! Ez zel egyet kell ér te ni. A bi ro da lom hivatalos
nyelve a VII. sz.-tól a görög.  A csatolt országok nagy része görög
nyelvû.

A Rho má nia meg ne ve zés az aláb bi ak sze rint ér ten dõ:
– rumi  a ke let ró ma i a kat je len tet te a mo ha me dá nok nál,
– rum élia a tö rök bi ro da lom eu ró pai ré sze,
– ro ma i ka az új gö rög nyel vet és a kör tán cot is je len tet te,
– ro man, ró mai a KRB min den alatt va ló ja,
– ro man, mint iro dal mi fo ga lom azt je len ti, re gény ro mánc, in nen 

a ro man ti kus jel zõ,
– roma, ro ma ni, a ci gá nyok ön meg je lö lé sé re szol gál, akik a

KRB-ban tar tóz kod tak. 
A Rumi bi ro da lom csá szá ra cí met egy tö rök szul tán is fel vet te.

Amit a csá szá ri funk ció re ha bi li tá lá sá ért ten ni le he tett, azt He -
rak le i osz meg tet te, de utó dai ezt a tõ két újra el her dál ták. Így a di -
nasz tia vé gén, vagy 100 év múl va, újra csá szárt kel lett fog ni kö -
tél lel. Akit fog tak, az gö rög em ber volt, gö rög (hel lén) ön tu dat tal.
Té ve sen tart ják õt szír nek, mert ma ga tar tá sá ból és tet te i bõl ki fejt -
he tõ lel ki ál la po ta össz-gö rög, pán hel lén ér zel mek re vall. Õ ké -
szen vet te át a gö rög ba zi le i osz cí met, amit elõd je ve ze tett be a la -
tin cé zár cím he lyett. Lát tam gyöngy sor ból ké szült egy sze rû ko -

ro ná ját, amely olyan, mint a mi Szent ko ro nánk gyöngy so ra, ha -
son ló ke reszt tel. Ne vét az orosz lán tól vet te, ural ko dói neve III.
(Iza u rai) Leo. Iga zi bi zan tin gö rög ural ko dó volt, okos, meg gon -
dolt ha za fi, aki tel jes szí vé vel és lelkével gyûlölte Rómát és erõs
elhatározását, hogy megszabadul Róma befolyásától, mélyen a
szívébe rejtette. 

So ká ig fon tol ga tott és kön tör fa la zott. Ami kor cse le ked ni kel -
lett, azt las san és rej tet ten tet te, ne hogy va la ki rá jöj jön, mit is akar. 
Az biz tos, hogy nem csak a kül kap cso la tok ban akart Ró má tól
sza ba dul ni, ami ért ki is át koz ta a pápa, ha nem bent az or szá gá ban
is fel akar ta szá mol ni a ró ma i a kat, meg akar ta õket ölni (ke le ti
em ber volt), de ezt még ön ma ga elõtt  is tit kol ta és nem akart hon -
fi tár sa i ra  tá mad ni, nem akart pol gár há bo rút. Ezért Róma és
rómaiak elleni forradalmát a történelem 

IV. K é p r o m b o l á s –nak ne vez te. Eb ben ta lál ta meg azt a
fegy vert, ame lyet ered mé nye sen for gat ha tott a ró ma i ak el len a
gö rög ség szá má ra leg cse ké lyebb vesz te ség gel. Ugyan is Róma
ak kor, mint ma is, kép pár ti volt. Ezért a csá szár nem ren dez te egy -
sze rû en és rö vi den a ké pek prob lé má ját, ha nem húz ta, ha lo gat ta,
amíg a Ró má tól való el tá vo lo dást meg va ló sí tot ta. A sa ját bi ro dal -
má ban a ró ma i ak ra va dá szott a képimádók ürügyén, a birodalom
aránylag normális mûködése mellett. 

For gács is hul lott, de fa rag ni kel lett a bi ro da lom tõ ké jét. Kez -
det ben vol tak a kép el le nes pa u li ká nu sok és az ara bok, akik zöld -
sé gek raj za i val dí szí tet ték temp lo ma i kat, meg a zsi dók val lá si ti -
lal mai, de ve lük nem so kat tö rõ dött III. Leo, õket meg ke resz tel -
tet te. L. Bre hi er olyan tör té né szek rõl tesz em lí tést, akik sze rint
nem III. Leo kezd te a kép ro mo lást, õ egy fel vi lá go sult ural ko dó
lett vol na, mint a Habs burg II. Jó zsef. Hát na gyot té ved tek az il le -
tõ tör té né szek, mert II. Jó zsef soha nem tu dott vol na ilyen moz -
gal mat kez de ni és le ve zet ni, Bi zánc ban pe dig III. Leo nél kül nem
le he tett el kez de ni egy ilyen fõ be já ró egy há zi moz gal mat. Õ volt a
pá pa csá szár és csá szár pá pa, ilyent csak õ te he tett, sen ki más. Õ
vet te el a kép pár ti pá pá tól itá li ai bir to ka it és adta a bi zán ci pát ri ar -
chá tus nak. Õ ve zet te az alat to mos kép rom bo ló pro pa gan dát, a
gyû lé se ket, ahol min den ki el mond hat ta vé le mé nyét, utá na az el -
len zé ki eket el fog ták és ki vé gez ték. Ezt ta nul ták el az új ko ri kép -
rom bo lók, a kom mu nis ták a bi zán ci po li ti ká tól. III. Leo kép rom -
bo ló edik tu mot adott ki és el tá vo lí tot ta a csá szá ri pa lo ta nagy
Krisz tus-ikon ját. Meg szer vez te a 730. évi Si len ti on-t, a csá szá ri
tiszt vi se lõk össz kong resszu sát, ahol a kép pár ti pát ri á cha he lyett
kép rom bo lót ne ve zett ki. Le ver te az intézkedései miatt kitört
lázadást és az ellencsászárt kivégeztette. Ekkor sok lakos
vándorolt el Bizáncból, jegyzik meg a kor történészei. Ezek
képpártiak és pápapártiak, vagyis rómaiak lehettek – jegyzem
meg én.

Fia, V. Kons tan tin (741-775) még rosszabb volt, mert nem
csak te het sé ges, ha nem ta nult, ra fi nált és si ke res had ve zér is volt.
Alat ta kez dõ dött meg Ki sá zsi á ban a ru ra li zá ció, a nagy ró mai
föld bir to kok fel da ra bol ódá sa, tu laj do no sa ik me ne kü lé se Gö rög -
or szág ba, né pe ik kel, szol gá ik kal és moz gat ha tó va gyo nuk kal
együtt. Ezek a la tin bir to ko sok a vla hok õsei. V. Kons tan tin alatt
meg erõ sö dött a Bal kán elsz lá vo so dá sa. Õ mond ta, hogy „a vi lág
szláv lett és el bar bá ro so dott”.  Így be szél egy ön tu da tos gö rög.
Nap ja ink ban nem sza bad ilye ne ket mon da ni. Alat ta kez dõd tek a
már tír ha lá lok és az alatt va lók fel es ke té se a ké pek el len. A
nagyhatalmú szerzetesrendeket kirabolták, a szerzeteseket
megnõsítették. Aki nem nõsült, megvakíttatták.

Az or to do xi át és a kép tisz te le tet V. Kons tan tin fi á nak fe le sé ge,
az at hé ni Ei ré né ál lí tot ta hely re ide ig le ne sen. Ez a tisz te let re és fé -
le lem re mél tó gö rög nõ jól for gat ta a bi ro da lom kard ját és õ utá na
a kor mány zás ki nem esett a gö rö gök ke zé bõl, ha nem ment a vég -
sõ pusztulás felé. De addig volt még félezer év.

(Foly tat juk)
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Sze ke res Lu kács Sán dor

II. Já nos ma gyar ki rály
éle te és kora 

Sza po lyai Já nos Zsig mond ma gyar ki rály ról és elsõ er dé lyi fe -
je de lem rõl szü le té sé nek 470. év for du ló ja kap csán sze ret nék meg -
em lé kez ni ez zel a kis ta nul mánnyal, hi szen e nagy for má tu mú,
több nyel ven be szé lõ, igaz sá gos és a hit dol gá ban rend kí vül tü rel -
mes ma gyar ural ko dó ról a tör té ne lem iránt érdeklõdõk is eléggé
megfeledkeztek. 

Sza po lyai Já nos Zsig mond édes ap ja Sza po lyai Já nos, akit I.
Já nos né ven 1526. no vem ber 11-én Ma gyar or szág ki rá lyá nak vá -
lasz tot tak, és aki 1539-ben fe le sé gül vet te a len gyel Ja gel ló Iza -
bel lát, mely há zas ság kö tés sel a Habs bur gok ál mai szer te fosz lot -
tak Ma gyar or szág akadálytalan megszerzését illetõen. 

       I. Habs burg Fer di nánd a Tö rök Bi ro da lom he lyett fõ leg
csak Ma gyar or szá got tá mad ta, 1540 má ju sá ban is mét se re get kül -
dött Buda el fog la lá sá ért, pe dig Iza bel la ki rály nõ ál dott ál la pot ban 
volt, de et tõl a tény tõl a nagy po li ti kai am bí ci ók ra törekvõ
Habsburg nem hatódott meg. 

Ilyen kö rül mé nyek kö zött szü le tett 1540. jú li us 7-én Já nos
Zsig mond, Sza po lyai Já nos fia. Két hét tel az ör ven de tes ese mény
után I. Já nos király meghal: 

„Azon köz ben meg jö ve Bu dá ról az a bi zo nyos hír, hogy ki rály -
né asszo nyunk nak jú li us 7-ikén fia szü le tett lé gyen. Ez hír re urunk 
õ fel sé ge lóra ül vén, nem te ként vén ve sze del mes nya va lyás vol tát,
ki me ne az vá ros ból az tá bor ba, az hol is az hír már el ter jedt vala.
Vala is az nap nagy öröm vá ros ban, tá bor ban, mert sze re tik vala
az né pek az jám bor ki rályt, mü ke gyel mes urun kat.

Est ve felé pe nig vissza jõ vén az vá ros ba, mi dõn urunk lo vá ról
le akar na szál la ni, sze gény urunk igen nagy ne he zen jö he tett le az
ló ról; ott áll ván pe nig az urak, mon dá né ki ek vi dám ar cá val: „No
atyám fi ai, na gyon meg ne he zed tünk, de nem is csu da, mert már
gyer me künk is nyo mott gon dot nya kunk ra; de te ke gyel me tek se -
gít sé gé vel már csak ezt is el hor doz zuk.”

Jár vala pe nig az is ak kor urunk nak eszé ben, hogy Bu dá ra
men ne fiát meg lát ni, de más nap olly nya va lyás lött urunk, hogy
fel nem kel he te. Az nap pe nig ben nün ket rend re ma gá hoz pa ran -
csol vala, és be szél vala bõ ven min de nek ró1. Más nap pe nig
rosszab bul lé vén urunk, ma gá hoz pa ran cso lá György ba rát ura -
mat, ki vel is igen hossza son trac tál vala az or szág ról, fi á ról és az
jö ven dõ dol gok ról. Ezek nek utá na bé pa ran cso lá sze mé lyün ket
ma gá hoz; mon dá: “Te ke gyel med ké szül jön, mert ígé re tünk sze -
rént  küld jük te ke gyel me det Bu dá ra; mond ja ke gyel med ott:
rosszul va gyunk ugyan, de ha is ten meg gyó gyít, me gyünk majd
mü is Bu dá ra.< Ez szavak után meg for dul ván nagy ne he zen
urunk, mond ja azu tán ezt: >Vagy hal va Szé kes fej ér vár ra, az hol
élve ko ro nán kat kap tuk.< Ez sza vak után el hall ga ta urunk, és
nem so ká ra ezu tán hall juk vala mon da ni: >Uram se gíts! Uram
se gíts!< […] jú li us 21-ik nap ján meg ha la jám bor urunk szép
csen de sen. Ez lõn vége jám bor ma gyar ki rá lyunk nak, kit min den
né pek si rat nak. Mü pe nig még az nap az urak ren de lé sé bó1 – jám -
bor sze gény urunk több szö ri ígé re ti szer ént – az le ve lek kel Bu dá -
ra in dul tunk, ez szo mo rú gyász hír meg vi te lé re.”1

Sza po lyai Já nos 1540. jú li us 21-én há rom szo ri szív szél hû dés
után meg halt. Ve ran csics An tal kora egyik igen je len tõs hu ma nis -
tá ja írja, hogy „egész Er dély föld ren gést ér zett ha lá la nap ján,
hogy tud ja meg, hogy egy ne ve ze tes ki rályt vesz tett, ki nek ha lá lát 

még a ter mé szet is je lez ni akar ta”. Já nos ki rály egy 21 éves ta -
pasz ta lat lan öz ve gyet, Iza bel la ki rály nét és a 14 na pos ki rály fit
hagy ta hát ra. A hal dok ló ki rály vég aka ra tá ban a ki rály nét, Já nos
Zsig mon dot és Ma gyar or szág kor mány zá sát Frá ter György re és
Pet ro vics Pé ter re bíz ta. A len gyel ki rá lyi sarj, Ja gel ló Iza bel la, sa -
ját ke zé vel fes tet te a Bu dai vár ban lévõ há ló szo bá ja fa lá ra a
„Sic fa ta vo lunt”, vagy is „Így akar ta a sors” hí res jel mon da tát,
mely a ma gyar tör té ne lem fo lya mán majd oly sok szor be tel je sül.
Az or szág rend jei, tisz te let ben tart va az 1505-ös or szág gyû lé si
ha tá ro za tot, hogy Ma gyar or szág élé re ide gen ki rályt nem ál lí ta -
nak, a Rá kos me ze jén köz fel ki ál tás sal, az or szág több év szá za dos
jog szo ká sa i nak tisz te let ben tar tá sá val, 1540. szep tem ber 13-án
tör vé nye sen Ma gyar or szág ki rá lyá nak vá laszt ot ták Sza po lyai Já -
nos fiát, Já nos Zsig mon dot, II. Já nos né ven. 

Az oszt rák tá ma dá sok azon ban nem szûn nek. I. Fer di nánd ki -
rály új ból pró bál ko zik Ma gyar or szág meg ka pa rin tá sá val, de pró -
bál ko zá sa ezút tal is ku darc cal zá rul, mert Frá ter György és tár sai
ke mé nyen vé dik a szék vá rost. A Habs bur gok ere je olyan cse kély
volt, hogy nem tud tak ko moly had mû ve let be kez de ni Ma gyar or -
szá gon. Csak né hány fõúr állt Fer di nánd ol da lá ra, mint Fran ge -
pán Fe renc, Pe ré nyi Pé ter, Ma y lád Ist ván és a (rab ló) Ba las sa
Imre. Fer di nánd öreg tá bor no ka, Le on hard Vels 1540-ben hi á ba
tá mad ta meg Bu da vá rát, mert a György ba rát, Tö rök Bál int és
Pet ro vics Pé ter ve zet te ma gyar had se reg vissza ver te az ost ro mot,
Wer bõc zi kan cel lár pe dig Sztam bul ba ment, hogy a szul tán el is -
me ré sét kér je II. Já nos ki rály szá má ra. Fer di nánd is al ku doz ni
kez dett a tö rök szul tán nal, min dent meg ígért, csak hogy Ma gyar -
or szá got meg tud ja kaparintani, ezért elküldte az egyik dip lo ma -
tá ját, Hieronym Laskit, hogy a magyarok ellenében együtt
szerezzék meg az országot.

Az öz ve gyen ma radt Iza bel la ki rály né és a kis ki rály meg se gí -
té sé re olyan ta ná cso sok áll tak ren del ke zés re, mint Frá ter György
(Mar ti nuz zi), akit György ba rát nak is szok tak em le get ni, Wer -
bõc zi Ist ván jog tu dós (a Hár mas könyv össze ál lí tó ja), a nagy ha -
tal mú, ke mény ka to na ként is mert Tö rök Bál int és a hû sé ges Pet -
ro vics Pé ter. A kor egyik leg meg ha tá ro zóbb egyé ni sé ge, Fra ter
(Mar ti nuz zi-U•eše niè) György: „Utis se ni us György Hor vát or -
szág ban szü le tett nem ze té nek régi tör zsé bõl. Mind két szü lõ jé nek
csa lád ja ne mes és õsi, de any jáé hí re sebb. Szü lõ he lye je les vár ról
ne ve ze tes. Ka mi cié a neve, ami hor vá tul kö vecs két je lent, így
mond ják a hely rõl, me lyen azért fek vé se még sem me re dé lyes, ha -
nem kies és szem re va ló, ma gunk há rom szor lát tuk. […] Be cses eb -
bé te szi e hely sé get, hogy tõ szom széd sá gá ban fek sze nek Dal má -
cia nagy hírû vá ro sai, Ši be nik, Škra din és Zára, meg a sze met
gyö nyör köd te tõ szik lák kal, szi ge tek kel te le szórt ten ger az em lí tett
vá ro sok ban levõ ki kö tõk”2

Fer di nánd tö rek vé se, hogy min den áron Ma gyar or szág ki rá lyá -
nak is mer tes se el ma gát és si ker te len ost rom so ro za ta, me lyet Bu -
da vá ra el len in té zett, ma gá ra von ta a tö rök szul tán ha rag ját. Aki
ter mé sze te sen csak szín lel te a ba rát sá got a ma gya rok iránt, hi szen 
ahogy ész re vet te, hogy az egy kor erõs ma gyar ki rály ság annyi ra
meg gyen gült, hogy már ered mé nye sen nem tud el len áll ni két
nagy ha ta lom szo rí tá sá nak – nyu gat ról az oszt rák, dél-ke le ten pe -
dig a tö rök –, kap va ka pott az al kal mon, hogy Ma gyar or szág te rü -
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le té bõl mi nél na gyobb sze le tet ki ha sít son. „A mo há csi ve sze de -
lem után a ket tõs ki rály ság két el len¬sé ges tá bor ra sza kí tot ta az
or szá got. Majd há rom rész re sza kad az or szág s az el len ki rá lyok
ver sen gé se, ci vó dá sai alá ás ták a ki rá lyi ha tal mat s egy más párt -
hí ve i nek el csá bí tá sa, a hût len ség meg ju tal ma zá sa az er köl csö ket
alá sü lyesz tet ték és utat nyi tot¬tak min den ütt az anar chia fék te -
len sé ge i nek. Fe jet len ség, zür za var min den fe lé. A szét da ra bolt
ha zá ban nincs sem mi te kin té lye a tör vény nek, jog rend he lyett jog -
fosz tás, köz biz ton ság he lyett pol gár há bo rú. A ki rály ság gyû lö lé -
sé vel meg erõ sö dött az oli gar chia, amely egya ránt ve sze del mes
volt a ki rály ra, ne mes ség re és a job bágy osz tály ra. […] Mind in -
kább kez dett el mo sód ni a nagy sze rû nem ze ti ha gyo má nyok em lé -
ke ze te, a nem ze ti büsz ke ség ér ze te, mely tán a ha zát, nem ze tet
még össze tar ta ni, meg vé de ni tud ta vol na.”3

Fer di nánd csa pa tai vál to zat la nul ost ro mol ják Bu da vá rát még
1541 nya rán is, azt re mél ve, hogy a cse cse mõ ki rály em be rei ál tal
ve ze tett vár könnyen meg ad ja ma gát. A több hó na pos ost rom
azon ban nem ve zet ered mény re, pe dig Fer di nánd báty já nak, V.
Mik sa csá szár nak is kö nyö rög, hogy ad jon se gít sé get a ma gya -
rok kal foly ta tott harc ba. Miksa azonban egyéb háborúkkal volt
elfoglalva. 

Ma gyar or szág nem ze ti ér zel mi po li ti ku sai eb ben a hely zet ben
tel je sen ki vol tak szol gál tat va a tö rök szul tán ké nyé nek, nem te -
het tek mást, mint hogy a tö rök höz for dul ja nak. 1541 má ju sá ban I. 
Fer di nánd új ból se re get kül dött Buda el fog la lá sá ra, de a Rog ge -
dorf ge ne rá lis és Pe ré nyi Pé ter ve zet te se reg 1541 jú li u sá ra tel je -
sen szét mor zso ló dott. Az oszt rá kok tá ma dá sa mi att a szul tán el -
ha tá roz ta, hogy meg fog ja tá mad ni Bé cset. Fer di nánd annyi ra
meg ré mült a tö rö kök tá ma dá sá tól, hogy egé szen Lin zig me ne -
kült. A tör vény te le nül és csa lárd mó don meg szer zett ma gyar ki rá -
lyi cí mért meg sem próbálkozott lépni, hanem - szégyen a futás,
de hasznos – jelszóval majdnem Bajorországig futott.

A tö rök, lát va Ma gyar or szág ki szol gál ta tott hely ze tét, 1541.
au gusz tus 29-én el fog lal ja Bu dát. A szul tán ugyan örök be fo gad ja 
Já nos Zsig mon dot, de a ki rály fi és a ki rá lyi ud var el kel lett hagy ja
a vá rat. A ki rá lyi ud var Er dély be köl tö zött és ez zel el kez dõ dik az
Er dé lyi Fe je de lem ség nek nevezett államalakulat léte.

1. Já nos Zsig mond ural ko dá sá nak elsõ sza ka sza
A XVI. szá zad ban egy re job ban el mé lyül a kö zép ko ri Ma gyar Ki -
rály ság agó ni á ja. Eb ben a szá zad ban szü le tik meg Szé kely Mó -
zes, aki ké sõbb Er dély egyet len szé kely fe je del me lett. Eb ben a
kor ban Eu ró pa egyéb kép pen sem csen des, hi szen or szá gok és bi -
ro dal mak fe szül nek egy más nak. A Tö rök Bi ro da lom meg ve tet te
lá bát Eu ró pa dél ke le ti fe lé ben, olyannyi ra, hogy már a XV. szá zad 
vé gé re be ke be lez te a Bal kán-fél szi get ál la ma it és né pe it. Eu ró pa
nyu ga ti fe lén min den egyéb re fi gyel tek, csak a tö rök fe nye ge tõ
elõ tö ré sé re nem. A ke resz tény ha tal mak egy mást túl li ci tál va har -
col tak egy más el len, a Ma gyar Ki rály ság pe dig egye dül ma radt a
mu zul mán ter jesz ke dé sé vel szem ben. A ke resz tény vi lág ve ze tõi
csak sza vak kal biz tat tak min ket, sõt a Habs bur gok irá nyí tot ta
szom szé dos or szág szin te me net rend sze rû en tá mad és igyek szik
be ke be lez ni meg gyen gült ha zán kat. Nem csak or szá gok fe szül -
nek egy más nak, ha nem a po li ti kai és tár sa dal mi el len té tek mi att
egy re in kább val lá si, egy há zi meg osz tott ság lesz úrrá Eu ró pán.
Lut her Már ton ta nai ter je dé sé vel egy re na gyobb te rü le te ken ter -
jed nek el a pro tes táns esz mék, a ró mai ka to li kus egy ház be fo lyá sa 
meg gyen gül.  

A tö rök is mét el ér ke zett nek tart ja az idõt arra, hogy to vább ter -
jesz ked jen Eu ró pa szí ve felé. A Ma gyar Ki rály ság két tûz közé
szo rul, dél rõl és ke let rõl a Tö rök Bi ro da lom vár ja, hogy mi kor kö -
vet ke zik el a ked ve zõ al ka lom, hogy be ke be lez hes se, nyu gat ról
pe dig Habs burg Fer di nánd akar ja ugyan ezt. I. Fer di nánd nak
azon ban egye lõ re nincs megfelelõ katonai és pénzügyi ereje a
cselekvéshez.

A tö rök, lát va Ma gyar or szág ki szol gál ta tott hely ze tét, 1541.
au gusz tus 29-én el fog lal ja Bu dát. A szul tán ugyan örök be fo gad ja 
II. Já nos ma gyar ki rályt, aki alig egy éves, de a ki rá lyi ud var el kell 
hagy ja Bu da vá rát. 1541. szep tem ber 2-án a szul tán be vo nult Bu -
dá ra, ahol a hí res  Nagy bol dog asszony temp lo mát me cset té ala kí -
tot ta át, s a haran gok hang já hoz szo kott vi dé ke ken ezen túl a mü -
ez zin éne ke hal lat szott. Így ke rült Bu da vá ra fegy ver nél kül tö rök
kézre a szultán nagy örömére s a magyarok sokkal nagyobb
bánatára.

A késõ éj je li órák ban fák lya fé nyé nél vi tet te vissza a szultán
Já nos Zsig mon dot, s csak éj fél után egy óra kor lát hat ta viszont a
ki rály né egyet len kis fi át. A tö rök szul tán ugyan azt ígér te, hogy
csak ide ig le ne sen fog lal ja el Buda vá rát, ne hogy a né me tek sze -
rez zék meg, és Já nos Zsig mond nagy ko rú vá vá lá sa után vissza ad -
ja az összes te rü le tet. A szul tá ni ígé ret ben sen ki nem hitt, hi szen
köz tu do má sú volt ab ban a kor ban, hogy azt a vá rost, aho vá Mo -
ha med pró fé ta zász la ját ki tûz ték, a mu zul má nok örök re a sa ját -
juk nak te kin tet ték. A szul tán meg erõ sí tet te Já nos Zsig mond ki rá -
lyi jo ga it s meg ígér te, hogy amíg él, örök ké gond ját fog ja vi sel ni
és nem en ge di, hogy a Habs bur gok vagy má sok el fog lal ják Ma -
gyar or szá got. Meg ígér te és meg hagy ta azt is, hogy ha Já nos
Zsigmond hatalmát bárki fenyegetné, azonnal segítségül küldi a
budai basát, Moldva és Havasalföld vajdáit. 

A szul tán évi tíz ezer fo rint adó meg fi ze té sé re kö te lez te Ma -
gyar or szá got. En nek az adó nak a meg fi ze té se nem annyi ra mé re -
té ért, ha nem a meg alá zá sért volt kel le met len a ma gyar tár sa da -
lom nak, hi szen nem sok kal ké sõbb Fer di nánd is pró bál ko zott a
tö rök szul tán nál az zal az igénnyel, hogy ha a tel jes Ma gyar or szá -
gát meg kap ná, úgy éves szin ten akár egy mil lió fo rint adót is fi zet -
ne. A szul tán el uta sí tot ta Fer di nánd aján la tát, min den eset re eb bõl
a fel aján lás ból ki tû nik, hogy Fer di nánd kész volt akár hûséget
tenni a töröknek, csakhogy megkaparintsa Magyarországot.  

Eu ró pa ke resz tény ha tal mai egy idõ re meg döb ben tek ugyan
Bu da vá ra és Ma gyar or szág kö zép sõ ré sze el vesz té sé nek hal la tán, 
de gya kor la ti lag nem tet tek sem mit. V. Ká roly Habs burg csá szár
egyéb har cok kal van el fog lal va, a pá pa ság nak ka to nai ha tal ma
nincs, így a ke resz tény ség vég sõ bás tyá já nak el vesz té se kor ko -
mo lyab ban meg sem próbálják Buda felszabadítását az iszlám
uralma alól.  

Az alig 22 éves Iza bel la ki rály nõ és az alig egy éves Já nos
Zsig mond 1541. szep tem ber 5-én kí sé re té vel együtt el hagy ta Bu -
dát. Szep tem ber 18-án a ma gyar ki rá lyi ud var elõ ször Lip pá ra
uta zik ök rös sze ke re ken, majd ké sõbb be köl töz nek Gyu la fe hér -
vá ron az er dé lyi ró mai ka to li kus püs pö kök pa lo tá já ba. Et tõl az
idõ pont tól kezd ve a Ke le ti Ma gyar Ki rály ság (majd a ké sõb bi Er -
dé lyi Fe je de lem ség) szék he lye Gyu la fe hér vár, an nak el le né re,
hogy van nak en nél na gyobb városok (pl. Kolozsvár), vagy az
országgyûlések legtöbbszöri színhelye, Torda.

A szé ke lyek öröm mel üd vö zöl ték Iza bel la ki rály nét és fiát, Já -
nos Zsig mon dot. Mi hály fi Fe renc és And rás sy Már ton ve ze té sé -
vel egy ban dé ri u mot küldtek eléjük.

A ki rá lyi kan cel lá ria ve ze tõ je Sza po lyai Já nos vég ren de le té -
nek meg fe le lõ en Frá ter György hely tar tó lett. Mar ti nuz zi Frá ter
György, rö vi den Frá ter György min den egyé ni hi bá ja (kap zsi ság,
erõ sza kos ság, szin te írás tu dat lan sá gig ter je dõ mû ve let len ség,
stb.) is ki vá ló dip lo ma ta és had ve zér, aki a ne héz kö rül mé nyek
kö zött is igye ke zett az ön ál ló ma gyar nem ze ti ki rály ság esz mé jét
meg vé de ni a Habs bur gok kal szem ben, más fe lõl pe dig igye ke zett
el len áll ni az egy re job ban elõ re tö rõ Tö rök Bi ro da lom nak. Szu lej -
mán szul tán Tö rök Bál in tot le fo gat ta, Frá ter Györ gyöt azon ban
meg bíz ta az zal, hogy a kis ko rú Já nos Zsig mon dot se gít se az ural -
ko dás ban. … Ezt a nagy fel ada tot a cse cse mõ he lyett egye lõ re a
gyám kel lett, hogy vál lal ja, kire az a nagy fel adat várt, hogy Já nos 
ki rály fi á nak biz to sít sa aty ja örök sé gét, ami bõl a nagy vár adi béke 
ki zár ta õt. Azon kí vül Frá ter György nek erõ sí te nie kel lett Iza bel -
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lát is, ne hogy cél ja meg va ló sí tá sá ban asszo nyi gyön ge ség gel õt
meg gá tol ja.”4 

A vég ze tes mo há csi ve sze de lem után a há rom rész re sza kadt
or szág ban még na gyobb az el len ki rá lyok (és tá bo ruk) ver sen gé se, 
olyannyi ra, hogy ci vó dá sa ik alá ás ták a királyi hatalmat. 

Fer di nánd is kény te len volt be le nyu god ni Ma gyar or szág há -
rom rész re bom lá sá ba, ere je to vább ra is csak annyi ra tel lett, hogy
gya ko ri zak la tá sok kal igye kez zen meg sze rez ni a Já nos Zsig mond 
párt ján ma radt te rü le te -
ket. Vég sõ so ron, akár -
ho gyan is szé pít ge tik
utó lag a Habs burg-pár -
ti tör té net írók, Ma gyar -
or szág fel da ra bo lá sát a
tö rök mel lett
elsõsorban az illegitim
Ferdinánd törekvései
okozták. 

A ki rá lyi ud var Er -
dély be köl tö zé sé vel ve -
szi kez de tét las san az
Er dé lyi Fe je de lem ség -
nek ne ve zett ál lam ala -
ku lat ki ala ku lá sa. Erre
egye lõ re – köz jo gi lag -
még a Ke le ti Ma gyar
Ki rály ság meg ne ve zés
il lik, ugyan is meg vá -
lasz tott ve ze tõ je a ma -
gyar ki rály. A kor -
mány zás ban részt ve võ
gyá mok és ta ná cso sok
a ma gyar ki rá lyi ud var
tiszt vi se lõi, a ma gyar
ki rály ne vé ben ta nács -
koz nak a kül föl di ha -
tal mak kal. A Ke le ti
Ma gyar Ki rály ság a Ti -
szá tól ke let re lévõ te rü -
le te ket fog lal ja ma gá -
ba. Fer di nánd a tö rök
hó dí tá son kí vül ma -
radt, és fõ leg a Ti sza
vo na lá tól nyu gat ra fek -
võ te rü le te ket bir to kol -
ja. Ezek a ha tá rok
azon ban gyak ran vál -
toz nak, hol nyu gat ra,
hol ke let re to lód nak el.
„Ez a szo mo rú kö rül -
mény ve ze tett Er dély ön ál ló ál la mi éle té re. A nagy és ha tal mas
kö zép ko ri Ma gyar or szág rom ja in épült fel a kis Er dély, hogy meg -
ment se a jö võ nek a ma gyar nem ze ti ál lam esz mét. E kor nak tör té -
ne tét Já nos Zsig mond neve nyit ja meg. Er dély kez det ben csak
föld raj zi fo ga lom. Bu da vár el fog la lá sa után azon ban a tö rök Er -
délyt a ré szek kel együtt Já nos Zsig mond nak adta s ez zel meg kez -
dõ dött Er dély po li ti kai je len tõ sé ge. Er dély lett a ma gyar nem ze ti
tö rek vé sek kö zép pont ja.Bu da vár el fog la lá sa nagy te rü le ti vál to -
zá so kat idé zett elõ Ma gyar or szá gon. A szul tán át en ged te Já nos
Zsig mond nak Er dé lyen kí vül a Ti szán in ne ni ré sze ket s az észak -
ke le ti Fel vi dé ket.”5  

Frá ter György a Ke le ti Ma gyar Ki rály ság ügye i nek sür gõs in -
té zé se ér de ké ben össze hív ta Deb re cen be az or szág gyû lést. Az
1541. ok tó ber 18-án meg tar tott or szág gyû lé sen a ma gyar or szá gi
Sza po lyai-pár ti küld öt tek és az er dé lyi há rom nem zet kép vi se lõi:

a ma gya rok, szé ke lyek és szá szok kül döt tei je len tek meg. A ren -
dek fel es küd tek II. Já nos ki rály ra, s ugyan ek kor le rak ták an nak az 
új ál lam ala ku lat az alap ja it, me lyet úgy hí vunk et tõl kezd ve, hogy
Er dé lyi Fe je de lem ség. Fer di nánd ak kor azon ban még na gyon
erõs nek tûnt, ezért Frá ter György ti tok ban tár gya lá so kat kez dett a
Habs burg-pár ti ak kal, hogy Ma gyar or szá got a Habs bur gok jo ga ra 
alatt egye sí te nék, a Sza po lyai csa lád pe dig kár pót lá sul megkapja
Szepes várát, tartozékaival együtt. Az egyezséget meg is kötötték

Gyalu várában 1541.
december 29-én.

Frá ter György 1542.
ja nu ár 20-án újabb or -
szág gyû lést hí vott össze 
Szé kely vá sár hely re [je -
len leg Ma ros vá sár -
hely], ahol az er dé lyi
ren dek Er dély hely tar -
tó já nak nevezték ki a
barátot.

Fer di nánd meg pró -
bál ta ugyan 1542-ben
új ból el fog lal ni Bu da -
vá rát és kül dött is egy
elég je len tõs,
50.000-60.000 ka to nát
ki te võ se re get, va la mint 
to váb bi al ku do zá sok ba
fo gott Frá ter Györggyel 
Er dély és a Ti szán-tú li
ré szek át adá sa ér de ké -
ben, de vál lal ko zá sa új -
ból gyá szos ku darc cal
vég zõ dött, a se reg Pest
alatt foly ta tott né hány
na pos csa tá ro zás után
tel je sen szét zül lött. Frá -
ter György be lát ta, hogy 
a te het ség te len Fer di -
nánd dal Ma gyar or szág
sor sát nem sza bad egy -
be köt ni, mert eb ben az
eset ben nem csak az
ország közepe kerül a
félhold uralma alá,
hanem a teljes ország. 

Ezért te hát fenn kell
tar ta ni az ön ál ló Er dé lyi 
Fe je de lem sé get, me lyet
azon ban ek kor már csak 
azért sem le he tett en nek 

ne vez ni, mert a ki rá lyi Ma gyar or szág ból II. Já nos ki rály igaz ga tá -
sa alatt állt Er dé lyen kí vül Má ra ma ros, Sza bolcs, Szat már, Kö -
zép-Szol nok, Bi har, Kül sõ-Szol nok, Bé kés, Csond rád, Arad,
Csa nád és a Te mes köz. Az 1543-1544-es had mû ve le tek ered mé -
nye kép pen a Fer di nánd-pár ti ak Ma gyar or szá ga gya kor la ti lag a
Vág völ gyé re szo rult vissza, és ezek a tények végképp
lelohasztották a Habsburg-pártiak reményeit.

A tö rök szul tán, ami kor tu do má sá ra ju tott, hogy az er dé lyi ren -
dek in ga doz nak a tö rök- és a Habs burg kö zött, ha nem is sze mé -
lye sen tá madt, de meg pa ran csol ta Pet ru Ra res mold vai vaj dá nak,
hogy lec kéz tes se meg az er dé lyi e ket. Ra res vaj da em be rei meg is
tá mad ták az er dé lyi e ket 1542 no vem be ré ben, vé gig dúl ták a Szé -
kely föld ke le ti te rü le te it, ra bol va és fosz to gat va, de Frá ter György 
se re ge i nek vé gül si ke rült ki ver ni ük a be to la ko dó kat. Az er dé lyi
or szág gyû lés nem akar ta az el len sé ges ke dé sek el mér ge se dé sét,

Átalvetõ
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ezért a szé kely vá sár he lyi gyû lés el ha tá roz ta, hogy a hely tar tó
küld jön vizs gá ló biz tost Há rom szék re a sé rel mek ki vizs gá lá sa ér -
de ké ben, a ká ro kat té rít sék meg, s a bû nö sö ket bün tes sék meg. A
szé ke lyek min den til tás el le né re 1548-ban új ból be üt nek Ha vas al -
föld re, azon ban az er dé lyi or szág gyû lés ugyan csak el íté li a jog ta -
lan tá ma dást, 1548. szeptember 8-i döntésével megerõsíti, hogy
külországba engedély nélkül senki ne mehessen, és szigorú
büntetéseket helyezett kilátásba e döntések megsértõinek.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött a szé kely ség sem tart hat ta meg régi
adó men tes sé gét, mert a meg ki seb be dett és több ol dal ról is tá ma -
dott Ke le ti Ma gyar Ki rály ság hon véd el me egy re na gyobb pénz -
ügyi ter het je len tett. Az 1545-ös tor dai or szág gyû lé sen a szé ke -
lyek is el fo gad ják, hogy sen ki nem von hat ja ki ma gát a hon vé del -
mi kö te le zett ség alól, és régi ha gyo má nya ik nak megfelelõen
ökörsütést határoztak el. 

Habs burg Fer di nánd be le fá rad va a küz del mek be úgy dön tött,
hogy igyek szik lé leg zet vé tel hez jut ni, és 1545. no vem ber 10-én
kül döt tei alá ír ták Dri ná poly ban a fegy ver szü ne ti egyez ményt. A
Fer di nánd ke zén ma radt Nyu ga ti Ma gyar Ki rály sá got a tö rök
szul tán évi 30 000 forint adó fizetése ellenében elismerte.

Nem csak Fer di nánd ár mány ko dott a Ke le ti Ma gyar Ki rály ság
el len, ha nem a tö rök szul tán is szo rí tot ta a ma gyar sá got, ugyan is a 
tö rök ál tal tá mo ga tott Pé ter mold vai és Mir cea ha vas al föl di vaj da
is készült az ország megtámadására.

Az er dé lyi ek is meg tud ták, hogy Fer di nánd is mét a tö rök kel al -
ku do zik, ezért az 1545. áp ri lis 24-én össze ült er dé lyi di é tán, mely
egy út tal a ke le ti ma gyar ál lam or szág gyû lé se is volt, meg von ták I. 
Fer di nánd ki rály tól azo kat a jo go kat, ame lye ket ed dig leg alább
elv ben meg hagy tak. Et tõl kezd ve Fer di nánd nak nem volt joga
bir tok ado má nyo zás ra, de nem ren del kez he tett a leg fel sõbb igaz -
ság szol gál ta tás jo gá val sem. Az or szág gyû lés Já nos Zsig mon dot,
mint II. Já nos ki rályt is mer te el Ma gyar or szág ki rá lyá nak és meg -
til tot ta, hogy alatt va lói kö zül bár ki is kap cso la tot tart son kül sõ ha -
tal mak kal, be le ért ve az oszt rá ko kat is. A ke le ti ma gyar ál lam ek -
kor a Ke le ti- és Déli Kár pá tok tól kezd ve egé szen a Duna déli fo -
lyá sá ig, a Ti szá tól észak ra Zemp lén, Bor sod és Aba új kör nyé ké ig
tar tott, ma gá ba fog lal va ter mé sze te sen az er dé lyi te rü le te ket is.
Ezen az or szág gyû lé sen azon ban vereséget szenvedett Fráter
György is, ugyanis az országgyûlés nem ismerte el kor mány zó -
nak. A rendek Izabella királynéra bízták az ország vezetését.

György ba rát ve re sé ge azon ban csak ide ig le nes volt, dip lo má -
ci á val, zsa ro lás sal, pénz zel és min den más esz köz zel to vább ra is õ 
ve zet te a Sza po lyai-fé le ma gyar ál la mot, mi u tán Iza bel la ki rály né 
kép te len volt eré lye sen ve zet ni az or szá got, Já nos Zsigmond
pedig ekkor még kisfiú volt. 

1546-ban a tö rök újabb erõs sé get kö ve telt át ad ni a ke le ti ma -
gyar ál lam tól – Be cse és Becs ke rek vá ra it. Iza bel la ki rály né 1548
ta va szán el kez dett tár gyal ni Fer di nánd kö ve te i vel, a gya lui szer -
zõ dés vég re haj tá sa ér de ké ben. Eze ket az al ku do zá so kat Frá ter
György is foly tat ta, õ is tár gyal ni kez dett új ból Er dély át adá sát il -
le tõ en. Most azon ban Fer di nánd kez dett el in ga doz ni, és csak
1549-ben megy bele abba, hogy te gyen is va la mit Ma gyar or szág
új ra egye sí té sé ért. Fer di nánd kül döt tei és Frá ter György Nyír bá -
tor ban 1549 szep tem be ré ben meg ál la pod nak, hogy Iza bel la ki -
rály nét és Já nos Zsig mon dot kár ta la nít ják – két szi lé zi ai her ceg -
sé get, Op pelnt és Ra ti bort ígér ték ne kik. A meg ál la po dás ér de -
kes sé ge, hogy Er délyt I. Fer di nánd alatt is Frá ter György kor má -
nyoz ná, mint hely tar tó. Fer di nánd ne vet sé ge sen kis se re get kül -
dött a Ke le ti Ma gyar Ki rály ság meg se gí té sé re, mind össze 3000
spa nyol, 1000 ti ro li, 500 szi lé zi ai és 1300 ma gyar lo vas és gya lo -
gos ból állt a se gít ség. A se re get rá adá sul nem az or szá gos fõ ka pi -
tány, ecse di Bát ho ry And rás ve zet te, ha nem Gian Bat tis ta Cas tal -
do, aki Er dély po li ti kai, tár sa dal mi és föld raj zi vi szo nya it nem is
is mer te. (lásd még: R. Vár ko nyi Ág nes: Há rom év szá zad Ma -
gyar or szág tör té ne té ben 1526-1790, I. kö tet, A meg osz tott ság

évszázada 1526-1606, Korona kiadó, Budapest, 1999) Az egész
hadjáratot pénzügyileg egyébképpen teljesen Fráter György
fedezte, tehát a segítséget tulajdonképpen a Keleti Magyar
Királyság adófizetõi adták.

A tö rök Por tá nak tu do má sá ra ju tott a ké szü lõ dõ egyez ség és
pa ran csot kül dött, hogy Frá ter György hely tar tót azon nal el kell
fog ni és ki kell vé gez ni. A Sza po lyai párt hí vei is azon nal a ba rát
el len lép tek fel, Pet ro vics Pé ter te me si fõúr ha da i val be vo nult a
Ma ros völ gyé be, a szé ke lyek és a ren dek egy ré sze is lá za doz ni
kez dett. Iza bel la ki rály né is szem be for dult a ba rát tal és be zár kó -
zott Gyu la fe hér vár vá rá ba. A ba rát azon ban gyor san ki he ver te az
elsõ meg le pe tés okoz ta bi zony ta lan sá got és ha ma ro san már az õ
se re gei ost ro mol ták Gyu la fe hér vár fa la it, ahol az öz vegy ki rály né 
hí vei vé de kez tek. Hat he ti ost rom után Iza bel la ki rály né és hívei
megadták magukat. 1550. november 30-án látványosan
megbékélt egymással a királyné és Fráter György.

A béke azon ban nem tar tott so ká ig, 1551 má ju sá ban új ból ki -
tört a lá zon gás. Frá ter György sza bá lyos ost rom alá kel lett fog ja a
Gyu la fe hér vá ron tar tóz ko dó Izabella királynét.

A tö rök szul tán pa ran csá ra Mold va és Ha vas al föld vaj dái meg -
tá mad ták Er délyt, sõt a bu dai basa is a Ma ros völ gyén Lip pa felé
kö ze le dett. A mold vai se reg az Oj to zi-szo ro son át Szé kely föld re
nyo mult be, ra bol va, éget ve és dúl va a ke le ti ré sze ket, a ha vas al -
föl di vaj da pe dig a Vö rös to ro nyi-szo ro son át Sze ben felé tar tott.
Frá ter György a ve szély lát tán na gyon ha tá ro zot tan lé pett fel, vé -
res kar dot hor doz ta tott vé gig Er dé lyen, Szé kely vá sár he lyen fel -
kel tet te a szé ke lye ket. E régi ma gyar szo kás nak meg is lett az
ered mé nye, mert ha ma ro san 50.000 em ber bõl álló se reg gyûlt
össze a haza vé del mé re. A hadi szem le után Ke mény Já nost a Szé -
kely föld re küld te, ahol az ál ta la ve ze tett se reg fé nyes gyõz el met
ara tott a be tö rõ mol do vá nok fe lett. A Sze ben alatt tá bo ro zó ha vas -
al föl di ek el len a ba rát Ken de fi Já nost küld te, ahon nan a
havasalföldiek gyorsan elmenekültek. Sikerült visszaverni a
budai basa elõõrseit is, úgyhogy az jónak látta visszavonulni
Budára.

Saj nos a béke meg int nem tar tott so ká ig, mert Frá ter György
csa pa tai jú li us 7-én el fog lal ták Gyu la fe hér várt. Iza bel la ki rály né,
be le fá rad va az ál lan dó küz de lem be, 1551. jú li us 19-én le mon dott
az or szág kor mány zá sá ról, át ad ta a ma gyar Szent ko ro nát és au -
gusz tus 6-án Kas sá ra utazott, majd végleg Lengyelországba
távozott. 

Ez zel lé nye gé ben vé get ért Já nos Zsig mond ural ko dá sá nak
elsõ sza ka sza, ami kor a gyer mek ki rály és fe je de lem he lyett tu laj -
don kép pen hol Frá ter György, hol Iza bel la ki rály né, hol pe dig a
fe je del mi tanács irányította az országot.

v v v

Jegy ze tek:
1. Mind szen ti Gá bor: Di á ri u ma öreg Já nos ki rály ha lál árul, in.
Em lé ke ze tül ha gyott írá sok,  Er dé lyi ma gyar em lék írók, vá lo gat ta 
Ve ress Dá ni el, Da cia Könyv ki adó, Ko lozs vár-Na po ca, 1983,
105. old.,
2.,   Ve ran csics An tal: Em lék irat Frá ter György éle té rõl, in: Em lé -
ke ze tül ha gyott írá sok, Er dé lyi ma gyar em lék írók, vá lo gat ta Ve -
ress Dá ni el, Da cia Könyv ki adó, Ko lozs vár-Na po ca, 1983, 109.
old.,
3.,   Po zso nyi Szent már to ni Kál mán: Já nos Zsig mond Er dé lyi Fe -
je de lem élet és jel lem raj za. Cris tur"Szé kely ke reszt úr 1934.,
7.old.,
4.,   Po zso nyi Szent már to ni Kál mán.: i.m., 23. old.,
5.,   Po zso nyi Szent már to ni K.: i.m.,36. old.,
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El mé le ti bo lyon gás az Ér mel lék múlt já ban
(foly ta tás már ci u si lap szá munk ból)

 

Va sad
Ro mán falu, 1380 gö rög ka to li kus, 10 re for má tus és 8 zsi dó la -
kos sal, dí szes gö rög ka to li kus temp lom mal. Ha tá ra 3700 hold,
mely bõl 2910 hold szán tó, 350 hold rét, 80 hold erdõ, 60 hold
szõ lõ és 300 hold le ge lõ. Föld je por ha nyós, fe ke te, igen jól meg -
ter mi a bú zát, ro zsot, ten ge rit. Szé ná ja ke vés és rossz. /F.E./

Ér kört vé lyes
Ma gyar falu. 1132 re for má tus, 498 gö rög ka to li kus, 46 zsi dó és 9
ró mai ka to li kus la kos sal, re for má tus és gö rög ka to li kus temp lom -
mal. Ha tá rá nak egy ré sze ho mok, más ré sze leg jobb fe ke te föld,
mely szép bú zát, ten ge rit, ár pát, do hányt te rem. Két nö ven dék er -
de je de rék. /F.E./

A te le pü lés szü löt te:
– Ko vács Béla /Ér kört vé lyes, 1949. jan. 29./ ma te ma ti kai szak -

író. Kö zép is ko lát az ér mi hály fal vi re ál-lí ce um ban vég zett, fõ -
is ko lai ta nul má nya it Ko lozs vá rott kezd te, majd a moszk vai Lo -
mo no szov-egye tem ma te ma ti ka-me cha ni ka ka rán szer zett dip -
lo mát 1973-ban. Pá lyá ját a re si cai al mér nö ki fõ is ko la ta nár se -
géd je ként kezd te, 1982-ben dok to rált. 1984-tõl a te mes vá ri
Mû sza ki Egye tem ma te ma ti kai tan szé ké nek elõ a dó ta ná ra.
/RMIL III. köt./

Érend réd
Ma gyar-ro mán falu az Ér mel lett, 915 re for má tus, 521 gö rög ka -
to li kus, 53 ró mai ka to li kus és 45 zsi dó la kos sal, va la mint re for -
má tus és gö rög ka to li kus temp lom mal. Ha tá ra tá gas fe ke te föld,
rét jei kö vé rek, két er de je és ná da sa van. /F.E./

A te le pü lés szü löt tei:
– Hõke La jos /End réd, 1813. dec. 15.- Csur gó, 1891. nov. 20./

tör té net író, vár me gyei tiszt vi se lõ. 1828-tól Deb re cen ben vé -
gez te ta nul má nya it. 1835-37-ben Hód me zõ vá sár he lyen má so -
dik pro fesszor. 1837-ben jogi pá lyá ra lé pett, 1838-tól a pes ti ki -
rá lyi táb lá nál ju rá tus. 1839-ben a po zso nyi or szág gyû lés ide jén 
Kos suth La jos Or szág gyû lé si Tu dó sí tá sok c. kéz ira tos lap ját is
má sol ta. 1840-ben Pes ten ügy vé di vizs gát tett. 1841-49-ben

báró Majt hé nyi Lász ló, Bars vár me gye fõ is pán ja csa lád já nál
ne ve lõ volt. Az 1848-49-i sza bad ság harc ban nem zet õr ként vett 
részt. 1850-tõl Pest vár me gye csá szá ri-ki rá lyi fõ nök sé gé nél
iro dai ki adó, 1851-tõl a fo gal ma zá si szak osz tály tiszt vi se lõ je.
1854-tõl Szol no kon vár me gyei tit kár, 1861-ben Ipoly sá gon
Hont vár me gye elsõ al jegy zõ je, 1865 õszé tõl vár me gyei le vél -
tár nok, Hont vár me gye mo no grá fi á ját ké szí tet te. 1869-ben
nyug dí jaz ták, 1869-tõl test vé ré nél Du na föld vá ron, 1886-tól az
õ fi á nál Dom bó vá ron, utóbb vele együtt Ka pos vá ron, vé gül ha -
lá lá ig Csur gón élt. 1839-tõl a Je len kor ban és a Tár sal ko dó ban
je len tek meg elsõ po li ti kai, iro dal mi és egyéb cik kei. Ezu tán
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nagy szá mú, fõ ként tör té nel mi írá sát ko ra be li la pok kö zöl ték.
Több mûve és ön élet raj za kéz irat ban ma radt. /Új MÉL III. köt./

–  Kürt hy Emil, faj kürt hy és kolt hai /End réd, 1848. márc. 14.-
Bu da pest, 1920. dec. 27./ író, új ság író. Fe le sé ge Sze me re Gi -
zel la, Sze me re Ber ta lan mi nisz ter el nök le á nya. Kürt hy György
szí nész apja. A gyõ ri jo ga ka dé mi án vé gez te ta nul má nya it. Bars 
vár me gyé ben se géd szol ga bí ró, az 1870-es évek ben a Po zsony -
vi dé ki Lap bu da pes ti tu dó sí tó ja. 1875-t õl a bu da pes ti tör vény -
szé ken al jegy zõ, de a bí ró sá gi szol gá la tot ha ma ro san el hagy va, 
új ság író lett. 1878-tól a Pes ti Hír lap tár ca ro va tá nak ve ze tõ je, a
lap ban Egy lát csö ves úr és Kó bor lo vag ál né ven igen sok cik ke
je lent meg. Utóbb a Pes ti Nap ló, majd a Ma gyar Hír lap mun ka -
tár sa volt. Egy ide ig baj kai bir to kán (Bars vm.) élt.
1884-87-ben Bu da pes ten a Ma gyar If jú ság c. lap szer kesz tõ je,
1887-88-ban fõ mun ka tár sa, 1892-99-ben a Kis Vi lág c. lap
szer kesz tõ je. Re gé nye ket, szín mû ve ket for dí tott. /Új MÉL III.
köt./

Den ge leg
Ma gyar-ro mán falu az Ér vize mel lett, 745 gö rög ka to li kus, 332
re for má tus, 54 zsi dó és 28 ró mai ka to li kus la kos sal, re for má tus és 
gö rög ka to li kus anya temp lom mal. Ha tá ra gaz dag fe ke te föld, rét -
jei jók, er de je, szõ lõ je van, mely jó bort te rem. /F.E./

Iriny
Ma gyar falu 695 la kos sal, akik kö zül 411 re for má tus, 200 gö rög
ka to li kus, 66 ró mai ka to li kus, 18 zsi dó, re for má tus anya temp lom -
mal. Ha tá ra fe ke te s kö vér bú za ter mõ föld, rét jei jók, két er de je
van. Tu laj do nos a régi je les Iri nyi nem zet ség. /F.E./

A te le pü lés szü löt te:
– Iri nyi Kiss Fe renc /Iriny, 1947. márc. 4./ köl tõ, új ság író. Kö -

zép is ko lát Nagy ká roly ban vég zett, ma gyar nyelv és iro da lom
sza kos ta ná ri dip lo mát a Ba bes-Bo lyai Egye te men szer zett
1971-ben. Szat má ron ta nít. Elõbb a Bras sói La pok, majd a
Szat má ri Hír lap bel sõ mun ka tár sa. A ’70-es évek ben a szat má ri 
Iro dal mi Kört irá nyí tot ta. Ver se it az Utunk, Igaz Szó, If jú mun -
kás, Elõ re, Har gi ta és a Bá nya vi dé ki Fák lya köz li. A fegy ver -
ko vács be szé de c. kö te té ben meg je lent ver se i nek hang ja a
csen des, de ko nok töp ren gõé. Több ver se je lent meg a szat má ri
Afir ma rea c. iro dal mi an to ló gi á ban. /RMIL II. köt./

Por te lek
Ro mán falu, 560 gö rög ka to li kus, 38 zsi dó, 14 re for má tus és 10
ró mai ka to li kus la kos sal, gö rög ka to li kus temp lom mal. Rét je ke -
vés, de jó szé nát ad. /F.E./

Ve zénd
Ro mán falu, 958 gö rög ka to li kus, 7 re for má tus és 3 ró mai ka to li -
kus la kos sal, gö rög ka to li kus anya temp lom mal. Gaz dag fe ke te
föld je min dent meg te rem, rét jei igen jók, er de je is van. /F.E./

Gencs
Ma gyar-ro mán falu az Ér vize mel lett, 726 re for má tus, 368 gö rög
ka to li kus és 73 ró mai ka to li kus la kos sal, re for má tus és gö rög ka -
to li kus anya temp lom mal. Tér sé ges ha tá ra gaz dag bú za ter mõ, rét -
je igen jó szé nát te rem, er de je nincs. /F.E./

Ér ká vás
A te le pü lés le írá sát vo nat ko zó ada tok hí ján nél kü löz nöm kell.

A te le pü lés szü löt te:
– Papp Au rel, Pop, Popp /Ér ká vás, 1879. aug. 1.- Szat már né -

me ti, 1960. aug. 8./ fes tõ mû vész, mû vé szet kri ti kus. A kö zép is -
ko lát Nagy ká roly ban vé gez te 1899-ben, ahol a kö zös szü lõ föld 
él mé nyei kap csán mé lyült el ba rát sá ga Ady End ré vel. A bu da -
pes ti Min ta rajz is ko lá ban ta ná ri ké pe sí tést szer zett 1903-ban,
majd a szat má ri ál la mi gim ná zi um ban lett rajz ta nár. Köz ben
nyu gat-eu ró pai vá ro sok ban járt ta nul mány úton, s 1907-tõl
fest mé nye i vel rend sze re sen részt vett a bu da pes ti Mû csar nok
ki ál lí tá sa in. Az I. vi lág há bo rú ban az orosz és olasz fron ton har -
colt, itt szer zett meg rá zó él mé nyei egész éle té re ki ha tot tak.
Nagy mé re tû, tab ló sze rû há bo rús ké pe it az Er dé lyi Kép zõ mû -
vé sze ti Sza lon 1921-es ko lozs vá ri ki ál lí tá sán mu tat ta be. A fo -
gad ta tás si ke re a ro má ni ai mû vé szet él vo na lá ba emel te a na -
gyobb mû ve lõ dé si köz pon tok tól mind vé gig tá vol élõ al ko tót.
Por ce lán- és ke rá mia mû helyt ve ze tett Szat már né me ti ben
1923-27-ben, a nya ra kat fel sõ bá nyai mû ter mé ben töl töt te
1932-45-ben. So kat tett az er dé lyi Ady-kul tusz fönn tar tá sá ért.
/RMIL IV. köt./

Ér mind szent
An nak el le né re, hogy a te le pü lés le írá sát vo nat ko zó ada tok hí ján
nél kü löz nöm kell, az Ér mel lék szü löt tei kö zül nem hagy ha tom ki
az Ady-csa lád tag ja it:
– Ady End re /Ér mind szent, 1877. nov.22.- Bu da pest, 1919. jan.

27./ a 20. szá zad ma gyar köl té sze té nek for ra dal mi me gú jí tó ja,
a leg na gyobb ma gyar köl tõk egyi ke. Elõbb a nagy ká ro lyi pi a -
ris ták nál, majd a zi la hi re for má tus kol lé gi um ban vé gez te kö -
zép is ko lai ta nul má nya it. 1896-ban be irat ko zott a deb re ce ni jo -
ga ka dé mi á ra, a kö vet ke zõ év ben a te mes vá ri íté lõ táb lán, majd
egy zi la hi ügy vé di iro dá ban díj nok. Köz ben rend sze re sen je -
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len tek meg ver sei és tár cái a Szi lágy ság ban. 1898-ban ab ba -
hagy ta jogi ta nul má nya it és be lé pett a kor mány pár ti Deb re ce ni
Hír lap szer kesz tõ sé gé be. Ez zel egy idõ ben kü lön bö zõ vi dé ki
la pok is köz lik ver se it. Elsõ vers kö te te 1899-ben je lent meg.
1901-tõl a Nagy vár adi Nap ló nál dol go zott. Itt kez dõ dött sze -
rel me Lé dá val (Di ó sy Ödön né, Brüll Adél), s az õ bíz ta tá sá ra
uta zott Pá rizs ba, ahon nan cik ke ket kül dött kü lön bö zõ bu da -
pes ti la pok nak. Két év múl va vissza tért és a Bu da pes ti Nap ló
mun ka tár sa lett. A Nyu gat nak, meg in du lá sá tól kezd ve ve ze tõ
köl tõ je. Meg je lent újabb vers kö te tei he ves vi tá kat vál tot tak ki a 
kon zer va tív és az iro dal mi meg új ho dás hí vei kö zött. Az I. vi -
lág há bo rú ig éven te hosszabb-rö vi debb idõt töl tött Pá rizs ban.
1915-ben fe le sé gül vet te Csinsz kát (Bonc za Ber ta), s hosszabb
idõt töl tött a csu csai Bonc za-kas tély ban. 1917-ben Bu da pest re
köl tö zött, be teg sé ge ál lan dó an sú lyos bo dott. Utol só kö te te
1918-ban je lent meg A ha lot tak élén cím mel. /MÉL I. köt./ 

– Ady La jos /Ér mind szent, 1881. jan. 29.- Bu da pest, 1940. ápr.
18./ iro da lom tör té nész, pe da gó gi ai író. Ady End re öccse. Az
egye te met Bu da pes ten és Ko lozs vá rott vé gez te, ahol 1906-ban
ta ná ri ok le ve let szer zett. Elõbb zi la hi, majd bu da pes ti gim ná zi -
u mi ta nár, az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nár egye sü le ti Köz löny
szer kesz tõ je 1913-18 kö zött, 1919-tõl deb re ce ni tan ke rü le ti fõ -
igaz ga tó, 1935-tõl tan ügyi fõ ta ná csos Bu da pes ten. /MÉL I.
köt./  

– Ady Ma ris ka köl tõ, el be szé lõ, Ady End re uno ka hú ga, s bár
Ha da don szü le tett /1888. febr. 26./, még is, mint utol só
„Ady”-t, itt em lí tem meg. Bu da pes ten szer zett ta ní tói ok le ve -
let. Az ön ál ló tár sa dal mi lé tet ke re sõ és ki har co ló nõ hang ját
szó lal tat ja meg. Lí rai kép al ko tá sá ban Ady End rét kö ve ti. Írá sai 
fõ leg er dé lyi la pok ban je len tek meg. Tag ja volt a Ke mény
Zsig mond Tár sa ság nak. Be teg sé ge mi att ko rán el hall ga tott.
Bu da pes ten halt meg 1977. febr. 4.-én. /RMIL I. köt./

v v v

 A tá vo lab bi és kö ze leb bi múlt ban való, két ség te le nül hosszú
bo lyon gá sa im be fe je zé se után bár ki is jog gal te he ti fel a kér dést:
ugyan ké rem, a „múl ti dé zés nek” mi köze van az Ér mel lék je len le -
gi vál sá gos hely ze té nek meg ol dá sá hoz? A kér de zõ nek „fe lül né -
zet”-bõl akár iga za is le het, bár a be ve ze tõ ben szól tam ar ról, hogy
a múl ti dé zést csu pán a meg ol dás ke re sé se „ki in du lá si pont já nak”
te kin tem. Hogy a vo nat ko zó gon do la ta i mat szem lél tes sem, én is
fel te szem a kér dést: ami kor egy öreg vagy cél ja vesz tett épü let he -
lyett újat aka runk épí te ni, mi e lõtt azt le bon ta nák, va jon nem cél -
ra ve ze tõ-e, hogy azt kör be jár va, az alap tól (fun da men tum tól) a
ku pás cse re pe kig min den ré szét át vizs gál va mér le gel jük, hogy an -
nak ele me i bõl mit tu dunk az új épí té sé nél fel hasz nál ni, il let ve
lehet-e, vagy éppen indokolt a régi, de idõt álló fundamentumra
építkezni? Így talán érthetõbb a múltban való bolyongásaim célja.

 Az egyes te le pü lé sek re vo nat ko zó ada tok ugyan is azt bi zo -
nyít ják, hogy az Ér mel lék ter mé sze ti adott sá ga i hoz igen he lye sen
iga zo dó népi élet for ma, a föld mû ve lés, ál lat te nyész tés, szõ lõ-és
gyü mölcs ter mesz tés volt év szá za do kon ke resz tül az em be ri lé te -
zés alap ja. Ami kor te hát a je len ben a jö võnk rõl, eny hén szól va
rossz han gu lat ban té pe lõd ve gon dol ko zunk, tud nunk kell, hogy
ha azt a „min den jó val meg ál dott” föl det, im már an nak tu laj do no -
sa i ként bir tok ba vesszük, s azon kor sze rû en, egyé ni fe le lõs ség -
gel, szak ér te lem mel és si ke re sen gaz dál ko dunk, akkor a jelen
küzdelmei értelmet kapnak, s azon keresztül jövõnket és
fennmaradásunkat szolgáljuk.

 Van ugyan egy má sik út is, mely re a lé hán könnyel mû és
szem fény vesz tõ, ha zug élet szem lé let, az er kölcs te len pénz imá dat
csa lo gat ja ép pen jö võnk zá lo ga it… fi a tal ja in kat! Ez az út az el -
ván dor lás, a hût len ség, a tény le ges ott hon ta lan ság, a szü lõ föld és
a sok szá za dos múlt sem mi be vé te lé nek, a gyö ke rek el vá gá sá -
nak… bib li ai nyel ven a „té koz ló fi ú nak”… az útja. S ha már er rõl
a fáj dal mas út ról esik szó, hadd idéz zem egy olyan em ber élet út -

ját, aki nek egyet len bûne a helyt ál lás és népe szol gá la ta vala, me -
lyért már az élet ben ma ra dá sa volt ve szély ben… s az élet ösz tö -
nös és tu da tos aka rá sa át dob ta a ha tá ron oda, ahol ugyan ma gya -
rul be szél nek, de sen ki sem érti… Az az em ber tud ja, hogy a leg -
drá gáb bat, a szü lõ föld jét, õsi ott ho nát ve szí tet te el, mely nek ér té -
két „pénz ben” soha sen ki nem tud ja ki fe jez ni, de a vesz te ség fáj -
dal mát sem! Hát „eredj, ha tudsz, eredj, ha gon do lod, hogy va la -
hol, bár hol a nagy vi lág ban könnyebb lesz majd a sor sot hor da -
nod”… Té ve dé sed és té vely gé sed árát tudd, hogy nem pénz zel
fogod fizetni, de azt is, hogy a szülõföldet kényszerítõ ok nélkül
hagyod el, amikor népi közösségednek a legnagyobb szüksége
van rád!

 Az Ér mel lék szü löt tei cím szó alatt fel so rol tak, va la mint a küz -
del met min dig vál la ló, név sze rint fel so rol ha tat lan „föld höz ra -
gad tak” ez re i nek pél da mu ta tá sa ön ér ze tes er köl csi erõt és hi tet
kell su gá roz zon a min den ko ri gon dok meg ol dá sá hoz, fi gyel ve
Ma dách vég kö vet kez te té sé re is, mi sze rint „az élet cél ja a küz dés
maga”. Vé gül az útra ké szü lõk, akár a hely ben ma ra dók szá má ra
anya nyel vünk kincs tá rá ból idéz he tem a sajátosan népi köz mon -
dást: „egy kutya kilencet ér a saját vackában”!...

Dr. É. Ko váts La jos

A be fe je zõ részt kö vet ke zõ szá munk ban ol vas hat ják 
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Cser mely-utam var ga be tûi
Sze mel vé nyek Ba lá zsi Dé nes, szé kely szent lé le ki nyu gal ma zott ta nár ön élet -

raj zi jel le gû vissza em lé ke zé se i bõl (V. rész)

Ke reszt apám lo vas be tyár be csü le te
Alig vo nul tak el az oro szok, a ve lünk szem be ni ré ten hor dó nagy -
sá gú ra da gadt lo vak te te mei he ver tek. Jól szó ra koz tunk, mert
olyan jó volt ug rán doz ni a fel fú vó dott ál la tok bön dõ jén. A gyep -
mes ter nyú zás kor meg ál la pí tot ta, hogy a tö rök bú zá tól de ged tek
meg (fú vód tak fel) az ál la tok. Egy sán ta ló is ott ma radt, de azt a
ba rá tom, Máté Pis ta és az uno ka test vé rem ha mar kéz re vet ték és
hív tak, hogy hajt suk ki a pap kert be, mert a lel ké szünk el me ne -
kült, a paj tá ja üres, s ott fent a nagy út tól fél re nem ke re si sen ki.
Le telt egy hó nap is. A lo vunk épül ni kez dett. Mi meg ta nul tunk lo -
va gol ni a pap kert ben. Igaz, hogy amíg be le tör tünk a lo vag lás ba,
sok tej színt el lop tunk ott hon ról az üle pünk ápo lá sá ra. Az tán vá -
rat lan nagy csa pás ért min ket. Ha za jött a tor dai üt kö zet bõl Ke -
reszt apám, akit a két lo vá val s sze ke ré vel ren del tek volt hadi szál -
lí tás ra az oro szok. Ké sõbb de rült ki, hogy tu laj don kép pen meg -
szö kött, mert ész re vet te, hogy igen ra gasz kod nak hoz zá, s to váb bi 
útra akar ják kény sze rí te ni. Ter hé re kez dett len ni ez a ra gasz ko -
dás. Így hát ha gyott lo vat és sze ke ret, s al kal mas pil la nat ban le -
ma radt, majd egy heti bo lyon gás-buj ká lás után meg ér ke zett Re -
cse nyéd re. Ha mar fel fe dez te a mi lo vun kat, s ma gát kár pó tol ta a
mi vég te len bosszú sá gunk ra és örö kös ha ra gunk ra. Nem volt ki -
hez for dul junk pa na szunk kal, ma rad tunk a kár ral. 

Né met ka to na – a mi ha lot tunk
Gép pisz to lyos lo vas ko zák és két gya lo gos pus kás ro mán ka to na
kí sér te vé gig a né met ha di fog lyo kat a fa lun kon. Nem is mer tünk
rá juk. Az egy hó nap pal eze lõt ti ele gáns, fe szes egyen ru hás, dél -
ceg és meg cso dált fér fi ak le haj tott fejû, bo tor ká ló, meg tört te kin -
te tû és saj ná lat ra mél tó kol du sok ká ved let tek. Tud ta-e a ko zák,
hogy az õ uk rán vé re it ép pen ezen a fa lun át hajt ot ták ezek a mos -
ta ni fog lyok? Fur csa já té ka a vé let len nek, hogy most az uk rán en -
ge dé lyez egy szussza nás nyi pi he nõt, hogy a te jes dé zsá val, ke -
nyér rel és víz zel a fog lyok hoz kö ze lí tõ al sze gi szom szé da ink át
tud ják adni ado má nya i kat a szom jú ság tól és éh ség tõl el csi gá zott
fog lyok nak. Soha nem tu dom el fej te ni an nak a fi a tal, csont ra le -
fo gyott né met nek az alak ját, akit két tár sa ve ze tett ka ron fog va.
Ke re kes Fe renc bá csi sa va nyó te jes dé zsá ját el vet te az egyik, és a
tár sá nak a szá já hoz emel te, míg a har ma dik át ölel te a be teg tár su -
kat, hogy igyon az üdí tõ és táp lá ló ital ból, bár egy kor tyot. Cso -
dák-cso dá já ra alig tud ták el ven ni a szá já tól a dé zsát. Bi zo nyá ra
jócs kán hú zott be lõ le. Sze ren csé jé re, mert a pat to gó ve zény szó
el in dí tot ta a se re get, de nem ha lad tak száz mé tert sem, ami kor az
én fog lyom ki rán tot ta ma gát a két tár sa kar ja i ból és ki vá gó dott az
út szé lé re. Ab ban a perc ben vé gig por zott raj ta a ko zák gép pisz to -
lyá nak go lyó so ro za ta. A ro mán egyet rú gott belé, hogy meggyõ -
zõd jön a fo goly ha lá lá ról. A se reg meg ál lás nél kül vo nult to vább,
mint ha sem mi sem tör tént vol na. Az al sze gi ek ha mar be hú zód tak
a ka puk mögé. Csak ak kor kezd tek ki búj ni, ami kor már a fel szál ló 
út po ra el nyel te a bo tor ká ló-cso szo gó se re get Szent pál fel sõ vé -
gén. 

A kí ván csis ko dók ta lál gat ták, hát ha él, de nem mer tek kö ze -
lebb men ni hoz zá. Volt olyan okos is, aki azt bi zony gat ta, hogy
nem sza ba dott vol na sa va nyó te jet adni a ki vé ko nyo dott gyom rú
ka to ná nak. Has gör csöt ka pott, s at tól esett össze. A má sik a fi a tal
fiú mo hó sá gát hi báz tat ta. A har ma dik a kozákot okolta a gyors
végrehajtás miatt:

– Hát ha csak a ba ját akar ta el vé gez ni? 
– Ez nem ha gyott ár vát, olyan fi a tal volt. Ke res te a le het sé ges

vi gasz ta lást – mond ta Julcsa. 
– De õ is va la ki nek a fia vagy je gye se volt – je gyez te meg mél -

tat lan kod va E., aki nek a võ le gé nyé rõl rég óta nem le he tett hallani
semmit.

Ha mar híre fu tott a fa lu ban, hogy egy ha lott né met ka to na ott
fek szik az al sze gi fa lu vé gen. Meg je lent a nép õr, aki az ide ig le nes
ha tal mat kép vi sel te. Pus ká ja is volt. Ki ad ta a pa ran csot, hogy
azon nal el kell te met ni, de sen ki sem me ré szelt hoz zá nyúl ni a ha -
lott hoz. Sze ke res ajánl ko zott, sí rá só is, de ke zet nem akart rá ten ni 
sen ki. Apám sze rény em ber volt, nem sze re tett hi val kod ni, sem
to la kod ni. Sza ni téc volt a fron ton. Nincs egy hón ap ja se, hogy ha -
za jött az üveg csû ri üt kö zet bõl. Nem iszo nyo dott a vér tõl, a ha lot -
tak tól. Csu pán az in jek ci ós tû tõl ir tó zott. A harc té ren le mon dott a
ci ga ret ta-adag já ról, ha va la ki he lyet te vé dõ ol tás ra je lent ke zett.
Oda lé pett a né met hez. Elsõ dol ga az volt, hogy a nya ká ból ki -
akasz tot ta a dög cé du lá ját (a ka to na sze mély azo nos sá gát bi zo nyí -
tó ira tot). A bel sõ zse bé ben egy víz hat lan tok ban õr zött le -
ány-fény ké pet talált. Ezeket magához vette, s elindította a
szekeret a temetõ felé. Valaki üzent a harangozónénak, hogy
húzza meg a harangot.

– Hi szen akár mi lyen ka to na volt, õ is em ber, ennyit meg ér de -
mel! – je gyez te meg együt tér zõ en Fo dor Do mo kos bá csi, aki nek a 
ve jé rõl sem mi hírt nem kaptak.

Ma is meg tud nám mu tat ni, hol dom bo rult a sír ja az is me ret len
ka to ná nak, a régi te me tõ be já ra tá hoz kö zel. Azó ta rég be süp pedt
a sír, be nõt te a fû, s ta lán ke ve sen em lé kez nek még erre a szá -
mom ra rend ha gyó, igen szomorú temetésre.

Az öt ve nes évek ben, ami kor a ka cai szá szok ha za tér tek a de -
por tá lás ból, apám át ad ta a szász ba rát já nak a te me tõnk ben örök
ál mát alvó ifjú né met ka to na ná lunk rej te ge tett do ku men tu ma it,
hogy jut tas sa el azo kat a szeretteihez, Németországba.

Ha za tér tek ro mán asszony se gít sé gé vel
Apám az üveg csû ri üt kö zet csa ta te ré rõl egy tü dõ lö vé ses baj tár sát, 
mi u tán meg ad ta neki az el sõ se gélyt, sür gõ sen be kel lett hogy
szál lít sa a to váb bi meg men té se ér de ké ben a men tõ ko csi hoz. Fa lu -
be li jét, Or bán Ba lázst (Fel sõt) hív ta se gít sé gül a se be sült szál lí tá -
sá ra. Hol a pa tak me der ben, tér dig víz ben gá zol va, hol a me re dek
mart ol da lá ban, a fûz fák és éger fák olt al má ban ha lad tak le fe le a
völgy be, hogy a föl dig eresz ke dõ va dász re pü lõ gé pek gép pus ka -
tü ze elöl fe dez ve le gye nek, s meg me ne kül je nek. A be teg át adá sa
után el in dul tak, hogy meg ke res sék a csa pat tes tü ket, de olyan vi -
har tört ki, hogy ta ná csos volt fe dél alá hú zód ni. Egy el ha gyott nak 
lát szó ud var ra men tek be, s egye ne sen a csûr be hú zód tak be. Ki -
adós zá por után tar tós esõ kez dõ dött el. Jó nak lát ták meg hú zód ni
itt éj sza ká ra. Es te fe lé egy kö zép ko rú asszonyt vet tek ész re az ud -
va ron a ma jor ság gal fog la la tos kod ni. Gon dol ták, hogy nem ijesz -
tik meg a je len lé tük kel: óva to sam fel mász tak az odor ba, és be le -
fúr ták ma gu kat az il la tos szé ná ba. Éj fél tájt, mert egy jót alud tak
volt már, han gos han de rá lás ra éb red tek meg. Egy né met au tós
cso port ren dez ke dett be az ud va ron, a sze kér szín ben és a csûr ben. 
Be lé jük fa gyott nem csak a szó, de a vér is. Gon dol ták, ha meg szi -
ma tol ják a je len lé tü ket, vé gük van. Még a szu szo gá su kat is
vissza tar tot ták, s csu pa fül volt mind a ket tõ. Lent a csûr föld jén
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ren dez ked tek a né me tek s egy szer, elég ké sõn, el csen de sed tek.
Köz ben az esõ ko pog tat ta a cse re pe ket, de mi helyt el állt, haj nal -
tájt a né me tek ha mar fel szed elõz köd tek és gyor san to vább áll tak.
Meg könnyeb bül ten lé leg zet tek fel, és búj tak ki a vac kuk ból apá -
mék. Ha di ta ná csot tar tot tak, mert egé szen új hely zet ben ta lál ták
ma gu kat. Meg hány ták-vet tet ték, hogy mi té võk le gye nek. Nem
volt vi tás, hogy meg kell ke res ni ük a csa pa tuk ma rad vá nyát, mert
a gör gé nyü veg csü ri üt kö zet után csak fosz lá nyai lé tez het nek a
zász ló al juk nak, vi szont elõ kell búj ni uk a csûr bõl. Va jon ki nek az
el le nõr zé se alatt áll a falu: a né me tek, a ma gya rok vagy az oro -
szok a hely zet urai? Ki cso da a há zi asszony: ma gyar-e vagy ta lán
ro mán? In kább az utób bi lát szott va ló szí nû nek. Em lé kez tek,
hogy a zász ló suk, a szom széd fa lu si B. ta ní tó úr na gyon hi va ta lo -
san adta a ka to ná i nak tud tá ra, hogy a le ma ra dók, szök ni pró bá lók
sor sa az azon na li fõ be lö vés a ma gyar had se reg és a szö vet sé ges
né me tek ré szé rõl. De a vi dék ro mán több sé gû la kos sá ga ré szé rõl
sem re mél he tõ sem mi jó, mert a ma gya ro kat el len ség-szám ba ve -
szik, s lát tak már út szé li te le fon póz nák ra fel hú zott hon vé de ket a
gör gény völ gyi fal vak ban.

– Hal lod-e, Ba lázs, – háj-háj, púj- púj, púj-púj!-t (gyer tek,
gyer tek, csi bé im) mond az asszony, ami kor a csir ké it hív ja. Azt
je len ti ez, hogy õ ro mán, ak kor én me gyek ki el sõ nek, mert én jól
be szé lek ro má nul. Te fi gyelj, s ha lá tod, hogy a hely zet ve szély te -
len, ki jössz majd te is – mond ta és már cselekedett is apám.

– Nya þa bunã! (Jó reg gelt!) – kö szönt jó vi dé ki es ki ej tés sel
apám. Lát szott, hogy az asszony nak az elsõ pil la nat ban ér zett, a
csûr ka pu ban meg je le nõ ma gyar ka to nai egyen ru hás sal szem be ni
meg le põ dé sét és ide gen ke dé sét fel old ja az anyanyelvén hallott
szó.

– Nya þa bunã! – vi szo noz ta bi za lom mal. Ke vés szü net után ér -
dek lõ dõ en folytatta:

– N-aþi ple cat în zori cu nem þii? (Nem men tek el haj nal ban a
né me tek kel?)

– Sunt sa ni teþ mag hi ar. (Ma gyar sza ni téc va gyok.)
Lát va az asszony ér tet len ke dé sét, ma gya ráz ni kezd te: – Am

ve nit cu sal va rea, cu cel rã nit! Mai am ºi un aju tor (A men tõ vel
jöt tem, se be sült tel! Van egy se gít sé gem is) – for dult a csûr felé
apám. El ma gya ráz ta neki, hogy pus ká juk sincs, mert õk a se be -
sül tek meg men té sé vel fog lal koz nak. Elegük van a vérbõl és
pusztításból.

Erre Ba lázs bá csi is ki me rész ke dett a csûr bõl. Köz lé keny kez -
dett len ni az öz vegy. El sír ta ma gát. Az ura oda ve szett a Don-ka -
nyar nál, a fia a Tu dor Vla di mi res cu had osz tály ba je lent ke zett az
orosz fog ság ban. Min den perc ben meg kell ér kez nie, az oro szok
mel lett har col, ha még él, mert itt a teg nap min den fé le ka to ná ból
annyian elhulltak, mint a falevél.

Eza latt be tes sé kel te apá mé kat a ház ba, s asz tal mel lé ül tet te.
El ér ke zett nek lát ta apám az idõt, hogy egé szen bi zal mas dol go kat 
be szél je nek meg. Elõ vet te a bel sõ zse bé bõl azt a csa lá di ké pün -
ket, ame lyik ha za hoz ta õt Ga lí ci á ból az uk rán front ról. Nagy Mó -
zsi bá’-t fo gad ta volt meg anyám sze ke res nek, hogy a ge bé i vel
be szál lít son Ud var hely re Ko vács fény kép ész úr hoz, hogy a ró -
lunk ké szült fény ké pet gyors pos tán tud ja ki jut tat ni a front ra
apám nak, hogy a fény kép és a jegy zõ ség tõl ka pott bi zo nyít vány
fel mu ta tá sa után meg kap ja a le sze re lõ le ve let. Saj nos csak pár hó -
na pig él vez het tük ezt a ked vez ményt, mert a ro má nok au gusz tu si
for du la ta után is mét be rán tot tak min den ép kéz láb em bert a Kár -
pá tok vo na lá nak vé del mé re. Jött a SAS-be hí vó, s azon nal men ni
kel lett. Ott pár nap alatt el dõlt saj nos, hogy nem elég a székely
vitézség, a lángoló magyar lelkesedés. A nagyhatalmak
sakktábláján olcsó kis figura a magyar gyalog. 

– Ce fa mi lie fru mo a sã ave þi! (Mi lyen szép csa lád ja van!) – só -
haj tott fel õszin te cso dá lat tal a ro mán asszony. – Eu un sin gur bã i -
at am, nu mi-a dat Dum ne ze ul mai mult. Sã vã trã i as cã! (Ne kem
egy fiam van, nem adott töb bet a Jó is ten. Is ten éltesse a családját!)

Apám el mond ta: le het, hogy soha töb bé nem lát ja meg a csa -
lád ját, ha a né me tek vagy a ma gyar csa pat csend õrök itt el fog ják,
pe dig nem te het nek róla, ha eset leg el vesz tet ték a szét vert csa pa -
tuk ma ra dé kát. Az okos és ér zé keny asszony fel fog ta, amit apám
egé szen ki sem mert gon dol ni, nem hogy mon da ni. Meg kér dez te,
hogy mi ként se gít het ne raj tunk. Ta lán az zal, ha kö rül néz ne a fa lu -
ban, hogy mer re men tek a né me tek és hol van nak a ma gya rok.
Nem telt bele sok idõ, s vissza is jött az asszony, de az a fél órá nyi
vá ra ko zás mint ha egy örök ké va ló ság lett vol na. Ba lázs bá csit el -
fog ta a ké tel ke dés: – Hát ha most a csend õr ség re vagy a ka to nai
pa rancs nok ság ra megy ez az asszony, s ott fel je lent min ket. Ak -
kor ne künk kám pec! Les ték az ab la kot: ha nem egye dül tér vissza
az asszony, ak kor a hát só aj tón me ne kül ni fog nak a csûr kert felé.
Egye dül ér ke zett si et ve s kö zöl te, hogy a szom széd fa lu ban a híd -
nál van egy ve gyes el le nõr zõ pont, ahol né met és ma gyar tisz tek
vizs gál ják az ér ke zõk ira ta it, s akit le ma ra dá si vagy szö ké si kí sér -
let tel gya nú sí ta nak, azo kat ott hely ben puf fant ják be az árok ba, a
töb bit Ré gen felé irá nyít ják. Ott a né me te ket re pü lõ gép pel me ne -
kí tik, a ma gya rok a leg ha ma rabb utol ért zász ló alj nál kell, hogy je -
lent kez ze nek a ka pott iga zol vánnyal. Apám meg kö szön te az
asszony õszin te sé gét és bá tor sá gát, mé lyen a sze mé be né zett, s
meg kér te szé pen, hogy ad jon a fér je és a fia vi se lõ ru há i ból ne kik,
s he lyet te itt hagy ják ke mény ka to na láb be li jü ket, ru há i kat s el rej -
tett pénzüket. A lábbeliket elfogadta; a ruhákat, azt mondta,
eldugja, mert soha sem lehet tudni, még ki jár erre, de a pénzrõl
szó sem lehet. Hátha a Jóisten megsegíti az övéit is, hogy azok is
szerencsésen hazatérjenek. 

Az asszony meg mu tat ta a he gyi utat, ame lyen el ke rül he tik a
fal va kat, s ha jól tud ja, mert járt a pa raj di vá sár ra az urá val, el szórt 
ha va si ta nyák lán co la ta kö vet ke zik. Szo vá ta-für dõ fe lett egy só -
fal vi ma jor nak az esz te ná ján kap tak szál lást. Reg gel fi gyel mez -
tet te a gaz da, hogy ha le het, Pa raj dot és Ko ron dot ke rül jék el, mert 
a só fal vi ré ten tá bo ri kór ház van be ren dez ve és nagy az el le nõr -
zés, já rõ rö zés a kör nyé ken. Bé kás-ta nyá ról Pál pa ta ká nak vet ték
vol na az irányt, de be le bot lot tak egy ko zák jár õr be. A há rom lo -
vas köz re fog ta õket, rá juk sze gez te a gép pisz to lyát a tej fe les szá -
jú, cse pû ba ju szú szep lõs si he der, s irányt mu ta tott: elõ re, be Ko -
rond felé! A szót nem ér tet ték, de a fe nye ge tés bõl s a mu to ga tás -
ból meg ér tet ték apá mék, hogy na gyon ké nyes hely zet be ke rül tek.
In nen ho gyan s mi kor fog nak meg sza ba dul ni, az a jövõ tit ka. Ha -
mar ki de rült, hogy a tá bo ri kór ház nál a szál lít ha tó se be sül tek au -
tó ra ra ká sá nál van szük ség rá juk. Egész nap pa kol ták a be te ge ket
fel a te her ko csik ra. Az orosz ka to na, aki fel vi gyá zott rá juk, meg -
hal lot ta, hogy Ba lázs bá csi ma gya rul szól apám hoz. Bessza rá bi ai
ro mán volt, aki jár ha tott Er dély ben is, mert meg kér dez te, hogy
nem tud nak-e ro má nul. Csak ez hi ány zott apám nak. Egy re bi zal -
ma sabb lett a be szél ge té sük. Apám elõ vet te a már két szer jól be -
vált men tõ övet, a cso da te võ csa lá di ké pet s meg koc káz tat ta, hogy
be vall ja az õrük nek, hogy ha za ké szül nek a csa lád hoz, s rá kér de -
zett, hogy mi lyen csa lá dot ha gyott ott Mol dá vi á ban. El mond ta az
õr, hogy nem ön kén tes ként ke rült a szov jet had se reg be. A szov jet -
ha ta lom vissza ál lí tá sa után moz gó sít ot ták, azó ta a ha dak út ját jár -
ja, sem mit sem tud a há rom gyer me ké rõl és a fe le sé gé rõl. Re mé li,
hogy ha mar vé get ér a há bo rú, s ak kor õ is ha za tér het az övé i hez.
Tud ja, hogy min jár az eszük, de azt ta ná csol ja, hogy vár ja nak
még a pró bál ko zá suk kal. Ne gyûjt sék meg neki a ba ját szö kés sel.
Majd szól, ami kor ve szély te le nül, nagy resz kír nél kül le lép het -
nek. Sem mi eset re se pró bál koz za nak a vál tó ja szol gá la ti ide je
alatt, mert a má sik kom szo mo lis ta, s nem is mer ir gal mat. Apám
fel aján lot ta, hogy a könnyebb se be sül tek gon do zá sá ban tud na se -
gí te ni a kór ház ban. Gon dol ta, hogy na gyobb lesz a moz gás te re, s
úgy is tör tént. A tá bor te rü le tén jö het tek-me het tek sza ba don, sen -
ki sem kí sér get te õket. Es te fe lé be lop ták ma gu kat a Ko ron di pa -
tak fû zes ber ké be, s on nan a ci he res ben bo kor tól-bo ko rig lo pa -
kod tak ki az aty hai ol da lon. Le he tett egy féló rá ja, ami kor füttyög -
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te tést, pus ka ro po gást hal -
lot tak a tá bor fe lõl. Biz to -
sak vol tak, hogy õket ke re -
sik, de meg nyu god tak,
mert lát ták, hogy nem in -
dul nak az ül dö zé sük re, hi -
szen nem szám ba vett fog -
lyok vol tak. Ilye ne ket még 
so kat ta lál nak Er dély szer -
te. Meg fo gad ták, hogy a
fal va kat és az or szág uta kat 
nagy ív ben el ke rü lik. Az
éj sza kát egy Fir tos hegy
alat ti er dei va dász le sen
tölt öt ték. El ke rül ték Én la -
kát, Ke cse tet. A Szent mi -
hály és Ma lom fal va kö zöt -
ti er dõn ke resz tül ju tot tak
el a sü kei ha tár ba. Itt nem
volt más vá lasz tá suk, meg -
resz kí roz ták, hogy be lo pa -
kod ja nak az esztenához,
mert farkaséhség kínozta
õket. Bikafalván alul, a
décsfalvi szorosban, ahol
az erdõk majdnem össze -
ér nek a Nagy-Kü kül lõ két
partján, átkeltek és a hegy -
ge rin cen a Bágyi- hegyig
értek. Sírás környékezte
õket, amikor a völgyben,
lent a Nagy-Homoród mellett feltûntek Recsenyéd felszegi és
középszegi házai. Alszeget s a mi kicsi házunkat elfedte a
Szármány dombja és a Küscsere, de Balázs bácsi már láthatta az õ
csûrét s a szomszédos Szabó-dombi házakat.

Apám nél kül nincs had se reg
Nem em lék szem, hogy a nap me lyik sza ka szá ban ér ke zett haza
apám. Csak az jut eszem be, hogy a csûr ka pun át az ud var ra be lép -
ve meg állt egy pil la nat ra, mint ha egy te kin tet tel az egész ud vart és 
az egész gyer mek se re get ma gá hoz sze ret né szo rí ta ni egy öle lés -
sel, ugyan ak kor föld be gyö ke re zett a lába. Egy lé pést sem tett to -
vább. Anyá mat szó lí tot ta: – Esz ter, ne en gedd hoz zám a gyer me -
ke ket, mert erõ sen ko szos va gyok!

Nem en ge dett ma gá hoz kö zel egyi kün ket sem, mert tud ta,
hogy sok min dent ho zott ma gá val az egy jón kí vül: te tût, bol hát s
még ki tud ja mi lyen be teg sé get. Anyám mal begy új ta tott a kat lan -
ba a sza pu ló üst alá, s a ház ba be vit ték a sza pu ló ká dat, hogy ab ban
le fü rössze ma gát, s meg elõz ze egy ra gá lyos be teg ség át adá sát a
né pes csa lád nak. Anyám mind egy szá lig elégette az apám
ledobott ruháit a katlanban.

Nagy volt anyám bol dog sá ga, mert tíz éves há zas sá guk alatt
apá mat már négy szer hív ták be ka to ná nak. Anyám elõ ször
1939-ban ma radt ve lem, az alig két éves fi acs ká já val, mert apám -
nak con cent ra-ra (mun ka szol gá lat) kel lett be vo nul nia a há rom -
szé ki Ozs do lá ra. A II. bé csi dön tés ott érte s nem ha bo zott, hogy
haza igye kez zen, mert tud ta, hogy a má so dik fia is meg szü le tett,
amíg oda volt. 1941-ben a ma gyar had se reg ren del te be át kép zés -
re. Most már há rom gyer me ket ha gyott itt anyám gond ja i ra. Az
át kép zés után meg sem szusszant itt hon s négy gyer me ké tõl kel -
lett meg vál nia elõ re nem lá tott idõ re, mert ki ve zé nyel ték az orosz
front ra, anyám vég te len ag go dal má ra. Amit nem ta nult meg apám 
a re cse nyé di Bo ros György kán tor-ta ní tó is ko lá já ban az öt osz tály 
alatt Ke let- Eu ró pa föld raj zá ból, azt úgy meg je gyez te, hogy soha
sem fe lej tet te el az tán pl. a ga lí ci ai fo lyó ne vét – Cse re miz nek

hív ják –, ame lyen áp ri lis -
ban mez te le nül kel tek át,
mert a fe jük fe lett kel lett
tart sák a ru há juk, hogy
szá ra zon ma rad jon. In nen
sza ba dult a ha za hí vó csa -
lá di kép nek kö szön he tõ en, 
de alig me le ge dett meg a
csa lá di tûz hely nél, utá na
ne gyed szer is be kel lett
vo nul nia a SAS-be hí vó
pa ran csá ra, s a Gör gé nyi
Ha va sok ban még egy szer
far kas sze met kel lett néz -
nie az orosz med vé vel,
aki nek a kar mai ha lá lo san
éle sek let tek. Ott kel lett
len ni, mint ha neki sem mi
más dol ga nem lett vol na
ezen a cu dar vi lá gon!
Mint ha nél kü le már be
sem fe je zõd he tett vol na a
má so dik vi lág há bo rú! De
hála Is ten nek, fog ság és
se be sü lés nél kül át vész el -
te a há bo rút, pe dig vol tak
ve szé lyes pil la na tai. El -
me sél te, hogy Ga lí ci á ban
a já rõ rö zés volt a leg ri zi -
kó sabb ka to nai fel adat. Ha 
le he tett, meg pró bál ta ki -

cse rél tet ni ma gát. Vol tak olyan szen ve dé lyes ci ga ret tá sok, hogy a
ci ga ret ta-adag já ért el vál lal ták a jár õri ki kül de tést. Apám a nem -
do hány zá sá ból ennyi elõnyt él ve zett. Egy al ka lom mal be le esett a
szó rás ba, el kel lett men nie. E kül de té sük szin te mind nyá juk éle té -
be ke rült. A cse re fa-cso por tok kal tar kí tott le ge lõn át ha lad va nem
vol tak elég elõ vi gyá za to sak, nem néz tek kö rül. Az uk rán par ti -
zán, aki az egyik lom bos cse re fa ágai közt fész kelt, úgy rá juk po -
ro zott, hogy a hét ta gú raj ból hár man könnyeb ben meg se be sül tek
és egy sú lyos se bet ka pott. Pa tak fal vi sza kasz ve ze tõt a bosszú ál -
lás ve zet te, s arra szán ta ma gát, hogy le sze di a ma da rat fész kes tõl. 
Ez si ke rült is neki, ki vá ló tü zér volt, de eza latt a baj társ olyan vér -
vesz te sé get szen ve dett, hogy ott hely ben ki múlt. Nem sej tett
irány ból egy má sik so ro za tot kap tak, ami nem ta lált ugyan, de
arra a gyors el ha tá ro zás ra kész tet te õket, hogy azon nal vo nul ja -
nak vissza a se be sül tek kel, s a ha lot tat hagy ják ott. Ke mény szá -
mon ké rés kö vet ke zett a zász ló alj hoz való vissza té rés kor. A ti ze -
dest azon nal a szá zad pa rancs nok ság ra vit ték a csa pat csend õrök, a 
se be sül te ket gon do zás ba vet ték, apám és az ép kol lé gá ja ki kö tést
kap tak, val la tás köz ben, mert lé pés rõl lé pés re elõ kel lett ad ni uk a
já rõ rö zés tör té ne tét. Apám mind egy re el ájult, mert Bu ka rest ben
el csú szott volt a jé gen s a kulcs csont ja el tö rött volt. Annyi
könnyí tést ka pott, hogy ami kor lát ták, hogy rosszul lesz, szem be -
loccsan tot ták víz zel. Ami kor ez sem hasz nált, la zí tot tak a fel kö té -
sén, és meg en ged ték, hogy a láb uj jai ér jék a föl det. Ennyi vel
megúszta a több rendbéli katonaságot s a háborút. Az igazi
vesztes anyám volt. Neki jutott a sok munka, veszõdés és
aggódás. Szerencsénkre velünk élt mindvégig Mári Nannyó, aki
korát meghazudtoló erõvel és kitartással mellettünk állt, és
fáradhatatlanul kivette a részét a terhek hordozásából. Amikor
rágondolok, eszembe jut a tõle tanult esti imádság. A három
angyalból az egyik õ volt anyám mellett, aki azokban az embert
emésztõ idõkben a mi gondtalan gyermekkori álmaink felett
õrködött. 

(Vá lo gat ta B. Os vát Ág nes) Kö vet ke zõ szá munk ban foly tat juk

2010. június

EKOSZ–EMTE Em lé ke ink 51

Liszt Ferenc



Mol ter Ká roly írá sai

Ma ros-Vá sár hely
Ka taszt ró fa, csõd, ki egye zés 20 szá za lék ra, a ki sebb sé gi sors és
passzí vum: lás suk, mi ma radt meg? „Man zahlt die Ha up ter se i -
ner Li e ben”* – pe dig mé gis csak azok sze ret ték ezt a vá rost iga -
zán, akik itt ma rad tak ben ne, nem re pat ri ál tak vak tá ban, sem tu -
da to san, akik nem tud tak nél kü le élni! Akik azon ban el men tek,
kény szer nél kül, akik kar ri ert ab ba hagy ni nem vol tak haj lan dók
egy nem zet vál sá ga ide jén, azok em le ge té se kor, hogy, hogy nem,
va la mi rossz íz, ne tán rossz il lat ér zik az ár ván fe lej tett szé kely fõ -
vá ros ban. „Sza bó De zsõ nek iga za volt, nem a java re pat ri ált!”
„Nagy szé kely men tõ volt az is ten ad ta, de a szé ke lyek most már
csak meg lesz nek va la hogy nél kü le is!” – ilye ne ket gyak ran hal la -
ni a pi a con, a csak ro mán fel ira tú cég táb lák alatt, rész int ön vi -
gasz ta lás képp, rész ben bosszú san, ha híre jár, hogy egy-egy ilyen
„ha za fi” ilyen szé pen ha lad az ál ta la itt ha gyott in téz mény pusz tu -
lá sá val egye nes arány ban…

 A cen zor azt kér dez te tõ lem 1919 ele jén: „Mond ja, ké rem, ma -
guk itt mi ért mond ják min den mon dat ban két szer azt a szót, hogy
kul tú ra?” – Ezt a kér dést ak kor hagy tam fe le let nél kül, mi kor a
pla ká to kon min den mon dat ban két szer for dult elõ a „vi téz” szó. A 
vi lág há bo rú ban mi is gyak ran em le get tük ezt jel zõ nek, fõ név nek,
de most egy sze rû en ki ve szett ez a szó az er dé lyi ma gyar szó tár -
ból. Ma ros vá sár hely kü lön ben is is ko la vá ros, itt be széd tár gya az
egyik is ko la fo lyo só ján lógó kép, mely ko po nya hal mot áb rá zol, s
elõt te ka to na ság, élén
egy fõ pa pot, aki meg -
áld ja ezt a hal mot. A
gyer me kek épül nek, és 
meg sem kér dik egy -
re-más ra ta ná ra ik tól,
hogy – ugyan hogy is
felelne a tanár, aki új
típust fejlesztett ki a
branche-ából: a
repülõtanár típusát.

 Mi ma radt meg ma -
gyar nak? Ez az ut ca -
név: „Ke mény Zsig -
mond utca.” Már
Arany Já nost Goga
Oc ta vi an szo rí tot ta ki,
Ka zinc zyt Ko gal ni ce -
a nu és az Ál mos ut cá ja
Stra da Som nu lui né -

ven is me re tes. A saj tó? – Er dély egyet len vá ro sa, mely kép te len
leg alább egy, a vá ros kül se jé hez, a lát szat hoz mél tó la pot te rem te -
ni ma gá nak. Ennyi asz falt, édes Is te nem, és raj ta egyet len rik -
kancs sem ki ált ja e vá ros saj tó ter mé ké nek ne vét. Csen des, vér sze -
gény, fo gal ma zá suk ban a vá ros szel le mi ke reszt met sze tét alig el -
érõ, pat ri ar chá lis nyom tat vá nyok ezek, né me lyi ke Nyá rád sze re -
dán is ki fo gá sol ha tó he lyes írás szem pont já ból. De ma gyar, sõt az
ol va sók ér de két be csü le te sen védõ bár vissz hang ta lan, maximum
négyoldalas újságok ezek, és minden nyomdának az üzleti
tekintélyét hivatottan szolgálják is. 

 Mert nem csak a ro mán cen zor kér dez het te, ha nem én is kér -
dem, hogy mi ért min den má so dik szó a szánk ban: a „kul tú ra”
ami kor pl. a ma gyar bank tõ ke a szé kely „fõ vá ros ban” egy ti ze dét
sem adóz za a kul túr adó cí men is ko lá i ra an nak, amit a négy szer ki -
sebb, de szász Med gyes? Még csak meg sem kí sé re lik itt (má sutt
se, ugye), hogy meg tár gyal ják ezt az elsõ és egyet len kér dé sét a
ma gyar kul tú rá nak, de di let tan tiz mus és szó no ki szósz bõven jut
ki minden banketten és flekkenen.

 Hát nem írok a flek ken rõl, mert hal dok lik. Pénz te len ség cí men 
ez is múló tü net, mint a vá sár he lyi ma gyar is ko lák. Nem kell
ezek nek Ang he les cu vagy be nem tar tott pak tum! Olyan szé pen
sor vad nak egye dül és el ha gya tott sá guk ban. Csak tan díj ból is ko -
lát tar ta ni hu mo ros vol na, ha nem vol na tra gi ko mi kus! És plusz

ál lam se gély bõl se le het,
nem le het a nyu ga ti is ko -
lák kal lépést tartani, ha
nemzeti adó hozzá nem
járul!

 Hogy mi ma radt itt
ma gyar? Az utca nyel ve
az. Az óri á si szám be li
túl súly az ut cán lát szik
leg job ban. A te me tõk is
elég be szé de sek e te kin -
tet ben, töb bet és nyo mó -
sab bat mon da nak, mint a
csak ro má nul meg je le nõ
Ora sul címû vá ro si lap.
És mi cso da ha gyo má -
nyok – a te me tõk ben! A
Bo lya i ak, Pe te lei, Kán -
tor né stb., míg a pi a con
csak a ban kok sza po rod -
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Átalvetõ

B. Os vát Ág nes ro va ta

Ele ven ha gyo mány helyett

KRÓ NI KA-SZE RÛ SÉG
Mot tó: Úgy nem sza bad él nünk, hogy ne tud jon sen ki róla, hogy
mi él tünk, de in kább úgy élni, hogy va la mi lyen em lék kel bi zo nyít -
suk, ha csak le het sé ges, a mi éle tün ket. (Cus pi ni a nus)

Ma ros vá sár he lyi Vá ros há za, köz vet le nül a fel épí té se után. 1911-es fel vé tel.



nak, nem ben, szám ban és zsa ro ló ál hír lap írók ál tal való lá to ga -
tott ság ban. A gaz da sá gi élet! Mu ta tós, ele gáns, szé pen be bú to ro -
zott pénz in té ze te ket jár tam vé gig, ó, nem üz le ti, csak kul tú rá ért
kol du ló al kal mak kor, és nagy vala szí vem nek õ gyö nyö rû sé ge,
mert velem szemben akkora volt az egyetértés, mint sehol és soha
más magyar területeken.

 A ke res ke de lem alap já ban egyik leg ro kon szenv es sebb ré te gét
fog lal koz tat ja a vá ros la kos sá gá nak. Nem sza bad ter mé sze te sen
bölcs el ked ni, hogy a ke res ke de lem így meg úgy, má sod ran gú
mun ka a ter me lés mö gött, nem sza bad, mert ál doz ni olyan
könnyen a gyen gél ke dõ ter me lõ mun ka föl se gí té sé re sen ki sem
fog, mint a vá sár he lyi fõ té ri ke res ke dõ. Nem tu dom meg ér te ni,
hogy lett né me lyi ke sok szo ros mil li o mos, mi kor raj ta lóg, fi tyeg,
rája ne he ze dik, tõle kér, kö ve tel min den: ha tó ság, adó hi va tal, jó -
té kony ság, nem ze ti sé gek, ki sebb- és na gyobb sá gok, is ko la, szín -
ház, kon cert, ma ti né és ba tyu bál. Egyik nagy-mil li o mos cég fia
mu ta tott egy le ve let: nézd, zsi dó va gyok és 12000 lejt kér nek tõ -
lem egy re for má tus, falusi magyar eklézsia szá má ra. Meg víg asz -
tal tam: adhatsz, mert abban a faluban nem engedik fellépni páter
Olaszt!

 A pol gár ság? A mun kás ság sza bad ok ta tás ban ré sze sül, a pol -
gár ság úgy is min dent tud már. Az Un ter gang des Abend lan des itt
nem gilt, mert itt Ke le ten va gyunk, és ne künk csak elõny vol na,
ha Speng lert igazolná a végzet. 

 Ma ros vá sár helyt né hány in tel lek tu el nem is imád ko zik más -
ként: „Ó, add Ura mis ten, hogy olyan mély re süllyed jünk, mint a
Nyu gat!” – Igaz, nincs még egy olyan or go na Ro má ni á ban, nincs
még egy olyan kép tár, olyan fo y er, olyan hang ver seny te rem,
olyan ka dét is ko la, olyan me zõ re kit olt asz falt, annyi fres kó és
annyi drá ga lá tos par ve nü-szép ség, mint ná lunk, és ah hoz, hogy
részt ve gyünk a nyu ga ti süllye dés ben, már csak egy kór ház, egy
szín ház, egy tény le ges víz ve ze ték, egy kon ku ren ci á tól félõ mozi
és egy fi nánc zse ni kéne. A polgárság mindent megérdemelne,
jámbor, derék és engedelmes.

 Per sze hogy „aka rat la nul ilyen fe ke te lett gon do la ta im nak me -
ne te” – van itt azért össze gez ni való ma gyar ér ték, ami meg ma -
radt, csak ész re kell ven ni. Itt az élen álló Te le ki Téka, mely ben
több a fel hal mo zott kul tú ra, mint amennyit az utó dok meg ér de -
mel nek. Meg fogy va bár, de fenn áll a hí res ze ne is ko la, mely nek
pro fesszo rai majd mind or szá gos ne vek ké emel ked tek im már.
Ipar ban, még ipar mû vé szet ben is, nincs mit szé gyell ni e vá ros -
ban, s le dön tött szob rok pi a cán sok szor lát ni egy-egy fe jet, me lyet 
kül föl di ba bér öve zett már: ide ha za is jól is mert ipa ro sok és szé -
kely ezer mes te rek ezek, akik Pá rizst, Bu da pes tet és Bu ka res tet
egya ránt jól is me rik. Fes tõ je, szob rá sza, író ja is van egy né hány e
kis vá ros nak, a ma gány ba me ne kült fa na ti ku sok, akik te kin tély te -
le nül és ki csit ide ge nül szem lé lik a kö rü löt tük erõl kö dõ talmi
városiasságot. Intellektuelje pedig sok van Marosvásárhelynek,
bár vezetõhelyeken nemigen lehet sokat látni közülük.

 Még meg nem tör tént, hogy pél dá ul is ko la ügy ben meg hall gat -
tak vol na szak em bert, ki vé ve Szi gyár tó Gá bort, akit a gyer gyói
gyû lé sen Gyár fás Ele mér pró bált el hall gat tat ni, ami kor a ma gyar
tõke ki sebb sé gi adó ját kö ve tel te. Ma ros vá sár hely is ko la vá ros, de
a politikájából hiányzik a kultúra.

 Na gyobb baj a ma gyar sze gény ség. Sze gény em bert még az ág 
is húz za. Két im pé ri u ma van: a több sé gi mu mus és osz tály hely ze -
te. Tes sék a ma gyar ta ní tót meg gyõz ni ar ról, hogy van az õ fi ze -
tés ja ví tá sá nál sür gõ sebb ügy! Az ins tan ci á zó, ro má nul nem tudó
kis em bert ar ról, hogy ké ré sé nek el in té zé se nem a leg sú lyo sabb
ki sebb sé gi sé re lem, a mun kást meg ar ról, hogy örül jön, mert
meg van a fe le ke zet kö zi béke, de fiát azért ki kell ven nie a ma gyar
fe le ke ze ti is ko lá ból, mert ta valy az ál la mi ba járt! (A fe le kezet kö zi 
bé ké nek van kü lön ben ná lunk egy ör ven de tes tü ne te: egy ki sebb -
sé gi ör mény ke res ke dõ, aki nagy ka to li kus, min den hosszú nap kor 
ott imád ko zik a zsi dó temp lom ban. Mit tud ja az em ber, me lyik az

iga zi val lás? És ez a ke res ke dõ elég gaz dag – mint egy kor Géza
fe je de lem – ah hoz, hogy két fé le rí tus ban imád ja az egy igaz Is -
tent!) A ma gyar szél sõ ség, a sze gény ség, te hát a ma gyar több ség,
me lyet vaj mi ba jos meg szó lal tat ni – a leg tar tal ma sabb ma gyar
éle tet éli eb ben a ki csiny Er dé lyor szág ban, és a mi jó mó dú vá ros -
kánk ban is: fi zi kai te her pró ba neki a ma gyar sá ga, azon fe lül, hogy 
az élet amúgy sem fenékig tejfel ennek a nemzedéknek. Költ arra,
hogy magyar! Szájától vonja meg, amit magyarságáért fizetni
kell. Kétszer olyan szegény, mint Magyarország szegény
magyarja. 

 Aki elé gült arc cal akar ja néz ni a szé kely fõ vá rost, an nak is
adunk egy pár szem pon tot. Di cse ked ni va lót, hogy mi min den van 
itt, ma gyar nagy ság és di csõ ség. Elõ ször: mennyi ma gyar, kö zel
negy ven ezer, má sod szor: mi lye nek? Bi zo nyos dol gok ban jól
szer ve zet tek is. Meg van nak a ki ala kult jó té kony sá gi in téz mé nye -
ik, me lyek nagy sze rû en szu pe rál nak, ál lan dó ve zér let, hang adás
és ki ta nult mû ked ve lõ gár dá juk. A szín há zat pár tol ják min den
ere den dõ gyen ge sé ge és ní vót lan sá ga me llett is. A Mor vay-fé le
bér let rend szer az egyet len sze ren csés meg ol dá sa en nek a pár to -
lás nak, hi á ba szé gyel lik na gyobb vá ro sok ban an nak igény be vé te -
lét. Ná lunk „le ülik” a bé relt he lye i ket, s rit kán lát ni egy-egy hé -
roszt, aki elõ a dás köz ben ha za megy, anél kül, hogy vé gig néz ne
egy-egy Zer ko vitz-sü let len sé get vagy egyéb pesti szemetet.
Pénzemért végigbírom! – és konzumál a jó vásárhelyi polgár, akár 
a kávéházban.

 Ma ros vá sár hely kör ké pét és in ti mebb bel se jét fö lös le ges ilyen 
bí rá ló ri port ban ki te re get ni. Kül sõ re mo dern, bel se jé ben sem an -
tik, csak sok te kin tet ben ósdi, de kis sze rû sé gé ben is egy ma gyar
al föl di vá ros nál fel tét le nül töb bet je len tõ kis vá ros, mely nem vesz 
részt a ver seny ben, hogy Ho mé roszt õ szül te vol na. Ta lán ép pen
ez a ha gyo má nyos tar tóz ko dá sa a gö rög szel lem tõl, ez is hoz zá já -
rul ah hoz, hogy a na gyon régi Szé kely Vá sár hely örök ké Ma gyar
Vá sár hely ma rad. A mag ja: a régi kisváros, és ez változatlanul
magyar marad, akár egy évezredig is. 

Mol ter Ká roly: El len zék, 1926. ok tó ber 17.
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Ber ná dy György, vá ros épí tõ pol gár mes ter szob ra
a Vár temp lom alatt 



Ma ros vá sár hely
(Rész le tek Mol ter Ká roly: Por té váz lat a szé kely fõ vá ros ról-ból)

 A völgy ben lent, a Ma ros men ti ter mé keny sí kon és er rébb, né -
hány dom bon öt ven ezer nél több em ber dol go zik. Ma dár táv lat in -
nét a szõ lõ hegy rõl: egy vá ros és mun ká já nak had táp ja, leg alább
tíz fa lucs ka. Dél re a Kü kül lõk víz vá lasz tói mö gött fe hér csí kos fal
me red, a Fo ga ra si-ha va sok, észak ke le ten lép csõ emel ke dik a mi -
na pi or szág ha tá rig, fo kai a Be kecs, a Gör gé nyi-ha va sok, az Is ten -
szé ke, vé gül a Csal hó és a Ke le men-ge rinc, ahon nan még lát ha tó
Vá sár hely. Két ezer mé te res min den fe lé az er dé lyi ke rí tés ma gas -
sá ga, azért néz itt min de nki szí ve seb ben be fe lé, a vi ru ló „tün dér -
kert be”. Le fe lé az új kön tö sû vá ros ra, ni, hogy mo so lyog, mint ha
nyá ri ál má ban si mo gat nák a kis kul túr be cét, hogy ékes ke dik tar ka 
ház fed ele i vel, zöld nek, pi ros nak s né mely régi utca sár gás bar ná -
já nak egy ve le gé vel, mely kö rül ezüst sze gély ka nya rog, a sok nép
lát ta Ma ros. Ha tu ris ta ked ve lõ nép lak na alant, nem túl nyo mó an
fut ball, film, ká vé ház és
korcs ma kö zön sé ge,
csak száz mé ter rel kéne
ide fel jebb jön nie, hogy
vi lág sze re tet té tar tal ma -
sod jék lo kál pat ri o tiz mu -
sa. Hogy meg ért se fes tõ -
it, aki ket nem is mer és
nem sze ret. E ba rát sá gos
ma gas ból szép és nyug -
ta la ní tó lát vány, amint a
pa raszt ból úr lesz, ahogy
a kuny hó a vá ros szí vé ig
pa lo tá vá nõ, s a bú za tar -
ló ról, aszá lyet te sar jú -
táb lá ról asz falt ra sur ran
át a nap fény, mely rop -
pant uj jak kal or go ná zik,
új hi tû és or to dox temp -
lom te tõ kön, gyü möl -
csös ker te ken, bel sõ te re -
ken és kül vá ro so kon át -
bil len, azu tán nagy sze rû
la men to so ó val, mé lán te -
rí ti a gyár ké mé nyek füst jét a Ma ros fölé. Oda lent nem fi gyel nek e
ze né re, nem tud nak a szép és nyug ta la ní tó lát vány ról – a fo lyó is
vissza néz rá vagy két szer, amit em ber ka part itt össze a föld tes té -
bõl. Mi ért is? (…)

 Csak e ma ra dék ta lan öröm re tö re ked je tek, Ma ros vá sár hely fi -
a tal sá ga! A tíz kör mö tök kel, vé re tek pi ros lo bo gá sá val és agya tok 
fe hér íz zá sá val. Nap ja ink ban sok fe lé hív nak ben ne te ket, pré di ká -
ló düh ben szen ved a tet tek ben fá radt vi lág, s mi az a jó, amit meg -
hall gas sa tok?Tu dom, hogy nyit va a fü le tek, friss az ér tel mi kí -
ván csi sá go tok. Meg ér tés sel hall já tok a pro le tárt, a ko ra vén if jú -
mun kást, aki meg ve tés sel mu tat alá: „Mit ne kem Ma ros vá sár hely, 
mért vol na kü lönb más hely nél, ahol vá sár ra vi szik a mun ka erõ -
met, mit ne kem az egy ko ri sza bad ki rá lyi, most tör vény ha tó sá gi
vá ros, fü tyü lök Tar gu-Mu res re, Ne u markt ra, Szé kely vá sár hely re, 
No vum Fo rum Si cu lo rum ra, szé kely fõ vá ros ra? Bur zsuj fé szek ez 
is, tör té nel mi smink kel és pol gá ri ál ön ér zet tel. Ha zaf fy as sá ga el -
vén hedt, ki me rült a hi vat ko zá sok ban, hogy pos ta rét jén vá laszt ot -
ták meg II. Rá kóc zi Fe ren cet Er dély fe je del mé vé, hogy pi a cán
hú zat ta ka ró ba Bát ho ri a lá za dó szé ke lye ket, hogy ben ne üd vö -

zöl te Cso ko nai a nyu ga ti kul tú ra vég sõ ke le ti bás tyá ját, hogy Pe -
tõ fi erre jött meg hal ni s ez a vá ros néz te vé gig el len sze gü lés nél -
kül, igen, Tö rök, Gál fy és Hor váth vér ta nú ha lá lát, el len ben I. Fe -
renc Jó zsef csá szár na gyon meg volt elé ged ve itt és Kos suth Fe -
renc itt szó no kolt sok kal, de sok kal gyön géb ben az édes ap já nál.
Hogy a ma gyar Bal zac, Ke mény Zsig mond itt jo gász ko dott? Ne -
künk a fran cia Bal zac is ke ve set je lent már. Hogy itt vizs gáz ta tá
Pes ten kí vül a régi Ma gyar or szág ügy véd je it? Hogy itt en ge del -
mes ke dett utol já ra 1918-ban a szé kely ség a pes ti kor mány nak,
hogy Er dély ro mán meg szál lá sa kor min den vér on tást el ke rül jön?
(…) Gyön géd ség gel hoz zuk za var ba a gyû löl kö dõ ket és rab tar tó
ke zek bõl ki csa var juk a kor bá csot. (…) És egyet len tûz ál ló pél -
dánk hoz ra gasz ko dunk: Bo lyai Far kas hoz, az át lag fö löt ti em ber -
hez. Ebbõl sem a zseni a mintánk, hanem az energiája, mely a

tudomány új világát
munkálta ki önmagából a 
régi helyébe, s mégis
annyira ép és erõs
maradt, hogy saját
halotti beszédét is
lihegés nélkül, békében
tudta megfogalmazni.
Erdélyi emberség
leckéje õ: nem lenni hal -
ha tat lan ná, de sohasem
halni meg egészen.

 Hol nõ fel az az if jú -
ság, mely ilyen for mán
érez? Ma ros vá sár hely is -
ko la vá ros, mely szep -
tem ber ben fi a ta lo dik és
az im pé ri um vál to zás óta
két nyel vû ut ca lár má val
kez di meg ér tel mi idé -
nyét. Ma ros vá sár hely is -
ko la vá ros, ezt az õsi, de
min dig vi ta tott tényt
csak meg erõ sí tet te az

im pé ri um vál to zás, mely az it te ni régi, je les jo gász sá got ugyan -
csak meg rit kí tot ta, s a ma gyar szel le mi front elsõ lö vés zár ka i ba
még inkább ki tol ta a ne ve lõ- és ta ní tó gár dát. (…) Az úgy ne ve zett
Ber ná dy-éra alatt annyi új is ko la épü let emel ke dett, és annyi is ko -
la tí pus ke let ke zett itt, hogy a ha ta lom örö kö sei, a ro má nok, ed dig
ti zen két év alatt egy ál la mi ele mi is ko lát épí tet tek a töb bi hat-hét
mel lé, s ezt is ma gyar pol gár mes ter alatt. A ro mán fiú- és le ány lí -
ce u mot, fiú- és le ány ke res ke del mit, ka to nai lí ce u mot, ta ní tó kép -
zõt, fa- és fém ipar is ko lát mind kész épü let be he lyez het ték, mi u -
tán on nét a meg fe le lõ vagy más ma gyar is ko la faj tát ki emel ték és
meg szûn tet ték. Az át vett és adap tált is ko lák ból ki hal lat ták, hogy
meg sem kezd ték a ma gyar szek ci ó kat, fõ tö rek vé sük volt ne o fi ta
tan in té ze te ik nek re gá ti vagy er dé lyi ro mán if jú ság gal való gyors
és fo ko za tos be né pe sí té se. A re gá ti tan sze mély zet hon fog la lá sa e
té ren olyan mohó volt, hogy a visszaszorított erdélyiek csak most, 
a Maniu-kormány idején jutottak lélegzethez, s most is folynak a
perek, melyekkel némely rosszhírû és gyanús kvalifikációjú
„regecán” viselt dolgait szellõztetik. 

54 Iro da lom EKOSZ–EMTE

Átalvetõ

Te le ki-ház, a Ber ná dy-szo bor ral



 Az át fes tett ál la mi is ko lák mel lett meg ma radt még ki sebb sé gi
ma gyar nak és ál lam se gély nél kül anya gi lag ép pen csak ve ge tá ló -
nak a majd négy száz éves, mert Sá ros pa tak ról Gyu la fe hér vá ron át 
ide me ne kí tett, egy kor fõ is ko la jel le gû re for má tus kol lé gi um – ta -
lán he lye sen mon dom: Bo lyai-kol lé gi um – fõ gim ná zi u ma és ele -
mi is ko lá ja, a ke vés bé né pes és egy há zi fõ ha tó sá ga ál tal ta lán al -
gim ná zi um má le épü lõ ró mai-ka to li kus fõ gim ná zi um, a ref. egy -
ház és a ka to li kus zár da egy-egy ele mi le ány is ko lá ja és le ány-al -
gim ná zi u ma a refomátusok Bethlen Kata internátusával és a
Ferenc-rendi barátok elemi fiúiskolája. (…)

 Az utol só évek foj -
tott és po li ti kai fer tõ ze -
tû le ve gõ jé ben leg je len -
tõ sebb kul túr té nye zõ vé
a Ke mény Zsig mond
Iro dal mi Tár sa ság lett.
Írók, mû vé szek és kul -
túr em be rek együt te se
ez, mely most adja ki
ala pí tá sá nak fél év szá -
za dos em lé ké re „Ün ne -
pi köny vét”. Hí re sebb
ak tív tag jai Tol nai La -
jos, Pe te lei Ist ván, Sza -
bolcs ka Mi hály és Be -
ne dek Elek vol tak ré -
geb ben, s mos ta ni vi -
rág zá sát an nak kö szön -
he ti, hogy a di let tan tiz -
must az ér de kel tek he -
ves el len ál lá sa mel lett
fél re ál lí tot ta és egész
Er dély te rü le té rõl tag jai 
közé vá lasz tot ta az élõ
író- és mû vé sz e gyé ni -
sé ge ket. (…)

Ó, a mû ve lõ dés, mennyi gúny és ra gasz ko dás, mennyi ér tet -
len ség és naív lel ke se dés, mennyi ön vé de lem és dac ta padt e fo ga -
lom hoz az im pé ri um vál to zás óta a szé kely fõ vá ros ban! 1919 ele -
jén, a kín pad ra vont ma gyar lé lek hó nap ja i ban, egy ci vil be át öl -
töz ni alig tu dott, volt há bo rús fõ or vos jár ta ve lem a vá rost, majd -
nem ház ról-ház ra to la kod tunk a szem üve ges úr ral, hogy elõ fi ze -
tõ ket gyûjt sünk egy ak kor in du ló er dé lyi re vû re. A kér de zõs kö dõ, 
mo ró zus pol gá rok nak, fog la la tos ko dó há zi asszo nyok nak azt fe -
lel tük, hogy Zord Idõ lesz a heti, majd fél ha vi iro dal mi lap címe.
„Biza elég zord az idõ!” – ráz ták a fe jü ket a két há za ló felé és egy
un in tel li gens bank di rek tor le gyin tett a nem ép pen nyá jas szer -
kesz tõ je lölt nek: „Most más dol gok van nak, nem lap szer kesz tés!”
Azért Os vát Kál mán meg in dí tot ta lap ját, bár Sza bó De zsõ szó za ta 
ak kor tájt hal lat szott ide, hogy „Er délyt nem le het be tû vel meg -
men te ni!” – Os vát be tût be tû re ve tett, és olyan pa rázs ve re ke dést
kez dett a szé kely fõ vá ros ban, annyi ra el fog lal ta a „hon fi bú” és a
va ló di szen ve dés ak ko ri ma gyar ja it, hogy lap ja egy esz ten dõ le -
for gá sa alatt szel le mi fém jel zést adott jó for mán va la mennyi mun -
ka tár sá nak. A szer kesz tõ ter mé sze te sen nem csak írt, ha nem klu -
bot ala kí tott mû vé szek bõl, nyom da szám lá kat fi ze tett és frap pí ro -
zott és kon fe ran szok kal mu lat ta tott fi nánc ka pa ci tá sok és a tény le -
ges ol va só kö zön ség zse bé bõl, cen zú rán át búj kál va kri ti zál ta az
im pé ri u mot és a re pat ri á ló „sar ki már tí ro kat”. Pes tet sem kí mél te,
mire ki tilt ot ták a lap ját Ma gyar or szág ról, pá lya dí jat tû zött ki no -
vel lá ra, vers re, föl fe dez te Nyí rõ Jó zse fet, Tom pa Lász lót, Nagy
Em mát, Si pos Do mo kost, Ba logh End rét és meg nyer te iro dal mi
szer kesz tõ ül Ber de Má ri át. Köz ben nyak ra-fõ re pár ba jo zott és tö -
ret le nü si ví tot ta szel le mes és kí mé let len cik ke it, on tot ta lap já nak
íny csik lan dó „Ge ne ral zaft ját”, meg vá la szolt min den pamf le tet,

plety kát és de nun ci á lást, mely el le ne tört, és mint a mi nap a mo -
nok lis Szász Ödön s va la ha a sza ti ri kus Tol nai La jos, meg seb zett
és ki kez dett po li ti kai és tár sa dal mi te kin té lye ket, ha bár mi lyen
ok ból kár té ko nyak nak érez te õket az óri á sit vál to zott, a ki sebb sé -
gi vé desz til lált ma gyar köz élet ben. Vé gül meg vet te lap ját a Ke -
mény Zsig mond Tár sa ság – de nél kü le. Így már csak fél évig bír ta
a revû és ki múlt, hogy kü lön ben ügyes po li ti kus szer kesz tõ je ma -
ku la tú ra pa pír nak ad has sa el a lap meg ma radt pél dány szá ma it.
Ezért tör tént az tán, hogy a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el ké -
sett, mi kor kér te az egész Zord Idõ egy pél dá nyát, mert az ab ban

meg je lent Ber de-re -
gény, a Ro mu ald és
And ri á na meg nyer te az 
Or mó dy-dí jat. Os vát
pe dig to vább „dest ru -
ált” (soha hasz no sabb
dest ruk ci ót!), Er dé lyi
le ve lek, Ka la uz cí men
ha mar bukó, de ra gyo -
gó ele ven sé gû és pub li -
cisz ti ká ban a leg jobb
ma gyar szín vo na lat je -
len tõ la po kat adott ki,
majd Ko lozs várt, ké -
sõbb Te mes várt pró bál -
ko zott még Fö lös le ges
em ber cí men lap in dí -
tás sal, és csak las sú
vissza vo nu lás ban, csi -
kor gó fog gal hagy ta el
vé gül Er délyt. Tá vo zá -
sa nem csak Ma ros vá -
sár hely nek, ha nem az
er dé lyi iro da lom nak is
fáj dal mas vesz te ség,

mert azó ta ki ve szett in nét a kri ti ka fé lel me tes fele, a leg ter mé ke -
nyí tõbb ne ga tí vum. Nem is szól va ar ról, hogy az er dé lyi ma gyar
ki sebb sé gi po li ti ka is ben ne vesz tet te el a leg ko mo lyabb szá mon -
tar tó ját, ak ti vi tá sá nak bí rá ló ját és ma xi má lis tel je sí tõ ké pes sé gé -
nek a ki kor bá cso ló ját

 Mel let te mun ká ban lát tuk a vá ros leg jobb erõ it, akik nek jó ré -
sze azó ta alig moz dul. (…)„Bi zony öcsém, - hal lom a vi har lá tott
öre gek tõl, - jó for mán min den év ti zed ben volt itt fo lyó irat, csak
nem hív ták re vû nek”. És gon do lat ban bi zo nyá ra hoz zá te szik,
hogy ama régi író kat nem hívták kisebbségi íróknak. (…)

 Kü lön ér de kes sé ge, ne ve ze tes sé ge a vá ros nak a Ber ná dy
György ál tal ala pí tott ze ne is ko la. Ez is a Kul túr ház ban he lyez ke -
dett el néha Metz Al bert igaz ga tó sá ga alatt.(…) Azért még is tet -
sze tõs, sõt egé szé ben föl eme lõ a vá ros össz lát ké pe. S az ala po -
sabb szem lé lõ ha mar ve szi ész re, hogy a vá ros ból ta lán még
szebb, ami a múlt ból ma radt vissza. Ma ros vá sár hely õsi épít ke zé -
si struk tú rú já ról, a mo dern és tu do mány ta lan szem is rá hi báz a
régi pa ti nás szép sé gek re. A szá szos, sok száz éves íz lé sû m agán -
há zak ra, a kú ri á lis úri há zak ra, a mo der ni zált ság ból is ki rí vó kü lö -
nös sé gû tör té nel mi le ve gõ jû „kõ lá bak ról” el ne ve zett köz épü let
masszív ere jé re (Ta bé ry Szar vas bi ká ja fel ele ve ní ti), né hány esz -
mé nyi ba rokk pa lo tá ra, me lyek kö zül a vá ros nak ma is leg szebb
épül le te a most bank ká szé les bült eme le tes Tol da la gi-ház, me lyet
el nem tud nyom ni a mel let te ter pesz ke dõ, két szer olyan ma gas,
de íz lés te len mal ter egy ve leg. Ko moly és meg nyug ta tó a Ki rá lyi
Táb la és az eu ró pai hírû Te le ki Téka, gróf Te le ki Sá mu el kan cel -
lár ala pí tá sa, mely egy sze rû ré gi es sé gé ben el sem árul ja bel se jé -
nek el ra gad ta tó tar tal mát: drá ga mí vû köny vek és pol cok fo lyo só -
it, me lyek egyet len nagy te rem har mó ni á ja kö rül fut nak. E könyv -
tár je len tõ sé gét és tar tal mát is mer tet ni il let len nek tar ta nók ilyen
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A ma ros vá sár he lyi Te le ki Téka emb lé má ja.



ál ta lá nos ke re tek kö zött, kü lön cikk dol ga lesz ez eb ben a fo lyó -
irat ban. Leg szem be öt lõbb épü let a vá ro son az õs ré gi gó ti kus re -
for má tus temp lom, a vár dom bon emel ke dik a kör nye zõ he gyek
ol da lá ig, bé ké sen hor doz ván négy fi ók tor nyocs ká ját egyet len
nagy tor nyán. A re for má ció elõtt még a ka to li ku so kat szol gál ta, s
fél ezer éven át sok em ber vér hul lott kö rü löt te, míg a Nagy La jos
itt jár ta kor már „Ze cu la va sar hely”-nek em le ge tett stra té gi ai hely -
bõl a mai ipar vá ros ka ke re -
ke dett. A templom hívei
nemigen érzik az épület
történelmi áhítatát, nem
tudják, melyik Bethlen
nyugszik százados krip tá -
já ban, és nem hallják a
porladó bástyák egykori
fegyverzörgését. Béke van,
poshasztó nyugalom, és a
törpe utódok jámborul
imádkoznak az egykor a
templomból kivert, ma
többé meg nem vetett
kalmárzsivajért. 

 Amott a piac vé gén a
Gö rög-ház, ben ne la kott I.
Fe renc Jó zsef, s a nép ado -
ma sze rint, mi kor „sár ga -
dinnye” kért, úgy ej tet te ki,
hogy el hoz ták neki
„Sarkadynét”. 

En nek az ado má nak fi ó ká ja is szü le tett azó ta: mi kor IV. Ká roly 
trón örö kös ko rá ban itt járt, a kol lé gi um dísz ter mé ben meg kér dez -
te az ak ko ri pol gár mes ter tõl, Nagy Imre dr.-tól: „Nagy a va ros?”
A pol gár mes ter Ma rost ér tett a „va ros” alatt és azt fe lel te: „Nagy
volt a sok esõ tõl, de már, hála is ten nek, apad.” Az „eb há ton”,
mely alatt a Ka zinc zy ut cát kell ér te ni, a ka szi nó há zá ban (most
szi gu ran ca) la kott Ka zinc zy Fe renc. A száz éves ka szi nó nak,
mely nek Szé che nyi Ist ván és Deák Fe renc is tag ja volt va la ha,
mos ta ni el nö ke, dr. Agya gás sy Ká roly, vá ro si ki rá lyi ud va ri ta ná -
csos és vár me gyei fõ or vos, so kat mesél e nagy mul tú úr gyü le ke -
zet rõl, de nem tud ja, hogy Ka zinc zy in nen in dult va la me lyik vi dé -
ki kas tély ba egy szé kely ko csis sal, aki mi att na gyobb ku darc érte,
mint az ort ho ló gu sok mi att. Az író ugyan is foly ton be lé ja ví tott a
ba kon ülõ szé kely ko csis be szé dé be, a nyelv újí tás leg újabb vív -
má nyai sze rint. A ko csis egy-két fa lu ig tûr te, de egyszer csak
leszállt a bakról és odavetette a gyeplõt a grófi vendégnek:
„Hajtsa az úr a lovakat, ha én nem tudok az úrnak magyarul!”

 A Gö rög-ház zal szem ben (ma a Ta ka rék pénz tár épü le te) állt
Pe tõ fi em lék osz lo pa. Pe tõ fi ugyan is a Gö rög-ház ban járt, és lá zas
utol só nap ja i nak em lé ke élén ken él a negy ven nyol cas múl tú vá -
ros ban. Az em lék osz lo pot Dan dea Emil áta la kít tat ta az is me ret len 
ka to na em lék je lé vé – mi tud juk, hogy Pe tõ fi volt az is me ret len
ka to na, csak hogy a sza bad sá gé, nem a gyû lö le té. A Kul túr ház ban
is hi á ba pró bál ta ki ha za fi as sá gát Jó ka in, Liszt Fe ren cen és Pe tõ -
fin, ezek ab lak ké pe in a volt ro mán pol gár mes ter – mit ért vele, e
há rom ma gyart ma is job ban is me ri az egész ro mán nép, mint
Dan dea Emilt. A Szent györgy ut cai Beth len Ka ta-in ter ná tus ban
la kott vala II. Jó zsef csá szár, és on nét vit ték gya log hin tón a nagy
sár miá a Pa lás kö zön át a pi ac ra. Pe dig a ka la pos ki rály nem sze -
ret te a var ga be tût, s ha akkor élt volna az aszfaltoztató Bernády
György, alighanem kitûntette volna a császár, mint II. Rab
Rábyt…(…)

 A Beth len Gá bor és a dr.Ge cse Dá ni el utca fa so ra, vi rág ágyá -
sai közt a le ve gõ is más, mint oda lent a Ma ros la pá lyon. Ami még
his tó rai volt, azt el tûn tet ték a pi ac ról, a rej té lyes Bo dor-ku tat, a
ze né lõ cso dát már csak egy ko rú ké pek tart ják a mí tosz ka va ró er -

dé lyi író nem ze dék elé: tes sék meg ír ni! Adva van egy zse ni, aki
azt a ku tat épí tet te fej bõl, és a tit kát sen ki nek el nem árul ta, az tán
pénz ha mi sí tó lett és (hol a tra gi kum?) a bün te té sé ért bosszú ból le -
csa var ta a ze nét az al ko tás ról.Vagy le het variálni, ahogy jólesik,
ahányféleképpen mesélik erre a cívisek. (…)

 … Ma ros vá sár helyt 37 or szág gyû lést tar tot tak. Az em ber sé tál 
a vá ros his tó ri ai vi dé kén, ugyan hol tart hat ták azt a so kat? A pos -

ta ré ten, a re for má tus nagy -
temp lom ban, a mé szá ro sok 
rét jén ta lán, de pél dá ul a
val lás sza bad ság tor dai ki -
mon dá sát ugyan hogy erõ -
sí tet ték meg itt? Hogy lo va -
golt erre Bocs kay Ist ván
Nyá rád sze re dá nak s mö -
göt te a nagy ba ju szú ren dek 
„had vész ül te kép pel”?
Most au tók és au tó bu szok
sza lad nak arra, Szo vá ta
felé, jóval kevésbé fontos
ügyekben, de jóval
sebesebben. (…)

 Ro mán rész rõl fo lyik a
nem is na gyon tit kolt jel -
szó nak, hogy a vá rost ro -
ma ni zál ni kell, gõz erõ vel
való be vál tá sa. Elõbb a me -
gyé ben kel lett ma jo ri zál ni a 

ma gyar sá got, és ezért ki lenc köz sé get el kap csol tak a szín ma gyar
ma rost or dai „er dõ vi dék rõl” és át csap ták Kis-Kü kül lõ höz. Így né -
hány szá za lék nyi több sé get sze rez tek a Ma ros-Tor dá ból „Mu -
res”-sé lett me gyé ben. A vá ros ban már bo nyo lul tabb volt ez az el -
já rás. Elõ ször is szük ség volt be ván dor lás ra, nagy ra, mes ter sé ges -
re, a ro mán nem ze ti fan fár, Dan dea Emil sza vá ra min den apró
vagy nagy, új vagy régi po zí ci ó ba se reg lett ide a me zõ sé gi nép. A
fõ hi va ta li osz tály, az újon nan szer ve zett is ko lák, a ka to na ság, a
rend õr ség és a vá ro si élet re vá gyó va gyo no sabb gaz dák, vé gül a
re gá ti ak ha mar ho no so dó cso port ja be fe jez te (?) ezt a hon fog la -
lást. „Ne ál tas suk ma gun kat – mond ta Ja ross párt el nök -, na gyot
fo gyott a ma gyar több sé günk a szé kely fõ vá ros ban.” (…) De tes -
sék meg néz ni a ma gyar te me tõ ket s az tán a ro mán okét, s nem
kell bi zo nyí ta ni, hogy mi lyen vá ros Ma ros vá sár hely. A te me -
tõk ben ugyan is sen ki sem to long a föld alá, csak azért, hogy
sta tisz ti kát ja vít son. A te me tõk hi te les tör té ne í rók.

 A kö vet ke zõ nem ze dék. Ne kik már ke ve sebb fáj, mint ne -
künk, pe dig õk most vív ják a vi lág há bo rú ju kat. Tõ lünk is hall ják
ugyan,hogy a ma gyar nép olyan erõs, hogy ki sebb ség be so dort ré -
szei is meg kell hogy áll ják a sa rat. Hogy Ma ros vá sár hely csak hi -
va ta lo san Tar gu-Mu res, de tör té nel mé vel, szel le mé vel, szo ci á lis
össze té te lé ben, psi ché jé ben és jö võ jé ben éppen az õ most edzõ dõ
aka ra tuk ból ma rad egy ré sze an nak a szép, nagy ma gyar vá ro si as -
ság nak, mellyel Nyu gat mel lé emel ke dett ez a faj egy év szá zad
alatt. Hogy az írás ele jén hal lott if júi fo gad ko zás nak csak ak kor
lesz ér tel me, ha egy test ma ra dunk, mint a kül vá ros a bel város sal,
a ma gyar kul túr egy ség gel. Nem kel le mes ta lán a kül vá ros ban lak -
ni, ugye, jobb a pa lo ta so ron büsz kél ked ni, mint ta kar gat ni a sze -
gény ség szel lem ron gya it, és nem szá mít hat ni a köz pont el is me ré -
sé re: csak tûr ni és dol goz ni a vé ge ken, örö kös kül vá ro si ma gyar -
ság ban, a gé ni u szunk ál tal ne künk jut ta tott kény szer la kás ban. Ám 
a kül vá ros kö ze lé ben ott a mezõ, a tá gas tér ség, szé le se vi lág,
mely ben a szét szórt ma gyar ság ki fe lé lát, s mint Izrael népe,
hirdetheti a benne kifejezett világszínt, és részletmunkása lehet a
föld közös férõhellyé való átalakításának. Kovásza lehet a
kontinens közös kenyerének.

Mol ter Ká roly: Er dé lyi He li kon, 1930. au gusz tus-szep tem ber

56 Iro da lom EKOSZ–EMTE

Átalvetõ

Ber ná dy ál tal épít te tett, ma is mû kö dõ ele mi is ko la
a Tor na kert mel lett. Ko ra be li fel vé tel.
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Sza bó Lõ rinc:

Du nán tú li idil lek
Bot tal s öreg ku tyám mal indul tam ha zul ról.
Da lol va men tem és tor kom nem unta még az
or szág út éne két. - Tu dod, hogy
a Nap ba rát ja vol tam? Õ itat ta zen gõ
haj na li ré tek il la tát da lom ba, az tán
ke zét fe jem re téve csor dul tig be töl tött
a sze re tet egy sze rû moz du la ta i val...
Min den ka nyar nál új tár gyak s dol gok me rûl tek
elõ s fe hér mért föld kö vek vi lág ítot tak
egyen lõ tá vo lok ból. Majd, lom bos he gyek közt,
még szebb s szí ne sebb lett a so ka lakú élet.
A Nap ba rát ja vol tam, õ kísért el es tig,
s mi kor már föl hal mo zód tak az éj cso dái
s fö löt tem fe ke tén gon dol ko zott az erdõ -:
csók kal bú csú zott tõ lem. - Óva tos mo raj jal
ta po ga tó zott le fe lé a víz s a pon tyok
alud tak a ta vak ban. Én is el pi hen tem
s a föld s a fû íze szi vár gott ere im be.

Sza bó Lõ rinc:

Du nán tú li idil lek VI.
Szo kat lanul nyu gal mas most a reg gel,
az úton csak vi gyáz va jár ha tunk, mert
a haj na li esõ arany csi gá kat
vert le a fák ról. Tisz tább vo na lak ban
so ra koz nak sze münk elé a dom bok
és - azt hi szem - mi kor vissza le hel li
a lan gyos föld a haj nal puha könnyét:
oly ele ven színek lo bog nak, oly szent
dal lal úsz nak lel kün kön át a tár gyak,
hogy e fény re-éb redt cso dá la tos ság
elõtt az em ber kín ja szer te fosz lik
s nem is ma gun kat, nem ide ge in ket
érez zük zson ga ni: oly mély gyö nyör ré
sû rû sö dik az élet, hogy ilyen kor
ha jam az erdõ ru ga nyos ha já val
össze fo lyik, ka rom ölel ve nõ a
kék lát ha tár ba, mel lem eke vér zi,
han gom a szél ha rang ja s az örök Nap
ka cag el ra gad ta tott sze me im ben.
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And rás Zol tán: 

Le het még
Las san el fo gyok mel lõ led,
tél be bú sul se reg nyi ta vasz.
Gyér lom bú ha jam ra
idõm szi go ra ha vaz.

De lám, még ma raszt egy nyár fa ka dás,
s egy csi pet nyi bi za ko dás
kiül a sze mem be.
Ke zed del ke zem be
most ki, ki a ré tek re!
Kö röt tünk pö rög a tán cos öröm.
Fo ga id ívén ka ca jod fe hér lik,
tó csák tük ré ben a nap tüze vér lik,
pi pa csok ég nek, lo bog a lég,
fö lénk mo so lyul zsen gén az ég.
A vib ra azú ron len ge nek
ke cses, ka cér kon tyú fel le gek.
Isszuk, isszuk a hab zó kék de rût
és bí bor ló lá zat forr ki a vé rünk.

Per dül a vi lág,
már az éj ra gyog
s a Fi as tyúk alá ül te tünk
egy fé szek alj nyi csil la got.

Át tet szõ arany in gé ben ra gyog va/ jött a nyá ri haj -
nal a ré ten át;/ azt hit te, hogy még al szom, mert mi -
kor/ há zam elé ért, el mo so lyo dott,/ kö rül né zett s a
nyi tott ab la kon/ nesz te le nül be ug rott a szo bám ba,/
az tán könnyû in gét ágyam ra dob va/ be bújt hoz zám
a ta ka ró alá.
                 (Sza bó Lõ rinc)



Pé ter cso dá la tos ka land jai
 Egy szer volt, hol nem volt, élt egy szer egy sze gény asszony,

aki sze rény kis há zi kó ban élt a fa lu vé gen, egyet len fi á val, Pé ter -
rel. Azért adta ezt a ne vet a fi á nak, mert a Pé ter név kõ szik lát je -
lent, és õ tud ta, hogy szik la szi lár dan tá masz kod hat min dig a gyer -
me ké re. Él de gél tek hát sze ré nyen, sze gény ség ben ugyan, de köl -
csö nös sze re tet ben és elé ge det ten, a sze gény asszony pe dig bol -
dog volt, hogy min dig és min den ben szá mít hat a fi á ra, s nagy bol -
dog ság gal töl töt te el, hogy az õ fia ki ér de mel te a Pé ter ne vet. Tud -
ta, hogy a Bib lia sze rint is az élõ hit kõ szik la, amely meg in gat ha -
tat lan és ami re bár mi kor le het épí te ni. 

 Tel tek az évek, meg elé ge dett nyu ga lom ban, ami kor egy szép
nap azt vet te ész re a sze gény asszony, hogy az õ Pé te rét mint ha
egé szen ki cse rél ték vol na. Min den nel elé ge det len lett, tört, zú -
zott, kí noz ni ked te édes any ja ked venc ál la ta it. Még õ ve le is csú -
nyán be szélt, el nem tud ta kép zel ni, hogy mi tör tén he tett az õ jó
fi á val. Et tõl kezd ve a sze gény asszony nap ról nap ra szo mo rúb bá
vált, egy re job ban sí rat ta a régi Pé tert. Míg nem, egy na pon bá na -
to san ki mond ta rá az íté le tet: - Hát, fiam, te már nem vagy töb bé
Pé ter, te bi zony egy Pe ti vé vál tál.

 Peti elõ ször rá sem he de rí tett, hogy mit mon dott az édes any ja.
Min den este el ment va la mer re a ba rá ta i val, az tán Is ten tud ja, hon -
nan, de pénz zel és ék sze rek kel tért haza, s azo kat nagy büsz kén az 
édes any ja elé rak ta. Õ azon ban nem fo gad ta el, cse ré be azon ban
még job ban el szo mo ro dott.

 Ahogy tel tek a na pok, a Peti lel ke mé lyén mint ha mé gis csak
meg szó lalt vol na egy vész csen gõ, ami arra fi gyel mez tet te, hogy
ha ez így foly ta tó dik to vább, akár el is ve szít he ti az édes any ját.
Et tõl az tán na gyon meg ré mült, majd hir te len rá éb redt, hogy az
édes any já nak nem az ék sze rek, nem a pénz, ha nem Pé ter fia hite
és hû sé ge je len tet te a leg na gyobb kin cset az éle té ben. Õt kell
meg ta lál nia új ból, hogy is mét lát has sa any ja öröm tõl ra gyo gó ar -
cát, csil lo gó két sze mét. Így hát el ha tá roz ta, hogy fel pa kol és ad -
dig ván do rol a nagy vi lág ban, amíg új ból Pé ter ként tér het haza. 

 Édes any ja ag gód va fi gyel te a ké szü lõ dé sét, mert mon da nom
sem kell, hogy Pe tit is na gyon sze ret te, hi szen egy anya ak kor is
sze re ti a gyer me két, ha az ép pen bá na tot okoz neki. Fél tet te, ne -
hogy baja es sék, de azt is tud ta, hogy Pé ter nél kül soha töb bé nem
tér vissza há zuk ba a bol dog ság. El is lát ta út ra va ló val, nagy ta -
risz nya ha mu ban sült po gá csá val, akár a nép me sék ben, s örült,
hogy Peti min det ma gá val is vit te. 8.kép

 El in dult hát Peti, édes any ja könnyes szem mel, de re mé nyek -
kel tel ten in te ge tett utá na. Ment, men de gélt, er dõn-me zõn, ár -
kon-bok ron át, es té re bi zony ala po san el fá radt. Egy kis pa tak
part ján te le pe dett le meg pi hen ni, jót ivott a le me nõ nap su ga ra i val 
ját sza do zó, vi dá man cso bo gó víz bõl. Utá na cso dá la tos fel üdü lést
ér zett, s jól esõ en el he ve re dett a fû ben. Köz ben jobb ra-bal ra te -
kint ge tett, majd egy sze rény kis vi rá gocs ká ra lett fi gyel mes.
Olyan cso dá la to san szép nek lát ta, hogy ön kén te le nül rá kér de zett:

- Ki vagy te? - Leg na gyobb bá mu la tá ra, a vi rág vá la szolt neki.
- Én va gyok a ne fe lejcs. Azért nem is mersz, mert mos ta nig

ész re sem vet tél, csak le ta pos tál. Bez zeg, an nak ide jén Pé ter, min -
dig gyö nyör kö dött ben nem. Nézd, a vi rá gom oly szép és tisz ta,
mint a ra gyo gó kék ég bolt, az tán lásd meg azt is, hogy a kék szir -
ma im kö ze pén mint ha a na pot ölel ném. Olyan szép az élet !

 - Te is me red Pé tert? – kér de zett vissza Peti. – Hol ta lá lom meg
õt?  A vi rág erre már nem vá la szolt sem mit, szót la nul örült to vább
az élet nek. Peti mé reg be gu rult.

 - Ez mind szép, de mi hasz nod van a vi lág ban? – kér de zett új -
ból.

 - Az, hogy szép va gyok. Ha rám né zel, a szí ved meg tel het me -
leg ség gel – mond ta a ne fe lejcs.  Peti fel állt és meg ve tõ en né zett le
a lába elõtt sze rény ke dõ kis vi rág ra.

 - Nem kell ne kem a te me leg sé ged ! – ki ál tott rá. Már nem lát ta 
sem szép nek, sem cso dá la to sank, alig tud ta tür tõz tet ni ma gát,
hogy szét ne rug dos sa., majd dü hö sen el ro hant.

 Fu tott, fu tott, már egé szen be sö té te dett, ami kor egy fa alá ért.
A fa szé les ko ro ná ja me ne dé ket adó ked ves ség gel nyúj tó zott fö -
löt te, és Peti na gyon meg ör ven dett, hogy itt meg pi hen het éj sza ká -
ra. Szin te érez te a fa ol tal ma zó öle lé sét és fi nom gyü mölcs il la tot
is ér zett. A fá radt ság tól ha mar el aludt, óri á si édes al mák kal, kör -
ték kel, de még na rancs sal és ba nán nal is ál mo dott. 

 Ami kor reg gel fel éb redt, elsõ dol ga volt, hogy a fát meg ölel je
és gyö nyör köd jék ben ne. A fa kér ge azon ban ér des, vas tag és ke -
mény volt. Itt eny he csa ló dás érte Pe tit, de nem adta fel. Ami kor a
fel ke lõ nap rõ tes su ga ra i ban a fa szép, fé nyes le ve le it pró bál ta
szem ügy re ven ni, már szá já ban érez te az édes gyü mölcs ízét is,
ami kor azon ban le té pett egyet be lõ le és mo hón meg kós tol ta, ha -
mar el ment a ked ve tõle. 

- Ki vagy te? – tet te fel a kér -
dést a fá nak.

- Hát ki len nék? Én va gyok a
vad vac kor. Egy olyan fa, aki ol t -
al mat, eny hü lést ad a fá radt ván -
do rok nak. 

- Ak kor mi ért olyan sa va nyú
a gyü möl csöd? 

- Csak azért ér zed sa va nyú -
nak, mert nem vagy elég gé fá -
radt, éhes és szom jas. Mi ért mél -
tat lan kodsz? A lom bom alatt éj -
sza kai szál lást ta lál tál, ne kem ez
a fel ada tom. Nem irígy lem a
gaz dag ro ko na i mat, akik na -
gyobb, éde sebb, íz le te sebb gyü -
möl csök kel káp ráz tat ják el az
em be re ket. Ne kik is meg van a he lyük a vi lág ban, de ne kem is. Jól
tu dom, hogy én csak a leg fá rad tabb és leg éhe sebb ván do rok nak
nyúj tok eny hü lést, de nézz csak az ága im közé. Mennyi szép kis -
ma dár ép pen itt ta lál ja meg a ma gá nak a fi nom ebé det. Õsszel és
té len még a vad disz nók is cse me géz nek a le hul lott ter mé sem bõl.

Peti fel né zett és meg is pil lan tott az ágak kö zött egy soha nem
lá tott és hal lott, gyö nyö rû ma da rat. Pi ros volt a feje, a szár nya fe -
ke te-fe hér csí kos, ép pen jó ízû en csi pe gett a vad vac kor fa nyar
gyü möl csé bõl. Csa lo gat ni kezd te, még a po gá csá já ból is kí nált
neki, de a kis ma dár nem állt szó ba vele.

- Na lá tod, - mond ta a fa -, én pon to san ott va gyok, ahol len nem 
kell. Itt több erõ re, szí vós ság ra van szük sé gem, hogy a vi ha rok kal 
szem be tud jak száll ni, de se gít sé get is ta lá lok: a föld adja az élel -
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met, az ég rám bo rít ja kék pa lást ját, a nap meg cí ró gat su ga ra i val, s 
ilyen kor ér zem, hogy fon tos va gyok. Bez zeg, Pé ter mind ezt tud ta.

- Te is is me red Pé tert? – ak kor mondd, hová tûnt? Hol ta lá lom?
De a fa erre már nem vá la szolt, csak állt ren dít he tet le nül, sa ját

fon tos sá ga tu da tá val.
- Buta, be kép zelt fa! – ki ál tott rá Peti és in ge rül ten el sza ladt.

Nem so ká ra egy szép, nyír fás er dõ be ért. Gon dol ta, itt vég re nyu -
ga lom ra és ta lán még Pé ter re is rá ta lál. Nagy lel ke se dés sel in dult
be a fák sû rû jé be, nem né zett se jobb ra, se bal ra, pe dig a nyí rek a
leg cso dá la to sabb, szin te ol tá ri szép sé get nyúj to gat ták felé. Volt,
ame lyik hó fe hér keb lét is ki tár ta, vár ta, hogy Peti meg ölel je, de õ
csak vág ta tott to vább.

Egy szer re azon ban va la mi halk cin co gás meg ál lás ra kész tet te.
Kö rül né zett és rá jött, hogy egy szür ke kis egér kö ve ti, mint ha va -
la mit mon da ni akar na neki. Na gyon utál ta az ege re ket, most még -
is meg állt, mert ab ban re mény ke dett, hogy az egér tõl ta lán meg -
tud va la mit Pé ter rõl is.

- Állj meg, Peti! – ki ál tott rá vé kony han gocs ká ján a kis egér. –
Tu dom, hogy Pé tert ke re sed. Õ járt erre több ször
is, na gyon sze re tett en gem. Nem utált a szür ke
szí ne mért, mert tud ta, hogy ez se gít „egér utat”
nyer nem az el len sé ge im elõl. Nem utált a rá gá si
szo ká sa im mi att sem, mert tudd ta, hogy ne kem
erre van szük sé gem, hogy élet ben ma rad has sak.
Nem utált a sza go mért sem, az zal víg asz talt, hogy 
egyes em be rek nek is sza guk van.

- Hol van Pé ter? Azon nal vá la szolj! – ri vallt rá
Peti kö ve te lõ en. A kis egér meg szep pen ve rán tott
egyet a ba ju szán, majd azt fe lel te:

- De ijesz tõ vagy, ami kor így ki a bálsz. Tény -
leg, még a sza god is erõ sebb, fé lek tõ led, mert te
Peti vagy, kér lek, ne bánts en gem. Vedd ész re,
hogy én is pon to san olyan fon tos va gyok a vi lág -
ban, mint bár me lyik kis ál lat. Bi zony, ha meg hal -
nék, sok kal sze gé nyebb len ne a vi lág. Gon dol -
kodj el ezen.

Peti azon ban nem tar tot ta fon to sank ezen gon dol kod ni, pe dig
ér de mes lett vol na. Egy sze rû en csak fel dü hö dött meg int és to -
vább ro hant. Nem so ká ra rá ta lált egy gyö nyö rû er dei útra, ami
zöld ala gút hoz ha son lí tott. A fák le ve lei sej tel me sen su sog tak, vi -
dám ma dár csi cser gés hall szott min den ol dal ról. Ez annyi ra tet -
szett neki, hogy szen tül meg volt gyõ zõd ve: itt biz to san Pé ter re
fog ta lál ni. Ahogy ha ladt a fák kö zött, ne me sebb nél ne me sebb va -
dak jöt tek vele szem ben, de Pe tit pil lan tás ra sem mél tat ták. Még a
róka is el for dí tot ta a fe jét, ami kor el ha ladt mel let te.

Pe tit mind ez gon dol ko dó ba ej tet te. 9. kép
- Mi a rossz ab ban, hogy most nem Pé ter va gyok? Va jon, mit

ve szí tet tem el? Mi ért nem sze ret en gem sen ki? És szép las san, zo -
ko gás tört fel be lõ le. Eszé be ju tott az édes any ja, aki nek sze re tet tel 
teli, ag gó dó ar cát most idéz te elõ ször maga elé, ami ó ta ott hon ról
el jött. Szí vé be mély sé ges bá nat köl tö zött, így bal la gott las san to -
vább, míg nem az út men ti árok ból egy kis sün disz nó szólt rá:

- Mer re, mer re, Peti? Na gyon szo mo rú nak lát szol. 
- Én bi zony, Pé tert ke re sem, akit min den ki sze re tett, - fe lel te

Peti. – De jó len ne is mét Pé ter nek len ni ! – só haj tott fel.

- Egyet se bú sulj, - mond ta neki a süni, - ha el fo ga dod a se gít -
sé ge met, én majd se gí tek ne ked. 

Peti gú nyo san húz ta el a szá ját: - Na, ép pen egy ilyen kis tüs kés 
fog se gí te ni raj tam ! – s már is to vább akart men ni. – Hi szen te
csak szúr ni tudsz.

- Jaj, te Peti, te Peti! – óbé ga tott a kis süni. - De kár, hogy csak
ennyit látsz te a vi lág ból. Hát tudd meg, hogy a tüs ké im csak azo -
kat szúr ják meg, akik bán ta ni akar nak en gem. Pró báld meg, bújj
egy kis ide ig az én bõ röm be. Meg lá tod, hogy ki tá gul kö rü löt ted a
vi lág, meg gaz da godsz ál ta la, hi szen úgy alul ról is lát ha tod azt,
amit ed dig csak fe lül rõl szem lél tél.

És lás sa tok cso dát! Pe ti re ha tott a süni be szé de, annyi ra, hogy
érez te: zsu go ro dik, zsu go ro dik, míg nem csu pa tüs ke lett a bõ rén. 

Erre a lát vány ra a kis sün disz nó el ne vet te ma gát:
- Lá tod, Peti? Pe ti ként a lel ked volt tüs kés, míg a bõ röd sima,

most azon ban mind ez for dít va van. Pró báld meg él ni azt, hogy
csak a bõ röd szú rós.

Míg a süni mind eze ket el mond ta, Peti két ség be e set ten vet te
ész re, hogy egy róka kö ze le dik fe lé je. Olyan ki -
csi nek és ki szol gál ta tott nak érez te ma gát, hogy
hir te len nem tud ta, mi té võ is le gyen. Ijed té ben
tüs kés lab dá vá göm bö lyö dött.

A róka meg szag lász ta, a tüs kék szú rá sá tól na -
gyot tüsszen tett, majd éhe sen to vább kul lo gott.

Peti hir te len nagy há lát kez dett érez ni a sü ni ke
iránt, s mint ha már meg is sze ret te vol na. Ám
még nem egé szen tud ta el dön te ni, hogy mit is
érez irá nyá ban. Ek kor szusz mo gást hal lott is mét
maga mel lett, et tõl igye ke zett mi nél ki sebb re zsu -
go rod ni. A süni jó ízû ka ca gá sa té rí tet te ma gá hoz, 
aki jót mu la tott a Peti ijedt sé gén, majd meg hív ta
egy sé tá ra.

- Gye re ve lem, hasz nál juk ki ezt a le he tõ sé get.
Pró báld meg sün disz nó szem mel néz ni az erdõ
bo nyo lult vi lá gát.

Peti fel emel te a te kin te tét. Sze me elõ ször az
eget ke res te, de az, bár ugyan olyan szé pen kék lett, mint ha sok kal
messzebb lett vol na tõle, mint ed dig. A hosszú szá rú vi rá gok alul -
ról is pon to san olyan szép nek tet szet tek, de most azt is lát ta, hogy
a szir ma ik alatt mi lyen ren ge teg bo gár nak ad nak me ne dé ket. Az -
tán le fe lé né zett és a rot ha dó avart egy sze ri ben il la tos nak kezd te
érez ni. El cso dál ko zott azon, hogy mi lyen hem zse gõ, akár a vá ro -
sok és fal vak éle té hez ha son ló má sik élet tá rul a sze me elé. Szá -
mos kis élõ lény, - akik nek saj nos a ne vét sem tud ta, - mun kál ko -
dott, vé gez te szor go san min den na pi te en dõ jét. És min den ki pon -
to san tud ta, hogy mi a dol ga. Min den ki ön ma gá ért dol go zott,
még is rend, fe gye lem, egyen súly volt kö rü löt tük.

- Mi lyen cso dá la tos ! – ál mél ko dott Peti. – Kis vi lág, a nagy vi -
lág ban? – ezen mély sé ge sen el gon dol ko dott. 

A süni pon to san tud ta, hogy Peti lel ké ben és agyá ban mi megy
vég be most és így vá la szolt neki:

- Nem, Peti, a föld kis élõ lé nye i nek ez ugyan olyan nagy vi lág,
akár csak a tied oda fönt. De enél kül a vi lág nél kül nem lé tez het ne
a tied sem. 

- Tény leg! És ez a vi lág még szebb is mint az enyém, - lel ken -
de zett Peti. – Sok kal bé ké sebb, sok kal ren de zet tebb. Min den ki
tud ja ben ne, hogy nem szük sé ges ver sen ge nie, nem kell egy mást
el gán csol ni uk az ér vé nye sü lé sért, nem sza bad ve sze ked ni, mert a
jó sá gos ter mé szet min den ki nek azt adja, ami re ép pen szük sé ge
van. Majd el mon dom én ezt az em be rek nek, el én! – ki ál tot ta vi -
dá man. Amint ezt így ki mond ta, új ból nõni kez dett, s is mét em -
ber ré vált. Vé gig né zett ma gán, s nagy cso dá la tá ra Pé tert vél te fel -
is mer ni.

Sze re tet tel meg si mo gat ta a kis sü nit, bi zony, már nem is érez te
szú rós nak a tüs ké it. Há lá san bú csú zott el tõle, így in dult to vább. 

 Krafft Vil ma, ny. ta ní tó nõ me sé je (Szé kely ud var hely)
(A mese be fe je zõ ré szét kö vet ke zõ szá munk ban közöljük)
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