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EKOSZ
Az EKOSZ el nö -
ke össze hív ja a
Szö vet ség éves
köz gyû lé sét 2010. 
má jus 8-9-re
Gyõr be. A pon tos 
hely szín rõl min -

den ér de kel tet tá jé koz ta tunk.

v v v

El kezd jük, ill. foly tat juk az or szá gos gyûj -
tést a zsi bói Wes se lé nyi ká pol na kon zer vá -
lá sá nak ill. fel újí tá sá nak cél já ra. Szám la -
szám: 52400054-10030826 Or go vány és
Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet. Je lö lés:
„Wes se lé nyi”. Ado má nyo kat vá runk to -
váb bá a Szé kely Nem ze ti Ta nács ön ren del -
ke zé si sta tú tu ma ki adá sá nak cél ja i ra, szin -
tén a fen ti szám la szám ra. Je lö lés: „SZNT”.
A kö rök tag ja i tól je lent ke zé se ket vá runk
az EKOSZ if jú sá gá nak tá bo roz ta tá sá hoz.
Je lent kez ze nek olya nok, akik gyer me ke -
ket vagy uno ká kat kül de né nek el né hány
nap ra egy má sik kör tag ja i hoz, hogy az il -
le tõ vá rost és tér sé gét meg is mer hes sék.
Vissza jel zést vá runk azon tag ja ink tól is,
akik eset leg fo gad nák erre az idõ re a nya -
ral ni vá gyó fi a ta lo kat. Je lent kez ni le het a
kö rök el nö ke i nél, vagy az: eko szi -
zsak@gma il.com drót pos ta cí men.

Szek szárd
Húsz éves az EMTE - 1990-2010!
2010 évre vá lasz tott mot tón kat Wass Al -
bert tõl vet tük: „Ma gyar ma az, ki ma gya -
rul érez. Aki vál lal ja a ma gyar ság gal
járó fe le lõs sé get. Ma gyar nak len ni ma
hû sé get je lent és cse lek vést a hû ség je -
gyé ben”.
Feb ru ár 26-án tar tot tuk éves köz gyû lé sün -
ket. Itt el fo ga dás ra ke rült a ju bi le u mi évi
ter vünk, mely bõl két fon tos ese ményt
eme lünk ki: 
1.- Már ci us 15., nem ze ti ün ne pünk tisz te -
le té re szer ve zett ta lál ko zón kat Fad don
tart juk. Há zi gaz dánk nt. Be recz ki Zol tán
és ked ves fe le sé ge, Ibo lya lesz. 10 óra kor
Is ten tisz te let, ün ne pi meg em lé ke zés – be -
szé det mond Ser dült Ben ke Éva és Dr.
Kö vesdy Pál –  köz re mû kö dik a szek szár -
di Bar ti na együt tes és Veszt er gám Mik -
lós tá ro ga tó mû vész, majd ko szo rú zás a
48-as em lék mû nél.

2.- Áp ri lis 17: Ha gyo mány õr zõ ba tyus bál
(im már a 20-ik) Szek szár don. Meg hí vott
fel lé põk a sep si szent györ gyi Fe nyõcs ke
if jú sá gi nép tánc együt tes, Si pos Ka ta lin,
La ka tos Béla, Or bán Gá bor éne ke sek,
Szek szárd ról a Ho ri zont tánc ze ne kar.

Kese Fe renc, az EMTE el nö ke

Sop ron 
A Sop ro ni Er dé lyi kör és az Er dé lyi Ház a
2010. évi prog ram ját egy igen szép ki ál lí -
tás meg nyi tá sá val kezd te. Ple i dell Já nos
fel vi dé ki fes tõ mû vész gyûj te mé nyes ki ál -
lí tá sát nyi tot tuk meg ja nu ár 24-én. A ki ál lí -
tás anya gát Ta kács Pé ter száz ha lom bat tai
mû gyûj tõ bo csá tot ta az Er dé lyi Kör ren -
del ke zé sé re. A ki ál lí tást is õ nyi tot ta meg a
szép szá mú, mû ér tõ kö zön ség elõtt.
Feb ru ár 20-án ren dez te meg az Er dé lyi
Kör 18-ik al ka lom mal, az im már Sop ron -
ban ha gyo má nyos sá vált Er dé lyi Bált, ahol 
a Sop ro ni Nép tánc Együt tes tán col er dé lyi
me zõ sé gi tán co kat. A bált Firtl Má tyás,
Sop ron és kör nyé ke or szág gyû lé si kép vi -
se lõ je nyi tot ta meg. A talp alá va lót Faj -
kusz At ti la népi ze ne ka ra szol gál ta tat ta.
 Már ci us ban Ke re kes Ár pád elõ a dá sá ra
ke rül sor „Bu ko vi ná ból in dul tam” cím mel. 
Ugyan csak már ci us ban ke rül sor Eag ner
Ro bert Ta más Szé kely bu me ráng c. köny -
vé nek be mu ta tó já ra.  

Dr. Úry Elõd el nök

Mo nor
A Mo no ri Beth len Gá bor Er dé lyi Kör
2010. ja nu ár 16-án tiszt újí tó köz gyû lést
tar tott. Az egye sü let (rész ben új) ve ze tõ -
tes tü le te az aláb bi: Dr. Sze ke res Sán dor
el nök, Ko zák né Szé kely Il di kó al el nök,
Dr. Far kas Sza bolcs, Bo ros Odett és Ko -
csis Csa ba el nök sé gi ta gok. A köz gyû lés
szo mo rú an vet te tu do má sul, hogy Ja kóc zi
Iván Ist ván el nök sé gi tag (és csa lád ja) Zala 
me gyé be köl tö zött és még szo mo rúbb
azért, hogy Be ne dek Ist ván el nök sé gi ta -
gunk meg rom lott egész sé gi ál la po ta mi att
nem tud részt ven ni egye sü le tünk mun ká -
já ban. Az egye sü let köz gyû lé se e két utób -
bi el nök sé gi tag nak ed di gi mun ká já ért
õszin te kö szö ne tét fe jez te ki. Dr. Sze ke res
Sán dor be szá molt az EKOSZ leg utób bi
dön té se i rõl, a köz gyû lé sen meg be szél ték a
2010. évre vo nat ko zó ter ve ket, el kép ze lé -
se ket és prog ra mo kat. A mo no ri egye sü let

leg kö ze leb bi ren dez vé nye a nõk tisz te let -
ét ére meg szer ve zett, már ci us 6-án sor ra
ke rü lõ kul tu rá lis mû sor ral fû sze re zett Nõ -
na pi Ba tyus Bál. Dr. Sze ke res Sán dor, aki
egy út tal az EKOSZ al el nö ke, 2010. feb ru -
ár 20-án részt vesz Bu da pes ten a Ci vil
Össze fo gás Fó rum (CÖF) és a Tár sa ság a
Kár pát-me den ce Ma gyar sá gá ért köz hasz -
nú ci vil szer ve zet ál tal szer ve zett Szé kely
Au to nó mia Kon fe ren ci án, me lyen töb bek
kö zött je len lesz Izsák Ba lázs, a Szé kely
Nem ze ti Ta nács el nö ke. 

Recsk
A recs ki Bo lyai Far kas Er dé lyi Ba rá tok
Köre feb ru ár 25-én ju bi le u mi össze jö ve telt 
tar tott a ba rá ti kör meg ala ku lá sá nak 10.
év for du ló ja al kal má ból. Az est ven dé ge
Veszt er gán Mik lós tá ro ga tó mû vész volt.

Deb re cen
Dr. Szent ki rá lyi Ist ván le ve lé bõl idéz zük
a kö vet ke zõ ket: 
„…Kö szö nöm a kö zel két éve el hunyt jó
ba rá tom, Dr. Pong rácz An tal fog or vos ha -
lá lá val kap cso la tos írá som köz lé sét az Át -
al ve tõ ben. Most is mét hír adás sal len nék.
Elõ ször is ar ról, hogy meg ala kult a Dr.
Pong rácz An tal Köz hasz nú Ala pít vány
(Ma ros vá sár he lyen G-ral Ion Du mit ra che
48, 540142, po sza szi@gma il.com – Ma -
gyar or szá gon Dr. Pé terf fy La jos, 3571, Al -
só zsol ca, Kos suth L.u. 119). Az ala pít vány 
cél ja töb bek kö zött: „fi a tal te het sé ges
spor to lók (or vo sok) szak mai ké pes sé gé -
nek fej lesz té se ill. ver se nye ken való rész -
vé te lé nek tá mo ga tá sa”. A díj az el múlt év -
ben már ki osz tás ra ke rült, egy or vos tan -
hall ga tó fiú és lány ré szé re.
To váb bá né hány sor a deb re ce ni er dé lyi
kör rõl. Saj nos, Hel mec zy Jó zsef, mi u tán
sok éven át lel ke sen szer vez te a mun kát,
Bu da pest re tá vo zott, és a szer ve zet fel osz -
lott. Ez Er dély kö zel sé ge, az Er dély bõl át -
te le pül tek nagy szá ma mi att, és te kin tet be
véve, hogy Ma gyar or szág má so dik leg na -
gyobb vá ro sa Deb re cen, szo mo rú és szé -
gyen tel jes. Azért az is igaz, hogy az Er -
déllyel kap cso la tos ren dez vé nye ken szép
szám mal ott va gyunk, ilyen volt pl. Kris -
tó fi Já nos (Nagy vá rad) cso dá la tos õszi
kép ki ál lí tá sa, szín há zi ven dég já té kok, stb., 
de tény, hogy szer ve zett mun ka nincs. Az
it te ni er dé lyi ér tel mi sé gi ek in kább egyé ni -

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

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

Le ve le zé si cím: Dr. Kö ves dy Pál, 7100 Szek szárd, Ott hon u. 2., tel./fax:(36)74/417-705
E-ma il: ekosz@tolna.net

A ki adá sért fe lel a lap fõszerkesztõje
ISSN 1416-4698

Nyom dai elõ ké szí tés: Lu gio-press Bt. • Nyom dai mun kák: Böcz Nyom da, Szek szárd



2010. március

EKOSZ–EMTE Hí re ink 3

leg tesz nek ezt-azt, pl. Csí ki Jó zsef rend -
sze re sen ve zet ki rán du lá so kat  Er dély be
nagy szak ér te lem mel. Mind emel lett, úgy
ér zem, olya nok va gyunk, mint a juh nyáj
pász tor nél kül. 
Ma gam ról annyit, hogy tíz évig vol tam a
me gyei te nisz szö vet ség al el nö ke, köz ben
síz tem, sõt vív tam és ví vok is ver seny sze -
rû en, a 2009-es EB-n Ba la ton fü re den
ezüst ér met sze re ztem a 60-70 éves kor osz -
tály ban. Ki lenc uno kám meg le he tõ sen le -
köt…Elé ge dett nek mon dom ma gam, mert
so kak kal el len tét ben val lom: a tör té nel met
is mer ni, a ha gyo má nyo kat õrizni, a
szülõket tisztelni és a jövõben bízni kell. 

MVSZ
Ma gyar az, aki nek fáj Tri a non! – idéz te fel
tíz év vel eze lõtt, a Ma gya rok V. Vi lág -
kong resszu sá nak nyi tó kon fe ren ci á ján el -
hang zott ki je len té sét saj tó tá jé koz ta tó ján.a
Ma gya rok Vi lág szö vet sé gé nek el nö ke,
Pat ru bány Mik lós. Jú ni us 4-én, Tri a non
90. év for du ló já ra az MVSZ össz ma gyar
em lé ke zõ tün te tést kez de mé nyez Ver sa il -
les-ba, a bé ke dik tá tu mot Ma gyar or szág ra
erõ sza ko ló kon fe ren cia hely szí ne, a
Nagy-Tri a non pa lo ta elé. Rácz Sán dor, a
Ma gya rok Vi lág szö vet sé gé nek tisz te let be -
li el nö ke a ha zug ság szá za dá nak ne vez te a
XX. szá za dot. Nyo ma ték kal ki fej tet te,
hogy Ma gyar or szág tri a no ni fel da ra bo lá -
sá nak sem mi köze az I. vi lág há bo rú ki me -
ne te lé hez, hi szen jó val an nak be fe je zé se

elõtt, 1917-ben, a pá ri zsi sza bad kõ mû ves
kong resszu son dönt öt tek Ma gyar or szág
sor sá ról.

Hom poth Zol tán, az MVSZ Ma gyar or -
szá gi Ügy vi võ Tes tü le té nek el nö ke be je -
len tet te, hogy a Ver sa il les-i tün te tést a Hat -
van négy Vár me gye If jú sá gi Szer ve zet tel,
mint társ szer ve zõ vel kö zö sen szer ve zik,
ez zel is el is mer ve a HVIM tör té nel mi ér -
de mét, hi szen ez a szer ve zet volt az elsõ,
amely Ver sa il les-ban tün te tést szer ve zett a
tri a no ni bé ke pa rancs mi att. A to váb bi ak -
ban Pat ru bány Mik lós is mer tet te a Tri a non
90. évé ben ter ve zett prog ra mo kat:
– A Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge kez de mé -

nye zi, hogy a 2010-es vá lasz tá sok után
meg ala ku ló Or szág gyû lés hoz zon tör -
vényt jú ni us 4-nek, Tri a non nap já nak
nem ze ti gyász nap pá, il let ve nem ze ti
em lék nap pá való nyil vá ní tá sá ról, ame -
lyen min den ma gyar or szá gi is ko lá ban
kö te le zõ le gyen a tri a no ni or szág-cson -
kí tás ról meg em lé kez ni.
A Ma gya rok Vi lág szö vet sé gé nek El -
nök sé ge kez de mé nye zi az egy há zak fe -
lé, hogy ezen a na pon 16 óra 30 perc kor
öt perc re szó lal ja nak meg a ha ran gok.

– Feb ru ár 13-án, Ko lozs vá ron Fel vi dé ki
üze net Tri a non 90. évé ben cím mel a
kér dés is mert szak ér tõ i nek rész vé te lé vel 
ke rek asz talt szer vez tek, amely nek vi ta -
in dí tó ját dr. Po pély Gyu la újon nan

meg je lent köny ve – Fel vi dék
1914-1920 – ké pez te.

– A 2010. jú ni us 4-i, Ver sa il les-i össz ma -
gyar tün te tés re a Ma gya rok Vi lág szö -
vet sé ge hív ja az összes nem ze ti ér zel mû
ma gyar em bert és szer ve ze tet. Kéri,
hogy a me gyei szer ve ze tek és az Or szá -
gos Ta ná csok szer vez ze nek uta zást a
hely szín re. Az uta zá sok bu da pes ti ko or -
di ná to ra Hom poth Zoltán.

– Dr. Léh Ti bor pá ri zsi ügy véd, az
MVSZ Kár pát-me den cén Kí vü li Ré gi ó -
ja al el nö ke ve ze té sé vel Pá rizs ban szer -
ve zõ bi zott sá got hív tak élet re. Az
MVSZ kez de mé nye zi és kéri a Ver sa il -
les-i mú ze u mot a Nagy-Tri a non pa lo ta
kor hû be ren de zé sé re.

– Az Ara di Vér ta núk már tí rom sá ga 160.
év for du ló já ra ki adott em lék-CD min tá -
já ra Tri a non 90. évé ben az MVSZ egy
Tri a non em lék-CD ki adá sát ter ve zi.
Szán dé ka sze rint az em lék-CD má jus
elsõ nap ja i ban je le nik meg.

– Tri a non 90. évé nek prog ram ko or di ná to -
ra Bottyán Zol tán, a tri a no ni és a pá ri -
zsi béke föl ül vizs gá la tát kez de mé nye zõ
Igaz sá got Eu ró pá nak! címû pe tí ció szó -
vi võ je.

A saj tó tá jé koz ta tón je len volt Tar ján
Ernõ, aki fel aján lot ta, hogy ha lá lá nak 50.
évé ben a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge ál lít -
son szob rot Pá rizs ban Al bert Ca mus No -
bel-dí jas fran cia író nak, az 1956-os Ma -
gyar For ra da lom és Sza bad ság harc lel kes
tá mo ga tó já nak. Al bert Ca mus így fo gal -
ma zott A ma gya rok vére címû írá sá ban
1957-ben: „A le gá zolt, bi lincs be vert Ma -
gyar or szág töb bet tett a sza bad sá gért és
igaz sá gért, mint bár me lyik nép a vi lá gon
az el múlt húsz esz ten dõ ben.” 

Gyöngy ko szo rúk gyön gye
Az Er dé lyi Ma gyar Köz mû ve lõ dé si Egye -
sü let Ma ros me gyei szer ve ze te 1991-ben
kez de mé nyez te a Gyöngy ko szo rú nép tánc, 
nép dal, nép ze ne és nép vi se let ta lál ko zók
meg szer ve zé sét, és azó ta a me gye szá mos
te le pü lé sén több mint nyolc van tán cos-ze -
nés együtt lét re ke rült sor. Az év végi, ad -
ven ti ki ér té ke lõ Gyöngy ko szo rú-ta lál ko -
zót Ma ros vá sár he lyen szer vez ték meg.
A ren dez vényt Ba ra bá si At ti la, a há zi gaz -
da Ma ros Mû vész együt tes al igaz ga tó ja,
Dr. Áb rám Zol tán, az EMKE Ma ros me -
gyei szer ve ze te el nö ke és Inc ze Tün de, a
Folk Dan cing Egye sü let ve ze tõ je nyit ot ták 
meg. Fel lép tek az er dõ csi ná di, ha rang lá bi,
ha raszt ke ré ki, ki bé di, lõ rinc fal vi, ma gya -
rói, ma ros fel fa lui, ma ros lu da si, me zõ pa ni -
ti, nagy ken di, vaj da szen ti vá nyi nép tánc -
cso por tok, va la mint Ma ros vá sár hely rõl a
Prücs kök és a Nap su gár együt tes.  A nép -
tán co sok ün ne pi mû so rát szak mai meg be -
szé lés és tánc ház kö vet te.

az EMKE Ma ros me gyei
 szer ve ze te saj tó szol gá la ta

Az er dé lyi író fe je de lem re em lé kez tek Ve rõ cén
Wass Al bert tisz ta em ber ség re, ha za- és nép sze re tet re ta nít

A ket tõs ál lam pol gár ság ról tar tott nép sza va zás – a kom mu nis ta kor mány el lenp ro -
pa gan dá ja mel lett - ku dar cot val lott 2004. de cem ber 5-én. Ve rõ cén egy év múl va,
2005. de cem ber 5-én Wass Al bert szob rá nak ava tá sa al kal má ból több ez res tö meg de -
monst rált, em lé kez ve e szé gyen tel jes nap ra. Az író fe je de lem szob rá nál azó ta ha gyo -
má nyo san min den év ben meg em lé kez nek az író szü le té sé nek év for du ló já ról. Idén
2010. ja nu ár 9-én tar tot tak ün nep sé get Beth len Far kas pol gár mes ter és a Ve rõ cei Pol -
gá ri Kör hí vo ga tó sza vá ra.

Har rach Pé ter, az or szág gyû lés al el nö ke, a te rü let or szág gyû lé si kép vi se lõ je a je les 
író köz éle ti sze rep lé sé rõl, va la mint az em ber rõl szólt be szé dé ben. Hang sú lyoz ta: –
Noha sze re tett szü lõ föld jé rõl tá vo zás ra kény sze rí tet ték, min dig er dé lyi nek val lot ta
ma gát, és sze re tet tel szólt az ott hon ma ra dot tak ról. Me leg kap cso la tot ápolt gyer me -
ke i vel, uno ká i val, s az a spi ri tu á lis erõ, me lyet a Jó is ten tõl ka pott, el ide ge nít he tet len -
né tet te el sza kí tott ha zá já tól. Írá sa i val az egész magyar társadalomnak üzent, melybõl 
tiszta emberség, a szülõföld- és a nép szeretete árad. 

Az Or szág gyû lés al el nö ke utalt egy 2003-as or szá gos fel mé rés re, mely sze rint a
nyi lat ko zók 76 szá za lé ka vé le ke dett úgy, hogy ma gyar az, aki ma gyar ál lam pol gár és
az or szág ha tá ron be lül él. Har rach Pé ter sze rint ez az ered mény kö szön he tõ a ká dá ri
kom mu nis ta ön ki re kesz tõ po li ti ká nak, mely gon dol ko dás mód ma már el fo gad ha tat -
lan. Wass Al bert írá sa i val épp azt üze ni a fi a ta lok nak, hogy a ha tá ra in kon túl is él nek
ma gya rok, a leg fon to sabb ér ték pe dig a tisz ta em ber ség és a szü lõ föld sze re te te. A te -
rü let or szág gyû lé si kép vi se lõ je rá mu ta tott, olyan szem lé let re van szük ség, mely ben
meg je le nik a nem ze ti ér dek. A kom mu nis tá kat vi szont nem ér dek li más, csak a
harácsolt vagyon – mondta. Isten éltesse Magyarországot – zárta gondolatait Harrach
Péter, az ünnepi esemény szónoka. A he lyi is ko lá sok sza va la ta i val, va la mint cso dá la -
tos tá ro ga tó mu zsi ka szó val ért véget az ünnepség. 

Fri gye sy Ág nes
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Aján lom e gon do la to kat egy ba rá tom nak, aki sok po font ka -
pott mos ta ná ban, s azt hi szi, hogy össze dõlt a vi lág. Pá nik ba esett, 
me ne kül ne bár ho va, ki eb bõl a rom lott vi lág ból. Ahogy õ mondja, 
Nicaraguába. Meg vi lá go sod ni bár hol le het! A he gyek ben, hol sok 
a fa, és jó a le ve gõ. De sem mi kép pen sem el du gott ti ro li vil lá ban,
szí nes te le ví zi ó val és szaunával. 

Van itt egy el ha gyott bá nya Kis mun cse len, Dé vá tól hu szon -
nyolc ki lo mé ter re. Négy száz bá nyász dol go zott eb ben az ón- és
réz érc bá nyá ban, fent a he gyek te te jén. Két éve be zár ták, s aki te -
het te, ott hagy ta a nád dal és kát rány pa pír ral fö dött ba rak ko kat.
Sok az össze dõlt üres ba rakk, de van nak még vagy har min -
can-negy ve nen, akik ott lak nak. Egy fe lõl a cso da szép ter mé szet,
más fe lõl a fel té pett föld, el vér zett családokkal, emberekkel. Ott
megtalálhatod Nicaraguát. 

He lyet ted le mos nék ma gam ról min den
fes té ket, fel öl töz nék na gyon egy sze rû en,
és egy há ló zsák kal, négy vek ni ke nyér rel
ki men nék oda, ahol meg állt az élet. Az idi -
ó ta kis gyer me kek kel el men nék mál nát
szed ni, gomb ász ni. Meg ta nul nék kos arat-,
sep rût köt ni Ma ris ka né ni tõl, aki pont
olyan fe hér em ber, mint mi, csak nincs sen -
ki je, és havi 160 ezer lej se gély bõl kel le ne meg él nie. De ez le he -
tet len: õ tu da to san ké szül az éh ha lál ra. El be szél get nék szom széd -
asszo nyá val, aki nek a rák az orrát teljesen leette. Õ nem tesz
semmit - szokja a halált. 

Meg is mer ked nék An na má ri á val, aki nek nincs se apja, se any -
ja. Test vé re ne vel te fel, 15 éve sen szül te elsõ gyer-me két egy ré -
sze ges bá nyász nak, aki vel olyan vis kó ban la kott éve kig, amely be
est én ként be en ged ték az ál la to kat is. Most sok az üres la kás, és
más hol lak nak, de fér je ugyan úgy veri õt is az ostorral, akár az
állatokat. 

El be szél get het tek ar ról, hogy anyó sa ho gyan õrült meg, és fu -
tott mez te le nül a föl de ken, míg meg nem halt. De azt is meg be -
szél he ted vele, hogy va ló ban med ve et te-e meg a négy éves kis fi út 
az er dõ ben, vagy ta lán a ku tyák? Õ még nincs húsz éves, de két
gyer me ké vel már olyan so kat élt, mint más száz év alatt.

Szin tén itt la kik egy vén sé ges nagy ma má val négy idi ó ta gyer -
mek, egy ki mond ha tat la nul ko szos ház ban. Fo gya té ko sok, de so -
kat tud nak me sél ni az élet tit ka i ról. Hosszan néz ték, ahogy a na -
gyap juk a fáj da lom ba be le õrült és be le halt. Kez det ben csak egy
seb volt a lá bán, amely üsz kö söd ni kez dett, s ahogy tel tek a he tek,
a fér fi nak fe ke te lett térd tõl le fe lé a lába, és na gyon bü dös. Lá bát
ló gat va fe küdt, és üvöl tött - ak kor már nem né zett vissza sen ki a
sze mé bõl. Más nap be le halt abba a kar co lás ba, amelyet felétek
egy kis sebfõzõ vízzel és ragtapasszal elintéznek. 

De szó ba áll hatsz egy ti zen há rom gye re kes anyá val, aki most
ve szí tet te el leg na gyobb fiát, az egyet lent, aki mun ká ba állt és
dol go zott. Fér jé nél van a bá nya kul csa, ott tart ják a kre denc ben
egy cuk ros do boz ban. El kér he ted, és lemehetsz az aknához. 

Min den ott van, a csil lék, ben nük az érc, a mun ka vé del mi si sa -
kok, min den, mint ha csak most hagy ták vol na fél be a haj tást a bá -
nyá szok. Csak a hoz zá ér tõ sze mek lát ják, hogy itt meghalt
minden.

Elõ ször mell be fog vág ni mind az, amit látsz, hal lasz. Le het,
hogy sír ni fogsz, és át koz ni ezt a vi lá got, amely ben jól fé sült ala -
kok há rom száz eu rót ad nak egy ku tyá ért, de egy nyo mo rult gyer -
mek meg kell hogy él jen havi tíz eu ró nyi se gély bõl. Nem ér ted,
hogy le het az, hogy eze ket az em be re ket a tár sa da lom ki vit te a he -
gyek be kom mu niz must épí te ni, s most annyi pénzt sem ad, hogy
napi fél ke nyér re jus son, nem be szél ve hús ról, busz jegy rõl, vil -
lany szám lá ról, or vos ság ról. Egy õrült esz me fel so dor ta õket a
hegy te te jé re, s mint az el ha ló hul lám, le rak ta, ott hagy ta õket. Már 
nem fegy ve res õrök, ha nem a mér he tet len sze gény ség, a nyo mor s 
ennek gyermeke, a fogyatékosság meg az emberek közönye tartja

fogva õket. Na gyon fur csa öt le te id lesz nek. Le fek vés elõtt azon
fogsz gon dol kod ni, hogy rab ló ban dá vá kel le ne át szer vez ni eze -
ket az em be re ket. Ma gad is cso dá lod, ho gyan önt el a gyû lö let, és
las san fel fe de zed ma gad ban az anar chis tát. Han go san ki mon dod,
hogy nem ér dem li meg az éle tet az a tár sa da lom, mely ben a ku tya
több húst eszik meg egy szer re, mint egy gyer mek egész hó nap -
ban. Fé lel me tes erõk sza ba dul hat nak fel ben ned, de ne si ess, ne
kapkodj, és ne dönts, próbálj meg nagyon nyitott lenni. 

Más nap sé tálj egy na gyot a ter mé szet ben, nézd a fá kat, a fel hõ -
ket, a ma da ra kat. Köz ben sír hatsz, ká rom kod hatsz, imád koz -
hatsz. A fon tos az, hogy dõl je nek le fa la id. Omolj össze. En gedd
be éle ted be mind azt, mi kö rül vesz. Ne te légy, aki be lép hoz zá juk. 
Ne csi nálj sem mit. Ne szer vezd ezt a vi lá got. Ni ca ra gu á ban nem

for má lunk, ha nem for má ló dunk, nem ta ní -
tunk, ha nem ta nu lunk. Nem adunk, ha nem
ka punk. Ne ked elõbb meg kell vi lá go sod -
nod, hogy ma gad is árasz ta ni tudd a fényt.
Alul ról nem lá tod a per zsa szõ nyeg min tá it. 
Emel kedj fel, a nagy egé szet nézd. Vedd
ész re, hogy a sö té tet nem le het ütni, vág ni,
tör ni. A sö tét egy sze rû en a fény hi á nya.
Nem kell har col ni a sö tét ség el len, nem le -

het erõ vel össze tör ni és ki la pá tol ni. Csodálkozz rá a napra, amely
megjelenik, és körülötted minden formát, életet kap. 

Mind ez egy sze rû, de át kell él ned. Dél felé edd meg szá raz ke -
nye red. Las san, ko mó to san ha rapj, ügyelj, hogy egyet len mor zsa
se hull jon a föld re. Tudd, hogy a nap fény nek és a sár nak gyer me -
két, a ke nye ret eszed. Cso dál kozz el azon, ho gyan tud ilyen fi nom 
len ni az üres ke nyér. Ke ress egy for rást, de ne si ess! Add meg a
mód ját: eresz kedj térd re, érintsd szá dat a for rás vi zé hez, mint ha
csó ko lóz nál, és csak az tán igyál. Érezd, hogy át jár a kris tály tisz ta
he gyi for rás vize. Eggyé válsz a föld del, be léd ha tol az élet. Nézd
a for rást, nézd a sa rat a for rás fe ne kén, lásd, fogd meg a ke zed del.
Hunyd be a sze med, és érezd a fényt, a me le get, mely ke nye ret, vi -
zet fa kaszt. Menj tovább. Talán megérted, hogy te is ez vagy:
marék por csupán. Ha va la hon nan fent rõl rád hull a vég te le nül
tisz ta és szent fény, te is ké pes le szel né hány ma got be fo gad ni, és
ke nye ret adni, for rás sá vál ni. Mind ez vég te le nül tisz ta és egy sze -
rû: láss, higgy, szeress. 

Az idõ nem fon tos, ne saj náld a na po kat. Az ün ne pi ebéd hez a
sza kács nõ sok-sok min dent be le vág egy nagy fa zék ba, ezért te is
fo gadj be min dent Ni ca ra gu á ban. Hor dozd sa ját ma gad és má sok
fáj dal mát, a tit ko kat, me lyek kö rül vesz nek. Ne si ess! Az esz mé lés 
las san, de biz to san, végtelen csendben, derûsen történik…

Kör nye ze ted meg za var hat ja, de meg nem sza kít hat ja mind ezt.
Las san le hig gadsz, meg nyug szol. Ki tisz tul nak gon do la ta id, vá -
gya id, ha tal mas béke önt el. Meg vi lá go sodsz. Min den na gyon
egy sze rû vé, át tet szõ vé vá lik. Fel sej lik Is ten vég te len nyu godt
keze vo ná sa a Vi lá gon. Mint fel hõ vé sze líd ült taj ték, on nan fent -
rõl min dent sok kal tisz táb ban fogsz lát ni. For rá sok fa kad nak fel
ben ned. Érez ni fo god ma gad ban az erõt, amely most már nem
magadért: értük, a Világért fakad. 

Már nem har col ni akarsz, ha nem te rem te ni. Nem gyû lölsz sen -
kit és sem mit, nem pusz tí ta ni akarsz, ha nem se gí te ni, al kot ni, éle -
tet adni, a be léd áram ló fényt to vább en ged ni-árasz ta ni. Hi szed,
hogy nem csak ré sze vagy a vi lág nak, ha nem part ne re a min den sé -
get sze re tet bõl sza ka dat la nul to vább te rem tõ Is ten nek. Sze lí den
be le si mulsz az Úr ke zé be, a Jó Pász tor lá bá hoz ku po rodsz. Ér zed, 
hi szed, ha szó lít, erõd lesz ve zet ni a nyá jat. Min den a he lyé re ke -
rül, és már nem za var sem mi. Ér zed a he gye ket moz ga tó erõ ket
ma gad ban, tu dod, hogy em be rek fog nak szü let ni, talp ra áll ni,
gyó gyul ni sza vad ra. De még ez sem fon tos. Sem mi sem fontos,
csak az a kapcsolat, mely, mint a nap, lassan felkel, és beragyogja
világodat. 

Is ten nek tár sa vagy, meg vi lá go sod tál, ott vagy Ni ca ra gu á ban!

Böj te Csa ba

Hol van
 Ni ca ra gua?
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Két sé gek és re mény kö zött –
a nagy vál to zás ra vár va

Az Át al ve tõ már ci u si kom men tár ja
A szer kesz tõ Böj te atya fen ti írá sá val kö szön ti ol va só it a fel tá -

ma dás ün ne pe és nem ze ti ün ne pünk, Már ci us 15. al kal má ból.
Úgy vél jük, a ben ne fog lal tak nyo mán az anya or szág, de az össz -
ma gyar ság je len le gi anya gi-lel ki ál la po tá ra is asszo ci ál ha tunk,
ezért nem csak er dé lyi kö tõ dé sünk okán érez zük e so ro kat a ma gun -
ké nak. Az el kö vet ke zõ he tek-hó na pok pe dig olyan vál to zá so kat
hoz hat nak egyé ni és nem ze ti lé tünk ben, me lyek re sok-sok éve vá -
runk. La punk ol da la in négy éven te ki fe jez tük re mé nye in ket a vál -
to zás ban, hely ze tünk, sor sunk job bu lá sá ban, de mind annyi szor
csa lód nunk kel lett. Nos, ha a re mény fel kel té se az el sõd le ges kam -
pány cél ja a kor mány za ti ha ta lom leg fõbb vá ro má nyo sá nak, ak kor 
ezt már is el ér te. 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 vált, szem -
lé let vál tást aka runk. Mely nek ki emelt ré sze kell le gyen egy va ló di
nem zet stra té gia ki ala kí tá sa, sza kí tás a neo li be rá lis gaz da ság po li ti -
ká val, a tör té nel mi jog foly to noss ság és a ma gyar ság szel le mi-lel ki
egy sé gé nek vissza ál lí tá sa, az eh hez el en ged he tet len esz kö zök, a
ket tõs ál lam pol gár ság jog in téz mé nyé nek biz to sí tá sá val és a le sza -
kí tott nem zet ré szek ön ren del ke zé sé nek ha tá ro zott tá mo ga tá sá val. 

Jól tud juk, hosszú és ne héz küz del mek vár ha tó ak, hi szen nem
le het a vál to zá so kat rá erõ sza kol ni egy arra fel nem ké szült, azok
be fo ga dá sá ra al kal mat lan kö zeg re. A ká dá ri akol langy me le gé nek
em lé ke it és ref le xe it, kö tõ dé se it és össze fon ódá sa it máig zsi ge re i ben
hor do zó anya or szá gi tö me gek min den ki áb rán dult sá guk és meg -
csa lat ta tá suk el le né re is – vagy ép pen ami att – ha zug ság hí võ és
cso da vá ró ál la pot ban le le dze nek vál to zat la nul, ké szen arra, hogy
a cso da azon na li be kö vet kez té nek el ma ra dá sa után há tat for dít sa -
nak azok nak, akik mel lé most ta lán oda áll nak. Messze van nak õk
még at tól, hogy fel is mer jék, mi lyen fi nom az üres ke nyér! An nak
az élõ pél dái õk, hogy az is te ni szik ra az em ber ben csu pán egy le he -
tõ ség, az em ber ré vá lás elin dí tó ja, egy fo lya mat „pri mum mo -
vens”-e, ami meg is re ked het va la mely kez det le ges stá di u má ban,
vagy vissza is fej lõd het. Mi köz ben  - Or bán Vik tor ral szól va: „ah -
hoz hogy le zár has suk a neo li be ra liz mus ál dat lan kor -
sza kát és vele együtt le zár has suk az át me net kor sza kát 
is, olyan mér té kû tár sa dal mi tá mo ga tott ság szük sé ges,
ami re ed dig még nem volt pél da.”  Sze ren csé re, las san, de
ta lán mé gis csak ki ala kult már az új szem lé let be fo ga dá sá ra ké pes,
fo lya ma to san szé le se dõ ré teg, mely nek bár mi lyen apró si ker, az
elsõ lé pé sek meg ta pasz ta lá sa is erõt ad hat a to váb bi mun ká hoz, a
part ne ri vi szony él te té sé hez. 

Õ mel let tük ál lunk mi is, er dé lyi lel kü le tû ma gyar hon pol gá rok,
a ma gunk sa já tos re mé nye i vel és el vá rá sa i val. El vá rá sa ink két leg -
fõbb fe je ze te - meg is mét lem: 

1. az annyi szor meg ígért ket tõs ál lam pol gár ság át te le pü lés nél -
kü li, azon na li biz to sí tá sa a ha tá ron tú li ak ré szé re (lásd a már ci u si
12 pont utol só ját: „Kö ve tel jük az uni ót Er déllyel”- ma: min den el -
sza kí tott ma gyar ral!), ami ma nem je lent mást, mint egy va ló di,
élet erõs po li ti kai, esz mei és gaz da sá gi ma gyar kö zös ség ki ala kí tá -

sá nak pers pek tí vá ját a Kár pát-me den cé ben. (Te hát az EU lét re jöt -
té vel tá vol ról sem csak lel ki össze kö tõ sze rep re kor lá to zó dik a ket -
tõs ál lam pol gár ság jog in téz mé nye!), és

2. tény le ges, ha tá ro zott ki ál lás, mint egy vé dõ ha tal mi stá tus
gya kor lá sa az ön ren del ke zés ki ví vá sa cél já ból.

Ezen utób bi vo nat ko zá sá ban kü lö nö sen a ro mán po li ti kum szá -
má ra szük sé ges vi lá gos sá ten nünk, hogy ide je len ne ab ba hagy ni uk
a po li ti kai és a kul tu rá lis nem zet-nem zet ál lam fo gal má nak össze -
ke ve ré sét. A ro má ni ai ma gyar ság va ló ban ré sze a ro mán po li ti kai
nem zet nek, azaz Ro má nia né pé nek, a ro mán ál lam nak, de fo lya -
ma to san erre hi vat koz va gya lá za tos do log meg til ta ni szá má ra sa -
ját, a több ség tõl el kü lö nü lõ kul tu rá lis-lel ki-szel le mi nem ze ti lé té -
nek, az eh hez szük sé ges te rü le ti és in téz mé nyi fel té te lek biz to sí tá sá -
nak jo gát. Akik a ro mán al kot mány elsõ pont já ra hi vat koz va kö -
vet ke ze te sen ezt te szik, azok vagy po li ti kai anal fa bé ták, vagy nem -
ze tünk gyil ko sai. Íme a põre igaz ság, vég re szem be sít sük hát ez zel
õket, és ha kell, a nagy vi lá got is! Már ha si ke rül meg te rem te ni az
eh hez szük sé ges, ed dig tel je sen hi ány zó anya gi és lel ki erõt, el -
szánt sá got, mo ti vált sá got. 

Hogy azok, kik hez a nem zet most min den re mé nyét köti,
mennyi re lesz nek ké pe sek fel nõ ni a fel adat nagy sá gá hoz, az bi -
zony nagy kér dés, hi szen õk is ré szei en nek a le pusz tí tott agyú és
er köl csû nép nek, egy ilyen nagy gyûj tõ párt el ke rül he tet le nül he te ro -
gén, to váb bá a ha ta lom bir to ko sa i ra, mint le gyek a méz re, úgy ta -
pad nak majd a min den fé le sze ren cse lo va gok és szél há mos ügyes ke -
dõk, kar ri e ris ták. Õket tá vol tar ta ni, meg ma rad ni az egye nes úton
bi zony ne he zebb lesz, mint rá lép ni arra. 

Az ál lan dó kri ti kus oda fi gye lés re a ci vil szfé ra ré szé rõl ezért fö -
löt tébb nagy szük ség lesz. A tét ugyan is na gyobb, mint va la ha. A
ful dok ló nem zet le ve gõ ért kap kod. Az el fo gyás ré mé vel szem be sü lõ 
nem zet ma gyar gyer me kek meg szü le té sé re vár. A le sza kí tot tak az
el ta szí tás, a meg ta ga dás után, 2004. de cem be re után kéz nyúj tás ra 
vár nak. E fel ada tok meg va ló sí tá sá ra adunk majd meg bí zást a sza -
va zó fül kék ben a ha ta lom új vi se lõ i nek. Hogy nem ze tün ket hoz zá -
se gít sék az igaz ság és a rend, a meg vi lá go so dás és a bel sõ béke, az
egy ség út já ra lép ni. Hogy vég re le gyen he lye a ma gyar nak is a nap
alatt. Ami las san fel kel és be ra gyog ja majd a mi vi lá gun kat is.
Hogy el kez dõd jön vég re fel tá ma dá sunk hosszú és ne héz, de di a dal -
mas útja. 

Az im már két év ti zed nyi ta pasz ta lat szül te kis hi tû ség és a vele
járó ön vé del mi ref le xek nyo mán arra is fel va gyunk ké szül ve, hogy
a va ló ság, mint min dig, eset leg ki áb rán dí tó lesz. Csak hogy mára
odá ig ju tot tunk, hogy most már tény leg az élet és a ha lál kö zött kell
vá lasz ta nunk. 1848-ban is ilyen vá lasz tás elõtt állt a nem zet, és
tud ta, mi a te en dõ, ’48-’49 hõ sei nem ha boz tak az éle tet vá lasz ta -
ni, akár éle tük árán is! Ok kal re mél jük, hogy 2010 Ma gyar or szá -
gá nak népe is érzi és tud ja a vá lasz tás sú lyát és a he lyes vá lasz tás
mi ként jét. Mi biz to san tud juk. 

K.P.



Éve le ji lá tó ha tár
Húsz év vel eze lõtt szét bom lott a két pó lu sú vi lág rend egyik tar -

tó osz lo pa. Az om lás lánc re ak ció-sze rû en ma gá val ra gad ta a bi ro -
da lom ba kény sze rí tett or szá gok po li ti kai rend jét is. De meg ma -
radt min den ütt a meg szál lást ki szol gá ló ki vált sá gos be am te rosz -
tály, mert nem volt an nak le vál tá sá ra kész pol gá ri ré teg. Így ala -
kul tak ki a ka pi ta lis ta rend szert meg va ló sí tó bol se vik rezsimek.
Új fõnökség, új cégtábla, új lehetõségek a régi gárdának.

A vál to zás sal meg in dult az egy pó lu sú vi lág rend ki ala kí tá sá nak 
fo lya ma ta. Ha va la mi fé le po li ti kai-ide o ló gi ai ke ret ben igye kez -
nénk el he lyez ni ezt a húsz évet, ak kor Ame ri ka ré szé rõl a „neo li -
be ra liz mus” az a meg ha tá ro zó szó, ami vel meg je löl he tõ az a sza -
ba dos ság, ami vel, mint meg nyílt le he tõ ség gel élve az an gol szász
vi lág ban szé ke lõ nem zet kö zi nagy tõ ke rá ro hant a vi lág ra. Míg a
Szov jet unió agyo ni de o ló gi zált nyers ma te ri a liz mus volt, Ame ri -
ka, mint ide a li zált de mok rá cia, min den fé le ide o ló gi á tól men te sült 
nagy tõ kés–kor po rá ci ós ke ret ben me re ve dett meg dönt he tet len
ma te ri á lis vi lág ha ta lom má. In nét ered az az egy pe té jû két pár ti
vál tó rend szer, amely ben vál to zat lan ma rad min den ami lé nye ges,
mind a re pub li ká nus mind a de mok ra ta párt ural ma alatt. Ez az
irány zat igyek szik el fog lal ni a post szov jet vá ku u mot vi lág ra szó -
ló méretekben, elsõsorban gazdasági térhódítással, de a Kö -
zel-Ke le ten az Egyesült Államok és növekvõ mértékben „szö vet -
sé ge sei” haderejével hódító háborúk sorát elindítva.

Eu ró pá ban fõ ként a bal ol da li po li ti kai pár tok ad tak jel le get az
egy sé ges ülõ Eu ró pá nak, fran cia, an gol és né met do mi nan ci á val,
ame ri kai ve zény let alatt. Eu ró pá ban e Pax Ame ri ca na húsz éve
nem iga zán bi zo nyult si ke res idõ szak nak. A NA TO-fel ügye let
alatt lét re jött Eu ró pai Uni ó ba fel vett ke le ti or szá gok el ma rad tak a
csat la ko zás tól várt fel zár kóz ta tás tól, in kább vál tak az ame ri kai
gaz da sá gi ter jesz ke dés cél or szá ga i vá. A fel sza ba dí tás nak el sõ -
sor ban gazdasági téren, de politikai ellenõrzéssel is végrehajtott
gyarmatosító jellege van. 

Ame ri ká nak ér de ke volt Nyu gat-Eu ró pa talp ra ál lá sa 1945
után, így meg tûr te, el fo gad ta az eu ró pai tí pu sú (ál la mi lag el le nõr -
zõtt, szo ci á lis fe le lõs sé get vál la ló) ka pi ta liz mus ki fej lõ dé sét. A
Szov jet unió össze om lá sa után azon ban hó dí tó jel le gû pénz po li ti -
ká ra tért át. Köl csö ne i vel el adó sít ot ta a „szo ci a lis ta” or szá go kat,
majd a sza bad já ra eresz tett li be rá lis ka pi ta liz mus be ve ze té sé re
kény sze rí tet te eze ket, de ma már egész Eu ró pát is an nak el fo ga -
dá sá ra szo rít ja. Ami pe dig a világbéke rendjét illeti, az amerikai
béke egyre-másra a „békeharc” fogalmának újjáéledését idézi fel.

Or bán Vik tor va la mi olyant tud, amit mi még nem ér zé ke lünk.
Tett né hány uta lást arra, hogy ez a fá ból vas ka ri ka (kom mu nis tá -
ból lett ka pi ta lis ta) hib rid ál la pot zátonyra futott:

„Húsz év el tel té vel újabb kor sza kos vál to zás bon ta ko zik ki a
vi lág tör té ne lem ho ri zont ján. Sú lyos ha tal mi és gaz da sá gi vál to -
zá sok jég zaj lá sai so dor ják ma guk kal a vi lá got. Ázsia a tek to ni kus
moz gá so kat meg il le tõ bor zon gás sal ve gyes ámu lat tól kí sér ve
emel ke dik egy re ma ga sabb ra, ho va to vább meg for dí tot ta a glo ba -
li zá ció mély ten ge ri áram la tát, ma már nem a Nyu gat, ha nem
Kína a sza bad já ra en ge dett vi lág gaz da sá gi fo lya ma tok elsõ szá -
mú ha szon él ve zõ je, s nem csak sa ját ha tal mas bel gaz da sá gá nak
pá lyá ján je len tet te be vissza vé te li igé nye it, ha nem már a Nyu gat
sa ját bel pi a ca i nak ka pu ját dön ge ti, s sza kít ja be ha ma ro san. És a
sor foly tat ha tó. Ok kal érez zük úgy: bár mer re for dít jukt te kin te -
tün ket, a vál to zá sok ren gés hul lá mai kö rü löt tünk át ren de zik a
meg szo kott táj ké pet. Eu ró pá ban vé get ér a neo li be ra liz mus kor -
sza ka. A vi lág a sa ját bõ rén ta pasz tal ja meg, hogy a piac sem
pénz ügyi, sem er köl csi ér te lem ben nem ké pes ön sza bá lyo zás ra,

és nem is le het, mert nem té ved he tet len. A Nyu gat most ta nul ja azt 
a lec két, hogy az em be ri élet né hány lét fon tos sá gú te rü le tét leg -
job ban meg szer vez ni és mû köd tet ni még is csak a nem pi a ci, azaz
nem pro fit szer zés ér de ké ben tár sult kö zös sé gek, vagy is a nem ze -
tek és azok ágen sei, az ál la mok ké pe sek. A bal ol dal po li ti kai vál -
ság ba ke rült, ide o ló gi ai ûr ben ta lál ta ma gát. A bal ol da li ság cél -
ta lan ná vált. A neo li be rá lis ant ro po ló gia ki kö tõ jé be kor má nyoz ta 
sa ját ha jó ját. A ma gyar bal old alt fel vá sá rol ta egy neo li be rá lis tõ -
kés cso port, amely, il let ve akik az el múlt hét év ben el vet ték a ma -
gya rok tól mind azt, amit ed dig párt ál lás ra, ide o ló gi ai meg gyõ zõ -
dés re, szár ma zás ra, tár sa dal mi, csa lá di hát tér re való te kin tet nél -
kül kö zö sen, óri á si ne héz sé gek, ha tal mas ál do za tok árán fel épí -
tet tünk és át men tet tünk az el múlt hat van öt év ben. Az MSZP ra di -
ká lis neo li be rá lis párt tá vált az el múlt évek so rán, ezért zsu go ro -
dott össze, ezért ve szí tet te el ön azo nos sá gát és ezért fe nye ge ti a
je len t ék te len né vá lás ve szé lye. Az eu ró pai jobb ol dal nak az an gol -
szá szok nyo má sa el le né re is ki kell tar ta nia sa ját vál ság ke ze lõ po -
li ti ká ja mel lett. Mi ket tõs kor szak vált ás ban re mény ke dünk: le zár -
hat juk a neo li be ra liz mus ál dat lan kor sza kát, ugyan ak kor le zár -
hat juk az át me net kor sza kát is, hi szen az el múlt húsz év szá munk -
ra az át me net kor sza ka volt.” (Kivonatos közlés.)

Min den ed di gi vá lasz tást a bal ol da li mé dia (saj tó, rá dió, te le ví -
zió) jobb ol dalt le já ra tó pro pa gan dá ja nyert meg. Húsz évre volt
szük ség ah hoz, hogy a bal ol da li pár tok egy re nyil ván va lób bá vált
or szág el le nes és ma gyar el le nes po li ti ká ja meg hoz za az ál ta lá nos
csa ló dást, és en nek a po li ti ká nak a pro pa gá lá sá ban a mé dia na -
gyob bik ré sze vég re hi tel te len né vált. Elõ ször tör té nik, hogy a
kor mány zó pár tok biz tos bu kás ra áll nak már jó val a vá lasz tá sok
elõtt. Mély nyo ma van már a tár sa da lom ban an nak a szem be tû nõ
ál la pot nak, a sta tisz ti ka el hall ga tá sa el le né re is, hogy Ma gyar or -
szág a ke vés na gyon gaz da gok és a na gyon sok nél kü lö zõk or szá -
ga lett, és le csú szott a kevesebbet termelõ országok közé –, és
hogy ennek az állapotnak az okozói a baloldali pártok ki zsák má -
nyo ló kormányzása.

Nem ró ha tó min den baj az egyéb ként ugyan csak ár tal mas és
ki zsák má nyo ló kül föl di nagy tõ ke vál la la tai, bank jai táb lá já ra.
Kel lett azok mel lé az a bol se vis ta ura sá gi tár sa da lom, amely a
szo ci a liz mus nak ha zu dott mun ka tá bor-rend szert igaz gat ta, és
mint ilyen, úgy bán ha tott az ál lam va gyo ná val, mint a sa ját já val.
Azu tán a bû nös ke le ti rend szer nyu ga ti bûn tár sa i nak jog rend jé -
ben ez a ki vált sá gos osz tály az ál la mi va gyont sa ját já vá is te het te.
Ter me szek ként rág ják szét az or szág éle te re jét, tár sas vi szony ban
a hi te le zõk kel. Az ál lam adós ság 1980-tól újabb és újabb köl csö -
nõk egy re nö vek tõ ka mat fi ze té se i vel ter he li a ma gyar gaz da sá got, 
az egyébként is fejletlen ipari termelés eredményét, folyamatosan
akadályozva a fejlesztés lehetõségeit. 

Ez a kül sõ–bel sõ sor vasz tó bûn szö vet ke zet kell hogy szem be -
sül jön az or szág szá mon ké rõ te kin te té vel. Nincs más út a tel jes
össze om lás elõt ti idõ ben. A Fi desz vál lal ja az or szág gond ja i nak
ke ze lé sét, amint lát tuk, a Fi desz el nö ke is me ri az or szág nyo mo -
rú sá gá nak oka it és oko zó it. Sa ját sze mé lyes meg fo gal ma zá sá ból
meg szö ve gez he tõ az or szág talp ra ál lí tá sá nak prog ram ja, ami
most már nem ke ve sebb, mint szem be sze gü lés mind a kül sõ,
mind a belsõ kizsákmányolóval. Ha ezt nem teljesítik, elindul a
lavina ellenük. 

Ha tel je sí tik, meg kap hat ják az or szág bi zal mát és tá mo ga tá sát,
ami re nagy szük sé gük lesz. A talp ra ál lás prog ram ja te hát meg fo -
gal maz ha tó, az or szág köz vé le mé nye csak egyet ért het vele, a tár -
sa da lom je len tõs több sé gé nek tá mo ga tá sá val már elég erõs le het
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le ál lí ta ni a neo li be rá lis irány zat magyarországi szálláscsinálóinak 
a mesterkedéseit. 

Ké te lye ink fû zõd nek azon ban Or bán Vik tor azon ki je len té se
va ló szí nû sé gé hez, ami sze rint „Eu ró pá ban vé get ér a neo li be ra -
liz mus kor sza ka”. Fel te he tõ, hogy köz gaz dász kö rök ben a piac
ön sza bá lyo zó sze re pé nek dog má ja hi te lét ve szí ti, de az út még
elég hosszú lesz ad dig, ami re a pi a ci ar ro gan ci á ra épí tett nem zet -
kö zi vál la la tok el fo gad ják a „nem ze tek és azok ágen sei, az ál la -
mok” irá nyí tá sát. (L. pl. Bok ros La jos prog ram-nyi lat ko za tát. A
szerk.) Köz ben még az is elõ for dul hat, hogy a piac ki szol gá lá sát
vál la ló USA-kor mány és an nak kül kép vi se le tei to vább ra is és fo -
lya ma to san „rossz alá su kat” fe je zik ki, mint tet ték és teszik a
magyar jobboldal dolgait illetõen, és az nem jó, mert a nagy ha tal -
mi rosszalások nagyon veszélyesek. 

Or bán Vik tor mint ha szá mol na ilyen el len zés sel, de – sza vai
sze rint – kész da col ni vele: „Az eu ró pai jobb ol dal nak az an gol -
szá szok nyo má sa el le né re is ki kell tar ta nia sa ját vál ság ke ze lõ po -
li ti ká ja mel lett.” Jó kér dés: van-e már eu ró pai jobb ol dal, amely
Eu ró pa el len ál lá sát tud ja meg va ló sí ta ni az an gol szász gaz da sá gi
és po li ti kai nyo más sal szem ben? Ne hogy a ma gyar meg int egye -
dül elõ re ro han jon...

Még min dig Or bán sza va i val szól va, ah hoz hogy le zár has suk a 
neo li be ra liz mus ál dat lan kor sza kát és vele együtt le zár has suk az
át me net kor sza kát is, olyan mér té kû tár sa dal mi tá mo ga tott ság
szük sé ges, ami re ed dig még nem volt pél da. A há bo rús össze om -
lás óta 65 éven át a bal ol dal kü lön fé le áram la tai ural ták a ma gyar
po li ti kát. A bal ol dal va ló ban csõd be vit te az or szá got, igaz, sa ját
ma gát is. Innen a baloldalnak is és az országnak is új útra kell
térnie.

A bal ol da li ság lé nye ge ere de ti leg a nem zet kö zi ség, vagy is a
nem ze tek kap cso la ta egy más sal. Ma gyar föl dön a nem zet kö zi sé -
get hir de tõ po li ti kai moz gal mak egy tõl egyig nem zet el le ne sek,
ma gyar el le ne sek vol tak, egész tör té nel mük fo lya mán. Ez ennyi re
vi lá go san még nem tu da to sult a ma gyar nép számára, mint most, a 
Gyurcsány-féle ámokfutás éveiben. 

Tör té nel mi leg a jobb ol dal is haj la mos a túl zás ra, má sok gyû lö -
le té re, de a nem ze ti esz ményt, a nem ze ti kö zös ség ja vát szol gá ló
szo li da ri tást mind ed dig csak a jobb ol dal tud ta meg va ló sí ta ni.
Meg kell erõ sí te ni azt a szem lé le tet, amely a XIX. szá zad ele jén
bon ta ko zott ki a re form kor szak ban, majd fel vi rág zott a sza bad -
ság harc ban, ál lan dó sult a ha za sze re tet ben, a haza védelmében,
felvirágoztatásának akarásában. 

Só lyom Lász ló köz tár sa sá gi el nök is ezt a vál to zást vár ja új évi
szó za tá ban: 

„Le he tet len, hogy új év kor ne az új ra kez dés rõl be szél jünk. Hi -
szen ka rá csony, újév, víz ke reszt ugya nan nak az ün nep kör nek a
tag jai. S ezek az ün ne pek a meg úju lás örö mét ad ják ne künk. A ka -
rá csony üze ne te is ez: egy szer csak meg érik az idõ a be tel je se dés -
re, egy szer csak min den ki szí vé ben meg szü let het a re mény. Ma -
gyar or szág is na gyon meg érett már a meg úju lás ra. S mi vel 2010
vá lasz tá si év lesz – az új esz ten dõ al kal mat kí nál a po li ti ká ban és
a köz ügyek ben is az új ra kez dés re.”

Só lyom sze rint az em be rek ma már tud ják, hogy sza va za tuk -
nak sú lya van. „Az ál lam mal szem be ni el vá rá sok és a fel ada tok
vi lá go sak: köz biz ton ság, a tör vé nyes rend ga ran tá lá sa; a gaz da -
ság olyan sza bá lyo zá sa, hogy biz ton sá go san fej lõd jön és ad jon
mu kát, a sze gény ség eny hí té se, az or szág te kin té lyé nek hely re ál lí -
tá sa a vi lág ban” — so rol ta.

Te hát az ál la mot kell meg erõ sí te ni, azt az in téz ményt, amely az 
or szág éle tét ké pes sza bá lyoz ni a kö zös jó lét ér de ké ben. Ezért
kell az egye dü li kor mány zás ké pes jobb ol da li pár tot nagy fel ada -
tok ra al kal mas, dön tõ ké pes ál la pot ba hoz ni. Ma lét kér dés, hogy
jobb ol da li sza va za tok kal ne rö vi dül jön meg a kor mány zá si hely -
zet be ju tott jobb ol da li párt. Mint ahogy meg tör tént két ko ráb bi
vá lasz tás ide jén – hi ány zott az a sza va zat mennyi ség, amit a ko a lí -

ci ó ra képtelen, nem baloldali pártok elvittek. Sajnos ilyen eset
lehetõsége fennáll.

Ép pen ezért szól ni kell a Job bik ról, ar ról a párt ról, mely nek lét -
re jöt tét az MSZP–SZDSZ-kor mány ga ráz dál ko dá sa vál tot ta ki.
Az elé ge det le nek nek és a tü rel met le nek nek a hang ján szó lalt meg
ez a párt, tel jes ra di ká lis át ala ku lást hír det. A job bol da li sá got vall -
ja, azt ki sa já tí ta ná. Nem csak meg ta gad ja azt a Fi desz tõl, ha nem
azo no sít ja õket a bal ol dal lal, mint a neo li be rá lis nyo mu lás elõ se -
gí tõ it. A Job bik po li ti ku sai tá mad ják a Fideszt, mert úgy gon dol -
ják, hogy további szavazókat tõle tudnak elhalászni. 

A Job bik ve ze tõi fa na ti ku san re mény ke dõk. Vona Gá bor sze -
rint a ma gyar la kos ság két har ma da job bi kos, csak még nem tud
róla. Ab ban is biz tos a párt el nök, hogy idõ vel õk irá nyít ják majd
az or szá got. Nem fo gad ja el azt né ze tet, mi sze rint a Fi desz nél kül
2010-ben nem le het kor mányt ala kí ta ni. „Az a cé lunk, hogy több -
sé get sze rez zünk. A Fi desz–Job bik ko a lí ció le he tõ sé gét vi szont
egy ér tel mû en ki zá rom.”

Két ség kí vül a Job bik új je len ség a po li ti ka te rén, az EU-kép vi -
se lõ vá lasz tá sok al kal má val be rob bant a szín tér re. Fi a ta lok és ra -
di ká li sok, a fi a tal ság kö ré ben ért he tõ en nép sze rû ek. Párt ként je -
len van, és je len ma rad. Sze re pük a ta va szi vá lasz tá son azon ban
ve szé lyes szám sze rû sé gi ered ményt hoz hat. Ma gyar or szág sza -
va zói bá zi sa min den al ka lom mal ho zott meg le pe tést. Nem sza bad 
le be csül ni a „szo ci a liz mus” hí ve i nek nagy szá mú tá bo rát, akik
ide o ló gi ai kód olt sá guk ban tel je sen ér zé ket le nek pártjuk ka pi ta -
lis ta szolgálatba szegülésének tényeire. „Munkáos párt, én is
munkáos vagyok!” Ennyi. 

Szá mos al ka lom mal em lí tet tük, hogy egy or szág kor mány zá -
sá ban kü lön bö zõ erõk mû köd nek. A par la men ti de mok rá cia, mint
a kor mány zó ha tal mat lét re ho zó rend szer, a ha tal mi erõk nek csak
egy ré szét te szi a vá lasz tók dön té se elé. A nép ál tal meg vá lasz tott
kép vi se lõk és azok dön té se alap ján lét re jö võ kor mány csak úgy
tud fenn ma rad ni, ha a gaz da sá gi élet, a tu do má nyos élet, a mé dia
te rén, a tár sa da lom be fo lyá sos ér tel mi sé gi kö re i ben ki épít ma gá -
nak tá mo ga tó hát te ret. Eh hez év ti ze des je len lét kell, és kor mány -
ha tal mi érett ség, nem is szól va még a nem zet kö zi dip lo má cia, a
nagy ha tal mi ve zér lés ál ta li el fo ga dott ság ról. Je len leg a jobb ol da -
lon a Fidesz ilyen párt. A Jobbik ettõl még messze van, még csak
most van esélye parlamenti pártként megjelenni. 

Ha eb ben üze net van a nem ze ti ér zé sû vá lasz tók ré szé re, az
csak az le het, hogy sza va za tu kat 2010-ben a Fi desz nek ad ják, a
má so dik for du ló ban fel tét le nül. Ak kor is, ha el kö te le zett tag jai a
Job bik nak. Ez nem a szív nek, ha nem az ész nek a pa ran csa. A Job -
bik nak meg lesz a sze re pe – mi u tán min den kép pen el len zék akar
len ni –szá mon kér ni a Fi desz tõl an nak vá lasz tá si ígé re te it. Ezt kö -
ve tõ en po li ti kai sze re pe an nak ará nyá ban mé re te zõ dik, ami lyen
arány ban a Fidesz sikertelenséget mutat fel. Ez a pártalapú de -
mok rá cia mechanizmusa.

Nem va ló szí nû, hogy a Job bik ra le adott sza va za tok a Fi deszt
el ütik a kor mány ala kí tás tól az MSZP ja vá ra, de min den kép pen
gyen gí tik a Fi desz gyõz el mét, il let ve szám sze rû sé ge ará nyá ban
erõ sí tik a bal old alt. Gyen gít ve ezál tal a Fi desz ké pes sé gét ab ban a 
szán dé ká ban, hogy ki szo rít sa a nem zet el le nes balodalt a politikai
és gazdasági tereprõl. 

Más szó val: A kor mány ra ke rü lés re je len leg tel je sen esély te len
Job bik min den egyes par la ment be ke rû lõ kép vi se lõ jé vel to vább
gyen gí ti az or szág rend be tét el ének esé lye it. Arra a kér dés re, hogy 
a Job bik par la men ti cso port ja tá mo gat ja-e majd a Fi deszt par la -
men ti mun ká já ban, egye lõ re nem le het vá la szol ni. Ta lán a po li ti -
ka gyakorló terepén megszületik a helyes szemlélet.

Mind ezek is me re té ben ál lít hat juk, hogy 2010 a vál to zás éve
lesz, de an nak heve, mi ként je még be lát ha tat lan. Egy egész nem -
zet is ké pes a meg gon dolt, bölcs döntésekre.

Csa pó End re 
(Ma gyar Élet, 2010. ja nu ár 21.)
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Új év ti zed – régi di lem mák
Meg le pe tés az el nök vá lasz tás
má so dik for du ló já ban – az RMDSZ pál for du lá sa
Az elõ ze tes becs lé sek kel szem ben a ta va lyi év vé gén Ro má ni á -
ban meg ren de zett ál lam el nök-vá lasz tá son a biz tos gyõz tes nek jó -
solt Mir cea Ge o a na he lyett a ko ráb bi el nök, Tra i an Ba ses cu gyõ -
ze del mes ke dett. Hogy a vá lasz tást is meg nyer te-e, vagy csak a
sza va zat szám lá lást, soha nem fog juk meg tud ni. De ez nem is fon -
tos. A de mok rá cia így mû kö dik, akit gyõz tes nek hir det nek ki, az
szin te biz tos, hogy az is ma rad. Mint vár ha tó volt, Ba ses cu gyõz -
el me meg in gat ta a sze be ni pol gár mes ter Kla us Jo han nis mö gött
fel állt ma ga biz tos ko a lí ci ót, meg in dult az erõ át cso por to su lás,
ami bõl a ma gyar nak mon dott ér dek kép vi se let, a Ro má ni ai Ma -
gyar De mok ra ta Szö vet ség sem ma radt ki. 

Az RMDSZ so kat ta nult a bal ká ni po li ti ka mód szer ta ná ból.
Ahogy a li be rá li sok kal és a poszt kom mu nis ták kal meg kö tött szo -
ros szö vet ség bõl át la ví ro zott az ál ta la ko ráb ban oly so kat tá ma -
dott Ba ses cu ol da lá ra, azt bi zony ta ní ta ni le het ne ma chi a vel liz -
mus cím szó alatt a po li to ló gia-egye te me ken. S ez nem is len ne
nagy prob lé ma, ha az ügyes ma nõ ver bõl a kö zös ség pro fi tál na, ha 
kö ze lebb ke rül nénk táv la ti cél ja ink hoz, ha az egész nem egy ma -
rok nyi kar ri e ris ta he lyez ke dé sé rõl szól na. Mert egy más kö zött
szól va: ugyan me lyik ro mán po li ti kai erõ nem mû velt, vagy adott
hely zet ben ne mû vel ne ha son ló kat? Me lyik ér de mel né meg, hogy 
ki tart son mel let te egy ma gyar párt a vég sõ kig? Nem az zal van
prob lé ma, hogy az RMDSZ elárulta szövetségeseit, hisz a
magukat szociáldemokratának mondó posztkommunista pártnál
sötétebb társaság alig van. 

A prob lé ma az, hogy min den jel sze rint foly ta tó dik az
1996-ban in téz mé nye sí tett nep tu niz mus, az ön ér dek fel adás, az
ap ró-csep rõ en ged mé nye kért való ga zsu lá lás. Ez utób bi ra is csak
azért van szük ség, mert va la mit fel kell mu tat ni a vá lasz tók nak is,
akik alig ha fog nak meg ha tód ni at tól, hogy ve ze tõ ik leg in kább a
va gyon be val lá sok szintjén tudnak eredményeket produkálni.

A nem ze ti ol dal re ak ci ó ja
Jo gos kér dés, hogy mit te het eb ben a hely zet ben a nem ze ti ol dal.
Tõ kés Lász ló ta valy de cem ber 23-án ki adott egy hely zet elem zés -
sel fel érõ po li ti kai nyi lat ko za tot, mely ben rá mu ta tott a kor mány -
ba lé pés leg je len tõ sebb prob lé má i ra, arra, hogy az RMDSZ „pil -
la nat nyi – anya gi – elõ nyök fe jé ben er dé lyi kö zös sé gün ket ké nyé -
re-ked vé re ki szol gál tat ja a ro mán na ci o na lis ta párt-, il let ve nagy -
po li ti ká nak.” Arra is fel hív ta az EMNT el nö ke a kö zös ség fi gyel -
mét, hogy „a most fel ál ló, új ro mán kor mány rend kí vül in ga tag,
és vár ha tó an rö vid éle tû. Kö vet ke zés kép pen az RMDSZ-nek, il let -
ve er dé lyi ma gyar sá gunk nak hosszú tá von sú lyos árat kell fi zet nie 
a pil la nat nyi elõ nyö kért. A nem ze ti ér dek fö lött új ból a párt ér dek
di a dal mas ko dott.” Tõ kés Lász ló a ci tált nyi lat ko zat ban idé zett
egy SZDSZ-es õszin te sé gû1 meg nyi lat ko zást is: „Ott van a zso -
zsó” – je len tet te ki az SZKT de cem ber 18-i ülé sén – a te mes vá ri
nép fel ke lés 20. év for du ló ján (!) – a tes tü let egyik szem ér met le nül
„egye nes be szé dû” tag ja. Ez a „zso zsó” tu laj don kép pen nem
más, mint az er dé lyi ma gyar ér de kek fel adá sá nak, az RMDSZ kli -
en tú rá ja meg vá sár lá sá nak az ára.” Tõ kés Lász ló azt is jól lát ja,
hogy mire van szük sé ge a kö zös ség nek: „A ro má ni ai ma gyar kö -
zös ség nek nem mi nisz te rek re, ha nem – pél dá nak oká ért – ma -

gyar egye tem re van szük sé ge. Ön ál ló, au to nóm ma gyar ok ta tá si
rend szer re óvo dá tól a fel sõ ok ta tá sig. To váb bá, amint arra Mar kó
Béla el nök úr sa ját be val lá sa sze rint húsz év után rá jött: et ni kai
ará nya ink nak meg fe le lõ ré sze se dés re a he lyi köz igaz ga tás ban,
ál la mi ad mi niszt rá ci ó ban és a re gi o ná lis ve ze tés ben. Arra, hogy
anya nyel vünk hi va ta los re gi o ná lis nyelv vé vál jon Er dély ben. Há -
rom szin tû au to nó mi á ra. És ön ál ló – ma gyar – kül po li ti ká ra. Az
RMDSZ ve zér ka ra és a „ki éhez te tett” kli en tú rá ja vi szont ép pen -
ség gel ezek rõl fe led ke zik meg – a bár sony szé kek és a csur ra -
nó-csep pe nõ pénz jut ta tá sok fe jé ben…” (ki eme lé sek az ere de ti
szö veg ben.)

E ka ra kán nyi lat ko zat volt a pre lú di um az Er dé lyi Ma gyar
Egyez te tõ Fó rum (EMEF) ja nu ár 8-i ülé sé hez, me lyen az
RMDSZ va la mint az EMNT de le gá tu sa tár gyalt a ma gyar sors -
kér dé sek rõl. Elõ re lé pés nem volt vár ha tó, a fe lek min den eset re
ab ban egyez tek meg, hogy foly ta tód hat az Er dé lyi Ma gyar Össze -
fo gás, amennyi ben kö zös cse lek vé si terv ki dol go zá sa ré vén si ke -
rül azt konk rét tar ta lom mal meg töl te ni. Tõ kés Lász ló a Duna
TV-nek a tár gya lás után el mon dot ta, hogy „Prob le ma ti kus sá vált
az együtt mû kö dés, az össze fo gás foly ta tá sa. De az zal a szán dék -
kal ül tünk le és áll tunk fel az asz tal tól, hogy foly tat juk a pár be szé -
det. Foly tat juk a kö zös út ke re sést, mert van nak olyan nem ze ti cél -
ja ink, ame lye ket nem tu dunk el ér ni, ha kü lön úton já runk.”
E gyû lés ki ér té ke lé sé re még visszatérek.

Mar kó ék és a vá lasz tói aka rat
Mar kó ék fõ hi vat ko zá si alap ja, hogy a kö zös ség he lyes li a kor -
mány za ti sze rep vál la lást. Ez még akár igaz is le het, de egy ve ze -
tõ nek nem az a dol ga, hogy vissz hang le gyen, amint azt Mar kó
Béla a két ez res évek ele jén egy SZKT-n na gyon he lye sen meg ál -
la pí tot ta, ha nem az, hogy hang le gyen. Más szó val, az, hogy egy
adott köz vé le mény-ku ta tá son a több ség tá mo gat egy bi zo nyos
po li ti kai stra té gi át – azért, mert erre szo ci a li zál ták a mé dia se gít -
sé gé vel –, at tól az még le het hely te len, táv lat ta lan és lét -
esély-csök ken tõ. A tör té nel mi ta pasz ta lat az, hogy 1996-ban,
ami kor az RMDSZ kor mány ra lé pett, fel ad ta az au to nó mia cél ki -
tû zé sé nek kom mu ni ká ci ó ját kül föl dön és bel föl dön, fel ad ta a
nem zet ön kor mány zat elve men tén való mû kö dést, az ál lam el vû
kö zös sé gé pí tést, fel ad ta az ön ál ló kül po li ti kát. Ro mán ver seny -
párt ként vi sel ked ve po zí ci ó kért al ku do zott, és ap ró-csep rõ en -
ged mé nye kért hi te le sí tet te a ma gyar el le nes ro mán ha tal mat a
Nyugat elõtt. 

Sem mi okunk nincs azt hin ni, hogy most mást fog ten ni. Rá -
adá sul most könnyen fél re ve zet he ti az egy sze rûbb, sab lo nos gon -
dol ko dá sú pol gá ro kat, akik csak párt lo gi ká ban gon dol kod nak és
a nem ze ti ön kor mány zat mo dell jé nek je len tõ sé gét fel sem fog ták
soha. A zsák mány szer zõ lo gi ka sze rint az RMDSZ ugyan is jó
egyez sé get kö tött, a há rom mi nisz te ri, a mi nisz ter el nök-he lyet te -
si, va la mint hat ál lam tit ká ri po zí ció meg fe lel po li ti kai ere jé nek.
Csak hogy ami kor ez a szer ve zet ala kult, ak kor nem azt tûz te ki
cé lul, hogy be csa tor náz za a ma gyar sza va zó kat a ro mán po li ti -
kum szá má ra, sem le ge sít a ro mán et nok ra ti kus ha ta lom ér de ké -
ben egy po ten ci á lis ve szélyt, ha nem azt, hogy olyan lét ke re tet te -
remt a kép vi selt kö zös ség szá má ra, mely sza va tol ja a hosszú távú
fenn ma ra dást és gya ra po dást. Az pe dig már rég iga zo lást nyert,
hogy a kor mány za ti sze rep nem al kal mas arra, hogy e cél hoz kö -
ze lebb jus sunk. Las san azok a nem zet ben gon dol ko dó ide a lis ták
is el gon dol kod hat nak, akik nem is mer ték el Eva Ma ria Bar ki,
Csa pó Jó zsef vagy Bor bély Imre gon do lat me ne tét, mi sze rint ön -
ma gá ban ab szur dum, hogy egy cent ra lis ta, et nok ra ti kus ál lam ban 
egy ki sebb ség ben élõ nem ze ti kö zös ség a vég re haj tó ha ta lom ré -
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1.  Az el múlt év ti zed ta pasz ta la tai sze rint az SZDSZ egyes kép vi se lõ it idõn ként meg száll ja az 
õszin te ség, és ilyen kor fel leb ben tik a fáty lat ar ról, hogy mi ként is gon dol kod nak va ló já -
ban. Így tud tuk meg Eör si Má tyás tól a stá tus tör vény vi tá já nak ide jén hogy „az SZDSZ
nem akar ja, hogy ér de mes le gyen ma gyar nak len ni a Kár pát me den cé ben”, Horn Gá bor -
tól, hogy neki „sok kal fon to sabb az, hogy mi lesz az SZDSZ-szel, mint az, hogy mi lesz az
or szág gal”, to váb bá Kunc ze Gá bor tól, hogy leg szí ve seb ben ci án tab let tá kat osz to gat na
azok kö zött, akik sö té ten lát ják a jö võt a Gyur csány kor mány ki tû nõ po li ti ká ja da cá ra.



sze ként a kö zös ség szá má ra meg sze rez ze a tör vény ho zó ha ta lom
egy ré szét, vagy is köz jo gi kompetenciákra tegyen szert saját
életének megszervezésében, oktatásban, kultúrában, továbbá az
általa benépesített régió(k)ban a gazdaságban illetve a véderõt és
külpolitikát leszámítva minden államigazgatási területen.

Az Er dé lyi Ma gyar Egyez te tõ Fó rum
leg utób bi ülé sé nek ta nul sá gai
Toró T. Ti bor, az EMNT ügy ve ze tõ el nö ke úgy lát ja, hogy az
EMEF tar tal mát vesz ti, és a kö zös cé lok, ér de kek, esz kö zök be -
azo no sí tá sa he lyett egy olyan fó rum jön lét re, ahol a fe lek pusz tán 
csak tá jé koz tat ják egy mást ál lás pont juk ról. S mi ta ga dás, en nek
van a leg na gyobb va ló szí nû sé ge. 

Az RMDSZ „a leg jobb vé de ke zés a tá ma dás” elve alap ján
kom mu ni ká ci ós of fen zí vá ba ment át, volt ál lam el nök je lölt jük,
Ke le men Hu nor az zal vá dol ta az EMNT ve ze tõ it, hogy „meg or -
rol tak ami att, hogy az RMDSZ a kor mány zást vá lasz tot ta”, és
„ki fo gá so kat ke res nek”, hogy az egyez te tõ fó rum ból ki hát rál ja -
nak. Mint ha leg alább is szük ség len ne ki fo gá sok ra… Hi szen ön -
ma gá ban az, hogy az RMDSZ nem egyez te tett az EMNT-vel
meg annyi fon tos kér dés ben, té te le sen sem az ál lam el nök-je lö lés
ügyé ben, sem a te kin tet ben, hogy az er dé lyi ma gyar ság kit tá mo -
gas son az el nök vá lasz tás má so dik for du ló já ban, sem a kor mány -
za ti sze rep vál la lás ról, ép pen ség gel ele gen dõ ok (s nem ürügy!)
len ne arra, hogy az EMNT fel áll jon az asz tal tól. 

Má sik irány ból az RMDSZ igyek szik össze mos ni az EMEF-en 
be lü li kon zul tá lást az össze fo gás sal. Hi szen ez az ér de ke, et tõl re -
mél het a leg töb bet: to vább foly tat ja a ve ze tõk sa ját pe cse nyé jét
sü tö ge tõ po li ti ká ját, a kö zös sé gi ér de kek fel adá sát, leül – ami kor
ép pen ked ve tart ja – a nem ze ti ol dal leg je len tõ sebb szer ve ze té -
vel,2 de le sep ri an nak ja vas la ta it, el mond ja sa ját el kép ze lé se it a
jö võ re néz ve, majd úgy kom mu ni kál ja az egé szet, hogy foly ta tó -
dik a nem ze ti össze fo gás. Ezt a csap dát kell az EMNT-nek úgy ki -
ke rül ni, hogy egy részt ne õ rúg ja fel a tár gya ló asz talt, más részt,
hogy a kí vül ál lók szá má ra is vi lá gos sá te gye a kü lönb sé get a tár -
gya lás és a po li ti kai össze fo gás kö zött. Mi ként Toró fo gal ma zott:
„kon zul tál ni le het a vég le te kig, meg be szél het jük, hogy ki mit gon -
dol, de az össze fo gás azt je len te né, hogy kö zö sen is cse lek szünk.
Vagy is jo gos az RMDSZ sze mé re vet ni, hogy nem kon zul tál tak, de
épp emi att nem is jö he tett lét re kö zös cse lek vés (…) Vagy lesz kö -
zös “cse lek vé si terv” a mi ál ta lunk nem ze ti mi ni mum nak ne ve zett
kö zös stra té gi ai cé lok ér de ké ben – és ezál tal tar ta lom mal tölt jük
meg az össze fo gást –, vagy meg szû nik ez a fel ál lás.” 

Az EMNT el nök sé ge leg utób bi ülé sén ki ér té kel te az EMEF-en 
tör tén te ket, majd nyi lat ko zat ban szö gez te le, hogy „az el múlt hó -
na pok tör té né sei és az EMEF leg utób bi ülé sén el hang zot tak azt
mu tat ják, hogy az RMDSZ ve ze tõi a Ma gyar Össze fo gás po li ti kai
prog ram já nak el le he tet le ní té sé vel az EMEF in téz mé nyét egy sze -
rû kon zul tá ci ós ke ret té akar ják vissza mi nõ sí te ni.”3  A nyi lat ko zat
váz la to san meg fo gal maz za a ma gyar össze fo gás po li ti kai prog -
ram ját is, ami egy ben egy faj ta fel té tel rend sze re is a to váb bi
együtt mû kö dés nek: a de mok ra ti kus rend szer vál tás foly ta tá sa – a
ki sebb ség po li ti ká ban is; a kul tu rá lis au to nó mia köz jo gi ke re te i -
nek tör vény ál ta li sza va to lá sa; al kot má nyos és köz igaz ga tá si re -
form – a de cent ra li zá ció, szub szi di a ri tás és az ön kor mány za ti ság
el vei alap ján, és en nek ke re té ben az au to nóm köz igaz ga tá si for -
mák, ki e mel ten a Szé kely föld sa já tos jog ál lá sá nak biz to sí tá sa;
ok ta tá si au to nó mia – en nek ke re té ben ál la mi fi nan szí ro zá sú ma -

gyar egye tem; anya nyel vünk re gi o ná lis hi va ta los nyel vi stá tu sá -
nak ki ví vá sa; egy sé ges és mél tá nyos er dé lyi ma gyar tá mo ga tás -
po li ti ka ki ala kí tá sa.”

Ho gyan to vább?
„Jó sol ni min dig ne héz, kü lö nö sen a jö võ re néz ve” – tart ja az
egyik nép sze rû gra fit ti-böl cses ség. A ki ala kult hely zet ben sza -
bályt erõ sí tõ ki vé tel ként elég könnyû fel raj zol ni, hogy a kö vet ke -
zõ fél év ben az EMNT-RMDSZ kap cso lat di na mi ká ja mi ként fog
ala kul ni. Eh hez elég is mer ni a sze rep lõ ket.

Az EMNT ve ze tõi komp ro misszum ké szek egy bi zo nyos ha tá -
rig, de ne vü ket nem zet áru lás hoz soha nem fog ják adni, s nem hí -
vei az ön cé lú pár be széd nek sem, kü lö nö sen ak kor nem, ha a
szem ben álló fél azt ki zá ró lag ön le gi ti má ci ós cél lal foly tat ja. Az
RMDSZ ve ze tõ i vel csak és ki zá ró lag a ha ta lom, az erõ nyel vén
le het kom mu ni kál ni. Az EMNT-re az RMDSZ-nek annyi ban van
szük sé ge a kö vet ke zõ meg mé ret te té sig, hogy min den adó dó al ka -
lom mal hi vat koz has son pro pa gan dá já ban arra, hogy egyez te tett a 
nem ze ti ol dal lal min den kér dés ben. Az egyez te tés per sze je len
eset ben pusz ta tá jé koz ta tást je lent. (Em lé ke ze tes Ta baj di Csa ba
de ma gó gi á ja 1996-ból, a ma gyar-ro mán alap szer zõ dés meg kö té -
sé nek kor sza ká ból, ami kor azt cá fo lan dó, hogy az er dé lyi ma gyar
kö zös ség feje fe lett és aka ra ta el le né re köt öt ték meg az alap szer -
zõ dést, arra hi vat ko zott, hogy szám ta lan kon zul tá ció volt a két
szer ve zet kö zött. Nem akadt ak kor ri por ter, aki szem be sít se Ta -
baj dit az zal, mi sze rint leg fel jebb azt cá fol ta, hogy nem a kö zös ség 
„háta mö gött” köt öt ték meg a rossz em lé kû szer zõ dést, hi szen két -
ség kí vül meg tör tént a tá jé koz ta tás. Az vi szont tény, hogy az er dé -
lyi ma gyar ság ve ze tõ i nek feje fe lett írta alá a kommunista múlt
két rossz emlékû politikusa, Horn Gyula és Ion Iliescu ama
bizonyos dokumentumot. Itt is hasonló készül, erre utal az
RMDSZ már most körvonalazódó tájékoztatás-politikája.)

Az RMDSZ ve ze tõi szá má ra leg fon to sabb a pénz ben és po zí -
ci ó ban ki fe jez he tõ ha ta lom, en nek ér de ké ben bár mi re haj lan dó -
ak. Vél he tõ, hogy a ro mán part ne rek nyo má sá ra bár mely nem zet -
po li ti kai tö rek vést fel ad nak. Min da zo nál tal az EMNT szá má ra az
egyet len út az, ha úgy tesz, mint ha mind ez nem len ne evi dens, és
sa ját kö vet ke ze tes, ön ren del ke zés-el vû, au to no mis ta vo nal ve ze -
té sét meg tart va konk rét kö zös sé gé pí tõ lé pé sek re igyek szik kény -
sze rí te ni part ne rét. Ma ezek kö zül a leg fon to sab bak: a szep tem be -
ri szé kely ön kor mány za ti nagy gyû lés me mo ran du má nak alá í ra tá -
sa min den szé kely föl di meg vá lasz tott tiszt ség vi se lõ vel (ezt Mar -
kó ék lát vá nyo san sza bo tál ják an nak da cá ra, hogy több szö ri vál la -
lást tet tek a sa ját kép vi se lõk és pol gár mes te rek alá írá sa i nak be -
gyûj té sé re), az EMEF mun ka bi zott sá gai – kö zöt tük min de nek -
elõtt az au to nó mia ter ve ze te ket meg fo gal ma zó bi zott ság – mû kö -
dé sé nek el in dí tá sa, a 2005-ös ki sebb sé gi tör vény kon szen zu á lis
át dol go zá sa és az au to nó mi á ra vo nat ko zó ré szek rész le tes ki fej té -
se.  Ha ezek ben a kér dé sek ben, me lyek sze re pel nek a már idé zett
EMNT el nök sé gi köz le mény ben is, si ke rül elõ re lép ni, ak kor
meg tör tént az a ki sebb faj ta cso da, ami cá fol ni fog ja az elõ zõ ek -
ben fel ve ze tet te ket. Ha nem, ak kor foly ta tó dik az ál dat lan kom -
mu ni ká ci ós há bo rú, mely ben az RMDSZ, bir to kol va a párt pén zen 
túl az er dé lyi ma gyar kö zös ség nek cím zett for rá so kat is, meg le he -
tõs elõny ben van. Az EMNT vi szont vég leg meg sza ba dul at tól a
sze ren csé re osz ló fél ben levõ ha mis lát szat tól,4 hogy le gi ti mál ja
az RMDSZ vál lal ha tat lan po li ti ká ját és kö ze lebb áll hoz zá Mar kó
Béla és csa pa ta, mint ter mé sze tes szö vet sé ge sei, az SZNT és az
MPP.                              Bor bély Zsolt At ti la

2010. március
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2.  Az EMNT vá lasz tá so kon még nem mé ret ke zett meg. Ez zel együtt fel té te lez het jük, hogy
el nö ke, Tõ kés Lász ló több sza va zót tud moz gó sí ta ni egy ma gá ban, mint az MPP és az
SZNT együtt vé ve. E hi po té zis re néz ve, ha nem is bi zo nyí té kot, de meg erõ sí tést je lent az
ál tal meg nyert 2007-es EP man dá tum, össze vet ve az MPP gyen ge sze rep lé sé vel a vá lasz -
tá so kon, és az SZNT sza va zat-ér vény te le ní té si fel hí vá sá nak kö zel tel jes si ker te len sé ge.

3.  “Köz le mény - A ma gyar össze fo gás kö zös cé lo kért való össze han golt cse lek vést je lent -
az EMNT bõ ví tett el nök sé gi ülé sé nek ha tá ro za tai”, alá ír ja az EMNT el nök sé ge ne vé ben
Tõ kés Lász ló el nök va la mint Toró T. Ti bor ügy ve ze tõ el nök, Ma ros vá sár hely, 2010. ja nu -
ár 9.

4.  E ha mis lát szat mö göt te se i rõl ér te kez tem a Kapu ha sáb ja in a „Ha mis tö rés vo na lak” címû
írá som ban. Itt és most csak annyit sze ret nék le szö gez ni, hogy az MPP ügyé ben a kö zel jö -
võ ben vég re dön tés vár ha tó. Ha a ro mán bí ró ság sze met huny a párt ta valy már ci us ban
Gyer gyó szent mik ló son meg ren de zett tiszt ség vá lasz tó gyû lé sén, Szász Je nõ ék ál tal el kö -
ve tett sza bály ta lan sá gok és tör vény te len sé gek fe lett, ak kor bár mennyi re is ké nyel met len,
de le kell ülni az egyéb ként vi tat ha tó le gi ti mi tá sú ve ze tõ ség gel. Ha a bí ró ság elvi dön tést
hoz és új Or szá gos Ta ná csi gyû lés össze hí vá sá ra kö te le zi az MPP-t, ak kor meg kell vár ni
az új ve zér kar fel ál lá sát.
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Az Er dé lyi Ma gyar
Kez de mé nye zés

RMDSZ-plat form el nök sé ge

Most, a XXI. szá zad elsõ év ti ze de vé gén már ke ve sen ma rad -
tak azok ból, akik tes tük ben-lel kük ben hor doz ták az utol só vi lág -
há bo rú ütöt te se be ket. Tö me ges fi zi kai ag resszió tá ja in kon, Er -
dély ben tán már nem fe nye get ma gyar ok ként ben nün ket a ma ros -
vá sár he lyi „Ho dák-já rás” óta. Még is – kü lö nö sen erõs meg fo -
gyat ko zá sunk és er köl csi gyar ló sá ga ink mi att – ér vé nyes nek tart -
juk a há rom Zrí nyi é vel ro kon, izzó ma gyar ság tu da tú, már tír-po li -
ti ku sunk kiáltását 1936-ból: „Féltjük magyarságunkat!” 

Ne héz – ke vés si kert és sok ku dar cot gör ge tõ – esz ten dõk re
em lé ke zünk most az RMDSZ 20. szü le tés nap ján, és ké te lyek
gyö tör nek nem csu pán a ro má ni ai, ha nem az össz ma gyar ság jö -
võ je mi att is. Pe dig két év ti ze de, ami kor össze fog tunk tény le ges
és vélt elv ba rá ta ink kal, hogy meg te remt sük a ro má ni ai ma gyar
nem ze ti kö zös ség köz kép vi se le ti és ér dek vé del mi Szö vet sé gét,
úgy vé le ked tünk, hogy túl él tük az iga zán nagy ve sze del met, a vi -
lág tör té ne lem leg mocs ko sabb, leg vé re sebb dik ta tú rá ját, a bol se -
viz must. 

Azok ban a na pok ban a Szé kely föl dön is né hol va ló di for ra da -
lom volt. Ka rá csony-tájt alig gyõz tük ki töl te ni a Ma gyar De mok -
ra ta Szö vet ség (az MDSZ) „Tag to bor zó” íve it. A je lent ke zõk ez -
rei-tíz ez rei csu pán annyit kér dez tek a be lé pé sü ket hi te le sí tõ alá -
írá suk elõtt: „Úgy-e, nem lesz be lõ le párt?” S hit tek ígé re tünk nek, 
mert már de cem ber 22-én, a Székely Anyaváros lakossága nyíltan 
és közösen hitet tett nemzeti önrendelkezésünk mellett! De aztán
siettek visszajönni az elvtársak… 

Szö vet sé günk ne vét Ko lozs vá rott, a leg el sõ össze jö ve te lün -
kön, 1990. ja nu ár 7-én meg hat ot tan MDSZ-ként em le get tük, bár
sor ke rült az elsõ kí nos bel sõ konf lik tu sok ra is: Do mo kos Géza
nem en ged te részt ven ni meg be szé lé sün kön az An tall Jó zsef ve -
ze té sé vel Szé kely ud var hely rõl ér ke zett „fó ru mos” kül dött sé get,
Cso ó ri Sán dort, Csó ti Györ gyöt meg tár sa i kat – mint „il le ték te len
kül föl di eket”. Majd né hány perc cel utóbb a meg hitt han gu la tú nak 
re mélt tár gya lá sun kon til tó an köz be kel lett ki ál ta ni, ami kor Ba -
logh Ed gár pél da ké pünk nek a kom mu nis ta társ utas Ma gyar Népi
Szö vet sé get aján lot ta. Egy hét tel ezu tán, Ma ros vá sár he lyen, az
elsõ kon fe ren ci án kon még éle sebb vita folyt: si ke rült itt Do mo -
kos nak a Szö vet sé gün ket át ke resz tel ni (így ke rült az MDSZ elé
az „R” betû), vi szont mi némi lob bi zás sal el ér tük, hogy ak kor
még meg ma radt Szö vet sé günk fõ cél ja ként az ön ren del ke zés. Az -
tán Do mo kos em be rei a Vat ra Ro mâ ne as cã meg az RMDSZ kö -
zött Ko lozs vá rott ta lál ko zót szer vez tek. S akik „ezt a ba rát ko zást” 
nem vál lal tuk, „szél sõ sé ges” jel zõt ka punk. (Ta lán még ma nap -
ság is ér vé nyes ez a mi nõ sí té sünk, ami kor ugyan csak nem lel ke -
se dünk a Va dim Tud orr al való de cem be ri vá lasz tá si pak tu mért?)
Ügyé szek és RMDSZ-es tör vény ho zók egy más sal ver seng tek
meg bé lye gez ni ben nün ket az „agyag fal vi au to nó mia-kí sér let”

mi att 1991 ok tó be ré ben, s mi let tünk „a bo szor kány ül dö zõk”,
ami kor szó vá tet tük Szö vet sé günk ve ze tõ sé gé nek meg tisz tí tá sát a 
sze kus ér de kelt sé gû és „mo gul” tiszt ség vi se lõk tõl, majd „na ci o -
na lis ták”, ami kor ke resz tény-nem ze ti plat for munk kal elõ áll tunk
a ket tõs ál lam pol gár ság igé nyé vel (elsõkként a Kár pát-me den cé -
ben!) és 1997-ben a hagymakupolás veszedelem el ké pesz tõ, több
évtizedes adatsoraival. Néha mindenkitõl cserbenhagyottaknak
éreztük magunkat, olyankor Lech Walêsa példájával próbáltunk
vigasztalódni, aki tizenheted magával in dí tot ta 1980-ban a
Szolidaritást. 

Vi szont meg ért ne künk bár mi lyen ér dem ren det, cí met, bár -
mennyi pénzt, ami kor több mint 40 ezer tá mo ga tó alá írás össze -
gyûlt és el ment Stras bo urg ba az igaz ság ta la nul be bör tön zött szé -
kely test vé re ink ér de ké ben, és ami kor (ugyan csak anya or szá gi
se gít ség gel) ered ményt ho zott éh ség sztráj kunk is a töb bi nyolc el -
ítél tért; ami kor az ún. utód ál la mok va la mennyi nem ze ti el kö te le -
zett sé gû ma gyar párt já nak ve ze tõ sé ge, majd 1995-ben az
RMDSZ is prog ram já ba fog lal ta a há rom szin tû au to nó mi át; és az
Szö vet ség egyik leg mé lyebb er köl csi vál sá ga ide jén, 2002 de -
cem be ré ben Tõ kés Lász ló püs pök vál lal ta, hogy tisz te let be li
elnöke lesz a „sorsadta õrhelyén” oly sok vihart túlélt Erdélyi
Magyar Kezdeményezésnek.  

Az ilyen öröm te li pil la na tok ban fe led ni tud tuk, hogy az
RMDSZ ve ze té se gyak ran (Ba logh Ed gár ál mát tel je sít ve) párt -
ként di ri gál ja Szö vet sé gün ket az egy mást kö ve tõ kor mány ba lé -
pé sek re (a vég képp ki fi ze tet le nül ma radt li bák árá val: a sok el sza -
lasz tott le he tõ ség gel), sõt a nep tu ni he ré zist meg a de cem ber el se -
jei hó do la to kat a Kem pinsz ky ben és Cot ro ce ni-ben, Mu cus ká é -
kat, a máig meg nem sza va zott au to nó mia sta tú tum-ter ve ze te in -
ket, a hagy ma ku po lás hon fog la lást, Só lyom Lász ló cser ben ha -
gyá sát; mos to ha-anya or szá gunk köz éle ti fer tõ jét: a kettõs ál lam -
pol gár ság-sza va zást, Balatonõszödöt, Románia feltétel nélkül
támogatott EU-tagságát…    

És most – sok, jól meg lé pes ült „ér de mes har cos sal” együtt –
mi is meg kap juk „a hû ség ju tal mát”. 

Amely ter mé sze te sen nem egy sze mélyt il let, ha nem va la -
mennyi tár sun kat. Kü lö nö sen azo kat, akik nem le het nek kö zöt -
tük, a né hai Fá bi án Er nõt, Ja kabf fy At ti lát, Ko lum bán Ti ha mért,
Szõcs Csa ba Ubult és a még élõ ba rá ta in kat, az esz mé nye ink hez
máig hû sé ges tag sá gun kat, illetve sok-sok ezer támogatónkat. 

Ad jon az Is ten erõt a jövõ ve sze del me i nek túl élé sé hez min den
bá tor és ge rin ces magyarnak!

Szé kely ud var hely, 2010. ja nu ár 15.

Bakk Lász ló, Ka to na Ádám, 
Sánt ha Pál Vil mos, Var gá né Pál Róza

„Le gyen a ma gyar bá tor és ge rin ces” – kí ván ta Baj csy–Zsi linsz ky End re, Sop ron kõ hí dán,
1944. de cem ber 24-én, a fel akasz tá sa elõt ti órák ban fo gal ma zott bú csú zó üze ne té ben.  „Fél -
tem ma gyar sá gun kat – írta, még a béke ide jén –, fél tem a ma gyar szel le met, a ma gyar mû ve -
lõ dést, a ma gyar eu ró pai hi va tást, a ma gyar ál lam esz mét és ál la mi sá got. Ez moz dít meg
annyi szor, hogy sors ad ta õr he lye men el ki ált sam Zrí nyi Mik lós sal: »im hol a ve sze de lem!«” 



Negy ven két éve szûnt meg
a szé kely au to nó mia

2010-et írunk, a szé kely ség pe dig kö zel ugyan olyan
tömb ben él õsi föld jén, mint a Tri a nont meg elõ zõ
idõk ben. 1952-ben szü le tett meg az az al kot mány
Ro má ni á ban, amely – bár név leg esen – de le he tõ vé
tet te a Szé kely föld au to nó mi á ját. Az au to nóm tar -
to mány 42 éve , 1968- ban szûnt meg.

Az utób bi idõ ben ta pasz ta lom, hogy so kak szá má ra a meg le pe -
tés ere jé vel hat Ste fa no Bot to ni olasz tör té nész Sztá lin a szé ke -
lyek nél címû ta nul mány kö te té nek fel idé zé se. Eb ben a ne ves olasz 
szak te kin tély az 1952-1960. idõ szak ban lé te zett szé kely föl di Ma -
gyar Au to nóm Tar to mány (MAT) tör té ne tét írja le, részletes
levéltári kutatómunka alapján.

En nek a tény fel tá rás nak szá munk ra rend kí vül nagy je len tõ sé -
ge van, mert meg vi lá go so dik az a tör té nel mi ke ret, amely ben, alig 
50 éves táv lat ban, tör vé nyes, al kot má nyos fel té te lek kö zött Ro -
má ni á ban lét re le he tett hoz ni a tömb ben élõ székely-magyarság
területi autonómiáját.

Máig is vi ta tott kér dés: ki, mi kor és mi ért hoz ta lét re a szé kely -
föl di au to nó mi át 1952-ben.

Arra a kér dés re, hogy ki, vi szony lag pon tos vá lasz ad ha tó a do -
ku men tu mok ban nyo mon kö vet he tõ té nyek alap ján. Az biz tos,
hogy nem bel sõ kez de mé nye zés rõl volt szó, se ma gyar, de még
ke vés bé ro mán rész rõl nem. Ugyan is azt az al kot mány ter ve ze tet,
amely ma gá ban fog lal ta a MAT lé tét is, Moszk vá ban vég le ge sí -
tet ték. En nek a fo lya mat nak meg kü lön böz te tett fi gyel met szen -
tel tek, már csak azért is, mert min den va ló szí nû ség szerint a
végleges szöveget személyesen Sztálin hagyta jóvá.

A leg fel sõ szín tû oda fi gye lés ere dõ jét Észak-Er dély II. vi lág -
há bo rú utá ni ho va tar to zá sá ban kell ke res ni, ami kor is a „te rü le tért 
jo go kat” el vet próbálták érvényesíteni. 

Köz tu dott, hogy köz vet le nül a há bo rú be fe je zé se után a ro mán
ad mi niszt rá ció si e tett be épül ni Észak-Er dély be, és en nek kap csán 
sok tör vény te len, meg tor ló túl ka pás ra ke rült sor, lásd pél dá ul a
szárazajtai véres eseményeket. 

Eze ket lát va a szov jet ka to nai ve ze tés azon nal in téz ke dett és a
to váb bi ak ban is fo ko zot tan fi gyelt az er dé lyi fej le mé nyek re. Úgy
gon dol ták, hogy a nem ze ti sé gi kér dést is szov jet min tá ra kell
meg ol da ni. Így lett az ak ko ri Ro má nia – al kot má nyá ban is rög zít -
ve - több nem ze ti sé gû or szág, majd a Sztá lin ha lá la utá ni évek ben
nemzetállam, ahol együtt élõ nemzetiségek is léteznek.

Nap ja ink po li ti ku sai szá má ra moz gó sí tó ere jû tény kell le gyen, 
hogy a szé kely föl di au to nó mia már lé te zett és al kot má nyos ke re -
tek kö zött mû kö dött! Ese tünk ben a te rü le ti au to nó mia in téz mé -
nyét mint már meg szer zett jo got kell ke zel ni, ami tõl az ak ko ri
kom mu nis ta uralom megfosztotta az erdélyi magyarságot.

A mai, de mok ra ti kus nak mon dott re zsim csak azért nem he lye -
zi vissza jo ga i ba az au to nó mi át, mert az er dé lyi ma gyar po li ti kai
elit nem kö ve te li ezt olyan hang erõ vel, ami re egész Európa
odafigyelne. 

Ma hol nap húsz év telt el a rend szer vál tás óta, de a te rü le ti au to -
nó mia ügyé ben nem tör té nik sem mi, ve ze tõ po li ti ku sa ink pu hány, 
cse lek vés kép te len magatartása miatt.

Nem rég az egyik RMDSZ-es par la men ti kép vi se lõ saj tó tá jé -
koz ta tón a kö vet ke zõ kép pen nyi lat ko zott: „Azok, akik az au to nó -
mia-re fe ren du mot kez de mé nye zik, na gyon jól tud ják, hogy nem

le het azo kat meg szer vez ni a je len le gi tör vé nyek sze rint. Úgy vé -
lem, hogy a nem zet kö zi vál ság ide jén mind a pol gár mes te rek nek,
mind a köz sé gek ve ze tõ sé gé nek sok kal fon to sabb gond jai van nak
az il le tõ re fe ren dum nál. Sze rin tem azok, akik ki akar ják hasz nál ni 
ezt a pil la na tot, nem csu pán fel elõt le nek, ha nem kis sé alá va lók,
mi vel pont most nincs tü rel mük vár ni.”

Az ilyen ön fel adó és rá adá sul sér tõ meg nyi lat ko zás csak elo -
dáz za az au to nó mia kér dé sé nek na pi rend re tûzését.

Ha most nem kö ve tel jük vissza nyo ma té ko san az ön ren del ke -
zés jo gát, tör té nel mi le he tõ sé get mu lasz tunk el, könnyen lehet,
hogy örökre.

Le gyen intõ pél da Ma ros vá sár hely nem ze ti sé gi hely ze té nek
gyors vál to zá sa, vagy az az össze vont tá ma dás, amely az utób bi
idõ ben a Szé kely föld el len szer ve zõ dött, és amely nek fó ku szá ban 
most Sepsiszentgyörgy áll.

Va jon a fent idé zett kép vi se lõ nem fi gyelt fel a hagy ma ku po lás
temp lo mok gyors el sza po ro dá sá ra, vagy arra az erõ fi tog ta tó ka to -
nai ke ret re, amely ben a Har gi ta-ko vász nai or to dox ér sek ség tíz -
éves év for du ló ját ünnepelték a napokban, Csíkszeredán?

Nem gyõz zük hang sú lyoz ni: az au to nó mia ma lét kér dés a Szé -
kely föld és át té te le sen az er dé lyi ma gyar ság szá má ra! A cél el éré -
sé nek ér de ké ben ma xi má lis erõ be do bás sal al kal maz ni kell min -
den le het sé ges esz közt és min den mód szert. A si ker nem ma rad el, 
ha az er dé lyi ma gyar ság egy sé ge sen lép fel és maga mögött érzi,
mint védõhatalmat, az anyaországot.

Egy dol got na gyon fon tos nak tar tok meg je gyez ni: to vább ra is
de mok ra ti ku san és bé kés úton akar juk meg vé de ni jo ga in kat és
nem ze ti identitásunkat. 

Az er dé lyi szé kely-ma gyar na ci o na liz mus lé nye ge, hogy nem
sze cesszi o nis ta, azaz nem cé lunk az el sza ka dás. A mi na ci o na liz -
mu sunk be fo ga dó és nem kirekesztõ.

Az er dé lyi ma gyar ság po zi tív na ci o na liz mu sa nél kül már el ve -
szí tet te vol na tör té nel mi ön azo nos sá gát, nyel vét, kul tú rá ját, egy -
szó val magyarságtudatát.

A szó el száll, az írás meg ma rad - tart ja a bölcs mon dás. En nek
szel le mé ben elõ kell ven ni sür gõ sen az 1952-es al kot mányt, ki
kell je löl ni azo kat a ré sze ket, ame lyek a MAT-ot  tör vé nye sí tet ték. 
Az így össze szer kesz tett do ku men tu mot leg alább ro mán, an gol,
fran cia, né met és ma gyar nyel ven sok szo ro sít va mind bel föl dön,
mind Brüsszel ben is mer tet ni és ter jesz te ni kell. Fel kell hív ni a vi -
lág fi gyel mét arra a gaz da sá gi el ma ra dott ság ra, amely ben a ma -
gyar lak ta ré gi ók ver gõd nek Ro má nia töb bi me gyé jé hez ké pest.
Gaz da sá gi ér vek kel ne héz meg ma gya ráz ni, ho gyan ju tott a Szé -
kely föld ebbe az ál la pot ba. Az au to nó mia ke re té ben el kell érni,
hogy az itt meg ter melt va gyon ból mi nél több ma rad jon helyben.

Az au to nó mia az er dé lyi ma gyar ság elõ re ha la dá sá nak biz to sí -
té ka. A je len ko ri vi lág gaz da sá gi vál ság át me ne ti je len ség, de az
au to nó mia és ben ne a ma gyar egye tem lé té nek szükségessége
örök érvényû.

Tu da tá ban va gyunk an nak, hogy jo gos kö ve te lé se ink itt hon ol -
dód nak meg, de az Eu ró pai Unió az a fó rum, ahon nan vi lág gá ki -
ált hat juk ki szol gál ta tott helyzetünket.

Az el kö vet ke zõ na pok ban idõ pon tok hoz kö tött cse lek vé si ter -
vet kell össze ál lí ta ni. Eh hez jó tám pont le het Dr. Kin cses Ele mér -
nek a Nép új ság ha sáb ja in megjelent véleménye.

Sza bó Lász ló
 Ma ros vá sár hely
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Szász Ist ván Tas nap ló jegy ze tei

A nem zet stra té gia szük sé ges sé gé rõl
2009. de cem ber 8-án nem zet stra té gi ai kö te tet mu ta tott be a

Ma gyar Kon zer va tív Ala pít vány. A könyv im má ron a má so dik
ilyen ta nul mány gyûj te mény, té ma kö rök be ren de zet ten s már fel -
ada tok ra is össz pon to sít va. Az elsõ egy évvel ezelõtt készült.

Mint a kö tet társ szer zõ je, fo ko zott iz ga lom mal la poz ga tom a
ta nul má nyo kat, s be le-be le ka pok ol va sá suk ba. Az tán le te szem a
könyvet és elgondolkodom.

Mi le het az oka an nak, hogy ed dig kel lett vár nunk en nek az
igé nyek s az azt rész le te zõ gon do la tok nak e pa pír ra rög zí tett
változatára?

Mint ki sebb ség bõl szár ma zó egyed, ter mé sze te sen fo gé ko -
nyabb va gyok erre, ami alatt azt ér tem, hogy fo ko zott mér ték ben
él ben nem az igény, ta lán mert erõ sebb a veszélyérzet.

Ma gyar or szág vi lág vi szony lat ban is egyik elsõ olyan ál lam,
ahol az al kot má nyos ság igé nye tes tet is öl tött, s ez a ma gyar nem -
zetst ra té gi át év szá za do kon át meghatározta.

Itt lát szó lag azon nal adva van a le he tõ ség – azok szá má ra, akik
ezt nem tart ják ér ték nek és szük sé ges nek –, hogy ki je lent sék:
Lám. Lám!  Volt, és mire mentünk vele!

Én azon ban vissza kér de zek. Va jon azok a ret te ne tes kö rül mé -
nyek, me lyek kö zött e vér zi va ta ros év szá za dok ban si ke rült meg -
ma rad nunk és (mai szám be li fo gyat ko zá sun kat nem fe led ve)
szak em be rek sze rint több mint har minc szo ro sá ra sza po rod nunk – 
ami eu ró pai vi szony lat ban is tel je sít mény –, mit tet tek vol na ve -
lünk, ha nincs va la mi fé le, hol jól lát ha tó, hol csak lap pan gó stra té -
gi ánk?  És - ten ném hozzá - sikerült volna-e, sajnos, „belaknunk”
kerek e világot is?

Vagy is va la mi fé le nem zet stra té gia lé te zett. Élt és hatott.
Az igaz ság hoz az is hoz zá tar to zik, hogy en nek – sze rény is me -

re te im sze rint – ta lán egyik utol só pél dá ja, mely meg is va ló sult,
Kle bels berg Kunó mûve. En nek szét ve ré se ép pen most ér ke zik el
a végjátékához.

Az ezt kö ve tõ kö zel év szá zad nyi idõ szak ban a min den ko ri ma -
gyar ha ta lom in kább ide gen nem zet stra té gi ák meg va ló sí tá sán
mun kál ko dott. Ki kény sze rû ség bõl és ol da laz va, ke rül get ve, ki a
mél tó ju ta lom re mé nyé ben, te hát nem ingyen, és ahogy még
hozzáteszik: dalolva.

Mert má sok nak volt és van nem zetst ra té gi á ja. Még pe dig, ha a
szom szé dok ra és más el len ér de kelt ha tal mak ra gon do lunk, ak kor
olyan, amely nek ré sze egy mi el le nünk irá nyu ló fe je zet. Ez pe dig
ki nél-ki nél asze rint nyil vá nul meg, hogy már bir to ká ban van „egy 
da ra bunk nak” vagy sem, s hogy mi lyen ter vei van nak ve lünk. Te -
rü le ti, gaz da sá gi, piaci, direkt-indirekt és még ki tudja hányféle.

Vagy is itt élünk egy olyan ha ra pó fo gó szo rí tá sá ban, mely nek
min den ré sze pon to san tud ja, hogy mit akar, s azt is, hogy ve lünk
mi a ter ve, mi köz ben ne künk nincs nem zet stra té gi ánk, sõt, ami
en nél is ször nyûbb, van nem zet el le nes stra té gi ánk, ön gyil kos, ön -
pusz tí tó, komp rá do rok ál tal ki dol go zott terv. És en nek már nem
csak ló lá bai lóg nak ki egy re ken dõ zet le neb bül, ha nem gya kor la ti
pél dái és ered mé nyei ki töl tik hét köz nap ja ink hí re it, meg ha tá roz -
zák éle tün ket. S ezt a ki szol gál tat ott ság un kat csak tetézi a
tervszerûen feledésre szánt nemzettudat hiánya.

Ki mond hat ja ezek után azt, hogy nincs szük ség nem zetst ra té -
gi á ra?

Nya ka te kert ész já rás sal egyes vi ta part ne rek, egyes szom szé -
da ink ra gon dol ván, el mond hat ják azt, hogy egy rossz nem zetst ra -
té gi á nál a sem mi is jobb. Hi szen néz zük csak meg, hogy a rossz
nem zet stra té gia szer ves ré szét ké pe zõ ha mis nem zet tu dat hova
ve zet ilyen he lye ken. Van olyan szom széd, ahol már el kez dõ dött a 

nagy tu da ti zûr za var, mert a rend szer vál tás le he tõ vé tet te más vé -
le mé nyek fel buk ka ná sát is, és a gon dol ko dó egye dek ben fáj dal -
ma san dúl a ké tely az elõzõ rendszerek táplálta mesterséges
mítoszok összeomlását látván.

Csak hogy ez nem ér vé nyes még a tö me gek re, és en nek va ló di
össze om lá sa, an nak min den ál dá sos kö vet kez mé nyé vel együtt
oly hosszú tör té nel mi idõ sza kot ölel het fel, ame lyik már szá -
munk ra „túl él he tet len”. Ott élõ nem zet ré sze ink szá má ra leg -
alább is. A szom szé dok vi szont a ha mis tu da tot majd újra cse rél -
he tik, hiszen lesz még népesség, amelyik ezt megélje.

Mind eb bõl újra csak az kö vet ke zik, hogy lét szük ség le tünk a
nem zet stra té gia, a mo dern, a ma té nye it tu do má sul vevõ, sõt, azo -
kat mély sé gük ben is me rõ, el le nük vé de kez ni ké pes nem zet stra té -
gia, mely ugyan ak kor szer ve sen il lesz ke dik az el múlt év szá za dok 
meg ma ra dá sunk által is igazoltan sikeres nemzetstratégiáihoz.

Ha pe dig azt kér de zik tõ lem, hogy mi a vé le mé nyem az en gem
még kö ze lebb rõl érin tõ rész let rõl, a nem zet egész sé gé rõl, ak kor
min de nek elõtt azt kell el mon da nom, hogy en nek gond jai s az ezt
ápo ló egész ség ügy gond jai soha nem fog nak az ered mé nyes meg -
ol dás re mé nyé vel te rí ték re ke rül ni, ha nem tör té nik meg egy nagy
és min den ki ál tal el fo ga dott nem zet stra té gia ki dol go zá sa. Vagy is
egy ha tal mas pa ra dig ma vál tás. A most be mu ta tott könyv ben erre
hívja fel a figyelmet Bene Éva, Éger István és a magam írása.

Az egész ség ügyet év ti ze de kig vál lu kon hor do zók idõ sebb ge -
ne rá ci ó ja, aki ket régi hasz nos ref le xek még ál do zat ra sar kall tak
és régi hasz nos fé lel mek né ma ság ra kész tet tek, gyor su ló iram ban
hal ki. A li be ra liz mus ne vel te nem ze dék nem fog ja fel ven ni a ke -
resz tet. Ez le het rö vi de sen a leg na gyobb ke reszt kér dés. El men nek 
és be je len tik, hogy rab sá gunk nak vége már. Né hány hõs – vagy
ahogyan erre mondani szokás – kalandvágyó, persze majd még
akad.

Zé té nyi Zsolt, a kér dés kör ki vá ló szak ér tõ je, egy re mélt új al -
kot mány ban is az alap el vek kö zött em lí ti a stra té gi a i lag ki ala kí -
tan dó tör vény al ko tá si ter ve ket és azok vég re haj tá sát: „…akár a
né pes ség meg for dít ha tat lan nak lát szó csök ke né sé nek meg ál lí tá -
sá ra, akár a meg le võ né pes ség egész sé gé nek és mûveltségének
megfelelõ szinten tartása érdekében.” 

Az egész ség ügy mai nap szá mo sai már alig ké pe sek ere jük
meg mu ta tá sá ra. Ki vér ez tek anya gi lag és lé lek ben egya ránt, s ez -
zel nem sér te ni aka rom õket, ha nem két ség be ej tõ szak mai, mun -
ka he lyi és egyé ni hely ze tü ket ecset el ni. Si ke rült el ér ni, hogy már
nem ké pe sek messzi re te kin tõ ter ve ket szõ ni, stra té gi a i lag gon -
dol kod ni. A napi gond, a pil la nat nyi túl élés esz kö ze i re kon cent -
rál nak, ve ze tõ ik tõl is el sõ sor ban erre vár ná nak meg ol dást. Apá tia
és in du la tok kö zött ver gõd nek, csap dá ról-csap dá ra me ne tel nek. E 
csap dák kö zül a leg al ja sab bak pe dig a meg osz tá suk, egy más el len 
for dí tá suk és a társadalom elõtti lejáratásuk. E módszerek
sikerének bizonyítékai folyamatosan észlelhetõek.

Mind ez csak az em lí tett nagy szem lé let vál tás sal ál lít ha tó meg,
s csak ezt kö ve tõ en le het el kez de ni a rom bo lás utá ni hely re ál lí -
tást, ami sok kal ne he zebb az egyszerû építkezésnél.

For ga tom hát a köny vet és be le-be le csa pok a gon do la tok ba,
mint ke ser ves ze nész a hú rok ba. 

Csak aján la ni tu dom má sok nak is ezt az ol vas mányt, s e hú rok
pen ge té sét. 

Egy egész nem zet nek kel le ne meg hal la nia.

2009 de cem ber 10.

Átalvetõ
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Óva tos mér le ge lé se ink köz he lyes is mét lé se
Egy más közt fo lyik a bi zal mas be szél ge tés és egy más tól vár -

juk a meg erõ sí tõ re ményt. Már fél lá bon is…mon do gat ják. És
ezzel van a baj. 

Har mad szor is túl duz za dó an el ké nyel me sí tõ ön bi za lom mal
megy neki a re mélt vál to zást hozó ta vasz nak a kon zer va tív, a
nem zet ben gon dol ko dó ma gyar. S már itt el akad a gon do lat. Mi -
nek ne vez ze lek, te szem fel ma gam ban a ró lam is szó ló kér dést.
Már azt sem mond ha tom, hogy ma gam faj tá nak (az utób bi idõ ben
meg ter helt szó). A sza vak a po li ti ka bû vös – de in kább szennyes – 
kony há já ban más íze ket kap tak. A szép ma gyar nyelv fû sze res ár -
nya la tai nem azt je len tik, mint va la ha, Mi az, hogy ár nya lat! Alap -
ér tel mü ket is el vesz tet ték, sok szor az el len ke zõ jé be for dult
egy-egy ki fe je zés, és szá mos szak rá lis sza vunk ma szi tok szó gya -
nú já ba ke ve re dett. Ez a je len ség, akár az a bi zo nyos csepp a ten -
ger ben, mu tat ja meg a nagy egé szet. A sza vak és fo gal mak ma ni -
pu lá lá sa a ha zug ság diadalának egyik területe, és jelzi, hogy
miként lehet a tömeget már az alapvetõ érthetõség szintjén is
megvezetni.

De kik is va gyunk mi, a fél lá bon vá ra ko zók? Kik tar toz nak
hoz zánk és mi ért? És há nyan va gyunk? Há nyan van nak kö zöt -
tünk, kik ké pe sek át lát ni a mes ter sé ges kö dö kön, túl in du la ton és
fáj dal mon, sé rel men és csa ló dá so kon? Kik re le het szá mí ta ni min -
den fé le kam pány trükk és kam pány szenny el le né re és hány köz -
tünk az in ga tag? És hány más hol in ga do zó fo gad hat ja el utol só
perc ben a mi igaz sá gun kat, mint AZ IGAZ SÁ GOT? És há nyan
lesz nek, akik nem ve szik ész re az egy ség im pe ra tí vu szá nak e pil -
la nat ban sors dön tõ idõ sze rû sé gét? Ha más ból nem, leg alább az
el len fél meg osz tá sunk ra tett kétségbeesett kísérleteibõl. Kér dé -
sek és kérdések. És biztos válasz nincs.

Ami azon ban még is bi zo nyos az az, hogy ami most fo lyik, az
nem foly tat ha tó az oly ré gen em le ge tett kö zös nagy pusz tu lás ré -
mé nek meg kí sér té se nél kül. Vagy is vál to zá sért ki ált a ma gyar élet 
(újabb fél re fa csart régi fogalom).

Meg döb ben tõ, hogy amint a vi lág glo ba li zá ci ós elit je – az em -
be ri ség lé té nek koc ká za tát is fel vál lal va – nem haj lan dó a pro fit -
ból ál doz ni, úgy a ha zai komp rá do rok sem tö rõd nek a nem zet jö -
võ jé vel. Nem te kin tik ma gu ké nak. Ezért il le ti meg õket a komp rá -
dor jel zõ. Sõt, mint ha va la mi go nosz és is me ret len ösz tön zõ erõ
bíz tat ná õket, ki mon dot tan en nek elõ moz dí tá sát se gí tõ in téz ke dé -
se ket hoz nak. Eze ket mos tan ság szo kás a li be ra liz mus ide o ló gi á -
já hoz köt ni, ami ta gad ha tat lan tény. De kik en nek az el mé le ti me -
ga la po zói, s kik a ha szo nél ve zõi? Vagy higgyük el, hogy csu pán
el mé le tek gya kor la ti ki pró bá lá sá nak va gyunk ala nyai? És
érdekes módon minden esetben olyan eredménnyel, amely
számunkra gyászos! Véletlenül sem fordítva - bár egyszer!

A vál ság fé nye sen iga zol ta en nek az esz me rend szer nek a bu ká -
sát, s lám, a fõ tá ma dá si pont ja ik egyi két je len tõ ál lam meg men -
tet te el len sé ge it. Azok pe dig – egye lõ re úgy lát ni – a ta nul sá got le
sem von va, foly tat ják ahol ab ba hagy ták. S az ál lam sem von ja le a 
konzekvenciákat. Sem itt, sem máshol. 

Ry szard Le gut ko len gyel po li ti kai fi lo zó fust idé zem a Hi tel
idei elsõ szá má ból. Õ gya kor ló po li ti kus ként is megélte amit leír:

„…Mi kor Ke let-Eu ró pa fel sza ba dí tot ta ma gát a szov jet ura -
lom alól, el sõ ként azt ért tet ték meg vele – és nem ke ve sen ma gya -
ráz ták neki –, hogy a li be rá lis min ta kö ve ten dõ. Hogy mit je len tett 
a „li be rá lis min ta”, nem volt vi lá gos, Ami vi lá gos volt azon ban,
hogy en nek az aján lat nak bár mi lyen el uta sí tá sa – le gyen az mé -
goly lep le zett is – vagy akár a „li be rá lis” ki fe je zés át gon dolt cse -
ré je „nem li be rá lis ra”, kel le met len kö vet kez mé nye ket von na
maga után a nemzetközi intézményrendszerben és a külföldi
közvéleményben egyaránt.

Vagy is, ha ki is bír juk fél lá bon, ha úgy is tör té nik, mi ként re -
mél jük, a foly ta tás ban a meg men té sünk re fe les kü dõ bár ki nek
dur va el len sé ges nem zet kö zi és nem el ha nya gol ha tó ere jû, ha son -
ló an el len sé ges ha zai kör nye zet ben kell meg kí sé rel nie a le he tet -
lent. S mind ezt egy tu do má nyos alapossággal elõkészített ak na -
me zõn köz le ked ve. 

Ha lé te zik élet ösz tön, ak kor most van itt az ide je, hogy meg -
mu tat koz zon. Ösz tön rõl be szé lek, mert tu da to san nem so kat re -
mél he tünk. Túl hosszú volt a tu dat le épí té sé nek idõ sza ka. En nél
is hosszabb idõ kel le ne (kell) fel épí té sé hez. Té ve dé se ket el ke rü -
len dõ – a nem zet tu dat ról beszélek (a gyanúba került fogalmak
közül).

Ha cso dá val ha tá ros több szö ri meg ma ra dá sunk nem vé let len
volt, ak kor most is mét meg mu tat hat juk. S leg fõbb eré nyünk nek a
tü re lem nek kell len nie. Ilyen kor eszem be jut egy ál ta lunk jól is -
mert má sik meg ve ze tett nép, a ro mán. El ké pesz tõ tü re lem mel vi -
sel te a dik ta tú ra kín ja it, mert te rü le ti in teg ri tá sát fél tet te. Tud juk,
hogy azt a tü rel met egy ha zug sá gok kal a vég le te kig fel fo ko zott
tu da ti ál la pot tet te le he tõ vé. Ná lunk az el len ke zõ je tör tént. Itt a
nem ze ti önazonosság tudatát hazugságokkal és (el)hallgatással a
végletekig legyengítették.

Lesz-e tü re lem a fáj dal mas évek hez, a rom bo lás nál las súbb
épít ke zés hez, a sza ba don meg nyil vá nul ni en ge dett in du la tok nem 
fog nak-e azok el len irá nyul ni, akik nem al kal maz zák a lo vas ro ha -
mok mód sze re it? Mit fog ten ni az a ma gyar vá lasz tó, ame lyik né -
hány fo rin tos ben zin-ár eme lé sért a ta xisb lo kád mel lé ál lott, s
ame lyik en nek sok szo ro sát elszenvedve, kétszer is hagyta magát
becsapni?

Igen! Fél lá bon is ki bír juk! De utá na lesz-e ener gi ánk foly tat ni
erõ kéz ál lás ban? Hi szen a le gyõz ni re mélt erõ már e jö võn ket is
fel él te jó idõre elõ re.

 Ilye nek rõl be szél get ma nap ság egy más közt bi zal ma san a
gon dol ko dás ké pes sé gé vel még meg vert, s ezért kor sza kos gon -
dok kal küz dõ ma gyar. (Leg be sá ro zot tabb sza vunk).

2010. március
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Sár kö zy Csa ba
Nap ló jegy ze te im bõl

1. Egy fõre egy sze rû sít ve.
Az Át la gos Ma gyar or szá gi Mun ka vál la ló hó ele jén fel ve szi az át -
la gos 120.000 fo rin tos fi ze té sét. Ennyi nem fe de zi az ál la mun kat
ter he lõ „adós ság szol gá lat” ép pen rá esõ ré szét, hoz zá kell még
ten nie fél száz ez ret. Mi vel nincs mi bõl hoz zá ten ni, kény te len köl -
csönt kér ni a ha zánk te rü le tén ide ig le ne sen ál lo má so zó, ide gen
or szág ok bé li, ám egy szí nû ban kok tól. E két összeg ezu tán ugyan
hová is ke rül? Ter mé sze te sen a „ben nün ket fi nan szí ro zó kül föl di
be fek te tõk höz”. Ugyan azok hoz.
De így az Át la gos Ma gyar or szá gi Mun ka vál la ló nem tud ja el tar -
ta ni sem ma gát, sem csa lád ját, nem tud ja fi zet ni a sa ját ban ki tar -
to zá sa it, a köz mû ve ket, köz le ke dést, a la kás fenn tar tá sát, a
gyógy szert. Is mét köl csö nért fo lya mo dik, egy fi ze tés nyi köl csö -
nért – ugyan azok hoz. Nem te het mást.
És hová is ke rül ez a vol ta képp má so dik fi ze tés nyi összeg? A mul -
ti cég E-on hoz, Su ez hez, Tes co hoz, Au chan hoz. Ugyan azok hoz.
A ma gyar or szá gi ál la po tok nak nincs köz gaz da sá gi meg ol dá sa.
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2. Vá lasz tás elõtt, után, köz ben.
Vé gig kéne gon dol ni, hogy mit is je lent a „jobb ol da li” meg „bal -
ol da li párt.” 
A vég te le nül rossz em lé kû Nagy Fran cia Anar chi á ig (ugyan for ra -
da lom nak hív ta még sze gény Pe tõ fi is) a po li ti kai szó tár ban ilyes -
fé le sza vak for dul tak elõ: be csü let, nem zet, ha za fi, er kölcs, (meg -
vál tó) ál do zat. Ezek nem pusz tán sza vak: ér té ke ket je löl nek, a gö -
rög-ró mai ál lam esz me és a nyu ga ti ke resz tény er kölcs ér té ke it. 
A ma gyar ság szá má ra kü lö nö sen meg ha tá ro zó volt kö zü lük a
meg vál tó ál do zat a Csa ba-le gen dá tól a Him nu szig, Zrí nyi tõl Te -
le ki Pá lig. 
Las san har ma dik év szá za da, hogy az ér ték he lyé re az ér de ket he -
lyez te né hány sé rült sze mé lyi sé gû gon dol ko dó (Ro us se a ut na -
pon ta ver te a fe le sé ge...), és még sé rül tebb sze mé lyi sé gû nyak ti -
ló-val lá sú „for ra dal már”.
Ez a vál tás ter mé sze te sen hosszú fo lya mat volt, s mára a „po li ti kai 
kor rekt ség”-ben és a (ha zai) par la men ti vi szo nyok ban el ér te az ir -
ra ci o na liz mus leg fel sõ fo kát. A va ló ság tól el ru gasz ko dott, ön ma -
gát erõ sza ko san tö ké le tes nek hir de tõ pri mi tív ér dek el vû ség tes te -
sül meg a mai par la men ti párt po li ti zá lás ban.
Csu pán eb ben az ér dek el vû, mes ter sé ge sen élet ben tar tott gon do -
lat kör ben (ér dek rend ben) lé tez nek a ma egye dül va ló nak hir de tett 
fo gal mak: bal ol dal, jobb ol dal, - és per sze szol gá ló le á nyai: a ha la -
dó, a re ak ci ós, a rassz is ta, a ho mo fób, a ki re kesz tõ.
A most sze mét domb ra ve tett gö rög-ró mai ál lam esz mény és a
(nyu ga ti) ke resz tény er kölcs meg ha tá roz ta ér ték rend ben csak két
po li ti kai ka te gó ria lé te zik: nem ze ti és nem zet el le nes.
Ugyan jobb ol da li vagy bal ol da li volt Mar cus Au re li us? Co ri o la -
nus? Hé roszt ra tosz? Má tyás? Rá kóc zi? Kun Béla? Te le ki Pál?
Szol zse nyi cin?
De ugyan így le szö gez het jük: nem jobb ol da li, nem bal ol da li az a
párt, ame lyik el ol va sás nél kül meg sza vaz za az or szág ma ra dék
füg get len sé gét is fel szá mo ló lissza bo ni szer zõ dést, ha nem nem -
zet el le nes. Sa pi en ti sat.

3. Öt száz ezer “szoc pol”-gye rek?
El gon dol ko zott-e a csu pán a vég te len nek gon dolt je len idõ ben
gon dol kod ni ké pes ha zai or szág la ko sunk azon, hogy a „po zi tív
disz kri mi ná ció”, meg a „rassziz mus el le ni küz de lem” je gyé ben
mes ter sé ge sen sza po rí tott ci gány ság két év ti zed alatt leg ke ve sebb 
fél mil lió, ne vel te té se és a nem zet el le nes po li ti ka okán za bo lát lan,
„pa raszt”gyû lö lõ, erõ szak-kul tusz nak élõ pur dét sza ba dí tott
ránk? 
Még csak né hány bru tá lis rab ló gyil kos ság ju tott el az in ger kü szö -
bün kig, azon túl ezek sem.
Mi lesz ve lünk öt, tíz év múl va?  Cseh Ta más sal szól va: ki fog itt
be szél ni ma gya rul?

4. A múlt vég képp-el tör lé sé rõl
Nyi lat ko zik a Hír TV-ben a fi de szes me gyei ön kor mány za ti el -
nök, aki egy út tal par la men ti kép vi se lõ és a Víz gaz dál ko dá si Tár -
su la tok Or szá gos el nö ke is. Vagy is rop pant je len tõs sze mé lyi ség.
A téma: me gyé je víz el lá tá sa a szom széd ból, a ro má ni ai Arad me -
gyé bõl.
A téma stra té gi ai je len tõ sé gû, így jo gos a mû sor ve ze tõ ok ve tet -
len ke dé se, mely nek so rán szó ba hoz za, hogy azért va la mi kor
„egy or szág vol tunk”.

És most kö vet ke zik a meg le pe tés. A csep pet sem sza de szos-ma -
szo pos Fon tos Em ber (majd azt ír tam: Fon tos Elv társ) - hí ven az
em lé ke ze tes „tri a no ni fi desz-ki vo nu lás” szel le mi sé gé hez - ki iga -
zít ja a mû sor ve ze tõt: - Sose vol tunk egy or szág, az csak Habs burg 
bi ro da lom, meg tö rök meg szál lás volt....

5. Ma gyar mise 
Egy hét ezer fõs kis vá ros ban ki til tot ta a ma gyar szót s a ka to li kus
ma gya ro kat a plé bá nos a sa ját ma guk ál tal, 1969-ben épí tett
temp lo muk ból. Még ka rá csony kor is.
Hogy ez nem új don ság, ha nem meg szo kott do log Pusz ti nán,
Lész pe den? Nem vi ta tom.
Csak hogy a hír ben sze rep lõ vá ros ki csit odébb van, a nyu ga ti vé -
ge ken. Fel sõ õr ez a vá ros, a hon fog la lás kor szé ke lyek ál tal ala pí -
tott te le pü lés, az Õr vi dék s az egy kor volt Laj ta bán ság fõ vá ro sa -
és az or szág Auszt ria.
Ha va la ki nem hin né: írta pe dig len ezt a Bé csi Nap ló 2010. ja nu -
ár-feb ru á ri szá ma. De én saj nos nem hogy el hi szem, már nem is
cso dál ko zom.

6. Me rünk ki csik len ni
Nagy-nagy si ker az élen já ró ame ri kai film ipar leg drá gább-leg lát -
vá nyo sabb ter mé ke: az “Ava tar” címû tér ha tá sú cso da, új li pót vá -
ro si nyel ven: mozi. Ha zai saj tó kri ti ku sa ink az ön fe ledt ájul do zás
mel lett sze rét ej tik a tér ha tá sú (ré geb ben: plasz ti kus) fil mek tör té -
ne te rö vid és fel tû nõ en hi á nyos is mer te té sé nek is. 
Nem so kat vá rok azok tól a tren di új ság írók tól, akik foly vást mo -
zi nak ír ják a fil met, nem akar ván tud ni, hogy Hel tai Jenõ nyel vi
le le mé nye ma gát az in téz ményt s nem az elõ a dott da ra bot je len ti.
(Amúgy Hel tai is gya nús fi gu ra: nem átal lot ta an nak ide jén
vissza uta sí ta ni nagy báty já nak, Herzl Ti va dar nak a ci o niz mus hoz
való csat la ko zá sá ról szó ló aján la tát. Mi több: még a ne vét is ma -
gya ro sí ta ni me ré szel te...). Saj ná lat tal kell kö zöl nöm, hogy a tér -
ha tá sú, ak ko ri ban plasz ti kus nak ne ve zett fil met vol ta kép pen mi
ma gya rok ta lál tuk ki. A har min cas évek ben Né met or szág ban (ó
jaj! Épp ott...) ered mé nyes kí sér le te ket foly tat tak a tér ha tás el éré -
sé re. A vi lág há bo rú el so dor ta a kí sér le tet, a részt ve võ ket - a né met 
tu dó sok vél he tõ en tö meg sír ban vagy a Gu lá gon vé gez ték. De a
mun ka cso port nak ma gyar tag jai is vol tak, s a meg szer zett is me re -
tek kel újra kezd ték a kí sér le te zést.
Így tör tént, hogy 1952 po é ti kus nya rán kis ka masz ként ma gam is
be ül tem a plasz ti kus mo zi vá áta la kí tott Tol di mo zi ba. A szé kek
há tá ra áll ványt sze rel tek, az áll vá nyon elénk hajt ha tó pi ros-kék
üveg ab lak - ezen ke resz tül néz ve vált va ló ban tér ha tá sú vá a film.
Né hány cím re máig em lék szem: „Szí nes szõt tes”, „Ál lat ker ti
séta”, „Ar tis ta vizs ga” - de még plasz ti kus hír adót is ve tí tet tek a
fil mek elõtt! A ren de zõ pe dig a mél tat la nul el fe le dett Bod ros sy
Fé lix volt.
Más fél évig mû kö dött a ma gyar plasz ti kus film gyár tás. 1954 ele -
jén még dísz be mu ta tó ra ér de me sí tet te Pár tunk és Kor má nyunk a
„Spor to ló if jú ság”-ot. Az tán egyet len ve tí tés re sem - néma csend
kö vet ke zett. Épp úgy, mint ma...
Meg ér tem a csen det! Hisz va ló ban ret te ne tes vol na, ha a vég te -
len sé gig el bu tí tott or szág la ko sok egy pil la nat ra büsz kék le het né -
nek egy kor volt nem ze tük re - vagy akár csak arra, hogy az elsõ,
egész es tét be töl tõ tér ha tá sú fil met (Vi asz ba bák tán ca) is egy – a
sors ál tal nyu ga tabb ra ve tett - ma gyar, And ré de Toth ren dez te
1953-ban.

Sár kö zy Csa ba: Nap ló jegy ze te im bõl



Ko csis Ist ván:

A meg bé ké lés kul csa: az igaz mon dás
(La ve ri té fait la paix)

A tri a no ni pszi chó zis, kü lö nö sen a nem ma gyar – a ro mán, a
szlo vák, a szerb – tri a no ni pszi chó zi sok kér dé se tu laj don kép pen
nem is kö ze lít he tõ meg, ha csu pán a ra ci o ná lis össze füg gé se ket
vesszük te kin tet be.

 Leg ne he zebb ép pen an nak az ok nak a meg vi lá go sí tá sa, amely
a mai nem ma gyar tri a no ni pszi chó zi so kat meg ha tá roz za. In dul -
junk ki ab ból, ami köz tu do má sú: a ro mán, a szerb és a szlo vák po -
li ti ka az utób bi évek ben is szám ta lan bi zony sá gát adta an nak,
hogy el len ség kép szük ség le tét a ma gyar nem zet és a ma gyar ál -
lam rá gal ma zá sá val pró bál ja ki elé gí te ni. De az újabb és újabb
ma gyar el le nes pro pa gan da-had já ra tot, gyû lö let szí tást stb. nem
le het pusz tán olyan éssze rû ok kal meg ma gya ráz ni, mint az el len -
ség kép-ke re sés. Ha úgy egy sze rû sít jük le a kér dést, hogy or szá -
guk bel sõ gond ja i ról akar ják el te rel ni a fi gyel met „a bûnbak
keresésével”, azaz az ellenségkép-kereséssel, akkor csak a kérdés 
elhomályosításához járulunk hoz zá. 

Igen, nagy té ve dés azt fel té te lez ni, hogy a szlo vák, ro mán vagy 
szerb ag resszív na ci o na lis ta min den cse le ke de te mö gött éssze rû
po li ti kai meggondolás áll.

Aki a nem ma gyar tri a no ni pszi chó zi so kat nem ta nul má nyoz za 
el mé lyül ten, az sose fog ja meg ér te ni, ho gyan ala kul ha tott ki a le -
gés sze rût le nebb és leg in do ko lat la nabb gyû lö let: a szom szé dos
or szá gok nem ze te i nek ma gyar gyû lö le te. A nem ze ti iden ti tás za -
va ra i nak – mint ami lyen a tri a no ni pszi chó zis – ta nul má nyo zá sa
köz ben fel fog ha tat lan nak tûnõ dol gok ra is rá jö he tünk, pél dá ul
arra, hogy a nem ze tek vi szo nyá ban az ag resszió nem fel tét le nül
vá lasz az agresszióra, hogy engesztelhetetlen gyûlölet lel ki is me -
ret-fur da lás ból is kinõhet. 

Ho gyan ala kul tak ki a tri a no ni pszi chó zi sok?
A ro mán, szlo vák, szerb tri a no ni pszi chó zi sok ki ala ku lá sa az -

zal kez dõ dik, hogy a ro mán, szerb, szlo vák (ak kor még cseh szlo -
vák) po li ti ka egy sze ri ben meg ta gad ja azt az el vet, amely re leg -
alább annyit hi vat ko zik a há bo rú elõtt, alatt és a bé ke tár gya lá sok
ide jén, mint a tör té ne ti elvre: az etnikai elvet. Miért tagadják
meg?

Néz zük ro mán vo nat ko zás ban:
Ed dig a ro mán nem ze ti moz gal mak cél ja a ro mán nem ze ti egy -

ség meg te rem té se. E cél 1920-ban meg va ló sult. Ám nem csak e
cél va ló sult meg. Ro má nia több mint két szer ak ko ra te rü le tet kap
1920-ban, mint amek ko rá ra a ro mán ir re den ták szá mí tot tak a vi -
lág há bo rú elõtt. (Õk nagy já ból az 1940. évi ha tár re ví zió, az ún.
má so dik bé csi dön tés al kal má val meg hú zott, et ni ka i nak te kint he -
tõ ha tá ro kat tar tot ták el fo gad ha tó nak és ki har col ha tó nak.) A
137 000 km2-es Ro má nia vá rat la nul és min den ki, a ro mán po li ti -
ku sok szá má ra is ért he tet le nül 295 000 km2-es or szág gá vá lik. És
az új or szág nem nem ze ti ál lam, ha nem sok nem ze ti sé gû. A ro -
mán ság az össz la kos ság nak kb. 65%-át te szi ki.

   A vi lág há bo rú ban való rész vé te lü ket és a vi lág há bo rú vége és 
a bé ke szer zõ dés meg kö té se kö zött el telt, ma még igen ti tok za tos
két év ese mé nye it nem tár gyal hat juk e rö vid elõ a dás ban, mind -
össze né hány olyan össze füg gés re hív juk fel a fi gyel met, ame -
lyek nek is me re te nél kül nem len nénk képesek megérteni a román
trianoni pszichózist. 

Azt még vi szony lag könnyû meg ma gya ráz ni, mi kép pen szán ta 
el ma gát 1916-ban a ro mán kor mány, hogy meg tá mad ja a köz -
pon ti ha tal ma kat, és mi kép pen vá lik Ro má nia rö vi de sen az elsõ
vi lág há bo rú elsõ vesz tes ál la má vá. (1918. má jus 7-én kü lön bé két
köt az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi á val és Né met or szág gal is. Az
an tant ve ze tõi be je len tik, hogy a kü lön bé ké vel a szö vet ség esi hû -
sé get is meg szeg te, s a kü lön bé ke a be lé pé se kor kö tött szer zõ dé -
se ket is sem mis sé te szi.) Csak azt nem könnyû fel fog ni, hogy egy
vesz tes ál lam, amely a kü lön bé ké vel a szö vet ség esi hû sé get is
meg sze gi, s amely e kü lön bé ké vel a be lé pé se kor kö tött szer zõ dé -
se ket is sem mis sé te szi, mi kép pen nö vel he ti 137 000 km2-es te rü -
le tét 295 000 km2-es re. S a há bo rú ban való rész vé tel kér dé sét még 
az is bo nyo lít ja, hogy a ro mán ir re den ta moz ga lom leg erõ sebb
szár nya (a fe ke te-sár ga, a Habs burg-pár ti) elõbb an nak a bi ro da -
lom nak a ha tá ra in be lül kép ze li el a ro mán egy sé get, ame lyet Ro -
má nia 1916-ban meg tá mad. 

Ve gyük még te kin tet be a kö vet ke zõ ket:
– A vi lág há bo rú utá ni két esz ten dõ (a bé ke szer zõ dé sek évei)

leg na gyobb ta lá nya az, hogy a bé ke fel té te lek dik tá ló i nak mi ért
olyan fon tos, hogy rá kény sze rít sék a vi lág ra a le gés sze rût le nebb
el kép ze lést, a Kár pát-me den ce gaz da sá gi és po li ti kai létfeltételei
tönkretételének a tervét. 

– A bé ke dik tá tum elõ ké szí té se ide jén el ural ko dó ci niz mus di a -
da lá nak egyik leg jobb pél dá ja: Ro má nia nem azért kap 2 900 000
ro mán ra hi vat koz va na gyobb te rü le tet Ma gyar or szág ból, mint
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amek ko ra Cson ka-Ma gyar or szág nak a 11 mil lió ma gyar ra hi vat -
koz va meg ma rad, mert Ro má ni át meg akar ják ju tal maz ni! Ro má -
nia e ha tal mas te rü le tet azért kap ja meg, mert vég re hajt ják azt az
el kép ze lést, hogy Ma gyar or szág tól pon to san annyi te rü le tet ve -
gye nek el, amennyit akár mi re (hamisra, igazra, ésszerûre, éssze -
rût len re) hivatkozva el lehet venni tõle. 

De fi gye lem be kell még ven nünk 1918 õszé nek más rej té lyes
tör té né se it is:

– No vem ber 13-án a ma gyar Ká ro lyi-kor mány olyan fegy ver -
szü ne ti egyez ményt írt alá a bal ká ni fran cia had erõ pa rancs no ká -
val, amely elõ ír ta, hogy a ma gyar kor mány kö te les ki ürí te ni a
Sza mos fel sõ fo lyá sá tól ke let re, va la mint a Ma ros vo na lá tól dél re
esõ er dé lyi és bán sá gi te rü le te ket, to váb bá a Sze ged–Ba -
ja–Pécs–Va rasd vonaltól délre esõ vi dé ke ket. 

A Ká ro lyi-kor mány ezt át me ne ti meg ol dás ként fo gad ta el, s a
gyer me teg Ká ro lyi va ló ban bí zott ab ban, hogy a vég le ges ren de -
zést je len tõ bé ke szer zõ dés az or szág szu ve re ni tá sát és te rü le ti
épségét egyaránt szavatolni fogja. 

– 1918. de cem ber 1-én a ma gyar or szá gi ro má nok Gyu la fe hér -
vá ron nagy gyû lést tar ta nak, s ezen ki mond ják Ke let-Ma gyar or -
szág (Er dély, Par ti um és a Ti szán túl ke le ti ré sze, va la mint a Bán -
ság) Romániához való csatolását. 

A nagy gyû lé sek kér dé se a leg fel fog ha tat la nabb a fegy ver szü -
ne ti egyez mé nyek és a bé ke dik tá tum kö zöt ti másfél esztendõben.

A nagy gyû lés min den fé le jog és min den fé le nem zet kö zi
egyez mény sze rint ha tá ro zat kép te len te rü le tek nek egyik ál lam tól
a má sik hoz való csa to lá sa kér dé sé ben, s csak egy cél ja le het: az
ön ren del ke zé si jog (azaz a nép sza va zás intézményének) a meg -
csú fo lá sa. A gyu la fe hér vá ri ro mán nagy gyû lés szer ve zõi cél ju kat
el is érik: sem Er dély ben, sem Ma gyar or szág töb bi, Ro má ni á nak
aján dé ko zott te rü le te in nem tar ta nak nép sza va zást. Pe dig az er dé -
lyi ma gyar ság meg tet te a szük sé ges el le nin téz ke dést: Ko lozs vá -
rott ha son ló nagy gyû lést tar tott, ame lyen Er dély nek és Ke let-Ma -
gyar or szág töb bi kér dé ses ré sze i nek Ma gyar or szág szer ves ré sze -
ként való meg tar tá sa mellett foglalt állást. Az adott helyzetben
mindkét határozat azonos értékû.

Nem vé let len, hogy kö zel azo nos idõ ben jut eszük be szer bek -
nek, ro má nok nak és szlo vá kok nak a meg ol dás (nagy gyû lés szer -
ve zé se) a nép sza va zás el ke rü lé sé re: bi zonnyal mind egyi kük nek
ugyan azok su gal maz zák a nagy gyû lé sek meg tar tá sát. Azok, akik
tud ják (elõ re jel zé sek bõl, tit kos szol gá la ti je len té sek bõl), hogy a
vi lág há bo rú utá ni nép sza va zás nak mi lett vol na a vég ered mé nye:
a tör té nel mi Ma gyar or szág te rü le ti egy sé gé nek a meg ma ra dá sa.
Hogy a nép sza va zás meg tar tá sát el ke rül hes sék, cselhez fo lya -
mod nak. A csel: a népszavazás nagygyûlésekkel való he lyet te sí -
té se. A ko ra be li ro mán po li ti ka má sik ha tal mas vál lal ko zá sa: mi u -
tán a fegy ver szü ne ti egyez mény alap ján Ro má nia te rü le tét el -
hagy ják a né met csa pa tok, a ro mán ve ze tés úgy tesz, mint ha el fe -

lej tet te vol na, hogy a fegy ver szü ne ti egyez mé nyek meg köt tet tek
és a vi lág há bo rú nak vége, sõt azt is, hogy fél éve, 1918. má jus
7-én Ro má nia kü lön bé két kötött, s megszálló csapatokat indít
Ma gyar or szág felé. 

Még kü lö nö sebb, hogy a ro mán had se reg nem áll meg a de -
mar ká ci ós vo nal nál, s ami leg fel fog ha tat la nabb: fok ról fok ra fel -
szá mol ja a ma gyar köz igaz ga tást, s ez zel meg sze gi a belg rá di
kon ven ció leg fon to sabb pont ját, amely sze rint egész Ma gyar or -
szág te rü le tén, a de mar ká ci ós vo na lon in nen és túl a bé ke szer zõ -
dé sig sértetlenül helyén marad a magyar közigazgatás. 

A ro mán csa pa tok hosszú ide ig sem mi fé le el len ál lás ba nem üt -
köz nek, hisz a Ká ro lyi-kor mány – lát hat tuk – úgy hit te, hogy a ké -
szü lõ bé ke szer zõ dés alap ja a wilsoni elv lesz. 

A bé ke kon fe ren cia még nem dön tött – a te rü let, ame lyet meg -
száll va tar ta nak, hi va ta lo san még a Ma gyar Ki rály sá gé –, de a ro -
mán köz igaz ga tás be ren dez ke dik, és el kez di az er dé lyi ma gyar -
ság meg fé lem lí té sét. (Mind ezt nyil ván csak ezért kö vet he tik el,
mert tud ják, mi lyen dön tés fog születni 1920-ban a trianoni tár -
gya lá son.)

Ami ek kor tör té nik, nyu gat-eu ró pai em ber szá má ra fel fog ha -
tat lan.

E kér dé sek meg ér té sé hez a gaz dag, de ne he zen hoz zá fér he tõ
szak iro da lom ból el sõ sor ban két na gyon je len tõs könyv el ol va sá -
sát aján lom. Az egyik an gol nyel vû: Char les Se y mo ur nak a rej té -
lyes Ho u se ez re des (Ed ward Man dell Ho u se) te vé keny sé gét be -
mu ta tó köny ve. (The int ima te pa pers of co lo nel Ho u se. I–IV. Bos -
ton and New York, 1926: I–II. és 1928: III–IV.). A Se y mo ur köny -
vé ben kö zölt le ve lek, vissza em lé ke zé sek, fel jegy zé sek ol va sá sa
köz ben mint ha nyil ván va ló vá vál na szá munk ra, hogy Ho u se fon -
to sabb sze mé lyi ség volt Wil son nál, az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok el nö ké nél! Mint ha az õ ál lás fog la lá sa lett vol na a meg ha tá ro -
zó Wil son el nök sé gé nek há rom nagy dön té sé ben: a köz pon ti bank 
ma gá no sí tá sá ban, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok nak a vi lág há -
bo rú ba való be lé pé sé ben és a Nem ze tek Szö vet sé ge lét re ho zá sá -
ban. És bár nem lé pett a ku lisszák elé Ver sa il les-ban és Tri a non -
ban, a bé ke tár gya lá sok nak is õ a meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge. Wil -
son az õ ha tá sá ra for dul szem be esz mé i vel, ta gad ja meg nyi lat ko -
za ta it, ter ve ze te it, a hí res 14 pont ját is, az õ ha tá sá ra mond le az
ön ren del ke zé si jog ér vé nye sí té sé rõl, a nép sza va zás in téz mé nye
tá mo ga tá sá ról. Meg vá la szo lat lan kér dé sek azért ma rad nak: Ho u -
se ki nek az aka ra tá ból „ural ko dott” Wil son he lyett? Mi kész tet te
Wil sont arra, hogy el vi sel je Ho u se fel ügye le tét? Ki nek, kiknek az 
állásfoglalását képviselte House? A magáét? A sza bad kõ mû ves -
sé gét, mint a korabeli szabadkõmûvesség egyik ve zér egyé ni sé -
ge? (House ezredes mintha szigorú felügyelõként ellenõrizte
volna, miképpen felel meg Wilson a sza bad kõ mû ves ség el vá rá sa -
i nak.)

A má sik könyv fran cia nyel vû: Fej tõ Fe renc Rek vi em egy haj -
dan volt bi ro da lo mért címû köny ve. (Elsõ ki adá sa: Fran ço is Fej tõ: 
Re qu i em pour un em pi re dé funt. His to i re de la dest ruc ti on de l’A -
ut ri che–Hong rie. Lieu Com mun, 1988.) Fej tõ eb ben ar ról ír, mi -
lyen mér ték ben fe le lõs a sza bad kõ mû ves ség azért, hogy a klasszi -
kus há bo rú ide o ló gi ai há bo rú vá ala kult, va la mint azért is, hogy a
bé ke tár gya lá sok ide jén központi céllá vált az Osztrák–Magyar
Monarchia szétdarabolása.)

De még fel fog ha tat la nabb, ami a tri a no ni dön tés után tör té nik.
Ki ala kul a ro mán tri a no ni pszi chó zis, és min dent meghatároz.

Ne héz kér dést is te gyünk itt fel: könnyû lett vol na szem be for -
dul ni e pszi chó zis sal a ko ra be li ro mán po li ti ká nak? Hi szen a tri a -
no ni dön tést Tri a non ked vez mé nye zett jei is igaz ság ta lan nak tart -
ják. Mi ért? Mon dot tuk: Ro má nia több mint két szer ak ko ra te rü le -
tet kap 1920-ban, mint amek ko rá ra a ro mán irredenták szá mí tot -
tak a világháború elõtt.

Kü lö nös dol got lát a ro mán szem, ha az 1920 elõt ti és utá ni Eu -
ró pa-tér ké pet össze ha son lít ja. 1920 elõtt Ma gyar or szág te rü le te
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(Hor vát or szág nél kül) 282 000 km2 volt, Tri a non után 93 000
km2, Ro má nia te rü le te pe dig 1920 elõtt 137 000 km2, ám 295 000
km2 Tri a non után. Ez az össze ha son lí tás csak azért okoz gon dot
per sze, mert akár hogy szá mol juk, a ma gyar ság és ro mán ság lé -
lek szá ma ak kor azo nos eb ben az öreg Eu ró pá ban: kb. 11 mil li ós
mind ket tõ.

Az is igaz, hogy sen ki sem lett vol na ké pes meg gyõz ni a ro mán 
po li ti ku so kat ar ról, hogy az I. vi lág há bo rú után igaz sá go san ju tott 
a 2,9 mil lió ma gyar or szá gi ro mán ra hi vat koz va Ro má ni á nak na -
gyobb te rü let Ma gyar or szág ból, mint amennyi meg ma radt a 11
mil lió ma gyar nak… És kü lö nös do log tör té nik: a ro mán po li ti ku -
sok gyû löl ni kez dik a ma gya ro kat, még pe dig a ma gya ro kat ért
igaz ság ta lan ság mi att… Pszi chó zis nak ne vez zük ezt vagy kény -
sze rû ség nek? Mind egy… Mi kép pen for dul ha tott volna szembe e
pszichózissal (vagy kényszerûséggel?) a korabeli román politika?

El le he tett vol na vár ni a ro mán po li ti ku sok tól, hogy a gyû lö le -
tük tõl úgy sza ba dul junk, hogy õk ma guk ja va sol ja nak igaz sá go -
sabb ren de zést?! El le he tett vol na vár ni, hogy az igaz sá got õk ma -
guk ér vé nye sít sék, õk ma guk, az igaz ság ta lan ság ked vez mé nye -
zett jei?! Hát ilyet va ló ban nem le he tett vol na el vár ni. És ma rad a
má sik meg ol dás, ha az igaz ság ta lan ság gal való szem be for du lás
útja az igaz ság ta lan ság ked vez mé nye zett jei szá má ra jár ha tat lan.
E má sik meg ol dás: az igaz ság ta lan ság igazsággá való átalakítása
az igazságtalanság kárvallottjainak megsemmisítése által. 

Nép ir tás vég re haj tá sát ter ve zik te hát be, még pe dig kény sze rû -
ség bõl. Mert mi kor vá lik a tri a no ni igaz ság ta lan ság igaz ság gá?
Ha el tûnt a föld szí né rõl az igaz ság ta lan ság utolsó kárvallottja.

És el kez dõ dik mind az, ami re a tri a no ni pszi chó zis ösz tön zi a
ro mán politikát…

Fel so ro lok né há nyat min dab ból, ami tör tént, an nak el le né re,
hogy tu dom, nyu gat-eu ró pai em ber szá má ra mind ez fel fog ha tat -
lan. 

Ha a ro mán po li ti ka nem vál lal hat ja az igaz sá gos ren de zést,
ak kor az el len ke zõ elõ je lû meg ol dást vál lal ja: sür gõ sen óvin téz -
ke dé se ket tesz bár mi fé le igaz sá gos ren de zés óha ja el len. Pél dá ul
mi e lõbb szín ro mán fal va kat te le pít az új ma gyar–ro mán ha tár kö -
ze lé be, az tán csök ken ti min den áron, akár föld re form ra, akár más -
ra hi vat koz va a ma gyar föld tu laj dont. A vá ro sok ro má no sí tá sát is
el kez di. A leg ab szur dabb öt let is eszük be jut: épít tet ni kell a szín -
ma gyar Szé kely föld min den na gyobb és ki sebb vá ro sá ba egy-egy
ha tal mas ro mán temp lo mot, és mi nél gyor sab ban, hisz gyor san el
kell jön nie az idõ nek, ami kor az új temp lo mok kör nyé kén már
nem ma gya rok, ha nem ro má nok fog nak lak ni. (E temp lo mok a
tri a no ni pszi chó zis leg fel fog ha tat la nabb em lék mû vei. Azok a ro -
mán gö rög ke le ti templomok, amelyeket azért építettek a székely
városok fõterére, mert e városoknak nem volt román görögkeleti
la kos sá guk.) A szerb és a szlo vák tri a no ni pszi chó zis úgy ala kul
ki, mint a ro mán. 

Kü lö nö sebb az oszt rák tri a no ni pszi chó zis. Ez ho gyan ala kult
ki?

Az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia egyik ré sze, a tör té nel mi
Auszt ria szá má ra is te rü le te ket sza kí ta nak ki Ma gyar or szág ból, s
hogy ezt meg te hes sék, az Auszt ri á val szom szé dos me gyé ket ket -
té vág ják, és akik ezt el dön tik, azok tud ván tud ják még azt is, hogy 
a Ma gyar Ki rály ság e me gyé i ben nem lak nak oszt rá kok (né hány
va su tas vagy or vos vagy ke res ke dõ stb. ki vé te lé vel), de azt is tud -
ják, a vi lág gal könnyû el hi tet ni, hogy az Auszt ri á nak szánt or -
szág rész oszt rák több sé gû, hisz azt le het ha zud ni, hogy a tö rök vi -
lág után oda te le pí tett svábok (egy részük még németnek vallja
magát, de nem osztráknak) osztrákok.

És a ma gyar tri a no ni pszi chó zis? 
A ma gyar tri a no ni pszi chó zis mély sé gét az ha tá roz za meg,

hogy már 1920-ban is nyil ván va ló volt min den ki elõtt, hogy a tör -
té nel mi Ma gyar or szág fel da ra bo lá sa nem csak hogy nem volt sem
szük ség sze rû, sem éssze rû, de tel je sen vá rat la nul érte az or szág

la kos sá gát. Hisz el len tét ben állt a meg hir de tett (és Ma gyar or szá -
gon ko mo lyan vett) ön ren del ke zé si jog gal. A for rá sok egy ér tel -
mû en iga zol ják, hogy a tri a no ni dön tés nem állt össz hang ban a
tör té nel mi Ma gyar or szág nem ma gyar ja i nak aka ra tá val sem. Így
Har ry Hill Band holtz tá bor nok Nap ló ja. (Band holtz, Harry Hill:
Napló nem diplomata módra. Román megszállás Ma gyar or szá -
gon. Budapest, 1993.) 

A tör té nel mi Ma gyar or szág meg ma radt vol na, ha meg tart ják a
nép sza va zást, de meg ma radt vol na ak kor is, ha mél tó kép pen vé -
de ke zik, ami kor ro mán és cseh csa pa tok meg kezd ték te rü le té nek
a meg szál lá sát. (Tel jes mér ték ben jog ta la nul, hi szen a vi lág há bo -
rú nak már vége volt, a fegy ver szü ne ti egyez mé nye ket már meg -
köt öt ték.) E mél tó vé de ke zés leg fõbb aka dá lya az volt, hogy al -
kal mat lan, il let ve mél tat lan po li ti ku sok ju tot tak ha ta lom ra Ma -
gyar or szá gon. Sem mi sem fel fog ha tat la nabb a ma gyar tör té ne -
lem ben, mint a Ká ro lyi–Já szi-fé le ma gyar (ép pen a leg rosszabb
pil la nat ban ha ta lom ra jutó) po li ti ku sok ma ga tar tá sa, akik a hon -
vé de lem meg szer ve zé se he lyett a ma gyar ön vé del mi ösz tönt éb -
ren tar tó Szent ko ro na-tant (és az egész ma gyar köz jo got, köz jo gi
in téz mény rend szert) ta pos ták el nagy di a dal lal. Csak úgy mel lé -
ke sen fel osz lat ták a had se re get is, per sze. Az tán a tragikus kö vet -
kez mé nye ket látván, sértõdötten, hisztérikus hangulatban átadták
a hatalmat az Oroszországból meghatározott feladattal ha za kül -
dött ügynököknek. Ha Ká ro lyi Mi hály irá nyí tá sá val 1918-ban

nem kez dõ dött vol na el a ma gyar tör té ne lem leg fe le lõt le nebb,
leg os to bább bel po li ti kai du haj ko dá sa, ha Ká ro lyi ék nem ta pos ták 
vol na el ön szán tuk ból a ma gyar al kot mányt és az egész köz jo gi
in téz mény rend szert, ak kor a vi lág há bo rú utá ni zûr za var ban ro -
mán vagy cseh ka to na nem lép te vol na át a ma gyar ha tárt, Kun
Béláék pedig a hatalom közelébe sem kerültek volna.

Tri a non után a ma gyar po li ti ka leg jobb jai a jog foly to nos ság el -
fo gad ta tá sá val, azaz a mél tán nagy hí rû tör té nel mi ma gyar al kot -
mány és a Szent Ko ro na köz jo gi tana ha tá lyos sá gá nak el is me ré -
sé vel, meg be csü lé sé vel és meg becs ül te tés ével pró bál ták meg sza -
ba dí ta ni a magyar nemzetet a trianoni pszichózistól.

A jog foly to nos ság hely re ál lí tá sá nak kö szön he tõ, hogy Ma -
gyar or szá gon nem jut hat ura lom ra a fa siz mus az or szág né met
meg szál lá sá ig. Nem vé let le nül ne ve zi John Flo ur noy Mont go me -
ry ko ra be li ame ri kai nagy kö vet Ma gyar or szá got oá zis nak Hit ler
si va ta gá ban. (Mont go me ry, John Flo ur noy: Hungary, the
unwilling satellitei. New York, 1947.)

„1944 már ci u sá ig – írja – Ma gyar or szág volt az egyet len eu ró -
pai or szág a Pi re ne u sok tól ke let re, ahol a zsi dók éle te biz ton sá -
gos nak volt te kint he tõ.” Ma gyar or szág ez idõ pon tig, az or szág
meg szál lá sá ig hat van-het ven ezer zsi dó me ne kül tet is be fo ga dott.
Ki fej ti azt is, hogy „Hit ler nek Ma gyar or szág gal szem be ni ha rag -
ját nagyrészt a zsidóknak nyújtott védelem provokálta ki.” 
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A to váb bi ak ban meg ál la pít ja: 
„... hõ si es ség volt a rend szer ré szé rõl, hogy meg en ged te kül -

föl di zsi dók, fõ leg len gye lek, szlo vá kok és oszt rá kok le te le pe dé -
sét az or szág ban. Elég sé ges bi zo nyí té ka lett vol na a bá tor ság nak,
ha a kor mány, a né met nyo más nak el len áll va, a sa ját zsi dó it vé -
del mez te vol na és ugyan ak kor le zár ta vol na a ha tá ro kat. Ma gyar -
or szág töb bet tett, mint amennyi re er köl csi leg kö te lez ve volt,
ami kor a sa ját zsi dói mel lett me ne dé ket nyúj tott kül föl di zsi dók -
nak is. A sors nem en ged te meg, hogy meg ma rad jon az együtt ér -
zés oá zi sa az el nyo más si va ta gá ban. De ami kor engedett is a
nyomásnak, lassabban és nagyobb méltósággal tette azt, mint a
szomszédai.”

Amit még fon tos nak tar tok hang sú lyoz ni: 
A Tri a non utá ni kény szer pá lyá ján a ma gyar po li ti ka a jog foly -

to nos ság hely re ál lí tá sá val, a Szent ko ro na-tan meg be csü lé sé vel
nem csak a ma gyar tri a no ni pszi chó zis le gyõ zé sé nek te rem tet te
meg a fel té te le it, ha nem a ma gyar ál lam meg erõ sö dé sé nek, va la -
mint Tri a non re ví zi ó já nak is. A ma gyar kül po li ti ka ki tud ta har -
col ni, hogy a vi lág po li ti ká nak az elsõ vi lág há bo rú után dek la rált
és el fo ga dott el vei a ma gyar nem zet re is vo nat koz za nak. 1938 és
1940 kö zött így sze rez het te vissza a Tri a non ban el vett te rü le tek
egy ré szét. Az et ni kai ha tárt húz ták meg a ma gyar nem zet szá má -
ra. Mind egy, kik dön tõ bí rás kod tak. Akik dön tõ bí rás kod tak, a
Nem ze tek Szö vet sé ge he lyett cse le ked tek: úgy fog lal tak ál lást,
ahogy a Nem ze tek Szö vet sé gé nek kel lett vol na ál lást fog lal nia,
ha mer ra gasz kod ni az ala pí tá sa kor meghirdetett elvekhez. (Azért 
is mindegy, kik döntõbíráskodtak, mert az etnikai elvet és az
önrendelkezési jogot minden korabeli nagyhatalom elismerte.)

Erõ sí ti a tri a no ni pszi chó zi so kat, hogy a tri a no ni bé ke dik tá tum 
1947. évi „meg is mét lé se kor” a bé ke kö tés dik tá lói sok te kin tet ben 
fe lül múl ták elsõ vi lág há bo rú utá ni elõ de i ket. Mi is tör tént
1947-ben Pá rizs ban? Mi nél több hi te les do ku men tu mát is mer jük
meg az 1947-es pá ri zsi bé ke dik tá tu mot elõ ké szí tõ tár gya lá sok -
nak, az egész 1945-tõl 1947-ig tar tó színjáték annál ab szur dabb -
nak, annál felfoghatatlanabbnak tûnik. 

A kö vet ke zõ ket ve gyük leg alább fi gye lem be: Ju gosz lá via és
Cseh szlo vá kia új já te rem té se és meg ju tal ma zá sa Ma gyar or szág tól 
el vett te rü le tek kel a II. vi lág há bo rú után ép poly igaz ság ta lan volt, 
mint az I. vi lág há bo rú után, de könnyeb ben in do kol ha tó, mint an -
nak a Ro má ni á nak a Ma gyar or szág tól el vett te rü le tek kel (43 591
km2-rel) való meg ju tal ma zá sa, amely Né met or szág ol da lán (te hát 
a bé ke fel té te le ket dik tá ló, ún. „Szö vet sé ges és Tár sult Ha tal mak”
el len sé ge ként) na gyobb had erõ vel vett részt a világháborúban,
mint Magyarország. Romániát a magyar többségû Észak-Er -
déllyel ajándékozzák meg.

Ve gyük itt fi gye lem be a kö vet ke zõ ket is:

Észak-Er dély 1944. no vem ber 8-tól 1945. már ci us 13-ig tu laj -
don kép pen se ho va sem tar to zott, se Ro má ni á hoz, se Ma gyar or -
szág hoz. Va ló ban, Észak-Er dély ben 1944 õszén olyan hely zet
ala kult ki, hogy la kói – ma gya rok, ro má nok, né me tek stb. –
már-már el hit ték, hogy a kö zel 50 000 km2-es te rü let nek ön ál ló
ál la mi sá ga van. S a 126 nap alatt meg is te rem tet ték az ön ál ló ál la -
mi ság fel té te le it. S be bi zo nyít ot ták, hogy az er dé lyi nem ze tek –
mint ré gen, mond juk Beth len Gá bor vagy I. Rá kóc zi György ko -
rá ban – is mét ké pe sek len né nek a bé kes sé ges, hasz nos együtt mû -
kö dés re. Ha mer tek vol na hin ni a nem ze tek ön ren del ke zé si jo gá -
ban, ak kor a 126 nap egyi kén ta lán ki is kiáltják Észak-Erdély
Független Köztársaságot. Pontosan akkora volt egyébként, mint
Svájc.

Mi lyen fel fog ha tat lan dol gok tör tén tek a II. vi lág há bo rú után a
tri a no ni pszi chó zis hatására?

A Ma niu-gár da né ven hír hedt té vált ro mán sza bad csa pa tok
hoz zá fog tak az észak-er dé lyi ma gyar ság „meg bün te té sé hez”,
azaz a vá lo ga tás nél kül össze fog do sott ma gyar la kos ság le mé szá -
ro lá sá hoz. A szak iro da lom ban leg töb bet a szá ra zaj tai, a csík -
szent do mo ko si, az ege re si és a gyan tai vé reng zés rõl ol vas ha tunk.
Szá ra zaj tán fa vá gó tõ kén fa vá gó fej szé vel vágták le teljesen ár tat -
lan helybeli magyar férfiak fejét.

Dél vi dé ken is, Fel vi dé ken is el szán ják ma gu kat a tri a no ni
pszi chó zis po li ti kus fer tõ zött jei a ma gyar kér dés vég le ges meg ol -
dá sá ra. A szer bek há bo rí tat la nul ti ze de lik meg azt a dél vi dé ki ma -
gyar sá got, amely nek nem tud ják meg bo csá ta ni, hogy elõ de ik haj -
dan, a tö rök vi lág ide jén be fo gad ták az õ, tö rök elõl me ne kü lõ elõ -
de i ket. A dél vi dé ki nép ir tás ma gyar ál do za ta i nak szá ma meg ha -
lad ja a 40 000-et. (A dél vi dé ki ge no cí di u mot a fe lü le te sebb szak -
iro da lom bosszú vággyal ma gya ráz za, pe dig nem ne héz ki mu tat -
ni, hogy az ag resszió itt sem agresszióra adott válasz: az en gesz -
tel he tet len gyûlölet itt is lelkiismeret-furdalásból nõ ki.) 

A Fel vi dé ken el sõ sor ban a ki te le pí tést, a jog fosz tást, va la mint
a va gyon el kob zást su gal maz za a fel éle dõ szlo vák trianoni pszi -
chó zis.

Mik tör tén tek a ké sõb bi esz ten dõk ben, mi tör té nik ma?
Em lé kez zünk min dar ra, amit elõ a dá som ele jén el mond tam.

Fel ve tet tem: a Kár pát-me den cé ben min den elõ re jel zés el le né re
erõ sö dik a gyû löl kö dés szel le me, pe dig Ma gyar or szág szom szé -
dai kö zül már nem csak Auszt ria, ha nem Szlo vá kia és Ro má nia is
tag ja az Eu ró pai Uni ó nak. Most már tud juk a ma gya rá za tot. Nem
tör tén he tett másképpen, mert ma is hat a trianoni pszichózis.

Szól tam a ro mán al kot mány nak az elsõ pa rag ra fu sá ról, mely
fel szó lí tás az et ni kai tisz to ga tás ra. Fe lül bí rál ha tó-e, mó do sít ha -
tó-e egy al kot mány, amely nép ir tást ren del el, il let ve amely tilt ja a
nép ir tás meg aka dá lyo zást? Ter mé sze te sen igen. De egye lõ re nem 
tet ték meg. Megakadályozta a trianoni pszi chó zis. Szól tam ar ról,
hogy Szlo vá ki á ban a gyû lö let szí tás és a nép ir tás tá mo ga tá sa az
egy há zak ban is te ret hó dít. Igen, mert a szlo vák ka to li kus egy ház
sem tud mél tó kép pen szem be néz ni a trianoni pszichózissal.

Mon dot tam: im már sem mi fé le po li ti kai oka nem len ne a tör té -
ne lem ha mi sí tás hoz való ra gasz ko dás nak, jö het ne az igaz mon dó
tör té ne lem köny vek meg írá sá nak ide je. De nem jö het. Meg aka dá -
lyoz za az egyre erõsödõ trianoni pszichózis.

Hoz zá te szem min dah hoz, amit el mond tam: az 1990. év már ci -
u si ma ros vá sár he lyi pog ro mot is azért szer vez tet te meg a ro mán
po li ti ka, mert nem tu dott el len áll ni erõ sö dõ tri a no ni pszi chó zi sa
ösz tön zé sé nek. Mit su gal ma zott? Hogy meg kell aka dá lyoz ni a
ma gyar–ro mán ba rát ság meg szü le té sét. Mi ért? Kik nek árt a ma -
gyar–ro mán ba rát ság? Csak azok nak, akik el sõ ren dû ro mán nem -
ze ti célnak még mindig az erdélyi magyarság felszámolását
tartják. 

A tri a no ni pszi chó zi sok ha tá roz zák meg a nem ze ti sé gi au to nó -
mia kö rü li fel fog ha tat lan bo nyo dal ma kat is. Mi ért fél nek Ro má -
ni á ban, Szlo vá ki á ban vagy Szer bi á ban a nem ze ti sé gi au to nó mi á -

Átalvetõ
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tól? No nem azért, mert tar ta nak az ön ren del ke zé si jog alap ján
vég re haj tan dó ha tár mó do sí tás tól. Az el sõ ren dû nem ze ti célt fél -
tik. Fél nek, hogy a kol lek tív jo gok, az au to nó mia meg te rem tik a
feltételeit a Magyarországtól elcsatolt területek magyarsága meg -
ma ra dá sá nak. 

A Fel vi dé ken el sõ sor ban a ki te le pí tést, a jog fosz tást, va la mint
a va gyon el kob zást su gal maz za a fel éle dõ szlo vák tri a no ni pszi -
chó zis. (Más fé le meg nyil vá nu lá sát is bemutatom a kö vet ke zõk -
ben.)

Az oszt rák tri a no ni pszi chó zis is fel erõ sö dik a má so dik vi lág -
há bo rú után, de fer tõ zött jei el sõ sor ban azok a svá bok (il let ve utó -
da ik), akik még min dig nem tud ják fel fog ni, mi kép pen vál toz tat ta 
át Nyu gat-Ma gyar or szá got Ke let-Auszt ri á vá a tri a no ni dön tés, és
mi köz ben ön tu da tos ma gyar ál lam pol gár ból ön tu da tos oszt rák ál -
lam pol gá rok ká vál tak, az õ lel ki is me ret-fur da lá suk ból is ki nõtt a
gyû lö let. (A Laj tán túli va ló di osztrákokban nincs magyarellenes
indulat, mert bûntudatuk sincs.)

Iga zo lom ezt is egy pél dá val: az Auszt ri á hoz tar to zó Lé kán le -
sze rel ték a táb lát, amely ben a mai lé ka i ak elõ dei meg kö szön ték
egy ma gyar fõ úr nak, hogy szép, nagy temp lo mot épít te tett szá -
muk ra – iga zán nagy anya gi ál do za tot hoz ván. Ma gya rá za tuk:
azért sze rel tet ték le a táb lát, mert a temp lom épít te tõ je ma -
gyar…Ne kik ma gyar csak ne épít sen temp lo mot…Hogy fel épí -
tet te 400 esz ten de je, és tet te ma gasz tos volt, az már nem szá mít.
Csak az szá mít, hogy egy magyar nagylelkûségének ne maradjon
meg a bizonyítéka…

A ma gyar tri a no ni pszi chó zis mi lyen né vált a II. vi lág há bo rú
után?

1944 már ci u sá ban kül föl di ha ta lom – a né met har ma dik bi ro -
da lom – erõ szak kal von ta ki Ma gyar or szá got a Szent Ko ro na vé -
dõ bol to za ta alól, de az 1945. évi nem zet gyû lés bi zo nyá ra min dent 
meg tett vol na, hogy ugyan úgy ha tá roz has sa meg a jö ven dõ Ma -
gyar or szá ga po li ti kai éle tét, mint az 1920. évi nem zet gyû lés. De
1945-tõl 1990-ig a Szov jet unió had se re gé nek a fe nye ge tõ je len lé -
te tet te le he tet len né Ma gyar or szá gon a tör vé nyes jog al ko tást.
(1946-ban az ál lam for ma-vál to zást el ren de lõ tör vény cik ket már
Sztá lin pa ran csá ra ter jesz tik elõ.) A ma gyar tri a no ni pszi chó zis
erõ sö dött – és a magyar nemzet képtelen volt oly méltóképpen
szembenézni vele, mint az I. világháború után.

De mi tör tént a rend szer vál to zás utá ni évek ben, 1990 után?
Az 1944 már ci u sá ban meg sza kadt jog foly to nos sá got

1990-ben le he tett vol na hely re ál lí ta ni. Ám a rend szer vál toz ta tás
hang adói a jog foly to nos ság je len tõ sé gét nem tud ták fel fog ni:
nem ál lít ot ták hely re a jog foly to nos sá got, el fo gad ták azt a ké -
nyel mes nek tûnõ meg ol dást, hogy a tör té nel mi ma gyar al kot -
mány és a Szent Ko ro na tana he lyét to vább ra is a szin te öt let sze -

rû en köl csön zött és öt let sze rû en – és persze gyakran – változtatott 
idegen jog foglalja el.

És a ma gyar nem zet ki szol gál ta tott sá ga to vább erõ sö dött.
Még egy pél dát fel ho zok arra, mi kép pen rom bol a tri a no ni

pszi chó zis. A tri a no ni pszi chó zis szlo vák fer tõ zött jei is fé lel me tes 
em lék mû vet emel tek Tri a non nak: a bõsi erõ mû vet. Mi ért kel lett
ezt az em lék mû vet meg al kot ni? Mi ért ra gasz ko dik a szlo vák tri a -
no ni pszi chó zis fer tõ zött je a Szlo vá ki á hoz tar to zó Csal ló közt is
ha lá lo san fe nye ge tõ bõsi erõ mû höz? Mert nem ér dek li, hogy
Csal ló köz tönk re megy. Nem ér dek li, mert nem sze re ti Csal ló közt. 
Mi ért nem sze re ti, és mi ért lép fel el le ne oly éssze rût le nül, pusz -
tán ér zel me i re hall gat va? Egy sze rû en azért, mert nem ze ti iden ti -
tá sá nak za va rai ál tal meg ha tá ro zot tan dön töt te el, hogy tönk re té -
te lé nek cse lek võ ré sze se lesz. Õ óvná Csal ló közt, ha el le het ne
vele hi tet ni, hogy Csal ló köz vég ér vé nye sen Szlo vá kia szer ves ré -
sze. De ezt nem le het vele el hi tet ni. Hi szen õ csak ab ból tud ki in -
dul ni, hogy a tri a no ni bé ke dik tá tum ide jén majd nem tel je sen ma -
gyar lak ta Csal ló köz igaz ság ta la nul ke rült Cseh szlo vá ki á hoz. Ha
igaz ság ta la nul ke rült oda, ak kor – az õ tu da ta sze rint és sa ját maga 
kre ál ta el len ség ké pe alap ján – mi nél vi rág zóbb, mi nél ke vés bé
tönk re tett te rü let, an nál na gyobb a ve szé lye an nak, hogy va la mi -
fé le igaz ság té tel re va la mi kor egy szer csak sor ke rül. Ezt nem le -
het ki ver ni a fe jé bõl, s ezért a bõsi erõ mû kér dé sé ben éssze rû po li -
ti kai dön tést õ so ha sem fog tá mo gat ni. Az sem vall éssze rû ség re,
hogy Szi get közt épp úgy (azaz tu laj don kép pen ér dek nél kül)
tönk re akar ja ten ni, mint Csal ló közt. Szi get köz Ma gyar or szá gon
van, ak kor mi ért? Mert a ma gyar or szá gi ma gya rok nak épp úgy
nem tudja megbocsátani, hogy Dél-Szlovákia igazságtalanul ke -
rült annak idején Csehszlovákiához, mint a szlovákiai ma gyar -
ság nak. A nemzeti identitásnak e súlyos zavarát nyugodtan ne -
vez het nénk ellenségkép-keresésnek is, de pontosabb, ha szlovák
trianoni pszichózisnak hívjuk.

Min dan nak el le né re, amit el mond tam, a tri a no ni pszi chó zis le -
gyõz he tõ, a meg bé ké lés fel té te lei meg te remt he tõk. Két fel té tel
teljesítésével:

a/ Tisz te let ben kell tar ta ni az egyen lõ esé lyek el vét. 
Meg is mét lem a bel gi u mi gon dol ko dó bölcs mon dá sát: Az

egyen lõ esé lyek elve, ha hagy ják ér vé nye sül ni, cso dák ra is ké pes: 
a gyû lö le tet sze re tet té tud ja vál toz tat ni, mi kép pen az egyen lõt len
esé lyek elve, ha ér vé nye sül, gyû lö let té változtatja a szeretetet. 

b/ Vál lal ni kell min den igaz ság, a tel jes igaz ság ki mon dá sát.
Mert a gyû lö let nek nincs jobb el len sze re, mint az igaz ság. (Az
egyen lõ esé lyek elve – mely bõl ki nõ het a sze re tet vi rá ga – mi kép -
pen ér vé nye sül het ne az igazmondás vállalása nélkül?)

A gyû löl kö dés szel le me a Kár pát-me den cé ben csak ad dig ural -
kod hat, amíg az itt élõ nem ze tek – ma gya rok, ro má nok, szer bek,
szlo vá kok és a töb bi ek – nem is me rik meg, il let ve nem fo gad ják
el múlt juk és jelenük minden igazságát.

2010. március
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Két po gány közt
– a har ma dik ról ne is be szél jünk

A ma gya rok hely ze tét a Kár pát-me den cé ben kez det tõl fog va
az ha tá roz za meg, hogy ro kon ta lan nép va gyunk, és ér tünk
nem áll nak ki nagy test vé re ink. Illyés Gyu la Ma gya rok címû
nap ló jegy ze te i nek má so dik kö te té ben azt írja, hogy emi att a
ma gyar nem zet hely ze te, s így lel ki ma ga tar tá sa szá za do kon
át csak nem ugyan az.

„Egész múl tunk ele ven…a je lent is ál lan dó an tör té nel mi leg kell
él nünk.” A ha tá ron túli ma gya rok meg ma ra dá si küz del mé re vo -
nat koz tat va ez azt je len ti, hogy a „két po gány közt egy ha zá ért
öm lik ki vére” – ku ruc nép da lunk saj gó pa na sza ma is na pon ta el -
szen ve dett ele ven igaz ság. A „két po gány közt” fen ti igaz sá gát, a
ku ruc kort meg elõ zõ en már Páz mány Pé ter is meg fo gal maz ta: „Az 
a mi nyo mo rult nem ze tünk sze ren csét len sé ge, hogy az ol ta lom tól
majd annyit kell fél nie, mint az el len ségtõl.” A ha tá ron túli ma -
gyar nem ze ti kö zös sé gek azon ban ma már nem csak az el len ség -
az utód ál la mok (utód ál la ma i nak) – na ci o na lis ta kor má nya i nak
meg sem mi sítõ szo rí tá sá ban vergõd nek, és nem csak az õket ol tal -
maz ni hi va tott Eu ró pai Unió nem törõ döm sé gé nek ál do za tai, ha -
nem a nem ze ti et len ma gyar kor má nyok ri deg és el uta sí tó ma ga -
tar tá sá nak el le né ben igye kez nek meg ma rad ni ma gyar nak – édes
ha zán kért.

A hi va ta los szlo vák kor mány je len leg nyílt, ál la mi lag irá nyí -
tott, bar bár, meg sem mi sí tõ jel le gû kam pányt foly tat a fel vi dé ki
ma gya rok el len. Az Eu ró pai Unió nem nyújt „olt al mat” a szá muk -
ra. Az „anya or szág” kü lügy mi nisz te re pe dig meg ígé ri, hogy a
kor mány nem ígér meg sem mit. A ket tõs ál lam pol gár ság el len an -
na ki de jén fog gal-kö röm mel har co ló „kör mös Ba u er” fia, Ba u er
Ta más pe dig jel le mé hez hûen oda il lesz ti szá ját a tri a no ni nagy ha -
tal mak al fe lé hez, csü csö rít és cup pant, vagy is azt írja, hogy Tri a -
non igaz sá gos volt, mi itt be lül szó fo ga dó ma gya rok va gyunk,
min ket tá mo gas sa tok. A fel vi dé ki ma gya rok el le ni je len le gi szlo -
vák kam pány két lég ki üt kö zõbb moz za na ta Só lyom Lász ló rév -
ko má ro mi lá to ga tá sá nak meg hi ú sí tá sa, va la mint az ál la mi ság esz -
mé jét, a törvény fogalmát megcsúfoló szlovák „nyelvtörvény”,
mely a szabad nyelvhasználatot és ezzel a magyarok honpolgári
jogait tagadja.

A szlo vák kor mány „nem en ged te be” Ma gyar or szág köz tár sa -
sá gi el nö két Szlo vá ki á ba. Az eset ma gyar or szá gi bí rá lói sze rint
Szlo vá kia ez zel az Eu ró pai Unió tag ja ként meg szeg te a schen ge ni 
egyez mény ben vál lalt kö te le zett sé gét. Na, és… mon da ná a szlo -
vák kor mány fõ, ha az EU kérdõre vonná. De nem vonja kérdõre.

A sza bad moz gás egye te mes em be ri jo ga i nak meg tes te sí tõ je -
ként em le ge tett schen ge ni egyez mény elsõ pa rag ra fu sa sze rint a
schen ge ni egyez mény hez tar to zó or szá gok kö zöt ti „bel sõ ha tá -
rok sze mé lyi el le nõr zés nél kül bár hol át lép he tõ ek”. A má so dik
pa rag ra fus sze rint azon ban, ha a „köz rend” vagy a „nem zet biz -
ton ság” úgy kí ván ja, az egyes or szá gok ba való be lé pé sé nek sza -
bá lyo zá sa te rén min den ma rad a régi, és az il le tõ or szág il le té kes
szer vei meg te he tik a „szük sé ges in téz ke dé se ket.” A má so dik pa -
rag ra fus te hát olyan fel té te le ket tar tal maz, ame lyek tel jes egé szé -
ben ér tel met len né te szik az elsõ pa rag ra fust. Az olyan fo gal mak,
mint a „köz rend”, a „nem zet biz ton ság”’, bár mi kor és bár mi re
al kal maz ha tó ak. A „szük sé ges in téz ke dé sek” pe dig azt je len tik,
hogy min den ál lam kor má nya ezu tán is azt tesz, amit akar, il let ve,
amit meg en ged het ma gá nak. Vagy is, min den or szág to vább ra is
azt en ged het be, azt tar tóz tat hat fel a ha tá ron, akit akar, mint a

régi, nem ze ti szí nû re má zolt szál fa so rom pók ide jé ben. A schen ge -
ni egyez mény Eu ró pai Uni ó val kap cso la tos szó hasz ná la ta azt su -
gall ja, hogy az Eu ró pai Unió ál tal sza va tolt jo gok ról és kö te le -
zett sé gek rõl van szó, ho lott csu pán olyan ál la mok kö zöt ti szer zõ -
dé sek rõl be szél, ame lyek rõl a má so dik vi lág há bo rút meg elõ zõ en
be bi zo nyo so dott, hogy annyit sem ér nek, mint a pa pír, amely re
íród tak.

I. „Be szélj szlo vá kul,
hogy az egész vi lág meg ért sen”
A szlo vák par la ment 2009. jú ni us 30-án el fo gad ta az 1995. évi
175. szá mú Nyelv tör vény mó do sí tá sát. A szlo vák nyelv tör vény
alap ját ké pe zõ be ve ze tõ pa rag ra fus, va la mint az egyes ren del ke -
zé sek tar tal ma, mint „jogi do ku men tum”, füg get le nül an nak a fel -
vi dé ki ma gya rok el len irá nyu ló cél já tól, ön ma gá ban is a jog és a
tör vé nyes ség fo gal má nak dur va meg csú fo lá sa. A 2009. szep tem -
ber 1-én élet be lépõ mó do sí tott szlo vák nyelv tör vény ütõ e re je,
an nak mé reg fo ga a „tör vény” be ve ze tõ pa rag ra fu sá ban ta lál ha tó.
Vizs gál juk meg kö ze lebb rõl a szlo vák nyelv tör vény be ve ze tõ pa -
rag ra fu sát:

„A Szlo vák Köz tár sa ság Nem ze ti Ta ná csa ab ból a tény bõl ki -
in dul va, hogy a szlo vák nyelv a szlo vák nem zet egye di sé gét ki fe -
je zõ leg fon to sabb is mer te tõ jegy, kul tu rá lis örök sé gé nek leg be -
cse sebb ér té ke, és a Szlo vák Köz tár sa ság szu ve re ni tá sá nak ki fe -
je zõ je, va la mint ál lam pol gá ra i nak olyan ál ta lá nos érint ke zé si esz -
kö ze, amely sza va tol ja sza bad sá gu kat, egyen lõ jo ga i kat és egyen -
lõ mél tó sá gu kat a Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén, a kö vet ke zõ tör -
vényt al kot ta”. A fen ti pa rag ra fus va ló já ban nem is nyelv tör vényt
ve zet be, ha nem egy ki re kesz tõ és jog fosz tó nem ze ti sé gi tör vény -
nek fe lel meg. A szlo vák nyelv nek ez, a nem zet meg ha tá ro zá sá -
nak köz pont já ba he lye zé se má sod ren dû ál lam pol gá rok ká mi nõ sí -
ti Szlo vá kia ma gyar és más anya nyel vû ál lam pol gá ra it, mert azok
anya nyel ve nem fe je zi ki a szlo vák nem zet egye di sé gét. Vagy is a
fen ti pa rag ra fus alap ján Szlo vá kia, a szlo vák anya nyel vû egyé nek 
or szá ga. A „szlo vák nem zet egye di sé gé re” épü lõ nem zet fo ga lom
tel je sen ér tel met len, mert, amint min den egyén, úgy min den nép
és nemzet is egyedi.

Jo gi lag és lo gi ka i lag is ér tel mez he tet len az is, hogy mi ként le -
het a szlo vák nyelv a Szlo vák Köz tár sa ság szu ve re ni tá sá nak ki fe -
je zõ je. Az ál lam szu ve re ni tá sát ál lam pol gá ra i nak az egy sé ges
aka ra ta biz to sít ja. Tel je sen ért he tet len az is, hogy egy olyan tör -
vény, ame lyet bün te té sek ter he kény sze rít rá az or szág más anya -
nyel vû õs ho nos la kos sá gá ra, mi ként biz to sít hat ja „Szlo vá kia ál -
lam pol gá ra i nak sza bad sá gát, egyen lõ jo ga i kat, és egyen lõ mél tó -
sá gu kat.” A szlo vák nyelv tör vény fen ti pa rag ra fu sá nak lo gi ká ja
két for du lat után tra gi ko mi kum ba fullad. Ennek ellenére maga a
törvény és a mögötte lévõ állami erõszak valódi, és ezért roppant
veszélyes.

A fen ti pa rag ra fus nak a szlo vák nyelv és a szlo vák nem zet
„egye di sé gét” hang sú lyo zó fel ma gasz ta ló hang ja kí sér te ti esen
em lé kez tet a Slo bo dan Mi lo se cic ál tal a vég te len sé gig is mé telt, a
szer bek, mint mennyei nép (ne bes ki na rod) fo gal má ra. Erre a fel -
sõ su gal lat ra azu tán Mi lo se vic „is te ni né pé nek” leg al ja Sreb re ni -
cán le mé szá rolt né hány ezer véd te len fog lyot. A szep tem ber 1-én
élet be lépõ szlo vák nyelv tör vény a fel vi dé ki ma gya rok nem ze ti
iden ti tá sá nak meg sem mi sí té sé re irá nyu ló, vég sõ meg ol dást jel zõ
ul ti má tum. Ha a szlo vák tör vény ho zó kat meg kér dez nék, hogy
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mit te het nek az õs ho nos fel vi dé ki ma gya rok an nak ér de ké ben,
hogy a je len le gi Szlo vá ki á ban meg ma rad has sa nak ma gyar nak
ott, ahol több, mit ezer éve élnek, - a szlovák törvényhozók
válasza erre az lenne, hogy semmit.. Ez színtiszta, kegyetlenkedõ
tirannizmus.

És lõn este, és lõn reg gel, és kö vet ke zik a má so dik, a har ma dik
és a töb bi pa rag ra fus. A fen ti tör vény ren del ke zé se i nek bot rá nyos
elõ írá sai egy tõl egyig a fen ti, be ve ze tõ pa rag ra fus rassz is ta és tá -
ma dó szán dé ká nak kö vet kez mé nyei. A szlo vák nyelv tör vény
egyes ren del ke zé se i nek át fo gó is mer te té se kü lön ta nul mányt ér -
de mel, de ma gá nak a tör vény nek a ma gyar nyel ven is ol vas ha tó
szö ve ge alap ján bár ki köz vet le nül is meg gyõ zõd het an nak az
egye te mes em be ri jo go kat dur ván sér tõ ren del ke zé se i rõl, meg ha -
tá ro zá sa i nak za va ros sá gá ról, és tá ma dó jel le gé rõl. A Fel vi dé ki
Ma gyar Ko a lí ció, va la mint a Fel vi dék Ma hon la po kon sok ér té -
kes anyag ta lál ha tó a nyelv tör vény fo ga na to sí tá sá nak ve szé lyé -
rõl. Töb bek kö zött: Bíró Ág nes: „Nyelv ok ta tás par la men ti fo kon” 
c. írá sa. A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Et ni kai-nem ze ti Ki -
sebb ség ku ta tó In té ze te szin tén ké szí tett egy elem zõ, de ta lán túl -
sá go san is tar tóz ko dó, és a ki sebb sé gi lét tény le ges is me re tét nél -
kü lö zõ ta nul mányt a szlo vák nyelv tör vény rõl (Kar dos Gá bor,
Maj té nyi Ba lázs, Vizi Ba lázs). A fen ti ta nul mány leg na gyobb mu -
lasz tá sa, hogy nem is me ri fel azt a tényt, hogy a jo go kat el vo nó
tör vé nye ket, s az ide vo nat ko zó jogi szi go rí tá si el ve ket a ha ta lom
min dig szé le sen igyek szik al kal maz ni, s ez jog ta lan sá got és ál ta -
lá nos fé lel met kelt. A szlo vák nyelv tör vény rassz is ta jel le gé nek
és jogi ot rom ba sá ga i nak két leg jel leg ze te sebb pél dá ja a sír kö vek
és az em lék mû vek két nyel vû szö veg gel való kö te le zõ el lá tá sa,
va la mint a két nyel vû kon fe rá lás kö te le zõ elõ írá sa. Ho gyan va ló -
sul meg a sír kö vek és az em lék mû vek fel ira ta i nak az ál lam nyel -
ven írott fel ira tok kal való utó la gos el lá tá sa, és ho gyan egyez tet -
he tõ ez össze az el huny tak irán ti tisz te let tel, az em lék mû vek ép sé -
gé nek vé del mé vel, va la mint a tör vé nyek ret ro ak tív ha tá lyá nak a
ti lal má val? Ho gyan tel je sül mind ez a va ló ság ban? A szlo vák Kul -
tu rá lis Mi nisz té ri um tag jai jár ják a régi te me tõ ket, és ke re sik a
ma gyar fel ira tú fa ke resz te ket? Klasszi kus ma gyar író ink nagy ré -
szé nek szü lõ há za és sír he lye ma a tri a no ni ha tá ro kon túl ta lál ha tó, 
töb bek kö zött a mai Szlo vá kia te rü le tén is. „Ne ta pos sa tok rajtuk
nagyon.”

A két nyel vû kon fe rá lás kö te le zett sé ge a nyil vá nos össze jö ve -
te le ket és ma gát a mû sort is a nem zet kö zi re pü lõ te rek hang za va -
rá nak szint jé re süllyesz ti. Mi tör té nik, ha va la ki szlo vá kul is kon -
fe rál, de nem tud tö ké le te sen szlo vá kul, vagy ki fe lejt va la mit a
szlo vák for dí tás ból? Hol a ha tár a for dí tá sok mi nõ sé gé nek és pon -
tos sá gá nak te kin te té ben, és ki dön ti el, hol, és mi kor? A hely szí -
nen? Elõ zõ leg? Mi tör té nik az eset le ges rög tön zé sek kel, vagy a
pil la nat nyi be je len té sek kel, pél dá ul, ha egy nyil vá nos ren dez vény 
részt ve võ je rossz he lyen par kolt és ké re tik, hogy moz dít sa el a ko -
csi ját? Az ál ta lá nos sza bad ság jo gok szem pont já ból a „nyil vá nos
ren dez vény” fo gal ma is új ér tel me zést igényel.

A „mû velt” Eu ró pá ban ma Szlo vá kia az egyet len or szág,
amely ben tény le ge sen meg va ló sult Ge or ge Or well 1984 c. re gé -
nyé ben le írt rém lá to má sa, mely sze rint a Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
köz vet le nül ül döz he ti és bün tet he ti az ál lam pol gá ro kat. (9a. §Bír -
sá gok) A Kul tu rá lis Mi nisz té ri um bün te tõ jo gi il le té kes sé ge el len -
ke zik a ha ta lom meg osz tá sá nak és a füg get len bí ró sá gok el vé vel
is. Ha a fel je len tést, a vá dat, a sza bály sér tés té nyét és a bün te tést is 
ugyan az a hatalmi szerv végzi, akkor jogállamról nem is be szél -
he tünk. Rögtönítélõ bíróságról van szó.

II. Eu ró pa, te vén szaj ha
Az Eu ró pai Unió mi ben lé tét leg job ban az a vicc szem lél te ti,

mely sze rint, ha a né me tek és fran ci ák kö zöt ti vi tás kér dés ben egy 
an gol bí ró nak kell dön te nie, ak kor az an gol bíró leg na gyobb
gond ja az, hogy mi ként dönt het ne úgy, hogy mind két fél ve szít -

sen. Eu ró pa né pei év ez re dek óta harc ban áll tak egy más sal, és
min den vi szály, min den csa ta és há bo rú még több meg ol dat lan
kér dést, vélt vagy va ló sá gos igaz ság ta lan sá got ha gyott maga
után. A má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ en sem mi sem tör tént, ami
ezt a hely ze tet meg vál toz tat ta vol na. Az Eu ró pai Unió erre a mai
na pig meg ol dat lan tör té nel mi te her té tel re, és az úgy ne ve zett „sza -
bad ke res ke de lem” fik ci ó já ra épül. A ter ve zet el gon do lói mind ezt 
a pusz ta aka ra tuk kal és min den - sze rin tük nem kí vá na tos - vi sel -
ke dés agyonszabályozásával igyekeznek megvalósítani. Ebben
az újnak nevezett régi Európában a magyarok továbbra is „idegen
test Eu ró pá ban” (Hong ro is: corps ét ran ger l’E u ro pe); vagy Be neš 
sze rint, „tüs ke Eu ró pa ol da lá ban.” A leg újabb nyu ga ti tör té ne -
lem köny vek ma is ezt a fel fo gást vissz han goz zák. Az Eu ró pai

Unió me ta-bü rok rá ci á ja a volt gyar ma to sí tó tag or szá gok bü rok rá -
ci á já ra és a bal ol da li eu ró pai elit elv ont gon dol ko dás mód já ra
épül. Ez zel ma gya ráz ha tó az, hogy amit az Eu ró pai Unió rossz nak 
vagy nem kí vá na tos nak mi nõ sít, azt tör vé nyi leg, vagy a tag or szá -
gok ra rá erõ sza kolt szer zõ dé sek for má já ban „be tilt ja”" A tör vé -
nyek azon ban nem al kal ma sak az em be ri vi szo nyok min den te rü -
le té nek hosszú távú és si ke res sza bá lyo zá sá ra. A szlovák nyelv -
tör vény az Európai Unió túlszabályozási hisztériájának fa sisz to -
id, lezüllesztett vetülete.

Ro bert Con qu est vi lág hí rû tör té nész sze rint az Eu ró pai Unió a
szel le mi leg ste ril és bü rok ra ti kus Bi zánc út ján ha lad a lejtõn
lefele:
– egy in tel lek tu á lis ré teg kí sér le te arra, hogy egy esz me ne vé ben

egye sít se az eu ró pai ne me ze te ket, ho lott nincs egy olyan egye -
sí tés re al kal mas esz mé je, mint a szo ci a liz mus, vagy más esz -
mék vol tak;

– egy erõl te tett kí sér let arra, hogy egy olyan te rü le ten ál la mot lé -
te sít sen, amely nek nincs sem kö zös ál lam al ko tás ra irá nyu ló
múlt ja, sem kö zös et ni kai vo ná sai ah hoz, hogy nem ze tet al kot -
has son;

– egy szer te le nül köl te ke zõ és költ sé ges bü rok ra ti kus rém álom,
amely a tá vo li esz mény ké pek, sõt transz cen den tá lis cél ki tû zé -
sek ne vé ben az elõ írá sok és tör vé nyek szö ve vé nyé vel igyek -
szik sza bá lyoz ni az élet min den meg nyil vá nu lá sát. Az Eu ró pai
Unió egy fent rõl rá erõ sza kolt épít mény, amely ha mis kép vi -
selt re épül.
Ro bert Con qu est a Ref lec ti ons on a Ra va ged Cen tu ry (El mél -

ke dés egy fel dúlt szá zad nyo mán) c. köny vé ben meg ál la pít ja,
hogy az Eu ró pai Uni ó nak ne ve zett szu per ál lam nak nincs sem esz -
mei, sem tény le ges alap ja. „Eu ró pai nem zet nincs. Ami van, az a
kü lön bö zõ ér tel mi sé gi cso por tok tag ja i nak össze ku szált egy ve le -
ge, akik azt gon dol ják, hogy a nem zet fent rõl megteremthetõ.
Demokrácia nem lehetséges démosz nélkül.”
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Az Eu ró pai Unió szer ve ze ti fel épí té se alap ján nincs kap cso lat
a hi va ta lok so ka sá ga és a fel ada tok kö zött, me lyek el lá tá sá ra lét -
re hoz ták. A csú cson van az el nök és húsz eu ró pai biz tos, aki ket az 
egyes or szá gok kor má nyai je löl nek ki egy olyan fo lya mat ban,
amely is me ret len a nyil vá nos ság szá má ra. Te kin tet tel arra, hogy
az eu ró pai biz to so kat nem vá laszt ják, azo kat de mok ra ti kus úton
nem is le het sé ges vissza hív ni. Az eu ró pai bi zott ság tag ja it és
alatt va ló it, a mi nisz te ri ta nács tag ja it az egyes or szá gok kor má -
nyai je lö lik ki. An nak el le né re, hogy a fen ti hi va tal no kok nak tör -
vény ho zó, vég re haj tó és bi zo nyos ese tek ben bí rás ko dó ha tal ma
van, azok senkinek sem felelõsek. Ez az egyedüli testület a de -
mok ra ti kus világban, amely titokban ülésezik.

Az Eu ró pai bí ró ság a fen ti bi zott ság ha tá ro za ta i nak vég re haj -
tá sá nak a cél já ból ala kult. Az Eu ró pai bí ró ság tag jai is ki je lö lés
út ján ke rül nek hi va tal ba, en nek el le né re az egyes ál la mok ra vo -
nat ko zó lag kö te le zõ íté le te ket hoz hat nak. Az Eu ró pai Uni ó nak
majd nem har minc ezer fi ze tett hi va tal no ka és kö rül be lül hét száz
ál lan dó bi zott sá ga van. Ezek több mint két száz kü lön bö zõ épü let -
ben te vé keny ked nek. Amíg ez a Le vi at hán min dent és min den kit
irá nyít és el le nõ riz, ad dig sa ját ma gát kép te len el le nõ riz ni. A ma -
gas fi ze té sek és költ sé gek meg té rí té se el le né re a kor rup ció és a
sik kasz tá sok el ter jed tek. Ba lázs Pé ter, Ma gyar or szág je len le gi
kü lügy mi nisz te re és ko ráb bi eu ró pai biz to sa sze rint az EU azért
nem tett ed dig sem mit sem Só lyom Lász ló Szlo vá ki á ból való ki -
til tá sá nak ügyé ben, sem pe dig a szlo vák nyelv tör vény kér dé sé -
ben, mert „az Európai Unióban nyáron hosszú szünet van, gya -
kor la ti lag nem is mûködik ilyenkor.” Az Európai Unió ol tal ma zá -
sá tól ments meg uram engem!

III. “Én ró la tok, aki ket erõ szak kal 
le sza kí tot tak ró lam, le mon dok.”

A tár sa dal mak nak tör té nel mük so rán gyak ran két rossz kö zött
kell vá lasz ta ni uk, és a si ke res tár sa dal mak leg több ször meg is ta -
lál ják a - Scyl la és Cha rib dis kö zött cél ba ve ze tõ utat. A ma gya rok 
je len le gi kény szer hely ze tét azon ban az sú lyos bít ja, hogy el len sé -
ges szom szé da ik és Eu ró pa el uta sí tó ma ga tar tá sa mel lett sa ját
nem ze ti et len kor má nya ik nem tö rõ döm sé gé vel vagy ki mon dott
el len sé ges szán dé ká val is szem be ke rül nek. A ha tá ron túli ma gya -
rok ve szé lyez te tett hely ze té re vo nat koz tat va ez azt je len ti, hogy
az utód ál la mok szo rí tá sá nak eny hí té sé re va rázsszer nem csak a
bû vös Brüsszel ben nem te rem a szá muk ra, de Bu da pest szí ve sem 
do bog ér tük. A ha tá ron túli ma gyar nem ze ti kö zös sé gek újabb
kori tör té nel me az utód ál la mok (utód ál la ma i nak) el le nük al kal -
ma zott elsorvasztó intézkedéseinek és Magyarország (az „anya -
or szág”) elutasító magatartásának, illetve nem-cse lek vé sé nek a
története.

Ide so ro lan dók töb bek kö zött az utód ál la mok kal kö tött úgy ne -
ve zett alap szer zõ dé sek, ame lyek ben Ma gyar or szág kü lön meg -
erõ sí ti a tri a no ni ha tá rok sért he tet len sé gét anél kül, hogy cse ré ben
ha tá sos vé del met biz to sí ta na az ott élõ õs ho nos ma gya rok szá má -
ra. Az alap szer zõ dé sek sze rint a ma gyar ki sebb ség sé rel me it a
nem zet kö zi jog sza bá lyoz za. Vagy is, a trianoni nagyhatalmak
által deklarált hatástalan általánosságok.

Ezen a he lyen kell is mét meg em lí te ni a 2004-es nép sza va zás
el le ni kor mány kam pányt, va la mint a ma gyar or szá gi ma gya rok
ké tes és vég sõ fo kon ön ma guk nak ártó el uta sí tó ma ga tar tá sát
nem zet test vé re ik ki nyil vá ní tott aka ra tá nak el uta sí tá sá ban. Ide so -
rol ha tó a ma gyar or szá gi bal li be rá lis saj tó nak és ér tel mi ség nek a
ha tá ron túli ma gya rok el le ni vé get nem érõ agi tá lá sa, va la mint a
nem ze ti et len ma gyar kor má nyok nem tö rõ döm sé ge és át lát szó ha -
zug sá gai. Em lé kez zünk: a ha tá ron túli ma gya rok ké rel me el le ni
kam pányt a Sza bad De mok ra ták Szö vet sé gé nek ak ko ri szó szó ló -
ja, Ba u er Ta más, bu da pes ti ügy véd nyi tot ta meg a Nép sza bad ság -
ban 2004. ja nu ár 8-án meg je lent Ket tõs ka pi tu lá ció címû írá sá val. 
A Nép sza bad ság ban ugyan ak kor ki egé szí té sül meg je lent egy

test re sza bott, túl sá go san is egy be hang zó „ol va sói le vél”, mely -
nek címe: Kell ez ne künk? volt. Bauer Tamás írása meghatározta
az alaphangot, felkeltette a félelmet, és megadta a zavart keltõ
kulcsszavakat, - a baloldali média malmai pedig tették a dolgukat.

Em lé kez zünk: a ha tá ron túli ma gyar nem ze ti kö zös sé gek ket -
tõs ál lam pol gár sá gi ké rel mé nek el uta sí tá sát kö ve tõ en So mo gyi
Fe renc, ak ko ri kül ügy mi nisz ter 2004. no vem ber 4-i két ér tel mû
ki je len tést tett, hogy a ma gyar kor mány a ket tõs ál lam pol gár ság
he lyett „cso ma got” ké szít a ha tá ron túli ma gya rok nak a szü lõ -
föld jü kön való meg ma ra dá suk ér de ké ben. Azó ta el telt hat év, és a
határon túli nemzettestvéreink azóta is hiába várják a postást.

A je len le gi, el sor vasz tó jel le gû szlo vák nyelv tör vénnyel kap -
cso lat ban Ma gyar or szág je len le gi kü lügy mi nisz te re, Ba lázs Pé ter 
is mét meg ígér va la mit, mert ilyen kor ez a szo kás. Ba lázs Pé ter
sze rint: „Ma gyar or szág mo ni to roz ni fog ja a szlo vák nyelv tör vény 
al kal ma zá sát.” A fen ti ki je len tés az ér tel mes em be rek gon dol ko -
dá sát sér tõ, buta és sem mit mon dó, mert a szlo vák nyelv tör vény
ön ma gá ban olyan go rom bán sér ti a leg alap ve tõbb em be ri és ál -
lam pol gá ri jo go kat, hogy an nak al kal ma zá sán nincs mit „mo ni to -
roz ni.” A 2009. szep tem ber 1-én élet be lépõ szlo vák nyelv tör -
vény ak kor okoz za a leg na gyobb ká ro kat, ha azt betû sze rint al -
kal maz zák. Amit „mo ni to roz ni” kel le ne, az a ma gyar kor mány
tag ja i nak ma gyar nyelv hasz ná la ta. Ba lázs Pé ter még azt is ki je -
len tet te, hogy „a szlo vák nyelv tör vény bí rá la tá hoz kül föl di tá mo -
ga tó kat sze rez Ma gyar or szág”, vagy is, majd a kül föl di part ne rek
meg se gí te nek ben nün ket.

„Majd a Ma gyar Ál lan dó Ér te kez let”, „majd az EU, „majd a
FUEV”, „majd a szerb, a ro mán, vagy a szlo vák de mok ra ti kus
erõk kel egye tem ben”… Majd ha fagy. Sze ren csé sek azok a ha zá -
juk tól erõ szak kal el sza kí tott nép cso por tok, ame lyek „csak” két
po gány közt vív ják harcukat megmaradásukért.

 Kas lik Pé ter
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And rás Zol tán

ÖRÖK NAGY PÉN TEK
 Ki fosz tott hom lo kon
 vö rös ab roncs a fáj da lom.
 A cson tos bolt alatt
 el ham vadt a gon do lat.

 Vak lett a szép igaz, vak és sü ket.
 Tó tá gas ba áll: csal a be csü let.
 Rop ja az ör dög cim bo rá ja,
 áll a biz nisz dús or gi á ja.
 Jó vi géc, most min den meg kap ha tó:
 ki tar tott caf ka már
 a tisz ta szó,
 há rom ara nyért fog la ló ba
 pu cér a rongy vi lág,
 hull a szok nya.
 nyisd a buk szát,
 csak har minc ezüst
 az Is ten ára!...

 A jám bor ácsot rá sze ge zik
 a vé ri sza mos dur va fára.



A rom bo ló ha ta lom el le né ben
Múlt ról és je len rõl Mol nár Já nos egy köny ve1 kap csán

A ro má ni ai fa lu rom bo lás kor sza ká ba visz ben nün ket vissza ez
a kö tet. Szer zõ je a ma gyar dip lo má cia irat anya gá nak, a ro mán ál -
lam biz ton sá gi szer vek (Se cu ri ta te, olv.: sze ku ri tá te; né pi es rö vi -
dí tés sel: sze ku) ar chí vu má nak gon dos ta nul má nyo zá sa, és az ak -
ko ri saj tó anya gai se gít sé gé vel tár ja fel az er dé lyi re for má tus egy -
ház egy til ta ko zó ak ci ó já nak hát te rét, a tit kos szol gá lat ma már
meg is mer he tõ ez zel kap cso la tos te vé keny sé gét, va la mint hogy az 
mi ként sze rez te be in for má ci ó it az ügy me ne té rõl és az ab ban sze -
re pet vállalókról. A körülmények leírásában természetesen fontos 
szerepe van az emberi emlékezetnek is. 

Ni co lae Ceauºescu, a kom mu nis ta párt elsõ tit ká ra a nép ta ná -
csi el nö kök 1988. már ci us 2. és 4. kö zött tar tott ér te kez le tén hir -
det te meg az új te le pü lés ren de zé si ter vet. En nek ér tel mé ben az el -
tün te tés re ki je lölt fal va kat le rom bol ják, azok la kó it újon nan épí -
tett, tömb há zak ból álló úgy ne ve zett ag rár ipa ri vá ros köz pon tok ba
te le pí tik. Össze sen 588 ilyen köz pon tot szán dé koz tak lét re hoz ni.
Eredetileg az ezredforduló lett volna a végrehajtás határideje.

A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um egy nyil vá nos ság ra nem ho zott
jegy zék ben til ta ko zott a terv el len, me lyet Ro má nia a bel ügyé nek
nyil vá ní tott. A ma gyar ál lás pont sze rint ez a gyor sí tott asszi mi lá -
ci ót szol gál ta, te hát jo got sér tett, amit a Hel sin ki egyez mény ér tel -
mé ben már nem le he tett bel ügy nek te kin te ni. Mint egy vá lasz ként
áp ri lis 29-én a Po li ti kai Vég re haj tó Bi zott ság bõ ví tett ülé sén
Ceauºescu nagy be szé det mon dott; ebben megerõsítette a terv
végrehajtására vonatkozó eltökéltségét. 

A szán dék az volt, hogy a 13.000 ro má ni ai fa lu ból mint egy
hét-nyolc ez ret meg szün tet nek. Me gyék re vo nat ko zó szám sze rû
(ide ig le nes?) ter vek is fel buk kan tak, így Har gi ta me gye 240 fa lu -
si te le pü lé sé bõl száz hú szat, Ma ros me gyé ben 487 fa lu ból 226-ot
ké szül tek le bon ta ni vagy össze von ni. A ren de zés vég le ges ter vé -
nek ki dol go zá sát egy bi zott ság vé gez te volna Constantin Dãs cã -
les cu miniszterelnök vezetésével. 

A fa lu rom bo lá si ak ci ó nak több moz ga tó ja is volt. Min de nek -
elõtt nem tart ot ták gaz da sá gos nak a há rom ezer nél ke ve sebb la -
kos sal bíró hely sé gek in téz mé nye i nek és inf ra struk tú rá já nak a
fenn tar tá sát. Ugyan ak kor úgy vél ték, hogy a fal vak le rom bo lá sá -
val mint egy négy száz ezer hek tár ral nö vek szik majd a ter mõ te rü -
let. A terv nem szá molt az zal, hogy a me zõ gaz da sá gi szö vet ke zet -
eké tõl kü lön ál ló, in ten zív csa lá di mû ve lés ben ma radt te rü le tek -
nek a nagy gaz da ság ba való be ol vasz tá sa az or szág ter me lé sé nek a 
csök ke né sét ered mé nye zi. A tömb há zak ba tö mö rí tés sel a ha tó sá -
gok minden bizonnyal a lakosság politikai ellenõrzésének na -
gyobb hatékonyságát is remélték. 

A leg ki emel ke dõbb szem pont azon ban két ség te le nül az et ni -
ka i lag ho mo gén or szág ki ala kí tá sa volt.  A zsi dó kat gya kor la ti lag
már el ad ták Iz ra el nek, de még ja vá ban folyt az er dé lyi svá bok és
fõ leg a szá szok ki áru sí tá sa. Min den ki ván do rol ni en ge dett né me -
tért Nyu gat-Né met or szág több mint nyolc ezer már kát fi ze tett a
ro mán ál lam nak. A ma gya rok el tün te té se azon ban a tü rel met len
ro má nok szá má ra túl sá go san las san ha ladt elõ re, an nak el le né re,
hogy igen ala csony gyer mek sza po ru la tuk, a nagy szá mú ve gyes
há zas ság és a ro mán is ko lák ba való be i rat ko zá suk ré vén (az utób -
bi ra bõ ven akad tak ön kén te sek olyan hely sé gek ben is, ahol
egyéb ként volt ma gyar is ko la) a több ség hez való asszi mi lá ci ó juk
se bes sé ge nem volt le be csü len dõ. Eh hez szá mít suk hoz zá, hogy a
Kár pá to kon túl ról (Ó ro má ni á ból), fõ leg a het ve nes évek tõl nagy -

szá mú ro mánt te le pí tet tek Er dély be, akik eh hez se gély ként
nyolc-tíz havi fi ze tést (ak ko ri ban két ezer lej kö rül le he tett az át -
lag bér), va la mint la kást is kap tak az ál lam tól. Ér tel mi sé gi ek ese -
tén a jut ta tott összeg el ér het te a har minc ezer lejt. Vi szont a Kár pá -
to kon túli mun ka he lyek re elõ sze re tet tel át he lye zett er dé lyi ma -
gya rok sem mi fé le be il lesz ke dé si se géllyel nem szá mol hat tak. A
ma gyar fal vak nagy ré szé nek le bon tá sa az et ni kai kö zös sé gek
megszüntetését, a hagyományok eltûnését, a lakosság vegyes
voltának növelését és a még mindig létezõ magyar történelmi és
kulturális épületek lebontását, mintegy a „helytelen” múlt nyo ma -
i nak további eltörlését is jelentette volna. 

Az em be rek lé nye gé ben a szü lõ föld jük ide gen né vá lá sát él het -
ték meg, és nõtt a kész te té sük, hogy ha kell, min den kö vet meg -
moz gat va meg pró bál ja nak át ke rül ni Ma gyar or szág ra vagy va la -
mely nyu ga ti ál lam ba. A fa lu rom bo lás meg hir de té se után a ki te le -
pe dõ erdélyi németek száma is jelentõsen emelkedett. 

Az er dé lyi ma gya rok Ma gyar or szág ra való át te le pe dé se a het -
ve nes évek ben in dult iga zán nö ve ke dés nek, min de nek elõtt lát -
szat ból kö tött há zas sá gok ál tal, ame lye ket egy bi zo nyos idõ le tel -
te után az er dé lyi fél vissza to lon co lá sá nak ve szé lye nél kül fel le -
he tett bon ta ni. A hely zet rosszab bo dá sa kö vet kez té ben a nyolc va -
nas évek ele jén mind gya ko rib bá vált, hogy né me lyek ba rá tok nál
- ro ko nok nál rej tõz ve sza bo tál ták el a Ro má ni á ba való vissza té -
rést. A nyolc va nas évek má so dik fe lé ben tu ris ta ként ér ke zet tek
(köz tük ro má nok és más nem ze ti sé gû ek is) már for má li san me ne -
dék jo gért for dul hat tak a ma gyar ál lam hoz, amely tõl ide ig le nes
tar tóz ko dá si engedélyt kaptak. Mások kihasználták azokat a vál -
to zó lehetõségeket, amelyek révén nyugati államokba utaz hat tak
tovább.

 Volt, aki Ro má ni á ban nem ka pott út le ve let; kö zü lük nem egy a 
zöld ha tá ron pró bál ko zott Ma gyar or szág ra jut ni. S bár a ro mán
ha tó sá gok szá má ra ör ven de tes volt min den ma gyar tá vo zá sa, a
ha tár kö ze lé ben meg esett, hogy olyat is le lõt tek, aki rõl in do ko lat -
la nul fel té te lez ték, hogy il le gá li san kí ván tá voz ni. Hullákat hoz -
tak az Erdélybõl érkezõ folyóvizek. 

v v v

A két or szág kö zöt ti kap cso la tok so ha sem vol tak jók. A nyolc -
va nas évek ele jén a ro má nok sze ret ték vol na, ha fel sõ szin tû hi va -
ta los ta lál ko zót tar ta ná nak. Ká dár ebbe azért nem ment bele, mert
az 1977-es nagy vár adi-deb re ce ni egyez mény bõl gya kor la ti lag
sem mi nem va ló sult meg. Há rom év ké sés sel ugyan lét re jöt tek a
ko lozs vá ri, il let ve deb re ce ni fõ kon zu lá tu sok, de a nem ze ti sé gek
„híd sze re pé re” vo nat ko zó együtt mû kö dés pont ja it a ro mán fél
sza bo tál ta. A ro má ni ai me ne kül tek ma gyar or szá gi be fo ga dá sa,
va la mint a ma gyar ve ze tés nek a fa lu rom bo lást il le tõ bí rá la ta, a
ma gyar tö meg kom mu ni ká ci ó ban meg je le nõ és nyu ga ti vissz han -
go kat is tük rö zõ vé le mé nyek a ro mán ha tal mi kö rö ket, fõ ként ma -
gát a ve zért és fe le sé gét rend kí vül fel in ge rel ték. Ez zel egy idõ ben
Ceauºescu úgy érez het te, hogy a gor ba cso vi „glasz noszty” (nyílt -
ság) és „pe reszt roj ka” (gaz da sá gi-tár sa dal mi áta la kí tás), me lyek
mind két szom széd já nál na pi ren den vol tak, or szá gát elszigetelik,
a liberálisabb magyar gazdaság pedig veszélyesen rossz példát
mutat a merev, diktatórikus jellegét megtartó vagy abba még
inkább belesüllyedõ Románia szá má ra.  Eb ben a lég kör ben, ilyen
vi szo nyok kö zött in dult meg az er dé lyi re for má tu sok kö zött a fa -
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lu rom bo lás ká ra i nak mér sék lé sét cél zó ak ció, ame lyet a szó ban
for gó könyv szer zõ je, Mol nár Já nos ja va solt Tõ kés Lász ló nak
1988 jú ni u sá ban, és amely re rövidesen részletesebben vissza té -
rünk. 

A ro mán ve ze tés ez zel a te rü le ti át szer ve zés sel, „szisz te ma ti -
zá lás sal” ál lí tó lag a falu és a vá ros kö zöt ti kü lönb sé get kí ván ta
meg szün tet ni. Igaz, hogy lí ce um és szak is ko la, kór ház, sport- és
mû ve lõ dé si köz pont is sze re pelt az „ag rár ipa ri köz pon tok ban”
meg épí ten dõ lé te sít mé nyek kö zött, azon ban a Bu ka rest kö ze lé -
ben fek võ Il fov 1986 óta fo lyó „pró ba épít ke zé sei” azt bi zo nyít ot -
ták, hogy ezek ben a két- vagy négy eme le tes pa nel há zak ban víz -
ve ze ték, für dõ szo ba, vécé vagy köz pon ti fû tés nem lé te zett. Az il -
lem he lyek lenn so ra koz tak az épü le ten kí vül, a vi zet és a tü ze lõt
pe dig a la ko sok kel lett fel hord ják ma guk nak. Vagy is tisz tes fa lu si
há zak he lyett nem összkomfortos lakásokkal, hanem emeletes
nyomortanyákkal igyekeztek „ellátni” a gyérebben lakott vi dé ke -
ken élõket. 

Ro má nia a ma gyar or szá gi és kül föl di til ta ko zá so kat, mi több,
még a ró luk szó ló hír adá so kat is a bel ügye i be való be avat ko zás -
nak mi nõ sí tet te. Ezek csúcs pont ja a jú ni us 17-i bu da pes ti fák lyás
tün te tés volt, ame lyen sok tíz ezer em ber vett részt. Meg tor lás ként
Ro má nia már más nap el ren del te a ko lozs vá ri ma gyar fõ kon zu lá -
tus azon na li meg szün te té sét. Et tõl kezd ve a ha tár nál a ma gyar tu -
ris ták tö me gét for dít ják vissza, zak lat ják a magyar diplomáciai
személyzetet is, átvizsgálják a diplomáciai postát stb.

Idõ köz ben az el ag gott Ká dár Já nost le vált ot ták, utód ja má jus
vé gén Grósz Ká roly lett, aki nek vé le mé nye sze rint a ro má nok kal
az együtt mû kö dés töb bé-ke vés bé za var ta lan, és ki nyil vá ní tot ta
kész sé gét, hogy szí ve sen uta zik a szom széd or szág ba egy ta lál ko -
zó ra. Ajánl ko zá sá ra azon ban a ro má nok nem si et tek vá la szol ni.
Va ló szí nû leg a Szov jet unió több szö rös biz ta tá sa is köz re ját szott
ab ban, hogy vé gül au gusz tus 25-én (egy csü tör tö ki na pon) a hét -
vé gé re ja va sol ták, mi több, csak ak kor tartották lehetségesnek a
találkozó megtartását. Végül 28-án került rá sor Aradon.

A ha tár nál a ma gyar kül dött sé get ki szál lít ot ták ko csi ja ik ból, és 
ro mán au tók ba kel lett át száll ni uk. A könyv szer zõ je úgy véli, ez
azért tör tént, hogy a ma gya ro kat meg fosszák „a biz ton sá gos be -
szél ge tés le he tõ sé gé tõl”. Sok kal va ló szí nûbb azon ban, hogy csak
meg aláz ni akar ták õket. Ezt bi zo nyít ja az a tény is, hogy a
Ceauºes cu val foly ta tott négy szem köz ti be szél ge té se ken Grósz -
nak azt sem engedélyezték, hogy magával vigye a saját tolmácsát.

A ma gya rok tíz pon tos ja vas lat tal ér kez tek. Eb bõl ket tõt, a ko -
lozs vá ri fõ kon zu lá tus, va la mint a fa lu rom bo lás kér dé sét a ro má -
nok ele ve tö röl ték. A meg ma radt nyolc ból hat pont meg egye zett
az 1977-es Ká dár ral tör tént ta lál ko zó olyan cél ki tû zé se i vel, ame -
lyek bõl az azó ta eltelt évek folyamán semmi nem valósult meg. 

Utó la gos nyi lat ko za ta i ban Grósz nagy ra be csül te a ro mán fél
„fo gé kony sá gát” olyan kér dé sek ben, ame lyek elõ se gít he tik an -
nak tisz tá zá sát, hogy egyál ta lán van-e va la mi lyen prob lé ma a két
or szág kö zött. A ko ráb ban Grósz ról ter je dõ hí resz te lé sek sok kal
több er köl csi és szel le mi kva li tás sal ru ház ták fel õt, mint amit
ezen a na pon (meg a még hát ra lé võ rö vid po li ti ku si pá lya fu tá sa
so rán) ma gá ról bi zo nyí tott. Szûts Pál, az ak ko ri bu ka res ti ma gyar
kö vet ta lá ló an jel le mez te a hely ze tet: „Is mét iga zo ló dik, hogy
min den en ged ményt, ha tá ro zat lan sá got, bé kü lé keny sé get gyen -
ge sé günk je lé ül fog nak fel.” Ez a mon dat a ma gyar kül po li ti ka
rég tõl mind má ig ér vé nyes lé nye gét fog lal ja össze. Mint ha sem -
mi fé le, idõ köz ben szer zett ta pasz ta lat nem tud ná meg in gat ni po li -
ti ku sa ink nak bár mely más or szág gal, de min de nek elõtt a szom -
szé da ink kal szem ben meg nyil vá nu ló gyá va él he tet len sé gét. 

v v v

Eb ben a nyo masz tó lég kör ben szü le tett meg a Te mes vá ri Re -
for má tus Egy ház me gye Lel ké szi Kö zös sé gé nek a fa lu rom bo lás
ügyé ben meg fo gal ma zott ál lás fog la lá sa. Kár, hogy a szö ve ge ki -
ma radt az itt is mer te tett könyv bõl, amely vé gül is en nek az ál lás -

fog la lás nak a tör té ne té rõl szól, ezért eb ben a re cen zi ó ban ok vet le -
nül fel kell idéz nünk a tar tal mát. A be ad vány vég le ges szö ve ge
kö zös mun ka ered mé nye, mely nek moz za na tai Mol nár Já nos A
Nagy vár adi (Ki rály há gó mel lé ki) Re for má tus egy ház ke rü let tör -
té ne te 1944-1989 (ki ad ta a Ki rály há gó mel lé ki Re for má tus Egy -
ház ke rü let, Nagy vá rad, 2001) 463-465. ol da la in bon ta koz nak ki.

Mol nár az ál lás fog la lás be ve ze tõ jé ben meg ál la pít ja, hogy a
meg hir de tett te rü let ren de zés 8000 falu és a hoz zá juk kap cso ló dó
ér té kek pusz tu lá sát ered mé nye zi. „A terv nek po li ti kai, gaz da sá gi, 
tár sa dal mi, et ni kai vo nat ko zá sai mel lett egy há zi vo nat ko zá sa is
van.” Mi vel egy hely ség ben több fe le ke zet él együtt, a „fal vak
fel szá mo lá sa temp lo mok és gyü le ke ze tek ez re i nek” a fel szá mo lá -
sát is je len ti. Ezért ja va sol ja, hogy a két re for má tus egy ház ke rü let
nagy vár adi, il let ve ko lozs vá ri ve ze tõi ve gyék fel a kap cso la tot a

töb bi el is mert fe le ke zet tel, és kö zö sen ala kít sák ki azo kat a szem -
pon to kat, ame lye ket a fel szá mo lás so rán ér vé nye sí te ni ük kell. Az
ez zel kap cso la tos ja vas la to kat pon tok ba szed ve ta lál juk. Ra gasz -
kod ni kell ah hoz: 1. hogy a ki ala kí tan dó új köz pon tok közé tar -
toz zon min den olyan te le pü lés, ahol mû em lé kek, tör té nel mi vagy
kul tu rá lis szem pont ból je len tõs épü le tek van nak; 2. hogy egy
gyü le ke zet tag jai va la mennyi en a leg kö ze leb bi új köz pont ba te le -
pül hes se nek; 3. hogy a le rom bolt temp lo mok, pa ró ki ák he lyett az
ál lam épít tes sen úja kat. Tõ kés Lász ló nak ez utób bi pont hoz ké -
szí tett ki egé szí té se a gyü le ke ze tek lét szá má nak függ vé nyé ben
négy cso port ba so rol va rész le te zi azok temp lom épí tés hez való jo -
gát. 

A kö vet ke zõ két pon tot Tõ kés Lász ló írta. A 4. az „elõ nyös ség
el vé nek” ér vé nye sí té sét hang sú lyoz za: az át te le pí tet tek egy há zi
szem pont ból se hol se ke rül hes se nek az elõ zõ nél hát rá nyo sabb
hely zet be. A szö veg hét al pont ban so rol ja fel az ez zel kap cso la tos
konk rét kí vá nal ma kat, majd meg ál la pít ja: az egy há zak „egyen -
ként és együt te sen” ki kell dol goz zák erre vo nat ko zó kö ve tel mé -
nye i ket. Az 5.: „Ki kell dol goz ni a gyü le ke ze tek át men té sé nek
komp lex prog ram ját.” 

A 6. és utol só pont (ez ere de ti leg Mol nár Já nos 4. pont ja) azt
igény li, hogy a te rü le ti át ren de zés ide jé re „je löl je nek ki az egy há -
zak ré szé rõl biz to so kat, akik nek jog- és ha tás kö rük le gyen arra,
hogy meg aka dá lyoz has sák az eset le ges vissza élé se ket…”

Ezt a szö ve get 1988. szep tem ber 6-án ol vas ta fel Mol nár Já nos
az ara di es pe res ség évi ren des gyû lé sén. A je len le võk egyet ér tet -
tek a be ad vánnyal, és a meg be szé lés so rán el hang zott ja vas la ta ik -
ból szü le tett an nak Füg ge lé ke: 1. A lel ki pász to rok ezen fo lya mo -
dás sal nem csak sa ját ag go dal ma ik nak ad nak ki fe je zést, ha nem
„gyü le ke ze tük tag jai irán ti kö te les sé gük nek is ele get kí ván nak
ten ni”. 2. Mi vel a te rü let ren de zés sel kap cso lat ban a lel ki pász to -
rok tá jé ko zat lan nak érzik magukat, „mértékadó – központi –
tájékoztatást kívánnak az ügyben”. 
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Az ál lás fog la lást A Te mes vá ri Re for má tus Egy ház me gye Lel -
ké szi Kö zös sé gé nek fo lya mod vá nya né ven a ko lozs vá ri és a nagy -
vár adi re for má tus egy ház ke rü le tek igaz ga tó ta ná csa i nak, va la -
mint a ro má ni ai Re for má tus Egy ház zsi na tá nak cí mez ték. A vég -
le ges szö ve get az ér dek lõ dõ meg ta lál hat ja Tõ kés Lász ló Te mes -
vár ost ro ma 1989 címû kö te té nek (Hun ga mer Kft. Bu da pest,
1990) 10-13. ol da la in is. 

Az ere de ti el kép ze lés az volt, hogy az ak ció or szá gos mé re tû
le gyen, vagy is a szö ve get fel ol vas sák, és le he tõ leg el fo gad ják va -
la mennyi (mind a ti zen há rom) es pe res ség ben. Erre vé gül ki zá ró -
lag Ara don ke rült sor. Az a tény, hogy ott Mol nárt sen ki nem aka -
dá lyoz ta meg a fel ol va sás ban, a szer ve zõk ben azt a be nyo mást
kel tet te, hogy a sze ku ri tá té nem is tu dott az egész ak ci ó ról. Fel té -
te lez het ték, hogy a töb bi ha son ló össze jö ve te len ta lán a pap ság
óva tos sá ga és a bi zal mas kapcsolatrendszer hiányosságai miatt
nem lett valóság a tiltakozási tervbõl. 

Mol nár Já nos le vél tá ri ku ta tá sa i ból azon ban ki de rült, hogy a
sze ku ri tá te pon to san tá jé ko zó dott a szán dé kuk ról, va la mint a
meg va ló sí tás fej le mé nye i rõl, és fo lya ma to san el le nõ riz te, kéz ben
tar tot ta – min de nek elõtt az egy ház papi vagy egyéb funk ci ót be -
töl tõ tag jai kö zül be szer ve zett ügy nö kei ál tal – az ese mé nye ket. A 
leg fon to sabb ügy nök fe dõ ne ve Pet res cu volt (Bá nyai Fe renc ret -
te gi lel kész), aki ben Tõ kés Lász ló meg bí zott, és aki nek szá mí tott
a se gít sé gé re. (Az ügy nö kök ne vé nek meg fejt he tõ sé gé rõl, va la -
mint a sze ku ri tá té nak az üggyel kap cso la tos bel sõ in téz ke dé se i rõl 
Mol nár Já nos köny vé nek 26 – 35. ol da la in ol vas ha tunk.) Ez az
em ber hív ta fel elõ ször a biz ton sá gi szer vek fi gyel mét a ké szü lõ
ak ci ó ra. De Pász to ri Ti bor sep si szent györ gyi esperes (fedõneve:
Zsolt) is bevitte hozzájuk a felhívásnak azt a szövegét, amelyet
Tõkés Erzsébet kolozsvári tanárnõ vitt el neki. 

Tõ kés Lász ló nak a sze ku nál már egye te mi évei alatt volt egy
évig dosszi é ja (1975-76). Mi u tán A re for má tus egy ház hely ze te
Er dély ben címû ta nul má nya meg je lent az El len pon tok ban,
1983-ban „Va si le” (a Lász ló ro mán meg fe le lõ je) cím mel újabb
dosszi ét nyi tot tak neki, amely nek tar tal ma fo lya ma to san gya ra -
po dott az évek fo lya mán, és több mint negy ven ügy nök róla szó ló
je len té se it tar tal maz za. Köz tük olya no két, mint Csu tak Csa ba Vil -
mos ko lozs vá ri es pe res, majd fõ jegy zõ (fe dõ ne ve Pé ter, Pé ter
And rás, más kor Pé ter Já nos), vagy dr. Bart ha Ti bor or to péd fõ or -
vos és or go na mû vész („Ste li an”) aki be nõ sült a Tõ kés csa lád ba,
és ott szer zett is me re te it a szer vek szá má ra ka ma toz tat ta. (Dr.
Bart ha ma Bu da pes ten él.)

Mol nár Já nos fel tár ta, hogy az ügy nö kök egy mást is el le nõ riz -
ték. Ilyen volt Nagy vá ra don a „Pãun” (ma gya rul: páva; Papp
Lász ló püs pök) – „Fel sze gi” (Esze nyei Gyu la sze mély ze ti ta ná -
csos) párosa. 

A fa lu rom bo lás sal kap cso la to san ki dol go zott ál lás pont te hát
csak Ara don hang zott el, az ot ta ni egy ház me gyei gyû lés el is fo -

gad ta, és a fel sõbb egy há zi szer vek hez ter jesz tet te. A szer ve zõk
ál la mi meg tor lás he lyett (amely nek le he tõ sé gé vel Ro má ni á ban
ak kor szá mol ni le he tett – kü lö nö sen hogy mind Mol nár Já nos,
mind Tõ kés Lász ló már elõ zõ leg „komp ro mit tál ta” ma gát írá sa i -
nak az El len pon tok címû nagy vár adi föl da lat ti lapban történt
közlésével), csak püspöki írásbeli intést kaptak. 

Saj ná la tos, hogy a szer ve zõk nek és egyál ta lán az ara di es pe -
res ség nek ez a bá tor ak ci ó ja szé le sebb kör ben szin te ismeretlen. 

v v v

A fa lu rom bo lás tör té ne té re ér de mes egy pil la nat ra még vissza -
tér ni, mi vel a je len ség tör té ne ti vizs gá la ta so rán iz gal mas és a ro -
má ni ai ese mé nyek hez nem iga zán kap csolt vo nat ko zá sai is fel tá -
rul nak elõt tünk. Mol nár Já nos meg em lí ti, hogy ma gyar dip lo má -
ci ai for rá sok ér te sü lé sei sze rint már 1972-ben szó ba ke rült Ro má -
ni á ban egy tár sa da lom-áta la kí tá si terv, amely azon ban le ke rült a
na pi rend rõl. Ugyan ezen for rá sok sze rint 1986-ban egy gaz da sá gi
tár gya lá son Ion Din cã mi nisz ter el nök-he lyet tes em lí tett egy ter -
vet, amely ré vén 500 ezer hek tár ral le het ne nö vel ni a ter mõ te rü le -
tet. Ezek a ’88 már ci u sá ban meg hir de tett fa lu rom bo lás gon do la -
tá nak elõ fu tá rai, melyeknek kiszivárogtatott formájából még nem 
érzékelhetõ egyértelmûen az ország egynemûsítésére irányuló
szándék. 

A meg le pe tés ak kor ér min ket, ha a fen ti té nye ket ma gyar or -
szá gi tör té né sek kel vet jük egy be. A hat va nas évek má so dik fe lé -
ben - a het ve nes évek ele jén ott is fel ve tõ dött a te le pü lés ren de zés
kér dé se. A ter ve zõ mun ka a VÁTI (Vá ros épí té si Tu do má nyos és
Ter ve zõ In té zet) ke re té ben folyt, amely az épí tés ügyi és vá ros fej -
lesz té si mi nisz te ri tár cát ak kor be töl tõ (nyil ván kom mu nis ta)
Bon dor Jó zsef ha tás kö ré be tar to zott. A mun ka cso por tot Sze lé nyi
Iván és Kon rád György vá ros szo ci o ló gu sok ve zet ték. Ró luk Ma -
ko vecz Imre több in ter jú já ban is ol vas ha tunk. Rész let az egyik -
bõl: „ezek az em be rek „a kor mány zat meg bí zá sá ból ki dol goz ták,
hogy 3300 ma gyar fa lu ból 1300-at ho gyan le het sze rep nél kü li vé
mi nõ sí te ni.” Ez „úgy tör tént, hogy elõ ször az is ko lát, majd az ön -
kor mány za tot (il let ve ak kor a ta ná csot), az tán az egész ség ügyet,
majd a ke res ke del met szá mol ták fel az adott te le pü lé sen, hogy az
em be re ket el kény sze rít sék on nan.” (A tér ré váló dra ma tur gia,
Öko táj, 39-48, 2008. 149-157. o.)

 Kon rád és Sze lé nyi az ak kor el len zé ki nek tu dott sza bad de -
mok ra ta cso port tag jai vol tak. Mi u tán meg ír ták Az ér tel mi ség útja 
az osz tály ha ta lom hoz címû, nagy port fel vert mû vü ket (1974),
ha ma ro san – több-ke ve sebb idõ re – mind ket ten nyu ga ti or szá -
gok ba tá voz tak. 

Mint ha ak kor sen ki nek nem tûnt vol na fel, hogy Ma gyar or szá -
gon a rom bo lás ter ve it dol goz zák ki, és igye kez nek azo kat gya -
kor lat ba is ül tet ni. Mára már nem csak a fa lu ról van szó. Ezért
egy re töb ben lát ják, hogy a mind szél sõ sé ge seb bé váló (több nyi re 
gaz dag) li be rá lis ré te gek kü lön bö zõ po li ti kai meg ne ve zé sek alatt
össze fo nód nak, az em be re ket, va ló já ban az em be ri sé get csak ha -
szon ter me lõ nek tekintik, és hatalmukat globálisan kiterjeszteni
törekednek.

A mai hely zet pon to sabb fel mé ré sé hez men jünk kis sé vissza az 
idõ ben. Ol vas sunk bele egy Fa lu vég címû, az ál lam gaz da sá gi
sze rep vál la lá sá val fog lal ko zó, a Ma gyar Nem zet nél 2006. má jus
20-án zaj lott és a http://www.mno.hu/port al/355292 cí men meg -
ta lál ha tó ke rek asz tal-be szél ge tés be. Ek kor hat nap pal va gyunk
Gyur csány Fe renc ba la to nõ szö di be szé de elõtt, amely csak majd
szep tem ber ben fog nyil vá nos ság ra ke rül ni. Vi szont csak nem egy
hón ap ja meg je lent már az Utol só esély címû dol go zat, amely –
an nak el le né re, hogy a vi lág gaz da ság vál sá ga majd csak két esz -
ten dõ múl va je lent ke zik – drasz ti kus anya gi meg szo rí tá so kat ja -
va sol a ma gyar tár sa da lom ban. Szer zõi: Bok ros La jos, Csil lag Ist -
ván, Ba u er Ta más és Mi há lyi Pé ter. Kö zü lük ez utób bi volt je len a 
meg be szé lé sen. 

2010. március
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Mi há lyi Pé ter kva li tá sa i ról rö vi den: köz gaz dász, egye te mi ta -
nár, a sza bad de mok ra ták szak po li ti ku sa. Õ az egész ség ügyi re -
form egyik fõ te o re ti ku sa. Az Utol só esély szer zõ i nek ult ra li be ra -
liz mu sa ki de rül a ta nul mány szö ve gé bõl is, amely sze rint a túl
ma gas bé rek ront ják a ma gyar fel dol go zó ipar ver seny ké pes sé gét.
Egyik vi ta part ne re fel mé ré se ket idéz ve be bi zo nyí tot ta, hogy Ma -
gyar or szá gon a vi lág leg sze gé nyebb je i nek szintjén van a bérezés.
Állítólag ezt kellett volna tehát tovább csökkenteni. 

Mi há lyi sze rint a szo ci á lis pi ac gaz da ság fo gal ma, me lyet ott
ta lá lunk al kot má nyunk pre am bu lu má ban, „pusz tán po li ti kai le -
gen da, zsur na lisz ti kai for du lat, köz gaz da sá gi de fi ní ci ó ja nincs. A
do log te hát nem lé te zik, et tõl füg get le nül tény leg ben ne van a ma -
gyar al kot mány ban.”

A szo ci á lis pi ac gaz da ság Kon rad Ade na u er, a Né met Szö vet -
sé gi Köz tár sa ság elsõ kan cel lár já nak (1949 – 1963) ide jén szü le -
tett, aki tel je sen szét rom bolt or szá gát ez zel a gaz da ság po li ti ká val
tud ta talp ra ál lí ta ni. A fo gal mat elõ ször Alf red Mül ler-Ar mack
po li ti kus, a köl ni köz gaz da sá gi is ko la meg te rem tõ je hasz nál ta
1946-ban. Rö vi den így fog lal ta össze: „a sza bad pi a ci el vek kel
össz hang ban lévõ, szo ci á lis biz to sít ékok kal ki egé szí tett pi ac gaz -
da ság”.

Tud juk, hogy a li be ra liz mus a sza bad pi a ci el vek kel és a pi ac -
gaz da ság gal tö ké le te sen egyet ért. Ezért Mi há lyi Pé ter a szo ci á lis
biz to sít ékok lé tét, sõt lét jo go sult sá gát kér dõ je lez te meg, két ség te -
le nül an nak az el ter jedt fel fo gás nak az alap ján, hogy a sza bad pi a -
ci me cha niz mu sok ön ma gu kat ered mé nye sen sza bá lyoz zák. A
mos ta ni vál ság ki tö ré se után több ne ves szak em ber fel is mer te en -
nek té ves vol tát, de a gaz da sá gi élet részt ve võ i nek ér ték rend jé ben 
to vább ra is a pro fit utá ni haj sza ma rad az el sõd le ges, ezért a gaz -
da ság em be ri té nye zõ jét fi gye lem be vevõ szo ci á lis biztosítékokat 
továbbra is elkerülendõ tehertételnek tekintik. Talán csak a leg kö -
ze leb bi gazdasági összeomlásig.

Arra a fel ve tés re, hogy a köz szol gál ta tá sok el vo ná sá val a la -
kos ság tíz éven be lül el köl tö zik, Mi há lyi csak ennyit vá la szolt:
„Köl töz zön el.” A vi ta ve ze tõ kér dé sé re, hogy: „Szûn jön meg a
falu?” – ez a vá la sza: „Per sze. Kö zép ko ri ha gyo mány, mi ért kel -
le ne fenn tar ta ni? (…) A ma gyar te le pü lé sek több sé ge há rom száz
fõ nél ki sebb, élet kép te len.”

A haj da ni ro má ni ai ter vek sze rint, amely el len tö me gek moz -
dul tak Ma gyar or szá gon is, tömb ház la kást ka pott vol na, aki nek a
há zát köz pon ti pa rancs ra le rom bol ják, és vá ro si lé te sít mé nyek
együttesét ígérték hozzá. 

Ma a ma gyar or szá gi kis te le pü lé se ken nincs erõ szak, csu pán
anya gi okok ra hi vat koz va el tû nik min den, ami ed dig az éle tet le -
he tõ vé tet te, min de nek elõtt az is ko la és a köz le ke dés. Az ott lakó
„ön szán tá ból” kény te len na gyobb hely ség be köl töz ni, ahol nap ja -
ink ban mun kát ne he zen ta lál. Meg él he té sért és lak he lyért küsz -
köd ve ten gõd nek ma már csa lá dok, és szá muk csak nõni fog. Pe -
dig meg él het né nek csa lá di gaz dál ko dás ból, ahogy az a pél da ként
em le ge tett nyugati országokban szokás, ha õk is némi segítséget
kapnának hoz zá.  A ki ürült vi dé ke ket ta lán me zõ gaz da sá gi nagy -
üze mek fog ják fel vá sá rol ni. De le het sé ges, hogy be ván dor lók ke -
zé be ke rül nek majd, s ak kor ér de mes lesz új ra szer vez ni a köz le -
ke dést, és vissza te le pí te ni a be zárt intézményeket. Immár nem
magyaroknak.

Ceauºescu Ro má ni á já ban bá tor ság kel lett ah hoz, hogy va la ki a 
fa lu rom bo lás el len fel emel je a szavát. 

A mai Ma gyar or szá gon is van nak bá tor em be rek. Össze kel le -
ne fog ni uk, mint az ara di ak tet ték 1988-ban, hogy meg pró bál ják
meg men te ni a nem zet nek azo kat az em be ri, kö zös sé gi, kul tu rá lis
ér té ke it – be le ért ve a val lá si a kat is –, ame lye ket a de mok rá cia
kön tö sé be öl tö zött ön kény – szinte az országgal együtt – pusz tu -
lás ra ítélt. 

Tóth Ká roly An tal
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Átalvetõ

Bu da pest re tíz éve nem hul lott ennyi hó, mint az utób bi 24 órá -
ban; meg nyílt min den sí pá lya… A jó pers pek tí va e gyö nyö rû
hó-füg gö nyön át lát ha tó? Meg nyílt? Ki nyílt az ég? Hök ken a hó 
a hi deg ha va son, jut eszem be Áp rily La jos vers so ra. A hó alatt
már moc can min den ko rai vi rág, fel emelt fej jel hin ni, re mél ni
kell, nem kell annyit hu nyo rog ni Kár pát-me den ce szer te!

– Mi az, Kár pát-me den ce? Hol van? – kér de zi a négy és fél
éves Csa ba fiam.

– Kér dezd meg anyád tól, õ szo kott min dent el pa kol ni – vá gom
rá spon tá nul, rög tön rös tel lem te me tõi szel le mes sé ge met, elõ zõ
szép gon do la ta i mat fer tõ zöm vele, az imént lett vége a ko moly rá -
dió mû sor nak (Va sár na pi Új ság). Po pély Gyu la, fel vi dé ki tör té -
nész nyi lat ko zott új köny ve kap csán, ed dig nem is mert, új do ku -
men tu mo kat kö zölt 90 éves or szág vesz té sünk kel kapcsolatban,
hisz jól beszél szlovákul és csehül. 

Hök ken a hó! Hök ken a ma gyar or szá gi Kö zép hegy sé gek tõl a
Dé li-Kár pá to kig. A Kis al föld tõl a Nagy al föl dig (föld raj zi lag a
Pa ti um is ben ne va gyon). Ilyen cso dá la tos tá jat, zúz ma rás és hó -
sü ve ges fák kal, há zak kal, az el múlt évek ben csak ka na dai és
amerikai bemutató-képeken láttam.

Hó go lyó zok a fi am mal a kert ben, na gyo kat ka ca gunk. A leg -
na gyobb hó ban sze de ge ti a lá bát, mé re ge ti a ha vat, alig tu dom
meg gyõz ni, hogy nem kell meg nyal ni, ak kor sem, ha friss, tisz ta

és en ni va ló, mint fi a tal ko runk ban lát ni vélt hab le ány-sze rel münk 
té len-nyá ron, akit el lent mon dás nél kül, szen ve dé lye sen, iga zán
tud tunk sze ret ni! A meg annyi hó pe hely egy re csak szál lin gó zik,
te me ti a je len szür ke sé gét, a ma dá re te tõ te te jén több mint húsz
cen ti mé ter a vas tag sá ga, mon dom a fi am nak, hogy ne künk a cin -
kék a há zi ál la ta ink, a fiam sorolja: van vörösbegy, zöldhasú,
fakopácsunk. Ennyit a gazdaságról. 
A na pok ban le hû lés vár ha tó. 
Mit hoz hat 2010?- jut eszem be az e-ma il, amit nagy vár adi szü le -
té sû ba rá tom kül dött ne kem az év ele jén. 

Az In fo rá dió kér dé se, és az adott vá la szok (2010. ja nu ár 4.,
13:58): Ön mit kí ván az új évre? 

Nyu god tabb lég kört az or szág ban (9%) 
Bé kés együtt lé te ket a csa lád dal és a ba rá tok kal (6%) 
Mun kát (9%) 
Ma ga sabb fi ze tést (5%) 
Az or szág fel emel ke dé sét (44%)!
Egész sé get (27%) 

Ta lán még is
van re mény!

Ju hos-Kiss Já nos

Van re mény



Her ta Mül ler idei iro dal mi No bel-dí jas író nõt a Se cu ri ta te és a
ro mán tit kos szol gá lat még ma is ül dö zi 

A Se cu ri ta te még min dig
szol gá lat ban

Szá mom ra min den ro má ni ai uta zás egy ben idõ uta zás is, mert
so ha sem tu dom, hogy a ve lem tör tén tek meg ren de zet tek, vagy
csak vé let le nek so ro za ta. Ezért is kö ve tel tem be te kin tést min den
le het sé ges fó ru mon a ró lam szó ló tit ko sí tott do ku men tu mok ba,
de kü lön bö zõ okok ra hi vat koz va min dig elu ta sí tot tak. Köz ben
egy foly tá ban olyan je le ket ta pasz tal tam, ame lyek arra utal tak,
hogy már meg int, vagy is még min dig meg fi gye lés alatt ál lok. 

Az el múlt év ta va szán Bu ka rest ben jár tam az NEC (New Eu ro -
pe an Col le ge) meg hí vá sá ból. Az elsõ nap a ho tel tár sal gó já ba ül -
tem egy új ság író nõ vel és egy fény ké pés szel, ami kor egy iz mos
test fe lé pí té sû biz ton sá gi õr az en ge dé lyünk fe lõl ér dek lõ dött,
majd meg pró bál ta a fo tós ke zé bõl ki csa -
var ni a fény ké pe zõ gé pét – „Ti los en ge -
dély nél kül fo tóz ni az épü le tet, vagy az itt
tar tóz ko dó ven dé ge ket!”- hõ zön gött. Kö -
vet ke zõ este va cso rá ra vol tam hi va ta los.
Ahogy te le fo non meg be szél tük, egy ba -
rá tom hat órá ra ér tem jött a ho tel be.
Amint be for dult a szál lo dá hoz ve ze tõ ut -
cá ba, ész re vett egy fér fit, aki õt kö vet te.
Majd ami kor a re cep ci ón kér te, hogy te le -
fo nál ja nak fel ne kem, kö zöl ték vele,
hogy elõbb töltsön ki egy látogatói ívet.
Ez megijesztette, mert errõl még a Ce a u -
ses cu korszak alatt sem hallott. 

Az is me rõ söm mel ezek után el sé tál -
tunk az ét te re mig, de köz ben fo lya ma to -
san arra kért, hogy men jünk át az utca
má sik ol da lá ra, majd vissza. Elõ ször nem
is gon dol tam sem mi rossz ra, csak más nap, ami kor az ese mé nye -
ket el me sél tük And rei Ple su nak, az NEC igaz ga tó já nak. Mély sé -
ge sen fel há bo ro dott a lá to ga tói nyom tat vány ki töl te té sén és azon,
hogy kö vet tek ben nün ket. Azon nal el küld te a tit kár nõ jét a szál lo -
dá ba, hogy mond ja le az összes fog la lá su kat. A ho tel igaz ga tó ja
az eset tel kap cso lat ban azt ha zud ta, a re cep ci ós nak ez volt az elsõ
nap ja ott, és ezért hi bá zott. A tit kár nõ vi szont is mer te a szál lo da
al kal ma zott ját és tud ta, hogy évek óta ott dol go zik. A szál lo da -
igaz ga tó erre azt el mond ta, a tu laj do nos ko ráb ban a Se cu ri ta te
mun ka tár sa volt, és „saj nos már nem fog meg vál toz ni”. Majd
mo so lyog va hoz zá tet te, hogy a NEC tö röl tet he ti a fog la lást, de
min den ha son ló ka te gó ri á jú szál lo dá ban így lesz. A kü lönb ség,
hogy ott nem tudnánk róla. 

Ki köl töz tem. Ezek után már nem vet tem ész re, hogy kö vet né -
nek. A tit kos szol gá lat vagy vissza fog ta ma gát, vagy ész re vét le -
nül, pro fib ban dolgoztak. 

Ah hoz, hogy a tit kos szol gá lat tud ta, hogy este hat óra után en -
gem kö vet ni kell, le kel lett hall gat ni uk a szo ba te le fo no mat. Ce a u -
ses cu tit kos szol gá la ta, a Se cu ri ta te nem osz lott fel, csak egy sze rû -
en más ne vet ka pott, ez ma az SRI, amely sa ját be val lá sa sze rint
sze mé lyi ál lo má nyá nak 40%-át a Se cu ri ta te-tõl vet te át. A va ló -
ság ban ez a szám va ló szí nû leg jó val ma ga sabb. A ma ra dék 60%
pe dig vagy nyug díj ba ment (há rom szor ma ga sabb nyug díj jal,

mint má sok) vagy a gaz da sá gi élet te vé keny részt ve või let tek. A
mai Ro má ni á ban a dip lo má ci ai állások kivételével egy korábbi
ügynök szinte bármilyen pozíciót betölthet. 

Aki be te kin tést kö ve telt az ak tá i ba, az ide ge i re ment a ba rá ta i -
nak is. 

A ro má ni ai ve ze tõk a tönk re tett éle tek el le né re is tel jes ér dek -
te len sé get mu tat tak a tit ko sí tott ada tok nyil vá nos ság ra ho za ta la
ügyé ben, ahogy nem lát ják szük sé ges nek a párt ve ze tés vagy a tit -
kos szol gá la ti ve ze tõk le cse ré lé sét sem. Ép pen ez volt az oka an -
nak is, hogy éve kig el fe küd tek az ak ták a ré gi-új tit kos szol gá lat -
nál, ahe lyett, hogy az EU nyo má sá ra 1999-b en nagy ne he zen lét -

re ho zott fel ügye le ti szerv – a ki mond ha -
tat lan nevû CNSAS meg kap ta vol na a Se -
cu ri ta te ar chí vu ma i nak ak tá it. Ez a ré gi-új 
tit kos szol gá lat kont rol lál ja az ada tok hoz
tör té nõ hoz zá fé rést. A be te kin té si ké rel -
me ket a CNSAS to váb bít ja a szol gá lat
felé, ame lye ket nagy rit kán en ge dé lyez -
nek, de az ese tek túl nyo mó ré szé ben el -
uta sí ta nak az zal az in dok kal, hogy a kért
ada to kon még dol goz nak. 2004-ben Bu -
ka rest ben jár tam, hogy az is mé tel ten be -
adott be te kin té si kér vé nyem ügyét elõ re -
len dít sem. Meg le põd tem, hogy a CNSAS
épü le té ben há rom mini ru hás lány fo ga -
dott, mély de kol tázzsal, csil lo gó neon szí -
nû ha ris nyá ban, mint ha a hi va tal va la mi
ero ti kus központ lenne. A lányok mellett
egy géppisztolyos katona állt, mintha egy

katonai kaszárnya lenne. A hivatal ve ze tõ je letagadta magát,
holott elõre egyeztetett idõpontom volt vele. 

Idén ta vasszal né hány ku ta tó a „Bá ná ti Ak ció cso port” Ro má -
nia né met író i val fog lal ko zó dosszi é ra buk kant. A Se cu ri ta te min -
den ki sebb sé gi cso port ra lét re ho zott egy osz tályt, a né met ki sebb -
ség re a „né met na ci o na lis ták és fa sisz ták”, a ma gya rok ra a „ma -
gyar ir re den ták”, a zsi dók ra pe dig a „zsi dó na ci o na lis ták” el ne ve -
zés sel. Ki zá ró lag a ro mán szer zõk kap ták azt a meg tisz tel te tést,
hogy õket a „mû vé szet és kul tú ra” osz tály von ta meg fi gye lés alá. 

Egy szer csak elõ ke rült a ró lam szó ló dosszié „Cris ti na” fe dõ -
név alatt, há rom kö tet ben 914 ol da lon. Ál lí tó lag 1983. már ci us
8-án nyit ot ták – en nek el le né re ko ráb bi évek bõl szár ma zó anya -
go kat is tar tal ma zott. A dosszié nyi tá sá nak in do ka: „A vi dé ki élet,
ki fe je zet ten a fa lu si kör nye zet szán dé ko san el tor zí tott be mu ta tá -
sa”, amely a Ni e de run gen címû köny vem ben meg je lent írá so kon
alap szik. Ezt a be sú gók szö veg elem zé sei tá maszt ják alá. Meg ál -
la pít ot ták, hogy „azon né met nyel vû írók kö ré hez” tar to zom,
amely „is mert az el len sé ges írá sa i ról”. 

A dosszié a SRI mûve, me lyet a régi Se cu ri ta te ne vé ben ké szí -
tett. Tíz éven ke resz tül ren ge teg ide jük volt dol goz ni raj ta, egy -
sze rû en meg tisz tít ot ták a tény le ges tartalomtól. 

Az a há rom év, amíg a Teh no me tal trak tor gyár ban dol goz tam
tol mács ként, egy sze rû en hi ány zik a dosszi é ból. Né met or szág ból,
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A mai na pig ül dö zött, há nya -
ta tott sor sú író nõ meg is mer te té -
sé re leg in kább az ál ta la írt, és a
Die Zeit né met he ti lap ban és on -
li ne ki adá sá ban 2009. jú li us
28-án meg je len te tett, „Die Se cu -
ri ta te ist noch im Di enst” címû,
azó ta már an gol nyelv re is le for -
dí tott „Se cu ri ta te in all but
name” címû írá sa al kal mas. Itt
kö zöl jük az írás ma gyar for dí tá -
sát.



Auszt ri á ból vagy Svájc ból im por tált gé pek hasz ná la ti uta sí tá sa it
for dí tot tam. Két éven ke resz tül négy köny ve lõ vel dol goz tam egy
iro dá ban. Õk a mun ká sok fi ze té sét szá mol ták, én pe dig a vas tag
tech ni kai szó tá rat for gat tam. Sem mit sem ér tet tem a kü lön bö zõ
hid ra u li kus vagy nem-hid ra u li kus pré sek hez, eme lõk höz, csa var -
me ne tek hez. Ha a szó tár egy szer re há rom, négy vagy akár hét ki -
fe je zést is em lí tett, egy sze rû en le men tem a csar nok ba, meg kér -
dez tem a gyá ri mun ká so kat, akik a gé pe ik is me re té ben né met tu -
dás nél kül meg mond ták, me lyik a he lyes ki fe je zés. A har ma dik
év ben lét re hoz tak egy „pro to koll iro dát”, aho va a vál la lat igaz ga tó 
en gem is át köl töz te tett az újon nan fel vett fran cia és an gol tol má -
csok mel lé. Az egyik egy egye te mi pro fesszor fe le sé ge volt, aki -
rõl már az én egye te mi éve im alatt is azt tar tot ták, hogy a Se cu ri ta -
te nak dol go zik. A má sik a vá ros má so dik leg be fo lyá so sabb tit -
kos szol gá la ti tiszt jé nek volt a me nye. Csak ne kik volt kul csuk az
irat tá ro ló hoz. Ha kül föl di kül dött ség jött tár gyal ni, ne kem el kel -
lett hagy ni az iro dát. Ezu tán, hogy meg fe lel jek az el vá rá sok nak,
át es tem két al kal mas sá gi be szél ge té sen is, ahol egy Sta na nevû
tit kos szol gá la ti tiszt akart be szer vez ni. A má so dik vissza uta sí tás
után el kö szö nés ként csak annyit mon dott, „még meg fo god bán ni, 
be le foj tunk a fo lyó ba”. 

Egyik nap, ami kor meg ér kez tem a mun ka he lyem re, a szó tá ra i -
mat az iro dám elé tet ték a föld re – az asz ta lo mat egy mér nök fog -
lal ta el – én pe dig be sem me het tem az iro dá ba. Haza se me het -
tem, mert azon nal ki rúg tak vol na. Nem volt se asz ta lom, se szé -
kem. Két na pig, da col va min den nel, nyolc órán át a föld szint és az 
eme let kö zöt ti lép csõn ül tem, és meg pró bál tam for dí ta ni, hogy
sen ki ne mond has sa, nem dol go zom. A mun ka tár sa im né mán
men tek el mel let tem. Jenny ba rát nõm mér nök ként dol go zott a
gyár ban, vele min den nap együtt men tünk haza. El me sél tem neki
min dent rész le te sen. Ebéd idõ ben oda jött hoz zám a lép csõ re,
együtt et tünk, mi köz ben a hang szó rók ból a mun kás kó rus éne kelt
az em be rek bol dog sá gá ról. Olyankor Jenny sírt miattam, én
viszont nem, nekem erõsnek kellett lennem. 

A har ma dik na pon Jenny író asz ta lá nak egyik sar kán ren dez -
ked tem be, ahol he lyet tu dott ne kem szo rí ta ni. A ne gye dik na pon
is ott ül tem. Nagy iro da volt, el fér tünk ket ten. A kö vet ke zõ reg gel
az iro dá ja elõtt várt rám, és azt mond ta, meg tilt ot ták neki, hogy
be en ged jen. „Kép zeld, a mun ka tár sa im azt mond ják te be sú gó
vagy.” „Hogy le het ez?” –- kér dez tem. „Tu dod mi lyen idõ ket
élünk most” - mond ta. Fog tam a szó tá ra kat, és is mét le ül tem a
lép csõ re. Most én is sír tam. Ami kor le men tem a gyár ba egy ki fe -
je zést meg kér dez ni, a mun ká sok ki fü tyül tek és han go san sze kus -
nak ne vez tek. Ez össze es kü vés volt. Ki tud ja mennyi ügy nök volt
az iro dák ban és a gyár ban! Fe lül rõl azt az uta sí tást kap ták, le he -
tet le nít se nek el, hogy a vé gén fel mond jak. E zû rös idõ szak ele jén
halt meg az apám. Nem tud tam össze szed ni ma ga mat, meg kel lett
gyõ zõd nöm ar ról, hogy igen is lé te zek, és el kezd tem le ír ni a ve lem 
tör tén te ket, ame lyek bõl ké sõbb a Ni e de run gen címû köny vem
szü le tett.

Hogy ügy nök ként ke zelt a kör nye ze tem, mert vissza uta sí tot -
tam a be szer ve zést, rosszabb volt a be szer ve zé si kí sér let nél és a
ha lá los fe nye ge tés nél. Azok kezd tek el ki ta szí ta ni, aki ket vé de ni
akar tam az zal, hogy nem kém ke dek utá nuk. Jenny és pár mun ka -
tár sunk tud ta, hogy mi lyen játsz ma fo lyik itt va ló já ban. Akik nem
is mer tek, azok nem tud ták, mi fo lyik kö rü löt tem. Ho gyan is ma -
gya ráz hat nám el ne kik, hogy mi fo lyik itt, ho gyan tud nám az el -
len ke zõ jét be bi zo nyí ta ni? Tel je sen le he tet len hely zet volt, amit a
Se cu ri ta te irá nyí tott a hát tér bõl. Pon to san tud ták, hogy ez a hely -
zet sok kal kár té ko nyabb rám néz ve, mint bár mi lyen fe nye ge tés. A 
ha lá los fe nye ge té sek hez hoz zá le het szok ni, a szo ron gást is le le -
het gyõz ni, de ha a min den na pi éle ted ilyen nyo masz tó lég kör ben
te lik, az las san fel emészt. Nem tu dom, med dig tart ha tott ez az
állapot, de nekem egy örökkévalóságnak tûnt. Valószínûleg csak
hetek teltek el. Végül mégiscsak kirúgtak az állásomból. 

Ezu tán jöt tek a ki hall ga tá sok. A vá dak: hogy nem ke re sek
mun kát, fe ke te pi ac ból és pros ti tú ci ó ból élek, él õs kö dõ va gyok.
Olyan ne ve ket em lí tet tek, ame lye ket soha az élet ben nem hal lot -
tam. Kém ke dés sel vá dol tak a BND ré szé re ( Né met Szö vet sé gi
Hír szer zõ szol gá lat – B.N.D. Bun des nach rich ten di enst rö vi dí té se. 
A szerk.), csak mert jó vi szony ban vol tam a Go et he In té zet egyik
könyv tá ro sá val és a né met nagy kö vet ség egyik tol má csá val. Órá -
kon ke resz tül zá po roz tak a ki ta lált vá dak. De nem csak ez sú lyos -
bí tot ta a helyzetet. A végén már nem is kellett beidézniük, egy sze -
rû en az utcáról vittek be.

Egy nap épp fod rász hoz in dul tam, ami kor egy rend õr meg ál lí -
tott és egy kes keny fém aj tón ke resz tül egy épü let alag so rá ba vitt.
Az asz tal nál há rom ci vil ru hás fér fi ült, akik kö zül egy ala csony,
cson tos em ber volt a fõ nök. El kér te a sze mé lyi iga zol vá nyo mat és 
azt mond ta: „Na, te kur va, meg int ta lál koz tunk.” So ha se lát tam
aze lõtt. Azt ál lí tot ta, hogy nyolc arab di ák kal volt sze xu á lis kap -
cso la tom koz me ti ku mo kért és ha ris nyá ért cse ré be. Még csak nem 
is is mer tem arab di á ko kat. Ami kor ezt el mond tam, csak annyit
vá la szolt, „Ha akar juk, bár mi kor ta lá lunk akár húsz arab ta nút
is. Majd meg lá tod mi lyen szép kis tár gya lás lesz be lõ le.” Több -
ször le dob ta a föld re az iga zol vá nyo mat, ne kem le kel lett ha jol -
nom, és fel ven nem. Ezt vagy har minc-negy ven al ka lom mal is
meg csi nál ta, és ami kor las sab ban vet tem fel, egy sze rû en be lém
rú gott. Az ajtó mö gül egy nõt hal lot tam si kí ta ni. Kí noz zák, vagy
épp erõ sza kol ják, vagy re mé lem csak egy hang fel vé tel – gon dol -
tam. Ezu tán meg kel lett en nem nyolc fõtt to jást hagy má val és só -
val. Va la hogy le erõ sza kol tam a tor ko mon. Ezu tán a cson to sab bik
ki nyi tot ta a vas aj tót, és ki rúg tak az aj tón. Arc cal a bok rok közé
es tem, ahol még fek ve el hány tam ma gam. Las san össze szed tem
az ira ta i mat és el in dul tam ha za fe lé. Az, hogy az ut cá ról egy sze rû -
en be rán gat tak, ré misz tõ volt. Sen ki se tud ta vol na, hol va gyok,
akár el is tûn het tem vol na. Ahogy ko ráb ban már meg fe nye get tek,
akár a fo lyó ból is ki húz hat ták vol na a holt tes te met, majd meg ál la -
pít ot ták vol na az ön gyil kos ság té nyét. 

A dosszi ék ban vi szont egy szer sem em lí tik meg a ki hall ga tá so -
kat, a be idé zé se ket, sem pe dig az ut cá ról tör tént berángatásokat. 

A dosszi é ban egy 1986. no vem ber 30-i be jegy zés az aláb bi a -
kat tar tal maz za: „Cris ti na min den Bu ka rest be vagy más hely re
tör té nõ uta zá sa it idõ ben je lez ni kell az I/A Igaz ga tó ság (bel biz -
ton ság) és a III/A Igaz ga tó ság (kém el há rí tás) felé, hogy az ál lan -
dó el le nõr zés vég re hajt ha tó le gyen.” Más szó val, nem utaz hat tam 
se ho va anél kül, hogy ne kö vet tek vol na. Így hajt ot ták vég re a
„nyu gat-né met is me ret sé gi kö röm mel kap cso la tos kö te le zõ biz -
ton sá gi in téz ke dé se ket”. 

A meg fi gye lés mér té ke a szán dé ka ik tól füg gött. Néha ész re se
vet tem, néha csak gya nús nak tûnt a kör nye ze tem, oly kor meg ki -
fe je zet ten erõ sza ko san tet ték. Ami kor a köny vem meg je le né se
már kö zel volt, a nyu gat-ber li ni Rot buch Ki adó egyik mun ka tár -
sá val ta lál ko zót be szél tem meg a fi gye lem el te re lé se mi att a Kár -
pá tok ban, Po i a na Bras só ban. Kü lön utaz tunk oda, mint a téli
spor tok sze rel me sei. Fér jem – Ri chard Wag ner – a kéz irat tal Bu -
ka rest be ment, én pe dig egy éj sza kai vo nat tal kö vet tem. A te mes -
vá ri ál lo má son két fér fi várt rám, hogy el vi gye nek. Mond tam ne -
kik, hogy nem me gyek se ho va, csak ha le tar tóz ta tá si pa ran csuk
van el le nem. El vet ték a je gye met és az iga zol vá nyo mat, és mi e lõtt 
el tûn tek vol na, azt mond ták, el ne mer jem hagy ni a hely színt,
amíg vissza nem jön nek. Ami kor a vo na tom be ér ke zett, még nem
jöt tek vissza, én pe dig ki men tem a pe ron ra. Ez a nagy áram ta ka ré -
kos sá gi idõ szak ban tör tént ép pen, és a vo nat há ló ko csi ja a pe ron
vé gén vá ra ko zott a sö tét ben. Csak in du lás elõtt nem sok kal száll -
hat tak fel az uta sok, így az ajtó még min dig zár va volt. A két fér fi
is ott volt, fel-alá sé tált. Ami kor ész re vet tek oda jöt tek, és há rom -
szor dur ván a föld re lök tek. Pisz ko san és össze za va rod va áll tam
fel, mint ha sem mi sem tör tént vol na. A bá mész ko dó tö meg is úgy
tett, mint ha sem mi se tör tént vol na. Vé gül ki nyílt a há ló ko csi aj ta -
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ja és a tö meg be ve gyül ve én is fel száll tam. A két fér fi is fel szállt.
Be men tem a há ló fül ké be, csak fé lig le vet kõz ve ma gam ra vet tem
a pi zsa má mat, hogy fel tû nõ le gyen, ha ki rán gat nak. Ahogy el in -
dult a vo nat, ki men tem a mel lék he lyi ség be és a mos dó mögé rej -
tet tem az Am nesty In ter na ti o nal ré szé re írt le ve le met. A két fér fi a 
fo lyo són állt, a ka la uz zal be szél ge tett. Az alsó ágyat kap tam meg
a há ló fül ké ben, ta lán azért, mert on nan könnyebb ki rán gat ni -
gon dol tam. Ami kor a ka la uz be jött a fül kénk be, ma gá val hoz ta a
je gye met és az iga zol vá nyo mat. Meg kér dez tem, ho gyan ke rül tek
ezek hoz zá, mit akart az a két fér fi. Erre csak annyit vá la szolt:
„Mi lyen fér fi ak? Van itt pár tu cat.” 

Egész éj jel le sem huny tam a sze mem, azon járt az eszem, hogy 
mek ko ra meg gon do lat lan ság volt fel száll nom a vo nat ra. Arra
gon dol tam, akár ki is dob hat ná nak va la hol út köz ben a ha va sok -
ban, az tán szo kás sze rint be ál lí ta nák ön gyil kos ság nak az ese tet.
Ahogy haj na lo dott, a szo ron gá som is eny hült, ha meg akar tak
vol na ölni, ak kor azt éj jel tet ték vol na - gon dol tam ma gam ban.
Még mi e lõtt az elsõ utas fel éb redt vol na, ki men tem és vissza vet -
tem az el rej tett le ve le met. Az tán fel öl töz tem, és az ágy szé lén ülve 
vár tam, hogy a vo nat be ér kez zen Bu ka rest be. Úgy száll tam le a
vo nat ról, mint ha sem mi se történt volna. A dossziém errõl az
incidensrõl sem tartalmaz semmilyen információt. 

A meg fi gye lé sek ki ha tot tak is me rõ se im re is. Egyi kük re a
köny vem egyik fel ol va só est jén fi gyel tek fel, amit a bu ka res ti Go -
et he In té zet ben tar tot tam. Meg ál la pít ot ták az ada ta it, dosszi ét nyi -
tot tak rá, és on nan tól kezd ve õ is meg fi gye lés alatt állt. Ezt az õ
dosszi é já ból tud tuk meg, míg az enyémben erre vonatkozóan
semmi említés nem volt. 

Ha nem volt ott hon sen ki, a tit kos szol gá lat a la ká som ban is
úgy járt-kelt, ahogy és ami kor akart. Gyak ran hagy tak ott je le ket,
ci ga ret ta csik ket, fal ról le vet tek ké pe ket és az ágy ra dob ták, szé ke -
ket moz dí tot tak el. A leg bor zon ga tóbb eset he te ken át tar tott. Az
egyik ilyen al ka lom mal a föl dön lévõ ró ka bõrt vág ták da ra bok ra.
Min den hé ten csak egy da ra bot vág tak le be lõ le. Elõ ször a far kát,
majd a lá ba it, vé gül a fe jét. Nem le he tett ész re ven ni a vá gá so kat,
csak ta ka rí tás köz ben tûnt fel, hogy a far ka a ha sán fek szik. Elõ -
ször a vé let len re gya na kod tam. He tek kel ké sõbb, ami kor a hát só
lá bát vág ták le, el kezd tem bor zon ga ni. Ezu tán szo ká som má vált,
hogy ha ha za men tem, elõ ször a ró ka bõrt néz tem meg. Tu da to sult
ben nem, hogy bár mi meg tör tén het, a la ká som már nem volt biz -
ton sá gos, ott nem le he tett ma gán éle tem. Min den étkezéskor azon
gondolkoztam, vajon megmérgeznek-e. A dossziéban ter mé sze te -
sen errõl a pszichoterrorról sem esik említés. 

1986 nya rán Anna Io nas író nõ lá to ga tott meg min ket Te mes -
vá ron. Egy 1985 no vem be ré ben a Ro má ni ai Író szö vet ség hez írt
le ve lé ben – amely csa tol va volt a dosszi ém ban - több más szer zõ -
vel egye tem ben til ta ko zott az el len, hogy meg tilt ot ták szá mom ra
a Könyv vá sár ra, az Evan gé li kus Na pok ra és a ki adóm hoz tör té nõ
ki uta zást. Lá to ga tá sát rész le te sen do ku men tál ták a dosszi ém ban.
Ben ne ta lál ha tó ez zel kap cso lat ban egy te lex (1986. au gusz tus
18-i kel te zés sel) is, amit a ha tár õr ség nek cí mez tek, hogy ku tas sák 
át rész le te sen a cso mag ja it és je lent sék, amit ta lál tak. Ez zel el len -
tét ben a Die Zeit mun ka tár sa, Rolf Mi cha e lis lá to ga tá sá ról sem -
mi lyen in for má ció nem ta lál ha tó. A Ni e de run gen címû köny vem
meg je le né se után ri por tot sze re tett vol na ké szí te ni ve lem, ér ke zé -
sét tá vi rat ban je lez te ne kem, bíz va ab ban, hogy így ott hon ta lál. A
tá vi ra tot el fog ta a tit kos szol gá lat, és er rõl sem mit se tud va vi dék -
re utaz tunk lá to ga tó ba a fér jem szü le i hez. Hi á ba csen ge tett az
ötö dik eme le ti la ká sunk nál. A má so dik na pon há rom fér fi vár ta,
az elõ tér ben és a sze mét tá ro ló ban bru tá li san össze ver ték. Mind -
két lá bán el tör ték a láb uj ja it. Az ötö di ken lakt unk, a lift nem mû -
kö dött, mert nem volt áram. Ott hagy ták, és négy kéz láb kel lett a
sö tét lép csõ ház ban le mász nia az ut cá ra. Maga a tá vi rat hi ány zik a
dosszi é ból, de van ben ne szá mos má sik nyu gat ról ér ke zett le vél.
A do ku men tu mok ta nú sá ga sze rint ez az eset meg sem tör tént. A

tá vi rat hiánya is azt jelzi, hogy a titkosszolgálat megsemmisítette
tevékenységének bizonyítékait, így egyik tagjuk sem tehetõ fe le -
lõs sé a történtekért. Ez a tény is azt mutatja, hogy a Ceausescu
utáni titkosszolgálat egy tettes nélküli absztrakt szörnyeteg. 

Rolf Mi cha e lis a mi vé del münk ér de ké ben ezek rõl a tá ma dá -
sok ról nem írt ad dig, amíg el nem hagy tuk Ro má ni át. A dosszi ék -
ból ma már tu dom, hogy ez hiba volt, mert min ket nem a hall ga -
tás, ha nem a nyil vá nos ság vé dett vol na meg Nyu ga ton. Azt is
meg tud tam, hogy el le nem a né met hír szer zés ré szé re tör té nõ
kém ke dés vád já val egy kon cep ci ós pert ké szí tet tek elõ. Csak a
köny ve im si ke ré nek és a né met iro dal mi dí jam nak kö szön he tem,
hogy tervüket nem valósították meg, és nem tartóztattak le. 

Lá to ga tá sa elõtt Rolf nem tu dott hív ni min ket, mi vel nem volt
te le fo nunk. Ro má ni á ban ugyan is éve ket kel lett vár ni egy vo nal ra. 
Ne künk még is ké rés nél kül fel ajánl ot ták. El uta sí tot tuk, mert tud -
tuk, hogy a te le fon a leg ké zen fek võbb mód szer a le hall ga tá sunk -
ra. Ha olyan is me rõ se i met lá to gat tam meg, akik nél volt te le fon,
ak kor azt azon nal a hû tõ be tet tük, és a be széd el nyo má sá ra ze nét
hall gat tunk. Mint ki de rült, a te le fon el uta sí tá sa fö lös le ges volt,
mert a la ká sunk be volt poloskázva. A férjem dossziéja tar tal maz -
za a lehallgatási jegyzõkönyveket.

Ri chard Wag ner ak tá já ban ta lál ha tó egy fel jegy zés 1985. feb -
ru ár 20-i kel te zés sel, amely ben azt ír ták, hogy mi kor nem vol tunk
ott hon. Az is sze re pel ben ne hogy „a la kás ba spe ci á lis esz kö zök
is be épí tés re ke rül tek, me lye ken ke resz tül az ope ra tív ér dek lõ dés -
nek meg fe le lõ in for má ci ók hoz ju tunk.” Fér jem ak tá já ban van a
po los ka be épí té sé nek ter ve is. Eb bõl ki de rül, hogy lyu ka kat fúr -
tak a pad lónk ba az alat tunk lévõ la kás mennye ze té bõl. Mind két
szo bá ban a szek ré nyek mö gött vol tak el rejt ve a le hall ga tó ké szü -
lé kek. 

A le hall ga tá si jegy zõ köny vek gyak ran üres so rok kal van nak
tele, mert a hát tér ze ne za var ta a le hall ga tást. Azért hagy tuk a ze -
nét fo lya ma to san szól ni a hát tér ben, mert azt gon dol tuk, hogy a
Se cu ri ta te ránk irá nyí tott mik ro fo nok kal dol go zik. Fel sem té te -
lez tük, hogy éj jel-nap pal le hall gat nak min ket. Igaz, a ki hall ga tá -
sok so rán olyan dol gok kal is szem be sí tet tek, ame lyek rõl más kép -
pen nem tud hat tak vol na. De az ak ko ri iszo nyú an sze gény és el -
ma ra dott Ro má ni á ban nem is gon dol tuk, hogy a Se cu ri ta te meg -
en ged het ma gá nak mo dern le hall ga tó ké szü lé ke ket. Pon to sab ban
in kább azt gon dol tuk, ugyan a rend szer el len sé ge i nek szá mí tunk,
de nem éri meg mi at tunk ek ko ra költ sé ge ket vállalni. Félelemben
élve is olyan naivak maradtunk, hogy fogalmunk sem volt a
megfigyelésünk mértékérõl. 

A tíz eme le tes la kó há zunk ban a Se cu ri ta te le el le nõ riz te min -
den ki lak he lyét, mun ka he lyét, po li ti kai meg bíz ha tó sá gát, és
dosszi ét ve ze tett ró luk – fel té te lez he tõ en azért, hogy be szer vez -
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zen kö zü lük va la kit. Akik pe dig ké sõbb ke rül tek a tit kos szol gá lat
lá tó kö ré be, azokat egyszerûen „ismeretlennek” bélyegezték. 

A le hall ga tá si jegy zõ köny vek na pon ta ké szül tek. Fõ leg tar tal -
mi össze fog la lók vol tak, de a lé nye ges nek tar tott be szél ge té se ket
szó sze rint idéz ték. Az is me ret len lá to ga tó kat kér dõ jel lel je löl ték,
és meg jegy zés ként a sze mély azo nos sá guk meg ál la pí tá sát kér ték.
Ezek a lehallgatási jegyzõkönyvek is hiányosak. 

Egyik leg kö ze leb bi ba rá tunk Ro land Kirsch volt, aki csak egy
sa rok ra la kott tõ lünk és majd nem na pon ta meg lá to ga tott. Egy vá -
gó hí don dol go zott mér nök ként, mel let te fény ké pe zett és kis no -
vel lá kat írt. Re gé nye - ha lá la után - 1996-ban je lent meg Né met -
or szág ban Tra um der Mond kat ze cím mel, ugyan is 1989 má ju sá -
ban fel akaszt va ta lál ták meg a la ká sá ban. A szom szé dok azt
mond ták, hogy han go kat hal lot tak a la ká sá ból ki szû rõd ni a ha lá la
éj sza ká ján. Én sem hi szek az ön gyil kos sá gá ban. Ro má ni á ban egy 
ha lá le set után a pa pír mun ka na gyon hossza dal mas, és egy ön gyil -
kos ság ese té ben még bon col ni is szok tak. Ro land ese té ben az volt 
a fur csa, hogy a szü lei na gyon gyor san meg kap ták a szük sé ges
pa pí ro kat, és a te me tés is bon co lás nél kül, na gyon ha mar le zaj lott. 
A dosszi ém ban lévõ le hall ga tá si jegyzõkönyvek gyûjteményében 
egyszer sem említik Rolandot, személye egyszerûen törölve lett,
mintha sosem létezett volna. 

Dosszi ém egy fáj dal mas ti tok ra vi szont fényt de rí tett. A gyár -
ban tör tén tek után Jenny volt az egyik leg kö ze leb bi ba rát nõm.
Még azt kö ve tõ en is na pon ta lát tuk egy mást, hogy ki rúg tak. Egy
év vel Ro má nia el ha gyá sát kö ve tõ en Jenny el jött hoz zám Ber lin -
be, lá to ga tó ba. Mi kor meg lát tam az út le ve lét a kony hánk ban,
ben ne a fran cia és gö rög ví zu mo kat, nyíl tan fel tet tem neki a kér -
dést: „Eze ket nem ka pod csak úgy meg, mit tett él azért, hogy eze -
ket meg kap jad?” A vá la sza az volt: „A tit kos szol gá lat kül dött, és
én már na gyon lát ni sze ret te lek vol na.” Jenny rá kos volt, már ré -
gen meg halt. Azt mond ta, az volt a fel ada ta, hogy kö rül néz zen a
la ká sunk ban, meg fi gyel je napi szo ká sa in kat, mi kor ke lünk, fek -
szünk, mit és hol vá sá ro lunk. Meg ígér te, csak ar ról szá mol be,
ami ben meg egye zünk, hogy el mond hat ja.

Ve lünk élt ak kor, úgy ter vez te, hogy egy hó na pig ma rad na
Ber lin ben, de min den nap pal nõtt a bi zal mat lan sá gom. Pár nap
múl va át ku tat tam a cso mag ja it és meg ta lál tam a Ro mán kon zu lá -
tus te le fon szá mát és egy má so la tot a la kás kul csunk ról. Ezu tán
már ab ban a hit ben él tem, min dig is utá nam kém ke dett, a ba rát sá -
gunk csak álca volt. A dosszi é ból tu dom, ha za té ré sét kö ve tõ en
SANDA néven jelentett szokásainkról, lakásunkról. 

A zak la tá sok rá gal ma zás sal bõ vül nek 
Egy 1984 de cem be ri le hall ga tá si jegy zõ könyv ben Jenny neve
mel lett sze re pel egy szél jegy zet, ami sze rint to váb bi fel dol go zás
cél já ból azo no sí ta ni kell, ki õ, mert lát ha tó an igen bi zal mas a kap -
cso la tunk. Ez a ba rát ság, ami olyan so kat je len tett ne kem, a ber li -
ni lá to ga tá sá val ment tönk re. A ha lá lo san be teg Jennyt vet ték rá
az áru lás ra ke mo te rá pi ai ke ze lé se után. A le má solt kulcs bi zo nyí -
tot ta, hogy Jenny vég re haj tot ta a meg bí zá sát. Meg kér tem, hogy
azon nal hagy ja el a la ká sun kat. 

El kel lett for dul nom a leg kö ze leb bi ba rá tom tól, hogy meg véd -
jem ma ga mat és a fér je met. A sze re tet és az áru lás ke ve re dé se fel -
fog ha tat lan volt szá mom ra. Sok szor gon dol tam a lá to ga tá sá ra,
újra és újra le játsz va a fe jem ben az ese mé nye ket. Gyá szol tam a
ba rát sá gun kat, és hi tet le nül áll tam a tény elõtt, hogy az emig rá lá -
som után Jenny nek kap cso la ta volt a Se cu ri ta te egy tiszt jé vel. Ma
már bol dog va gyok, mert tu dom, hogy ba rát sá gunk ter mé sze te sen 
és nem a tit kos szol gá lat uta sí tá sá ra in dult. Jenny nem kém ke dett
utá nam az emig rá lá so mig. Ez egy kis jót is hoz a sok rossz közé,
mert tu dom, hogy a ba rát sá gunk iga zi volt, ami va la mennyi re bol -
dog gá tesz. 

A köny vem né met or szá gi meg je le né se után ér kez tek az elsõ
meg hí vá sok, de nem utaz hat tam se ho va. Az tán, ami kor ezek a

meg hí vá sok kü lön bö zõ díj át adó ün nep sé gek re szól tak, a Se cu ri -
ta te meg vál toz tat ta stra té gi á ját. Nem volt mun kám, ezért nagy
meg le pe té sem re 1984-ben fe la ján lot tak egy ta ná ri ál lást, és rög -
tön az elsõ mun ka na po mon kap tam az igaz ga tóm tól egy aján lást,
ami az uta zá sa im fel té te le volt. 1984 ok tó be ré ben vég re utaz hat -
tam és sze mé lye sen ve het tem át az iro dal mi dí jat. A hir te len en ge -
dé keny ség mö gött al jas mó don egé szen más hú zó dott meg. Ahe -
lyett, hogy a kol lé gá im disszi dens ként ke zel tek vol na az is ko lá -
ban, a re zsim bõl hasz not húzó em ber let tem és a Nyu gat felé kém -
ke dés sel pró bál tak meg gya nú sí ta ni. A tit kos szol gá lat ke mé nyen
dol go zott az ügyön. Szá mos kül föl di utam után kezd ték el hin te ni
azt a ha mis in for má ci ót, hogy Nyu gat ra kém ke dõ ügy nök va -
gyok. Az 1985 jú li us el se jén kel te zett in téz ke dé si terv ben elé ge -
det ten ál la pít ják meg: „Gya ko ri kül föl di uta zá sai ha tá sá ra a Te -
mes vá ri Né met Ál la mi Szín ház szí né szei kö zött el kez dett ke rin ge ni 
az a szó be széd, hogy Cris ti na a ro mán Se cu ri ta te ügy nö ke le het.
Ale xan der Mont le art nyu gat-né met ren de zõ, aki néha Te mes vá -
rott is ren de zett, el mond ta a gya nú sí tást a Go et he In té zet ben
Mar ti na Olc zyk nak és több né met nagy kö vet sé gi al kal ma zott nak
is.” 

1987-es emig rá lá som után a komp ro mit tá lá som ra és el szi ge te -
lé sem re tett in téz ke dé sek fo ko zód tak. Egy 1989 már ci u si fel jegy -
zés sze rint „a komp ro mit tá ló ak ci ók so rán együtt mû kö dünk a
D-szol gá lat tal (dez in for má ci ós rész leg), mely nek so rán kül föl dön 
né hány cik ket je len te tünk meg, vagy né hány me mo ran du mot kül -
dünk - mint ha az a né met emig rán sok kö re i bõl szár maz na - né -
met or szá gi be fo lyá sos kö rök, sze mé lyi sé gek ré szé re. A fel adat tal
meg bí zott ügy nö kök egyi ke a So rin fe dõ ne vû sze mély, aki a vég re -
haj tás hoz szük sé ges új sá gí rói és iro dal mi vé ná val ren del ke zik.”
1989 jú li us 3-án az I/A rész leg je len tést kül dött a bu ka res ti Se cu -
ri ta te köz pont ba. Da mi an Ure che ro má ni ai író az õ uta sí tá suk
alap ján le ve let írt, amely ben a fér je met és en gem ké mek nek ti tu -
lált. A köz pont tól a le vél en ge dé lye zé sét kér ték. Egy Né met or -
szág ban tur né zó nép tánc együt tes egyik tag já nak kel lett vol na né -
met or szá gi útja so rán el jut tat nia a le ve let a Sza bad Eu ró pa Rá di ó -
nak és az ARD-nek. 

A leg fon to sabb „part ne rük” Né met or szág ban a Bá ná ti Svá bok
Egye sü le te volt. Egy 1985-ös je len tés ben a Se cu ri ta te elé ge det ten 
ál la pít ja meg: „az egye sü let ve ze té se Né met or szág ban ne ga tív
kri ti kát fo gal ma zott meg a könyv rõl (Ni e de run gen) ép pen úgy,
mint a né met or szá gi ro mán nagy kö vet ség mun ka tár sai is.” Ez
elég gé ko moly volt. Köny vem meg je le né se óta az egye sü let rá -
gal ma zá si had já ra tot foly ta tott el le nem a rend sze re sen meg je le nõ
Bá ná ti Post címû lap juk ban. „Szar szö veg, ocs mány írás, sa ját
fész ké be ron dí tó” vagy egy sze rû en „a párt kur vá ja” jel zõk kel il -
let tek en gem és a mun ká mat iro da lomk ri ti ká juk ban. Az õ sze -
mük ben is ügy nök let tem, sõt, sze rin tük a köny ve met is a Se cu ri -
ta te meg bí zá sá ból ír tam. Amíg én a gyár ke mény lép csõ jén ül tem, 
õk már nyil ván va ló an együtt mû köd tek a Ce a u ses cu re zsim nagy -
kö vet sé gé vel. Én ez zel el len tét ben sose mer tem be ten ni a lá bam
arra a kö vet ség re, mert fél tem, nem jön nék ki élve.

Eb bõl a szem szög bõl néz ve nyil ván va ló vá vál hat, hogy az
egye sü let mi ért nem írt soha egy sor nyi kri ti kát sem a ro má ni ai re -
zsim rõl. A re zsim mel szö vet kez ve az egye sü let ki áru sí tot ta a ro -
má ni ai né me te ket, a fej pénz – Ro má nia min den Né met or szág ba
át te le pült ro má ni ai né met után 12 000 DM-t ka pott a Szö vet sé gi
Ál lam tól – nem za var ta õket. Mint ahogy az sem, hogy ez az em -
ber csem pé szet vé gül is de vi za for rá sa lett a ro má ni ai dik ta tú rá nak. 
A ro má ni ai re zsim mel foly ta tott te vé keny sé gük mel lett oszt ot ták
a gyû lö le tet irá nyom ban, és együtt mû köd tek a le já ra tá som ban.
Elsõ szá mú kö zel len ség gé vál tam, ál lan dó cél pont ja let tem szin te
min den meg nyil vá nu lá suk nak. Aki en gem meg rá gal ma zott, az
ha za sze re te té rõl tett ta nú bi zony sá got. Az egye sü let te hát ha gyo -
mány õr zõ sze re pét ki egé szí tet te a gya lá zá som mal. A be sú gó ki fe -
je zés egyet je len tett a ne vem mel. Dosszi ém ban ez is ol vas ha tó:
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„Írá sai – ame lyek a Bá ná ti Svá bok ra rossz fényt ve tet tek – Ro má -
ni án kí vü li kö rök ben izo lál ták és bla mál ták.” To váb bá: „Ezek ben
az ak ci ók ban szer ve ze tünk is részt vett, fel hasz nál va azon le he tõ -
sé ge ket, ame lyek kel kül föl dön ren del ke zünk.” Az ak tám ból is mét: 
„komp ro mit tá ló anya go kat kell kül de ni Horst Fas sel nek is az In -
té zet cí mé re, az zal a ké rés sel, hogy ter jessze.” Az In té zet alatt a
Tü bin ge ni Du na-men ti Svá bok In té ze tét ér tet ték, amely nek ak kor 
Fas sel volt a ve ze tõ je. Õ a nyolc va nas évek ben a Ba na ter Post
szer kesz tõ je volt. 

Je len té se ik ben a ro mán tit kos szol gá lat tag jai az egye sü let sze -
re pét fel na gyít ot ták, túl zott je len tõ sé get tu laj do nít va neki. A nagy 
föld raj zi tá vol ság el le né re ügy nök és tar tó tiszt je kö zött ta pasz tal -
ha tó függ õs égi vi szony ban vol tak. A hát tér ben ugyan az az en ge -
del mes sé gi kényszer és a leleplezéstõl való félelem húzódott meg.

Az egyik leg ak tí vabb ügy nö kük So rin fe dõ né ven sze re pelt, aki 
1983-ban je lent meg a te mes vá ri írói kö rök ben. Egy is me rõ söm
már el hunyt ap já nak dosszi é já ban 38 je len tést szá molt meg. Ira ta -
im kö zött mint egy har minc ró lam je len tõ ügy nök van, So rin volt
kö zöt tük a leg ak tí vabb. 1982-ben So rin azt a fel ada tot kap ta,
hogy min den ter ve met für késsze ki, és tér ké pez ze fel ro má ni ai,
va la mint kül föl di kap cso la ti kö rö met. Egy szer a bu ka res ti Ne u er
Weg új ság kul túr ro va tá nak ve ze tõ je Walt her Kons hitz ky vel
együtt meg lá to ga tott min ket Te mes vá ron. A le hall ga tá si jegy zõ -
könyv elem zé se kor Pa du ra riu had nagy – aki engem rendszeresen
ki hall ga tott – szél jegy zet ként odaírta, hogy a látogató azonosítója 
Sorin. 

A dik ta tú ra alatt So rin rend sze re sen uta zott Né met or szág ba, és 
mint a töb bi ha son ló ügy nök, még Ce a u ses cu bu ká sa elõtt emig -
rált. 1992 és 1998 kö zött a Bá ná ti Egye sü let nek Kul tu rá lis ta nács -
adó ja lett, majd mi u tán az egye sü let mün che ni köz pont ját fel szá -
mol ták, ön kén tes ként folytatta ezt a tevékenységét. 

Az egye sü let soha nem tisz tí tot ta meg so ra it az ügy nö kök -
tõl.1950-es meg ala ku lá sa óta el is mert sé gét a fú vós zene, nem ze -
ti sé gi fesz ti vá lok, a dí szes pa raszt há zak és a fa ra gott fa ka puk ha -
gyo má nyá nak ápo lá sá val sze rez te. A hit le ri és a Ce a u ses cu-dik ta -
tú rá ban ját szott sze re pét agyon hall gat ják. Az egye sü le tet ugyan is
a bá ná ti népcsoport egykori nemzeti-szocialista vezetõi ala pí t ot -
ták. 

Az egye sü let ma az zal az in dok kal uta sít el bár mi lyen vizs gá -
la tot arra vo nat ko zó an, ki nek mi lyen kö tõ dé se volt a Se cu ri ta te
szer ve ze té hez, hogy már el évült. Ez el fo gad ha tat lan a Né met or -
szág ban be töl tött po li ti kai sze re pe, sú lya mi att. An nak el le né re,
hogy a bá ná ti emig rán sok alig 10%-a csat la ko zott va la mi lyen for -
má ban a szer ve zet hez, még is igen je len tõs vé le mény for má ló té -
nye zõ rá dió-, TV-fel ügye lõ tes tü le tek nél és kul tu rá lis kö rök ben.
Az emig rá ci ó mat kö ve tõ en egyes rá di ós új ság írók ar ról szá mol -
tak be, hogy a sze re pel te té sem mi att ne héz sé ge ik tá mad tak, mert
az egye sü let til ta ko zott sze mé lyem el len. Mind ezek mel lett a ki -
ván dor lá so kat is meg pró bál ták meg ne he zí te ni. Em me rich Re ich -
rath iro da lom kri ti kus ki te le pü lé sét is meg pró bál ták meg aka dá -
lyoz ni, mert nem tet szet tek ne kik írá sai. Ki te le pü lé sem elõtt én is
kap tam le ve le ket Né met or szág ban élõ hon fi tár sa im tól, ame lyek -
ben azt ír ták: „nem lát juk szí ve sen Né met or szág ban.”. A be ván -
dor lá si hi va tal ide ig le nes szál lá sán Nürn berg ben az egye sü let iro -
dá ja köz vet le nül a BND iro dá ja mel lett volt. Az egye sü let bé lyeg -
zõ le nyo ma ta a be ván dor lá si en ge dély ré sze volt. En gem így üd -
vö zöl tek: „A né met le ve gõ nem lesz Ön nek jó.” Erõ sen meg vol -
tam fáz va egy éj sza kai uta zás mi att, mert egy trak tor után fu tó ján
ül tem egé szen a ha tá rig. Feb ru ár volt. A kö vet ke zõ aj tó nál a
BND-nél még dur váb ban bán tak ve lem. Ma már tu dom, mi ért. A
Se cu ri ta te ás ká ló dá sa be érett: „Volt va la mi ügye az ot ta ni tit kos -
szol gá lat tal?”. Vá la szom: „Ne kik volt ügyük ve lem. Van kü lönb -
ség”– nem káp ráz tat ta el a hi va tal no kot. „Azt majd én dön töm el,
ezért ka pom a fi ze té sem.” – mond ta õ. Majd hoz zá tet te: „ha van
va la mi meg bí zá sa, most még meg mond hat ja”. Mi köz ben min -

den ki más né hány per ces benn tar tóz ko dás után a le pe csé telt en ge -
déllyel a ke zé ben ár tal mat lan nak nyil vá nít va el hagy hat ta az iro -
dát, Ri chard Wag nert és en gem kü lön-kü lön na po kig hall gat tak
ki. Mi a latt édes anyám au to ma ti ku san meg kap ta a ho no sí tá si pa -
pír ja it, ne künk hó na po kig azt mond ták, ala pos vizs gá ló dás ra van
szük ség. Elég gé gro teszk volt. Egy fe lõl a Né met Al kot mány vé dõ
Hi va tal óvott a Se cu ri ta te el len lé pé se i tõl, fi gyel mez te tett, hogy ne 
a föld szin ten lak junk, uta zá sa ink so rán ne fo gad junk el sem mi fé le 
aján dé kot, ci ga ret tás do bozt ne hagy junk elõ az asz ta lon, ide ge -
nek kel ne men jünk be soha egy la kás ba se, ve gyek egy ri asz tó -
pisz tolyt stb. Más fe lõl az ügy nök gya nú aka dá lyoz ta a le te le pe dé -
se met. 

Gyak ran kér de zem ma gam tól, hogy a BND mi ért ke zelt gya -
nú sí tott ként, ugyan ak kor az egye sü let ben és az emig rán sok kö -
zött te vé keny ke dõ ügy nö kö ket mi ért nem fü lel te le. Va ló szí nû,
hogy a BND is hitt az egye sü let tõl szár ma zó in for má ci ók va ló -
ság tar tal má ban. Ezért is le het sé ges, hogy ma is szá mos volt Se cu -
ri ta te ügy nök él Né met or szág ban. Ha össze ha son lí tom a bá ná ti
író cso port tag ja i nak ak tá it, szá mos fe dõ ne vet hasz ná ló sze mély
be azo no sít ha tó: „So rin”, „Vo i cu”, „Gru ia”, „Ma rin”, „Wal ter”,
„Ma tei” és még so kan má sok. Õk mind annyi an ta ná rok, pro -
fesszo rok, kö zal kal ma zot tak, új ság írók, szí né szek. Soha sen ki
nem za var ta õket. A ber li ni fal le om lá sa utá ni Sta si-vi ta mi att ró -
luk is csak hall gat nak. Nagy va ló szí nû ség gel õk már mind né met
ál lam pol gá rok, még is elér he tet le nek a né met ha tó sá gok szá má ra.
Ügy nö ki múlt juk kí vül esik a né met szer vek ha tás kö rén. A Stasi
ügynökökkel ellentétben õk nem szakadtak el a volt tar tó tiszt je ik -
tõl, hisz azok most is az új román titkosszolgálatban te vé keny ked -
nek. 

A Bun des tag fi nan szí roz ta az egye sü let mun ká ját a dik ta tú ra
alatt és az azt kö ve tõ idõ szak ban. Va jon bár ki is kez de mé nye zett
nyo mo zást ab ban az ügy ben, hogy mi lyen mér té kû volt az össze -
fon ódás köz tük és a romániai diktatúra között? 

1989-ben Ce a u ses cu bu ká sa után azt gon dol tam, hogy az el le -
nem in té zett tá ma dá sok nak vége sza kad. De foly ta tód tak.
1991-ben még fe nye ge tõ te le fon hí vá so kat is kap tam a Vil la Mas -
si mo-ban, ami kor egy ösz tön díj jal vol tam Ró má ban. A Se cu ri ta te
ál tal kül döz ge tett le ve lek a je lek sze rint sa ját éle tü ket él ték. Ami -
kor 2004-ben a Kon rad Ade na u er Ala pít vány iro dal mi dí ját át vet -
tem, nem csak az ala pít vány ka pott mocs ko ló dó le ve le ket, ha nem
a Bun des tag ház el nö ki hi va ta la és a Ba den-Wür ten berg-i szö vet -
sé gi ál lam ve ze tõi, Er win Te u fel fõ bí ró, Bri git Ler men és Jo a chim 
Ga uck is, akik a díj át adó ün nep sé gen mond tak be szé det. Is mé tel -
ten ro mán ügy nök ként, a ro má ni ai kom mu nis ta párt tag ja ként és
áru ló ként ál lí tot tak be. Bern hard Vo gel ala pít vá nyi el nök nek éj fél 
elõtt ne gyed órá val, Bir git nek éj fél kor és Jo a chim nak éj fél után
ne gyed órá val szó lalt meg több na pig is a te le fon ja, és mocs ko ló -
dó, fe nye ge tõ üze ne te ket kaptak. 

A telefonhívások idején a hát tér ben a náci himnuszt lehetett
hallani. A zaklatások addig foly ta tód tak, amíg a rendõrség meg
nem találta a hívót. 

A rá ga lom had já rat hoz ki ta lált
sze mély önál ló so dott. 
A dosszi ém alap ján én két kü lön bö zõ egyén va gyok. Az egyik,
akit Cris ti ná nak hív nak és a ro mán ál lam el len sé ge, aki el len har -
col ni kell. Hogy ezt a Cris ti nát komp ro mi tál ják a dez in for má ci ós
D-rész leg ha mi sí tó mû he lyé nek se gít sé gé vel, a leg na gyobb kárt
okoz va ne kem, lét re hoz ták a ha son má so mat, aki hit hû kom mu -
nis ta, és gát lás ta lan ügy nö ke a Se cu ri ta te nak. Ez a ket tõs ség el kí -
sért, bár ho va is men tem, gyak ran a hí rem még meg is elõ zött. An -
nak el le né re, hogy a kez de tek tõl fog va írá sa im dik ta tú ra el le ne sek 
vol tak, a ha son má som sa ját kü lön éle tet élt. Húsz év vel a Ce a u -
ses cu-i rend szer bu ká sa után is még min dig bo lyong. Még
meddig? 
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Ál do za tok
A kom mu niz mus esz mé je, an nak gya kor la ti meg va ló su lá sa kö -

zel sem annyi ra egy ér tel mû, aho gyan azt még nap ja ink ban is
igye kez nek a köz tu dat ba suly kol ni. A ku ta tás ra al kal mas anya gok 
egy ré sze meg sem mi sült (mert meg sem mi sí tet ték!), vagy meg ha -
mi sít ot ták, így mint ob jek tív bi zo nyí té kok ra te kin te ni nem le het.
Ezért kü lö nö sen fon tos azok meg szól al ta tá sa, akik e kor szen ve dõ
ala nyai, tú lé lõi, hi szen sor suk – a ha lál ki vé te lé vel – csak nem
azo nos mind azo ké val, akik rõl jó sze ré vel sem mit nem tu dunk.
Hor to bágy ról, Recsk rõl, a Du na-del tá ról év ti ze de kig be szél ni
nem volt sza bad. Akik túl él ték a gu lá go kat, meg fé lem lít ve, test ben 
- lé lek ben meg tör ve jöt tek haza. Itt hon a rend szer olyan pe csé tet
nyo mott aj kuk ra, amely hosszú hall ga tás ra kény sze rí tet te õket, s
csak hosszú évek mul tán mer tek em lé kez ni bá tor ta la nul - ko ruk -
nál fog va so kan már a ha lál ár nyé ká ban. Rosszabb eset ben szen -
ve dé sük bor zal mas tit ka it ma guk kal vit ték a sír ba. S van nak, kik -
nek szá ma ma sem is mert, em ber hez mél tat lan, nyo mo rú sá gos kö -
rül mé nyek kö zött múl tak el a vi lág ból – nél kü löz ve ha zát, ott hont,
csa lá dot. Föl di ma rad vá nya ik jel te len tö meg sí rok ban vá dol ják az 
egész vi lá got, amely hit vány ha tal mi al kuk ban konc ként dob ta
oda õket egy em ber te len esz me rend szer nek. A „leg fõbb ér ték az
em ber” jel sza va mö gött az em be ri élet nek sem mi ér té ke nem volt.
Far kas bõr be bújt fe ne va dak tom bol tak or szág lás cí mén egy nem -
zet fe lett és sen ki ne gon dol ja, hogy ez már a múl té. 

Az aláb bi ak ban Kuk lay An tal ka to li kus pap em lé ke zik vissza
1956. utá ni ül döz te té se i re, s posz tu musz „szó lal meg” Ben dász
Ist ván, kár pá tal jai gö rög ka to li kus pap, s ugyan csak pap pá szen -
telt fia.

– A fa siz mus sal egyen ér té kû, leg alább azo nos szin ten pusz tí tó 
kom mu niz mus ál do za ta i ról fel tû nõ en ke vés szó esik. Kuk lay atya
mi ben lát ja en nek okát?

– Vi lá go san kell lát ni, az el múlt két száz év tör té ne te négy faj -
nak a küz del me - kel ták, fran kok, ger má nok és a szlá vok- a vi lág -
ha ta lo mért. Asze rint, hogy ez a küz de lem mi lyen fá zis ban volt,
hol szö vet sé get köt öt tek, hol egy más nak es tek. A gyõ zõk min dig
iga zol ták lé tü ket. A má so dik vi lág há bo rú azt je len tet te, hogy az
em lí tett há rom faj össze fo gott a ger má nok el len. (Jel zem, már az
elsõ vi lág há bo rú ban is ez tör tént.) Ez fe lül bí rál ta azt az el len té tet,
ami a nyu ga ti ci vi li zá ció és a ke le ti im pé ri u mok kö zött volt. Ah -
hoz, hogy le gyõz zék Hit lert, a bar na dik tá tort, szö vet sé get köt öt -
tek a vö rös dik tá tor ral, Szta lin nal. Ez a ma gya rá za ta an nak, hogy
ezt az egész nyu ga ti vi lág szégyelli. Ezért tesz különbséget. Ezért
hallgatja el a kommunizmusnak a bûntetteit. Mert õk is bûnösök
benne.

– Mi lyen em lé ke ket õriz azok ból az idõk bõl, ami kor sze mé lye -
sen is meg ta pasz tal ta, mit tesz a kom mu niz mus ül dö zött jé nek len -
ni?

– Há lát adok Is ten nek, hogy tes ti leg és lel ki leg ép ség ben meg -
úsz tam és gaz da god tam belõle. 

A for ra da lom ban való rész vét elem mi att kö vet ke zõ év má ju sá -
ban le tar tóz tat tak. A bör tön ben több pap tár sam mal ta lál koz tam.
Négy pap volt egy 2 x 4 mé te res zár ká ba be zár va, s ben nün ket
még az zal is bün tet tek, hogy egyet len sor nyom ta tott be tût sem
lát hat tunk. El szi ge tel tek ben nün ket min den tõl és min den ki tõl.
Egy négy sze mé lyes ko los tor ban él tünk ott. Ti zen két ilyen ko los -
tor volt. Olyan ta pasz ta la tok ra, él mé nyek re tet tem szert ez idõ
alatt, hogy egy szer re vi lá gos lett az em be ri test nek a tö ré keny sé -
ge, más részt a nagy sá ga. Óri á si egyé ni sé gek nek le het tem a köz -

vet len test vé ri, ba rá ti kö zös sé gé ben, akik na gyon so kat je len tet -
tek, je len te nek szá mom ra. Pá los An tal, a je zsu i ta rend fõ nök az il -
le ga li tás ban. Fad di Ott már, a hí res nép szó nok, Szi ge ti Jó zsef Imre 
do mo kos atya – óri á si szel le mi nagy ság. Lá nyi Já nos bá csi, a gyõ -
ri szé kes egy ház ka no nok ja, plé bá no sa – szent em ber. Be lé pek a
zár ká ba és ott van elõt tem a má so di kos gim na zis ta, pi a ris ta hit ta -
ná rom, Ju hász Mik lós …. A kö zös sé gi lét nek olyan mély sé ge it
élte ott meg az em ber, amit a há zas tár sak sem tud nak olyan in ti mi -
tás ban meg él ni. Kép zel jük el: egy 4 x 4,5 mé te res bi tu me nes zár -
ká ban, egy küb li tár sa sá gá ban hu szon ket ten va gyunk. Nem le he -
tett hát ra fe küd ni, csak ol dalt, s csak fej tõl, láb tól. Egy ta ka ró, egy 
fa lat is eg zisz ten ci á lis prob lé ma volt. Ugyan ak kor a szo li da ri tás
is meg nyil vá nult. Hal lat lan nagy és jó ta pasz ta la tok vol tak, na -
gyon jó szel le mi gaz da go dás volt. Ta lál koz hat tam né hány szor
Bibó Ist ván nal. Egy fi a tal em ber szá má ra –ek kor vol tam 24 éves-
mind ez na gyon sokat jelentett. Ennek következtében sokkal
mélyebben látom az emberi, társadalmi problémákat. Nagyobb
türelemmel, részvéttel tudok lenni mindenki iránt. De
mondhatom, hogy ezek az idõk nyitották meg a szememet,
érzékenységemet Pilinszky János költészete iránt.

– Eb ben a mély sé ge sen ki szol gál ta tott hely zet ben, ahol éle tük
min den pil la na tá ban je len volt az igaz ság ta lan ság, a meg alá zott -
ság, az em ber ho gyan tud meg bo csá ta ni, fel dol goz ni, túl lép ni?

– Úgy, hogy az em ber azt lát ja, ezek mind ál do za tai vol tak egy 
gé pe zet nek. Õk a sze gé nyeb bek. Lát tam, ho gyan ke rül nek be a
gé pe zet be, s az ho gyan õrli fel õket. Sa ját lel ki is me re tük el len kell 
elõ ször cse le ked ni, az tán el tor zul a lel ki is me re tük, s ak kor már
szen ve dé lyes gyû lö let tel néz nek azok ra, akik nem voltak
hajlandók feláldozni az egyéniségüket.

– Tu laj don kép pen ezek az em be rek a má sik ban ön ma gu kat
gyû löl ték…

– Ez a fo lya mat a mai na pig lát szik. Tud ják, hogy ez rossz
volt, de azt mond ják: min den ki egy for mán volt rossz.

– De hát ezt nyil ván ön ma guk ment sé gé re mond ják. Mi e lõtt
el me gyünk eb bõl a vi lág ból, a leg töb ben ké szí tünk va la mi fé le lel -
tárt. Va jon ezek az em be rek mi fé le lel tárt tud nak ké szí te ni majd?

– Ci ni ku sak lesz nek. Ki áb rán dult, ke se rû em be rek, akik pon -
to san tud ják, hogy õk is ál do za tok, akik kel vé gig csi nál tat ták ezt a
mé lyen szé gyen tel jes idõ sza kot…Hó hé rok let tek. Kín zók, akik
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ké sõbb az al ko hol ba me ne kül tek. Meg kell
néz ni a recs ki fil met. Vé gig men te ge tõz -
nek. Aki haj lan dó volt a ka me ra elé áll ni,
lát szott, mennyi re szét ron csolt sze mé lyi -
ség. Min den ki nek min den nap, min den
órá ban meg kell vív nia a maga sza bad -
ság har cát, az au to nó mia és a szo li da ri tás
je gyé ben. Aki ezt meg éli sa ját ma gá ban,
csa lád já ban, hi va tá sá ban, eb ben a küz de -
lem ben ki tel je se dik sze mé lyi sé ge és rá -
jön, na gyobb bol dog ság adni, mint kap ni. 
Ez az em be ri lé lek nek az alap tör vé nye.
Ez a szo li da ri tás sza ba dít ja fel az em be ri
lé lek ben az örö möt. Az ant ro po ló gia leg -
na gyobb ered mé nye, hogy be bi zo nyí tot ta 
Jé zus sza va i nak az igaz sá gát: na gyobb
bol dog ság adni, mint kap ni. Az eti mo ló -
gu sok meg ál la pít ot ták, az em ber a leg -
sze lí debb ál lat, mert két ezer óra alatt az
em be ri egye det éri a leg ke ve sebb ag -
resszió faj tár sai ré szé rõl. Szo ci o ló gu sok
foly tat ták: is me ret len em be rek szig ni fi -
kán san töb ben vol tak haj lan dók anya gi
ál do za tot hoz ni szá muk ra is me ret len hu -
ma ni tá ri us cé lo kért. Vagy is az ada ko zás
az em be ri tár sa da lom ban po zi tív mo dell.
Jöt tek a pszi cho ló gu sok és meg ál la pít ot -
ták, hogy már két órá val a szü le té se után a 
cse cse mõ ak tí van kom mu ni kál az any já -
val. Te hát tár sas lény. És ak kor jöt tek az
agy ku ta tók és ki mu tat ták, hogy ha az em -
ber a kö zös sé gért ál do za tot hoz, ak kor az
agyá ban do pa min, bol dog ság hor mon
sza ba dul fel. Ugyan az a hor mon, ami fel -
sza ba dul a ká bí tó szer, al ko hol fo gyasz -
tás kor is, csak hogy az ki ürü lés után egy
ke se rû, ki áb rán dult ér zést hoz, ez a bol dog -
ság hor mon pe dig épít és meg ma rad tar tó san.
Mert egy egész sé ges te vé keny ség gyü möl cse. Az em ber egy ér -
tel mes lény, aki ak kor bol dog, ha éle té nek ér tel mét lát ja. A fi lo zó -
fu sok meg ál la pít ot ták, hogy az em ber a va ló ság gal, az igaz ság gal, 
a jó ság gal, a szép ség gel és a szent ség gel táp lál ko zik. Ezt az öt té -
nye zõt hív ják transz cen den tá lé nak, mert min den do log ban meg -
van. Ez megvan Istenben, s a világban. Ez van a szívek mélyén.
Nem az ösztönöknek a dominanciája. Ettõl leszünk boldogok, ha
ezzel táplálkozunk. Ettõl vagyunk emberek. Felfedezzük a
valóság erejét – szemben a látszattal. Az igazat, szemben a
hazugsággal. A jóságot, szemben a gonoszsággal. A szépséget,
szemben a rúttal, és a szentséget, szemben a gonosszal. 

Azok nak a ne ga tí vu mok nak is le het ér té ke, me lyek min den kit
fe nye get nek: a sze gény ség, a ma gány, az öreg ség és a ha lál. Eze -
ket a ne ga tí vu mo kat a meg tes tes ülés és a meg vál tás tit ka az em ber 
szá má ra ér ték ké tud ta vál toz tat ni. Itt van a kereszténység óriási
hatása. 

v v v

A má sik tör té net el szen ve dõ je Ben dász Ist ván, gö rög ka to li kus 
pap. Kár pá tal ján tel je sí tett szol gá la tot. A tör té ne lem nem sok idõt
adott szá má ra, hogy hit bé li szol gá la tát te je sít se. A má so dik vi lág -
há bo rút kö ve tõ en Kár pá tal ján is ir gal mat lan had já ra tot kezd tek a
szov jet ha tó sá gok az egy há zak el len. Rom zsa Tó dor püs pök meg -
gyil ko lá sát kö ve tõ en há rom év alatt har minc öt gö rög ka to li kus
pap esett ál do za tá ul a val lás ül dö zés nek. A cél: hi va tá suk meg ta -
ga dá sá ra, val lá suk el ha gyá sá ra kény sze rí te ni õket, s át té rí te ni az
ál lam hi va ta los val lá sá ra, a gö rög ke le ti re. Vol tak, akik nem bír ták 
el vi sel ni a tes ti, lel ki ter rort, a kín zá so kat, csa lád juk fe nye ge tett -

sé gét. Õk aposz ta tál tak. S vol tak, akik Is ten
sa ját hi tük sze rint való, min de nek fe let ti
szol gá la tát te kin tet ték az egyet len le he tõ -
ség nek. Utób bi ak közé tar to zott Ben dász
Ist ván. „A gö rög ka to li kus pa pok Is ten be
ve tett mély hi tük kel és a ró mai Szent szék
iránt ta nú sí tott hû sé gük kel nem csak a sa -
ját sza bad sá gu kat ve szí tet ték el, ha nem er -
köl csi és anya gi nyo mor ba so dor ták csa -
lád ja i kat is, ame lyek ben több nyi re 8 – 10,
sõt en nél több gyer mek ne vel ke dett. A
ma guk ra ma radt gö rög ka to li kus pap nék
(csa lád anyák) mé lyen együtt érez tek fér -
je ik kel, vál lal ták és el vi sel ték a rend szer
meg al áz ta tá sa it. Mi köz ben fér je ik el szán -
tan men tek a ha lál ba hi tü kért, és mi a latt a
gu lá gok rab ja i ként építették a ’szebb és
bol do gabb jövõt’, addig õk otthon
küzdöttek az élet nehézségeivel,
gondoskodtak gyermekeik részére a
mindennapi kenyérrõl, megmentve õket
az éhhaláltól.” –írja Bendász Dániel, a fiú,
aki követte édesapja nyomdokait, s maga
is pap lett.

Ben dász Ist ván egyet len „bûne” az
volt, hogy nem ta gad ta meg hi tét. Ezért
1949. má ju sá ban le tar tóz tat ták, majd tör -
vé nyi hi vat ko zás sal 25 évi ja ví tó mun ka -
tá bor ra ítél ték. A nem túl erõs fi zi ku mú
pa pot omsz ki, ka ra gan dai, rud ni ki lá ge -
rek ben szén bá nyá ban, épít ke zé sek nél,
réz bá nyá ban ro bo tol tat ták. Hogy túl él te,
kész cso da. Kö szön het te mély sé ges is ten -
hi té nek, s fe le sé ge nem szû nõ se gí tõ sze -
re te té nek, mellyel gyer me ke it is meg rö vi -
dít ve küld te fér jé nek a pénz se gélyt, amely

a csa lád fõt a gu lá go kon meg men tet te az
éhen ha lás tól. Egész sé ge azon ban sú lyo san

meg ren dült. Hat év vel ké sõbb sza ba dult. Dol go zott la ti nis ta ként a 
le vél tár ban, Ka ra gan dá ban a szám ûzött né me tek és uk rá nok kö -
zött tel je sí tett il le gá lis misszi ót. Ké sõbb Be reg szá szon éj je li õr -
ként dol go zott, majd a ki lenc ve nes évek ele jén meg je len tet te Öt
év a szö ges drót mö gött címû köny vét. Nyug dí ja zá sát kö ve tõ en a
gö rög ka to li kus egy ház re ha bi li tál ta, amit nagy öröm mel fo ga -
dott. 1991. au gusz tus 13-án halt meg Be reg szá szon. Öt nap pal ha -
lá la után az ál lam is re ha bi li tál ta…Gyer me kei: Ka ta lin, Mag dol -
na, Dá ni el ma is él nek. Az uno ka, aki ma fõ is ko lás, tisz ta te kin te -
tû, nyílt arcú fi a tal em ber. Ami kor kér dem, mit je lent szá má ra
nagy ap ja, hoz zá tar to zói tra gé di á ja, azt fe le li: szá má ra ez már in -
kább csak egy ér de kes tör té net. Idõben ugyan távol van tõle, de
Bendász István leg idõ sebb lányát, a nagymamát, akivel együtt
élnek, gyakran faggatja. A történelemkönyveket meg hiába
forgatja, mert a kommunizmus áldozatairól szóló fejezeteket
sehol sem találja.

A szen ve dés nek nincs szí ne. Csak fo nák ja. A kom mu niz -
mus ugyan olyan to ta li tá ri us rend szer, mint a fa siz mus. Mind -
ket tõ mély sé ge sen em ber te len, go nosz, ve le jé ig rom lott. Rá -
adá sul az elõb bi messze több ál do zat tal járt. Gon dol junk a
fel vi dé ki ki te le pí té sek re, a dél vi dé ki ma gyar ir tá sok ra, a ro -
má ni ai bör tö nök re, a kár pá tal jai mé szár lá sok ra. S Szta lin
egyik hír hedt mon da tá ról se fe led kez zünk meg: a ma gyar
kér dés csu pán va go nok kér dé se… Az év ti ze de ken át elõ re el -
ter velt, tu da tos el bu tí tás két ség te le nül „ered mé nyes” volt.
Ide je meg tud ni az iga zat, a va lót.

Le hocz ky Le o pol di na
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Rab Zsu zsa:

Ott ha gyott

vá ro som ban
Va la ki én he lyet tem itt ma radt.
El cse rél tem vele a sor so mat.
Fu ta moz ál mo san a zon go rán,
Te me tõ be sé tál ki dél után
Gye re ket pó lyáz, szek rény ben ma tat.
Va la ki én he lyet tem itt ma radt

Az én ne kem szánt sor sot pen ge ti.
Ezt a kis ut cát hagy tam itt neki,
ezt az ecet fát nya rai fe lett
hit ve si ágyat, dom bos szi ge tet,
ha lá lig-biz tos tár sat hagy tam itt,
ki õsszel rá me leg ken dõt te rít,
ke reszt elõ ket, te me té se ket,
bo ros-to ros bõ ne ve té se ket,,
Víg név na po kat, apró gon do kat,
Se reg ro kont, de rék utó do kat,
Lán gok-fal ta, vad esz ten dõk he lyett
Tisz tes nyu gal mú, hosszú éle tet,
s csak néha egy név te len saj du lást:
ezt akar ta- vagy mást?Va la mi mást?

Va la ki én he lyet tem itt ma radt.
Kü szö bé re csem pész tem sor so mat.
Ha tud na ró lam, hogy gon dol na rám?
Nem me rek be néz ni ab la kán
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Egy el kö te le zett, tu dós em ber
Ko lum bán Zsu zsán na be szél ge té se Sza bó M. At ti la hely ség név ku ta tó val

– Szi lágy som lyón szü le tett, je len leg Szé kely ud var he lyen él.
Mennyi re volt hosszú és gö rön gyös az ide ve ze tõ út? Me lyek vol -
tak az élet kez dés fon to sabb ál lo má sai?

– A Szi lágy-me gyei Szi lágy som lyón szü let tem 1938. no vem -
ber 15-én. A szü lõ há zam mond hat ni tör té nel mi kör nye zet ben ta -
lál ha tó, mint egy 50-60 mé ter re a som lyói Bát ho ry ak vá rá tól. Szü -
le im meg be csült tag jai vol tak az ak ko ri som lyói tár sa da lom nak,
apám ki vá ló gép la ka tos, di e sel mo tor szak ér tõ, anyám kis tiszt vi -
se lõ volt. Az a som lyói né pes ség, mely be be le csöp pen tem, nem -
ze ti sé gi leg ke vert volt, a több sé gi ma gya rok mel lett ott vol tak a
ro má nok, zsi dók, szlo vá kok és a ci gá nyok is. Vá ro som az et ni kai
bé kes ség szín he lye volt, nem volt is mert a nem ze ti sé gi gyû löl kö -
dés, a ré gi ek is mer ték, be szél ték a má sik nyel vét, tisz tel ték a
szom szé dok szo ká sa it, kul tú rá ját. Ilyen kör nye zet ben írat tak be
1945-ben a he lyi re for má tus fe le ke ze ti is ko lá ba. Itt mind össze há -
rom évet ta nul hat tam a ma is élõ Fo dor Lász ló igaz ga tó-ta ní tó irá -
nyí tá sa alatt. Az 1948-as esz ten dõ több más mel lett az is ko la rend -
szer fel boly ga tá sát is je len tet te. A fe le ke ze ti is ko lá kat ál la mo sít -
ot ták, így ke rül tem töb bed ma gam mal a 2. szá mú ma gyar 7 osz tá -
lyos ele mi is ko lá ba. Az itt el töl tött elsõ is ko lai év a sem mit te vés
esz ten de je volt. Mi, a ta nu lók na gyon sze ret tük ezt az ál la po tot,
nem volt tan terv, nem volt tan könyv. Az osz tály ta ní tónk, ne hogy
va la mi ben té ved jen, a kö zel ben lévõ ró mai ka to li kus temp lom to -
rony órá já nak se gít sé gé vel ok tat ta ne künk az idõ mé ré sét. Az is -
ko lánk nak jól kép zett tan tes tü le te volt, meg ta ní tot tak vi sel ked ni,
gon dol kod ni, is me re te ket fel hal moz ni és eze ket fel hasz nál ni.
Tisz te let tel és sze re tet tel gon do lok mind azok ra, akik éle tem elsõ
sza ka szá ban ok ta tó im, ne ve lõ im és irá nyí tó im vol tak. Az is ko lán
kí vül ren ge te get ta nul tam anyai nagy apám tól és nagy bá tyám tól,
õk a kö ze li nyom dá ban dol goz tak, sza bad idõm nagy ré szét ott
töl töt tem, a be tûk, a nyom ta tott ol da lak vi lá gá ban. Õk ta ní tot tak
meg arra, hogy mi a haza és nem zet sze re tet, se gí tet tek nem ze ti
tör té nel münk fõbb ál lo má sa i nak meg is me ré sé ben, meg ta ní tot tak
a könyv sze re te té re, az ol vas ni vá gyás ra, egy szó val kö zel hoz ták
mind azon is me re te ket, ame lye ket az osz tály har cos és in ter na ci o -
na lis ta is ko la po li ti ka mint ká rost ki ve tett. Jól em lék szem arra,
hogy mi lyen kö rül mé nyek kö zött ju tot tam IV. osz tá lyos ként az
elsõ köny vem bir to ká ba. Ma gyar köny vek vá sá rát ren dez ték meg
vá ro som ban, meg ta ka rí tott pén zecs kém bõl egy ta nu lók szá má ra
ké szült ma gyar he lyes írá si szó tá rat vá sá rol tam. 1952 õszén, mi -
vel Szi lágy som lyón meg szün tet ték a kö zép fo kú ok ta tást, a leg kö -
ze leb bi vá ros ban, Zi la hon, a volt Re for má tus Wes se lé nyi Kol lé -
gi um ban foly tat hat tam ta nul má nya i mat. Az ak ko ri ne vén Zi la hi
2. szá mú El mé le ti Lí ce um ban, majd 1953-tól az Ady End re El mé -
le ti Lí ce um ban a szov jet is ko lai mo dell sze rint, gyor sí tott el já rás -
ban 10 osz tály után kap tunk érett sé gi ok le ve let. Itt nem sok kal
ma rad tunk an nak el le né re, hogy ki tû nõ ta ná ra ink vol tak; ala -
csony tu dás szint mel let, pa rancs ra „el fe lej tet tek” egy sor tan tár -
gyat óra rend be ik tat ni. Hi ány zott az ana tó mia, nö vény tan, ál lat -
tan, az al geb ra és tri go no met ria fel sõbb szint je, rajz, ének, mû vé -
szet tör té net, a ma gyar iro da lom köl tõ i nek, író i nak szí ne-ja va stb.
Ha jól em lék szem, a ro mán iro da lom ból há rom év alatt ju tot tunk
a Sa do ve a nu ál tal meg írt Mit rea Co cor vé gé re, eb bõl ír tuk az
érett sé gi dol go za tot, eb bõl fel vé te liz tünk az egye tem re is. El len -
ben egy sor olyan is me ret re tet tünk szert „so rok” kö zött, me lyet
az ak ko ri ge ne rá ci ók soha nem fe lej tet tek el. A Wes se lé nyi Kol lé -
gi um nak több év szá za dos múlt ja volt a há tunk mö gött, a ha gyo -
má nyok õr zõd tek és men tõd tek nem ze dék rõl nem ze dék re, sza bá -
lyoz va volt a ta nár-di ák vi szony, íratlan szabály követelte a tanár

tiszteletét, a tanáriba, vagy netán az igazgatói szobába való be hí -
vás rendkívüli és sokáig számon tartott eseménynek számított. A
diákotthon szervezése és mûködtetése a régi szokásokra épült.
Manapság egy fiatalnak nem sokat mond a konviktus, az
apparitor, a szilencium, a szolgálatos diákok rendszere, a
szobafõnök, az iskolakezdés ünnepélyessége, a végzõs diákok
búcsúztatása, a ballagás, a diákénekek, az iskola nagycsengõjére
függesztett borosüveg, ezt az iskola kapusa kapta, hogy az utolsó
ki csen ge tés minél hosszabb legyen. Így kerültünk ki a
„nagyéletbe”, amikor még a 17. életévünket sem töltöttük be. 

A csa lád ban ka pott in dí ték alap ján a jö võ met a tör té ne lem sza -
kon kép zel tem el. 1957-ben kezd tem meg ta nul má nya i mat a Bo -
lyai Tu do mány egye tem tör té ne lem- és ma gyar ka rán. 1961-ben a
Babeº-Bo lya in vé gez tem és let tem ok le ve les ta nár. Az egye te mi
évek so rán ki tû nõ egye te mi ta ná rok kal, pro fesszo rok kal ho zott
össze a sors. Sze re tet tel gon do lok vissza dr. Im reh Ist ván ra, dr.
Jakó Zsig mond ra, dr. Fe renc zi Ist ván ra, a tra gi kus sor sú dr. Bor -
báth Ká roly ra, dr. Pa ta ky Jó zsef re, dr. Sza bó T. At ti lá ra. Szo mo rú
él mény ként meg em lí tem a Bo lyai Tu do mány egye tem erõ sza kos
egye sí té sét a Babeº Tudományegyetemmel, amit akkor a ro -
mán-ma gyar barátság megerõsítése címen hajtottak végre. 

– Hosszú idõn ke resz tül a Sze ben me gyei ma gyar mû ve lõ dé si
élet meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge ként te vé keny ke dett. Mi ért vál lal ta 
fel a szer ve zõi sze re pet, me lyek vol tak a mun ka ne héz sé gei, szép -
sé gei? 

– Ta nár ként több hely ség ben te vé keny ked tem. Ta ní tot tam Szi -
lágy me gyé ben Szi lágy som lyón, Pe re csen ben, Sze ben me gyé ben
Er zsé bet vá ro son (El mé le ti Lí ce um és Me zõ gaz da sá gi Lí ce um),
Kis ka pu son (El mé le ti Lí ce um, majd Vegy ipa ri Lí ce um) és Med -
gye sen (Bát ho ry Ist ván Ál ta lá nos Is ko la, Axen te Se ver Lí ce um
ma gyar ta go za ta). Sze ben me gyé be med gye si szár ma zá sú fe le sé -
gem ré vén ju tot tam 1969-ben, át he lye zés sel. Itt egy más vi lág ba
csöp pen tem, a szi lágy sá gi élet vi tel me rõ ben kü lön bö zött a Sze -
ben me gyei ál la po tok tól. Eb ben az új kör nye zet ben ma gyar ként
két sze re sen kel lett bi zo nyí ta ni, sok kal töb bet kel lett fel mu tat ni
ah hoz, hogy em be ri leg, szak ma i lag el is mer je nek, ér té kel je nek. Itt 
a ma gyar és ro mán nyelv mel lett il lett is mer ni a né met nyel vet is.
A vá ros ban ak kor meg kö ze lí tõ leg 10.000 ma gyar és kö zel 13.000
né met anya nyel vû élt. A szász kör nye zet, a szász mû velt ség, a ha -
gyo má nyok meg ha tá roz ták az em be ri kap cso la to kat, a tár sa sá gi
szo ká so kat. Aki ket a szá szok be fo gad tak, azok hosszú idõn át él -
vez het ték ba rát sá gu kat. Ami kor 40 év vel eze lõtt Med gyes re ke -
rül tem, ott egy gaz dag mû ve lõ dé si élet tel ta lál koz tam. Mû kö dött
a há rom nyel vû sza bad egye tem, a há rom nyel vû nép szín ház, kó ru -
sok, nép tánc-együt te sek, ze ne ka rok stb. A sza bad egye tem ma -
gyar ta go za tát ak kor Koncz Ilo na ta nár nõ ve zet te a Sze ben Me -
gyei Ma gyar Dol go zók Ta ná csá nak tá mo ga tá sá val. 1970 õszén
fe le sé gem mel, Ma y er Er zsé bet tel be kap cso lód tunk a sza bad -
egye tem szer ve zé sé be majd ve ze té sé be. Koncz Ilo na ne künk adta 
át a sta fé ta bo tot, az in téz mény bõl rö vi de sen or szág szer te is mert
népi egye te met ala kí tot tunk ki. Elõbb a Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház,
ké sõbb a Vá ro si Szak szer ve ze ti Mû ve lõ dé si Ház ke re té ben mû -
köd tünk, él vez ve az in téz mé nyek anya gi és er köl csi tá mo ga tá sát
is. Nem hagy ha tom ki Hu dea Achim, az ak ko ri mû ve lõ dé si ház
igaz ga tó ját, aki szív ügyé nek te kin tet te sza bad egye te münk mû kö -
dé sét. He ten te tar tot tuk össze jö ve te le in ket, min dig azon a hét köz -
na pon, ami kor nem volt ma gyar adá sa a ro mán te le ví zi ó nak. Ab -
ban a sze ren csés hely zet ben vol tunk, hogy meg hív hat tuk és meg -
is mer het tük az ak ko ri er dé lyi és bu ka res ti ma gyar tu do má nyos -
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ság, az iro dal mi és mû vé sze ti élet ki vá ló sá ga it. A tel jes fel so ro lás
igé nye nél kül, az 1980-1981. év elõ adói: Ban ner Zol tán, Ba lázs
Imre, Szi lá gyi Jú lia, Kán tor La jos, Ri to ók Já nos, Fo dor Sán dor,
Fe renc zi Ist ván, Dáné Ti bor, prof. dr. Spi el mann Jó zsef, Rá duly
Já nos, Bar tis Fe renc, Beke György, Tonk Sán dor, Lász lóf fy Csa -
ba, Var ró Já nos, Im reh Ist ván, Dit rói Er vin, Tóth Sán dor, Egyed
Ákos, Be ne dek Zol tán, Mé hes György, Prof. dr. Pálf fy Béla, Vof -
ko ri Lász ló, dr.Új vá ri Jó zsef, Bart ha Le ven te, Bin der Pál, Sze gõ
Jú lia, Dá vid Lász ló, Ká nyá di Sán dor, Wes sely Ti bor, Se bes tyén-
Spi el mann Mi hály, Ve ress Mag da, Ve ress Zol tán, Dá vid Ist ván,
Ben kõ Elek, He ré di Gusz táv, Ke re kes György, Da cia Könyv ki -
adó, Benc zé di Sán dor, Csép Sán dor, Szen tim rei Ju dit, Ani szi Kál -
mán, Pil lich Lász ló, De hel Gá bor, Syl ves ter La jos, Be der Ti bor,
Ko vács Ne me re, Csá vos sy György, Gál fal vy György, Boér Fe -
renc, prof. dr. Módy Jenõ. A hall ga tó ság a vá ros ma gyar sá gá nak
min den ré te gé bõl szár ma zott, he ten te 50-100 ér dek lõ dõ is el jött,
nem volt rit ka a nagy ese mé nye ken megjelenõ 300 hallgató sem.
Intézménnyé nõtte ki magát ez a szabadegyetem, az egyházakon
kívül ez a népfõiskola találkozóhelyet biztosított fiatalnak, idõs -
nek egyaránt, nagyon sok magyar házaspár a szabadegyetemnek
köszönhette a megismerkedés lehetõségét. Fõiskolánk tör té ne té -
nek egy szakasza 1984. május 10-én zárult, ekkor az ál lam vé de -
lem a leváltásomat indítványozta, a fõ vádpont az volt, hogy
1983. dec. 8-án, az országos tiltás ellenére meghívottunkkal,
Kántor Lajossal együtt megemlékeztünk Kós Károly 100. szü le -
tés nap já ról (szül. 1883. dec. 16.)

Az elõ a dá sok sora nem sza kadt meg, 1984. szept.-1989. dec.
kö zött Ja kab Elek mér nök vet te át az irá nyí tást. A rend szer vál tás
után is mét jó ma gam kí sé rel tem meg a foly ta tást, de né hány elõ a -
dás után rá jöt tünk, hogy pénz be li tá mo ga tás hí ján ez nem le het sé -
ges, és 1991. má ju sá ban tény ke dé sün ket feleségemmel együtt
befejeztük. 

Pá lyám ál lo má sai köz zé tar to zik a Sze ben me gyei RMDSZ ve -
ze té sé ben való rész vé tel, elõbb ok ta tá si-mû ve lõ dé si al el nök ként,
ké sõbb me gyei el nök ként ügy köd tem 1996-ig, utá na me gyei
EMKE el nök ként. Kiss Ká roly uni tá ri us lel késszel Illyés Ala pít -
vá nyi tá mo ga tás sal tetõ alá hoz tuk a med gye si szék he lyû Sze ben
Me gyei Ma gyar Há zat. Szer kesz tõ bi zott sá gi tag ja vol tam a né -
hány évig meg je le nõ Nagy-Kü kül lõ havilapnak, ezt Medgyes és
Segesvár magyarsága jelentette meg.

– A hely ség név szó tár össze ál lí tá sa ha tal mas mun ka. A fe le sé -
gé vel, Sza bó M. Er zsé bet tel össze ál lí tott Er dé lyi hely ség név szó tár 
címû mun ka 1992-ben je lent meg, az Er dély, Bán ság és Par ti um
tör té ne ti és köz igaz ga tá si hely ség név tá ra címû két kö te tes mun ka
2003-ban ke rült ki adás ra. A kö te tek ha tal mas in for má ció anya got 
tar tal maz nak. Össze ál lí tá sa kor mi lyen mun ka mód sze re ket al kal -
ma zott, akadt-e se gít ség?

– Di ák ja im kö zött pá lyám so rán vol tak ma gya rok, ro má nok,
szlo vá kok, né me tek, ci gá nyok, ré szem rõl nem volt fel ál lít va kü -
lön mér ce. El be szél get ve ve lük min dig vissza té rõ kér dés volt,
me lyik hely ség bõl szár maz nak, van-e an nak a ro má non kí vül más 
neve is. Na gyon bosszan tott, ami kor ma gyar vagy eset len né met
gyer mek a fa lu ja ne vét ro má nul adta meg. A 80-as évek ele jén el -
kezd tem cé du lá kon gyûj te ni a Med gyes kör nyé ki hely ne ve ket, a
te vé keny sé ge met ki ter jesz tet tem ké sõbb egész Er dély re. Az el ké -
szült és le gé pelt név anyag gal 1987 tá ján je lent kez tem a ko lozs vá -
ri Kri te ri on nál, ahol jó in du lat tal el ta ná csol tak, a Ceauºescu éra
leg vé gén nem volt il do mos nem ze ti sé gi hely ség név-gyûj tés sel
fog lal koz ni. 1992-ben je len he tett meg 10.000 pél dány ban a Kri -
te ri on Ké zi köny vek so ro zat ban elsõ, há rom nyel vû (ro mán, ma -
gyar és né met) hely ség név-szó tá ram. A kis könyv si ke rén fel buz -
dul va ku tat ni kezd tem Er dély, Bán ság és Par ti um hely sé ge i nek
név anya gát, tör té ne ti és köz igaz ga tá si múlt ját. Több mint 400 ki -
ad vány (nép szám lá lá si ki ad vá nyok, mo no grá fi ák, ok le vél tá rak,
le xi ko nok, hely ség név-szó tá rak, sta tisz ti kák, fo lyó ira tok, stb.) a

bras sói, ma ros vá sár he lyi, ko lozs vá ri, szat már né me ti, bu da pes ti,
bé csi le vél tá rak, me gyei könyv tá rak anya gai, a né met or szá gi Er -
dély In té zet – Si e ben bür gen Ins ti tut, Gun dels he im/Nec kar fény -
má solt anya gai, a bu da pes ti Had tör té ne ti In té zet tér kép tá ra, a bu -
da pes ti Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal köz pon ti könyv tá ra, le vél tá -
ra, a Te le ki Lász ló In té zet könyv tá ra se gí tet tek az anyag össze ál lí -
tá sá ban. Kü lön kö szö net il le ti a Te le ki In té zet fõ mun ka tár sát,
Bár di Nán dort, aki ál lan dó se gí tõm és tá mo ga tóm volt. A szé kely -
ud var he lyi Do ku men tá ci ós Könyv tár ve ze tõ je Róth And rás La jos 
tá mo ga tá sát és se gít sé gét kü lön kö szö nöm. A ta nya vi lág és te le -
pek mai ál la po tá nak fel mé ré sé re több mint 300 pos tán el kül dött
le vél ben ér dek lõd tem a te le pü lé sek lel ké sze i nél, pe da gó gu sa i nál,
a ki sebb lét szá mú nem ze ti sé gek (cse hek, szlo vá kok, szer bek,
hor vá tok, bol gá rok, ru szin/uk rá nok, len gye lek, zsi dók) ese té ben
az il le tõ nem ze ti ség de mok ra ta szö vet sé ge i nek kér tem a se gít sé -
gét. 15 év ke mény mun ká ját fek tet tem be a két kö te tes Er dély,
Bán ság, Par ti um tör té ne ti és köz igaz ga tá si hely ség név tá rá ba,
2004-ben je lent meg. A 3,5 kg sú lyú, két kö te tes, 1400 ol dalt tar -
tal ma zó mû 5818 te le pü lés ada ta it tar tal maz za, ro mán, ma gyar,
né met, szász és sváb hely név anya got, és a fen tebb em lí tett kisebb
létszámú nemzetiségek helynévrendszerét is. A II. kötetben szá -
mos térkép segíti az olvasót a tájékozódásban. Ennek a munkának 
rövidített változatát adta ki a kolozsvári Kriterion Könyvkiadó
2003-ban Erdélyi helységnévszótár címen 534 oldalon. A nagy -
szó tá ram digitális formátumban is megjelent Budapesten, az
Arkanum Kiadó CD-én adta ki 2006-ban. A kolozsvári
Transindex portálon jelen van szótáram Erdélyi és moldvai hely -
ség név szó tár címen. 

– Mi lyen volt a ki ad vá nyok vissz hang ja? 
– Hát igen ve gyes! A nagy mé di u mok (Duna TV (már ak kor

volt ud var he lyi szer kesz tõ sé ge), M1, M2, ko lozs vá ri, bu ka res ti
tv, köz pon ti la pok) egy per cet, egy sort sem ál doz tak rá, az er dé lyi 
A Hét, a ko lozs vá ri Va sár nap, a bu da pes ti Élet és Iro da lom, a tör -
té nel mi pro fi lú Ko rall, a bu ka res ti Re vis ta de Is to rie egy-egy írá sa 
ér té kel te po zi tí van a mun ká mat. Könyv be mu ta tót tart hat tam Szé -
kely ud var he lyen, Csík sze re dá ban, Bras só ban, Med gye sen, Szi -
lágy som lyón. Vi gasz ként szó tá ra im jelen vannak a ma gyar or szá -
gi, németországi, romániai egyetemi könyvtárak polcain. 

– Ha tal mas mun kát tud hat maga mö gött. Me lyek a jö võ re vo -
nat ko zó ter vei, még mit sze ret ne meg va ló sí ta ni?

– Je len leg az er dé lyi szá szok tör té ne té vel fog lal ko zom, köz tes
mun ka ként szü lõ vá ro som, Szi lágy som lyó Ró mai Ka to li kus Püs -
pö ki Fõ gim ná zi um tör té ne tét írom, mert ezt a té mát még nem
dolgozta fel teljességében senki.

Név jegy

Sza bó M. At ti la
Tör té nész, hely ség név ku ta tó. Szü le tett Szi lágy -
som lyón, 1938. no vem ber 15-én. Ku ta tá si te rü le te
Er dély, Bán ság és Par ti um hely sé ge i nek név anya -
ga, tör té ne ti és köz igaz ga tá si múlt ja, az er dé lyi szá -
szok tör té ne te. Élet mû ve: Er dély, Bán ság és Par ti -
um tör té ne ti és köz igaz ga tá si hely ség név tá ra
(Csík sze re da, 2003.)
(Meg je lent Szó tá rai ott van nak a ma gyar or szá gi,
né met or szá gi, ro má ni ai egye te mi könyv tá rak pol -
ca in cím mel az ÖRÖK SÉ GÜNK. Tör té ne lem. Nép -
élet. Nép ha gyo mány c., Szé kely ud var he lyen ne -
gyed éven ként meg je le nõ fo lyó irat ban. III. év fo -
lyam. 2009. 3. szám.)



Dr. Szõcs Ká roly írá sai

»Az egy re so ka so dó tu do má nyos-tech ni kai meg va ló sí tá sok pa ra -
dox ál is mó don együtt jár nak az em be ri in tel li gen cia és fan tá zia
ha nyat lá sá val.«
   (Sta nis law Lem, len gyel esszé í ró és fi lo zó fus; 1921-2006)

A kép er nyõn szi bé ri ai ri port. Erdõ, és csak erdõ, amed dig a
szem el lát, és per sze hó, nya kig érõ, kö rös-kö rül. Az úta kon
régi, na gyon régi te her au tók, a min den nap szük sé ges árút
szál lít ják te le pü lé sek és ipa ri ki ter me lõ he lyek felé. A ri por ter
és film ope ra tör egy ilyen au tó hoz sze gõd ve kelt útra, hogy el -
lás sa nak ben nün ket, a kép er nyõn ké pek kel és em be rek kel,
akik pa nasz nél kül élik min den nap ja i kat, mi pe dig haj da ni
gyer mek ko ri nagy te lek re gon do lunk, nem kis nosz tal gi á val,
per sze, ké nyel mes szo bá ink ban. Az útak jár ha tók, hi szen
nagy mo to ros hó ekék gon dos kod nak ar ról, hogy a te her ko -
csik je len tet te vér ke rin gés meg ne sza kad jon. Az tán, a mo tor
le áll. A ka bin ban meg szü nik a fû tés is, kint egyéb kép pen mi -
nusz 30°C van, de gya ko ri a mi nusz 40° is, így most ép pen
eny hé nek szá mít az idõ. A ri por te rek iz ga tot tak, hi szen itt
nincs szer viz szol gá lat, mû hely ko csi; a so fõr pe dig szto i kus
nyu ga lom mal lát neki a mo tor hi ba meg ja ví tá sá hoz. Há rom -
ne gyed óra múl va a mo tor új ból mû kö dik, in dul nak to vább. A 
jár gány több mint 30 éves, egy sze rû, meg bíz ha tó, mint azok a
bi zo nyos T-34-esek is vol tak. A so fõr pe dig azt mond ja, a mo -
tor blok kon és a kap cso ló szek ré nyen ki vül min dent meg kell,
és meg is le het re pe rál ni.

Is mer tem egy fér fi út, aki egyik lá bát – comb kö zé pen – mun ka -
bal eset foly tán el ve szí tet te, és utá na még negy ven évig élt a sa ját
maga ké szí tet te mû láb bal, aho gyan a fa lu ban mon dot ták. A pro té -
zis szót ak kor még nem hasz nál ták volt. Ban di bá csi gép la ka tos
volt, vas ból majd´min dent meg tu dott csi nál ni és ja ví ta ni. Ma nap -
ság még Né met or szág ban is él itt-ott egy-két gép la ka tos, mû asz -
ta los, aki ket úgy mu to gat nak a tv-ben, mint kö vü le te ket, akik túl -
él ték ko ru kat, nem tud ják ab ba hagy ni mes ter sé gü ket, jó val túl a
nyolcvanon sem. Õket a munka élteti, a szó legszorosabb ér tel mé -
ben. Ez zel szem ben van egy mai fi a tal em ber – ol vas ha tó R. Sen -
net1-nél – , aki több mes ter sé get is gya ko rol: ke nye ret süt, ci põt
csi nál és nyom dai mun kát is vé gez, kü lön ben egy nagy pék ség al -
kal ma zott ja. Irigy lés re mél tó is len ne, ha mind ezt nem egy szá mí -
tó gép ke ze lé sé vel mû vel né. Ka la páccsal, csi põ fo gó val, csa var hú -
zó val és csõ- meg vil lás kul csok kal va ló szí nû leg nem so kat tud na
kez de ni.  A kéz mû ves ség mai al ko nya a fu tó sza lag be ve ze té sé vel
kez dõ dött, ami va ló já ban a mo dern ipa ri tár sa da lom hoz és a szé -
le sebb ré te gek jó lé té hez ve ze tõ elsõ lé pés volt. Em lé kez te tõ ül: a
Ford au tó gyár ban be ve ze tett fur tó sza lag-mun ká val si ke rült a ter -
me lé keny sé get annyi ra fo koz ni, hogy a T-mo dell el adá si ára ré -
vén el ér he tõ lett a köz nép számára, amivel megnyílt a mai,
motorizált világunkhoz vezetõ út. 

A fu tó sza la got azon ban he ve sen el le nez ték a szo ci a lis ták, mi -
vel egy sze rü ki szol gá ló vá deg ra dál ja a mun kást, meg foszt va em -
be ri mél tó sá gá tól – így a ki fo gá sok a 20. sz. ele jén. És ma, glo ba -
li zált vi lá gunk ban –  ami kor min den fu tó sza la gon ké szül, min den
mun kás 8 órán ke resz tül ugyan azt is mé te li me cha mi ku san, ami tõl 
el té rés nem le het sé ges – vál to zott-e va la mi? El vi leg sem mi, csu -
pán a kö rül mé nyek, rend és tisztaság, valamint a munkaszünetek,
immáron a civilizált világ tartozékai.

Sen nett em lí tett mun ká ja a kéz mû ves ség rõl ugyan csak meg -
bor zol ta a ke dé lye ket, nem az ál ta la bon colt hely zet tel és meg ál la -
pí tá sa i nak okán, mint leg in kább a le vont kö vet kez te tés sel.2 Két -
ség te len, hogy a mai, egy re na gyobb mér ték ben au to ma ti zált ter -
me lé si fo lya ma tok ban nincs sem szük ség, de sem hely te het sé ges
és kre a tiv sze mé lyek nek, akik a ha szon ta lan ság ál la po tá nak tu da -
tá ba vagy be le tö rõd nek, vagy mi at ta szen ved nek. Ezen ál la pot sú -
lyo san ká ro sít ja a jel lem vo ná so kat, mint: ön tu dat, ra gasz ko dás,
el kö te le zett ség és hû ség; a ka pi ta liz mus, a nap ja ink mo dern, tur -
bó nak is ne ve zett for má ja ká ro sít ja az egyént, a kul tú rát, s ma gát a 
de mok rá ci át. Így a le von ha tó, egyik következtetés. 

A va la mit csi nál ni kény szer ér ze te, mert el kö ve tõ jé nek ben ne
ked ve te lik s ezért szí ve sen csi nál ja, las san-las san csak a fenn tebb 
em lí tett öreg sza kik ese té ben ta pasz tal ha tó. A fu tó sza lag mel lett
dol go zó mun ká sok – pl. a Ruhr-vi dék ha tal mas ipa ri te le pe in –
ott hon bar ká csol tak fém bõl és fá ból, vagy - és ez az ipa ri mun ká -
sok ugyan csak ked velt ott ho ni fog la la tos sá ga volt - ga lamb ász -
tak, amit magas szinten mûveltek. 

Min da zo nál tal, amit Sen nett leír, foly ta tá sa an nak, amit már
Marx is lá tott a szer szá mok, a mun ka és az ipar tör té ne té ben. És a
dol gok le ke re kí té sét ad ják a ne u ro-fi zi o ló gia ered mé nyei iga zol ta 
té nyek, mi sze rint a Homo fa ber a Homo sa pi ens3 elõtt járt, pon to -
sab ban: az agy ve lõ és a kéz fej lõ dé se szo ro san össze függ, és ez a
gyer mek szel le mi fej lõ dé se so rán is nyo mon kö vet he tõ: a gyer -
mek cél tu da tos és ka u zá lis gon dol ko dá si mód ja mind az öt ér zék -
szerv ré vén (lá tás, hal lás, szag lás, íz le lés és ta pin tás) az anya gi vi -
lág gal való köz vet len kap cso lat alap ján ala kul ki, a “kéz ügyes sé gi 
-mû ves sé gi” in tel li gen cia (: meg fi gye lõ ké pes ség, fan tá zia, rög -
tön zés és kom bi ná ció) igen is az em ber ve le szü le tett sta fi rung ja.
En nek volt kö szön he tõ a nem csak kul túr tör té nel mi je len tõ sé gû
fa ze kas ko rong fel ta lá lá sa is, ami nek mar gó ján Sen nett a mû hely
to váb bi szo cio-kul túr ál is je len tõ sé gét eme li ki, ami nem csak au -
to ri tás nak adott he lyet, ha nem tár sa sá gi és szo ci á lis eré nyek el sa -
já tí tá sá nak is he lye volt. Nota bene: az új étel re cep tek sem a sza -
kács köny vek ta nul má nyo zá sa so rán szü let nek, ha nem a kony há -
ban, a zöld ség gel való foglalatosság során.

Mind ezek után em lé kez zünk csak az ipar elõt ti idõ szak zse ni á -
lis mes te re i re, pl. Ben ve nu to Cel li ni4, az arany mû ves, Stra di va ri5, 
a he ge dûs, a zse ni á lis ûveg fú vó mes te rek, és, nem utol só sor ban,
a pre ci zi ós mé rõ- és op ti kai esz kö zö ket ké szí tõ kéz mû ve sek re, és
mes ter-sza ká csok ra. De Adam Opel-re is ér de mes em lé kez ni.6 

És itt kö vet ke zik Sen nett olyan ál lí tá sa, ami vel sem hí vei, sem
kri ti ku sai nem tud nak ér dem ben va la mit is kez de ni, ugyan is azt
mond ja, hogy az ex cessziv gé pe sí tés ne ga tív kö vet kez mé nyei há -
rom fog lal ko zás gya kor ló i nál mu tat koz nak: az or vo sok nál, mû -
épí té szek nél és a mér nö kök nél. Sen nett vi ta part ne rei és kri ti ku sai
azon ban nem ezek kö zül va lók! Így pe dig azok, akik re cen zál ják

Átalvetõ
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Gon do la tok a kézmû ves ség rõl

1.   Ri chard Sen nett (*1943- ) US-amer. szo ci o ló gus, orosz kom mu nis ta be ván dor lók gyer me ke; csel ló mû vész ként in dult, egy bal si ke rû kéz mû tét után szo cio ló gi á ra vál tott, Han na Arendt ta -
nít vá nya; he ves vi tát ki vál tó mû vei: The Fall of Pub lik Man /1977/ (n: Ver fall u. Ende des öf fent li chen Le bens; m: ~ A köz élet le rom lá sa és vége) - The Cor ro si on of Ca rac ter /1998/ m: ~A
jel lem ká ro so dá sa) - leg utóbb a The Crafts man /2008/ (n: Das Hand werk /2008/ m: ~A kéz mû ves ipar)

2.  Hirn und Hand, von Matt hi as Greff rath, in: Die Zeit Nr. 6, 2008, Se i te 55
3.  Homo fa ber: a cse lek võ, a kéz mû ves; Homo sa pi ens: az ér tel mes em ber szo ká sos, la tin meg ne ve zé se;
4.  Ben ve nu to Cel li ni (1500-1571) ol. arany mû ves és szob rász, a re na is san ce uomo uni ver sa le-ja, író és ze nész is, kü lön ben rend ki vül moz gal mas, a bû nö zés be is le sik lott, vi ha ros éle tet élt; a

Sa li e ra di Fran ces ca /Fran ces ca só tar tó ja/ c. vi lág hí rû mun ká ja a bé csi Szép mû vé sze ti Mú ze um ban van; em lé ke ze tes a két év vel eze lõt ti el lo pá sa, majd meg ta lá lá sa;
5.  An to nio Stra di va ri (~1644/48- 1737) ol. he ge dü ké szí tõ mes ter, mind má ig a leg fel sõbb mér ce a ne vé vel jel zett már ka; olyan ne vek egé szí tik ki a je les kéz mí ve sek lajst ro mát, mint Ni co lo

Ama ti (1596-1684), to váb bá a Gu ar ne ri csa lá di di nasz tia több tag jai: And rea (1623/26- 1698); Pi et ro/pri mus/ (1655-1720); Gi u sep pe (1666-~1730/40); Pi et ro/se cun dus/ (1695- 1762/63)
6.   Adam Opel (1837-1895) n. kéz mû ves, apja mû he lyé ben ta nul ta a la ka tos sá got, majd a né met kéz mû ve sek nél szo ká sos ván dor út ra kelt és egy pá ri zsi var ró gép gyár ban dol go zott. Ha za té ré -

se után a te hén paj tá ban be ren de zett mû he lyé ben kézi mun ká val meg csi nál ta – fej bõl, terv raj zok nél kül – az elsõ var ró gé pet; ezu tán var ró gép ma nu fak tú rát ala pí tott (1868), majd az apá hoz
ha son ló, ki tû nõ kéz mû ves fiai 1886-ban ke rék pár gyá rat és 1898-ban az Opel-au tó gyá rat ala pít ot ták;



és vi tat ják õt, vagy ki tér nek a dol gok elõl, vagy mel lé be szél nek,
vagy pe dig olyan kon fek ci ós ti pu sú szellemi anyaggal állnak elõ,
ami mindig, mindenre és mindenkire elmondható. 

Amennyi re az em lí tett há rom fé le sza kit me gi tél he tem, két ség -
te len, hogy a mo dern tech ni kák nak – bár nem egye dül – de az or -
vo si te vé keny ség re van a leg ki fe je zet tebb nem ki vá na tos ha tá sa
is: ma ki hal tak a nagy kli ni ku sok, akik ké pe sek vol tak jó for mán
la bor- és sok mû sze res vizs gá lat nél kül he lyes kór is mét fel ál lí ta -
ni. Ez volt az ún. ars me di ci (or vo si mû vé szet) kora, ami azon ban
saj ná la tos mó don azon idõk re esett, ami kor nem áll tak ren del ke -
zés re sem ha té kony gyógy sze rek, sem kel lõ mût éti le he tõ sé gek. A 
mai mû sze re zett ség mel lett azon ban nem, vagy alig sza bad na té -
ved ni. A va ló ság azon ban mást mu tat. Az el mon dot tak utá ni kér -
dés így fo gal maz ha tó meg: miért tüntek el az orvosok között a jó
szakik? A válasz három pontban foglalható össze: 
– meg szünt az agy ve lõ sti mu lá lá sa, a mû sze re zett ség az ér te lem

el sat nyu lá sá hoz kel lett ve zes sen; 
– mi vel az or vos gyen gébb szel le mi tel je sí tõ ké pes sé ge ré vén

gyak rab ban is hi báz hat, ki ala kult az úgy- ne ve zett def fen zív
me di ci na gya kor la ta, vagy is mi nél több la bor és mû sze res vizs -
gá lat fel so ra koz ta tá sá val egy védõ paj zsot ki épí te ni, az egy re
gya ko ribb tá ma dá sok el le ni vé de lem ér de ké ben;

– a vé de ke zõ me di ci na gya kor la ta azon ban az anya gi be vé tel fo -
ko zá sá val kit ünõ en szol gál ja a pénz utá ni haj szát is, ami a
gyógy szer ipar ha son ló tö rek vé se i vel együtt az egész ség ügyi
rend szert az anya gi csõd szé lé re jut tat ta.
Nem ma rad hat meg em lí tés nél kül, hogy a tech ni ka ural ta me -

di ci na mely´ bor zal mas mel lék haj tá so kat ered mé nye zett. Az
egyik: szív át ül te tés cse cse mõ kor ban, olyan ese tek ben, ami kor
2-3 nap pal szü le tés után meg szo kott hal ni az új szü lött, s most im -
mun szup resszi ós ke ze lés is szük sé ges, élet fogy tig, de köz ben
még egy szív-át ül te tés, mi vel az át ül te tett cse cse mõ szív nem nõ -
vek szik. Az ilyen gyer mek élet tar tal ma va ló szí nü nem ha lad ja
meg a ti zen éves élet kort. A má sik: epe hó lyag-, gyo mor- és ve se -
el tá vo lí tás hü ve lyi (va gi ná lis) úton! Ma gá tól ér te tõ dik, hogy csak
nõk nél le het sé ges. Utá na a nõ orgazmus nélküli lénnyé válhat, de
megnyugtatja õt, hogy nincs a hasán mûtét utáni hegesedés. 

Mind két eset ben or vo si ak ro ba tiz mus ról van szó, sem mi köze
az ér te lem mel foly ta tott me di ci ná hoz, ki zá ró lag az ex cessziv
becs vágy ki elé gí té sét szolgálja. 

Így néz ki a hely zet, ha ne vén ne vez zük a dol go kat.
A má sik két sza ki ese té ben úgy a gé pe sí tés, mint kü lö nö sen a

di gi tá lis tech no ló gia – nyíl ván, akár csak a me di ci na ese té ben –
nagy ha szon nal is járt, de úgy a for ma ter ve zés, mint a ki vi te le zés
to vább ra is kit ünõ kéz mû ves sé get is igé nyel. (NB: az érin tett sza -
kik azért sem hal lat ják hang ju kat, mi vel túl sá go san el van nak fog -
lal va a pénz utá ni haj szá val. Nyugi, nemsokára mindenki ezt
fogja ten ni.) 

Nap ja ink ban az ele mes for má ban vá sá rolt bu tor össze sze re lé -
se kezd az egyé ni kéz ügyes ség gya kor la ti mér cé je len ni. És bár -
mennyi re is ve lünk szü le tett adott sá gok ról van itt szó, kb. 85%-ra
te szik azon né met mun ká sok ará nyát, akik elé ge det le nek mun ka -
he lyi te vé keny sé gük kel – s a hét vé gi ott ho ni bar ká cso lás ban élik
ki jobb sors ra ér de mes adott sá ga i kat. És itt el hang zik Sen nett
kon zek ven ci á ja: A jó kéz mû szo ci a liz must ki ván – ami vel ugyan -
csak fel bor zol ja a ke dé lye ket. Mi vel Sen nett az EÁ-ban szü le tett
és nõtt fel, sa ját ta pasz ta la ta a szo ci á liz mus sal nem le het, ugyan -
ak kor – min den jel sze rint – meg van gyõ zõd ve ar ról, hogy le het -
sé ges az ún. em ber ar cú for má nak a meg va ló sí tá sa. Egy re töb ben
úgy vé lik azon ban, hogy a jövõ a két rend szer valamilyen kom bi -
ná ci ó ja lehet, hiszen nem nehéz belátni, hogy a jelen(legi) me -
net(elés) egyenesen a falnak tart. 

Meg em lí te nék még két ér de kes dol got. Az egyik: ma nap ság a
te le fon hí vá sa ink ra egy re gyak rab ban nem va la ki je lent ke zik, ha -
nem va la mi; a szá mí tó gé pes kér dés-vá la szo lás, majd több per ces
vá ra ko zás után va la ki élõ ben fog je lent kez ni; a több per ces ha -
szon ta lan vá ra ko zást per sze a kli ens fi ze ti. A má sik: a kép zõ mû -
vé szet be is be tört a di gi tá lis tech no ló gia, a szá mí tó gép pel ké szí -
tett “mû al ko tá sok”, sõt szob rok ko rát kezd jük élni. Már pe dig sem 
a festészet és grafika, sem a szobrászat nem vehetõ ki az emberi
kézbõl. A kony hai gé pek so ka sá ga, plá ne a szá mí tó gép ve zér lé sû
hû tõ szek rény, ame lyik au to ma ti ku san kül di a meg ren de lést a fo -
gyó té te lek alap ján, le vett az asszony(ok)ról sok gon dot és idõ -
meg ta ka rí tást is je len tett, de a gyer me kek szá má nak eme lé se he -
lyett in kább azok csök ke né sét se gí tet te elõ: az eman ci pált nõ im -
má ron maga akar ren del kez ni a sza bad idõ több let tel, amibe a
gyer mek nek hely már alig jut.

Nos, min den ed di gi pró bál ko zás a stan dar di zált mun ka fo lya -
ma tok hu ma ni zá lá sá ra ered mény te len ma radt és az is fog ma rad -
ni, és pe dig a ter me lé keny sé gi mu ta tók de ter mi na tív szi go ra mi att. 
A kép let egy sze rû: ma gas ter me lé keny ség = ma gas(abb) pro fit.
Ami nem ezt szolgálja, szemetes kukában a he lye. Ma rad azon ban 
há rom olyan kéz mû ves mes ter ség, ame lyek meg fog nak ma rad ni:
órás/ék szer ész, fog or vos/fog tech ni kus (itt a fog or vos lás kéz mû -
ves sé gi össze te võ jé rõl van szó), és az üveg fú vók. (A fel so ro lás
nyil ván nem tel jes.) Ma nap ság egész Eu ró pá ban fél ké zen meg -
szá mol ha tó azon üveg hu ták szá ma, ahol a ha gyo má nyos fú vás sal
bá mu lat ra méltó kreativ és mûvészi munkát folytatnak.

v v v

Az el mon dot tak nem egy fé le, amo lyan mú ló- le tû nõ fél ben
lévõ do log fe let ti nosz tal gia, ne tán ha lot ti be széd ként ér tel me zen -
dõ, ha nem az em be ri ség ed di gi szel le mi fej lõ dé sét dön tõ mó don
be fo lyá so ló té nye zõ re való em lé kez te tés, és a fe let te való el gon -
dol ko zás ra sarkallás. Így pedig jogosult a felmerülõ kérdés is: 

Mi lyen jövõ elõtt ál lunk? 
Ha ma Hux ley7 és Or well8 meg je len né nek rö vid vi zi tá ci ó ra,

leg fen nebb em lé kez tet nék a fe le dé ke nye ket arra, ami be iga zo ló -
dott. Új elõ jel zé sek kel nem ho za kod ná nak elõ, azt re ánk, ma
élõk re hagy nák. 

Te hát, mi lyen lesz a vi lág, mond juk úgy ... ki lenc ven év mul -
va? Íme:  A fi zi kai mun ka messze me nõ ki kü szö bö lõ dé se okán az
em be ri ség leg in kább csak sa ját ma gá val lesz el fog lal va.
Majd´min den ki szép lesz, mi ne ku tá na meg va ló sul az in tel li gent
de sign, ami az utó dok pre cíz for mai meg ter ve zé sét te szi le he tõ vé. 
Egyet len hát rány-hely zet le szen, ha ugyan is va la ki nem olyan
okos ra si ke rül, mint az im má ron stan dard nak szá mí tó na gyon
okos. Is ko lai ok ta tás ban csak a zse ni ként fel is mert gyer me kek
fog nak ré sze sül ni, má sok ba kár in vesz tál ni; stan dard élet vi te li
for ma a he do nisz ti kus lesz. (NB: A mai tö meg tu riz mus a tró pu si
és szub tró pu si or szá gok felé sem egyébb, mint a he do nisz ti kus
élet for ma pró bál ga tá sa.) A ne mek kö zöt ti, a mai for má ban szo ká -
sos kap cso lat he lyet ad a to tá lis li ber ti niz mus nak. A szü le tés és
ha lál kö zött a be teg ség is me ret len lesz, hi szen a kór oko zó gén eli -
mi nál ta tik. Mi vel pe dig Is ten re sen ki nek szük sé ge nem lesz, ér tel -
mét fog ja ve szí te ni a ben ne való hit bár mi lyen for má ja. De hát ak -
kor mi ben fog nak hin ni? – hi szen tud juk, hogy va la mi ben hin ni
kell. Az imá dott új szent há rom ság a három p: pénz, piac és profit.
(Persze, ennek a 3 p-nek van közismerten egy vulgárisabb vál to -
za ta is!) A pénzintézetek pedig lesznek a szentháromság modern
templomai.

És mit fog nak je len te ni az olyan fo gal mak, mint az em be ri, va -
la mint a hu ma niz mus? Kár ezen rá gód ni, van nak fon to sabb ten ni -
va ló ink is egy fe lõl, más fe lõl pe dig úgy is olyan vi lág lesz,
amilyent megérdemlünk. 

2010. március

EKOSZ–EMTE Mû hely 37

7 Al do us Le o nard Hux ley (1894-1963) US-amer.- an gol író; lásd: Bra we New World/: Schö ne neue Welt/: Szép új vi lág; 
8 Ge or ge Or well (1903-1950) an gol új ság- és esszé í ró; lásd: Ani mal Farm (: Ál lat farm) és 1984 c. mun kái; 



»Mi u tán Cho pint ját szot tam, úgy érez tem, mint ha el nem kö ve tett
bü ne im mi att sír tam, és má sok tra gé di á já ért gyá szol tam vol na.«

(Os car Wil de)

Cho pint bé csi bú csú hang ver se nye köz ben éri a len gyel sza -
bad ság harc híre. Meg sza kí tot ta já té kát és vad, ma gá val ra ga dó
rit mu sú da rab kát rög tön zött: a kö zön ség fel állt és ön fe led ten tap -
solt. A hang ver seny után pa pír ra is veti a rög tön zött da ra bot
„Forradalmi etüd“ címen. Így a le gen da. 

A len gyel sza bad ság har cot le ver ték, Cho pin var sói ba rá tai kö -
zül alig né há nyan él ték túl. Vége a sza bad ság il lú zi ó já nak, és ez -
zel szer te fosz lik min den álma, hogy
vissza tér jen Var só ba. És a gyöt re -
lem, va jon íf jú ko ri sze rel mét,
Cons tanc ja Gla dows kát vi szont
fog ja-e még valaha is látni? Ezek
a gon do la tok kí noz zák, im má ron
a pos ta ko csi ban, Pá rizs felé.

Pá rizs ban pe dig lük te tõ kul túr -
élet és fi a tal mû vé szek kö ré be ke -
rül, akik kö zött egy csa pás ra egé -
szen ott ho no san érzi ma gát.
Nyom ban egy ne ves ki adó hoz vi -
szi né hány zon go ra da rab já nak
kot tá ját, majd pár nap múl va –
1832. ja nu ár ja le he tett – be néz új -
ból a ki adó hoz, a kot ták sor sá ról
ér dek lõd ni. Mi kor azon ban be lép
a ki adó üz le té be, majd´meg áll
szí ve do bo gá sa: va la ki az eme le -
ten az õ da rab ját játssza zon go rán
és ra gyo gó an, ho lott sen ki nem is -
mer het te a da ra bot! Gyors lép tek kel
ro han fel az eme let re, ahol egy fi a tal em ber ön fe led ten ját sza az õ
da rab ját, és annyi ra a kot tá ba me rül, hogy fel sem néz. A nagy
meglepetés ellenére leül a szobában lévõ másik zongorához, és
így együtt játszanak tovább. 

Pár pil la nat mul va a fi a tal em ber bal ke zét át nyújt ja Cho pin
felé, mond ván: »Aki ezt a gyö nyö rû da ra bot ki vül rõl tud ja ját sza -
ni, bi zo nyá ra a ze ne szer zõ kell legyen!« 

Cho pin vá la sza azon na li: »Aki ezt az is me ret len da ra bot ílyen
ma gá val rag adó an tud ja ját sza ni, Liszt kell legyen!« 

A vé gén egy szer re ug ra nak fel és össze ölel kez nek: Cho pin 22,
Liszt pe dig 21 éves. Ek kor, itt és így kez dõ dött két hal ha tat lan ze -
ne szer zõ élet re szó ló ba rát sá ga. Liszt, ko rá nak zon go ra vir tu ó za
sans pa re il fel is me ri Cho pin rend ki vû li te het sé gét, be ve ze ti a pá -
ri zsi kö rök be, meg nyit va az ér vé nye sü lés hez ve ze tõ úta kat: rövid
idõ után Chopin köz- és elismert lesz. 

Ta lán ép pen a két ífjú ti tán kö zöt ti kü lönb ség eme li ki nagy sá -
gu kat: Liszt, aki nek a keze alatt sza kad tak a zon go ra húr jai is, vi -
ha ros tem pe ra men tu má val ma gá val ra gad ja a kö zön sé get; véle
szem ben Cho pin a csön des,  fi nom mo do rú, dal la ma i nak ál mo dó
és meg ha tó an me lan ko li kus hatása alól hallgatói nem vonhatják
ki magukat. Liszt a zon go ra vir tu ó za – Cho pin a zon go ra po é tá ja

Cho pin ép pen 160 éve halt meg, na gyon fi a ta lon, úgy tud ni
tbc-ben. Sze rel me és élet tár sa Ge or ge Sand azt mon dot ta, hogy
ke cse sen (char mant) kö hö gött. Saj nos, megbíz ha tó és a kor or -
vos tu do má nyá nak ál lá sa sze rint meg fo gal ma zott le let tel nem ren -
del ke zünk, de kö hö gé se és so vány test al ka ta alap ján – hi szen 170
cm ma gas sá ga mel lett test sú lya alig 40 kg volt – nem volt ne héz
feltételezni a kor népbetegségének a lehetõségét. Ha lá la után szí -
vét nem szúr ták át, aho gyan azt vég sõ aka ra ta sze rint ki ván ta, ha -
nem ki vet ték és Var só ba vit te a le ány test vé re, ahol mind a mai na -
pig ör zik, a Szent ke reszt-temp lom ban. A tü dõk ál la po tá ról fel -
jegy zés (ami re a mell kas meg nyí tá sa le he tõ sé get adott vol na) tud -

va lé võ leg nem tör tént. Hogy Cho pin
szí ve túl él te Var só majd´tel jes pusz -

tu lá sát a 2. vh-ban, Erich von dem
Bach SS-tábornoknak is kö szön -
he tõ. 

Cho pin szí ve kö rül azon ban
most egy új prob lé ma bor zol ja a
ke dé lye ket. Lás suk röviden.

Nos, Woj ci ech Ci chy len gyel
or vos meg fo gal maz ta a Cho pint
sír ba dön tõ be teg ség di ag nó zi sát,
és pe dig a kö vet ke zõk alap ján:
kora gyer mek ko ra óta gyen ge test -
fe lé pí té sû, gya ko ri tü dõ gyul la dá -
sok, foly to nos kö hö gés-kö hé cse -
lés, a gyen ge fi zi kum, ala csony
test súly és a ko rai ha lál be le il lik a
Mu ko vis ci do sis di ag nó zi sá ba,
amit to váb bá ki egé szít az in fer ti li -

tás is, hi szen a George Sand-al való 
viszonyuk gyermektelen maradt –

így az érvelés.
A ki bon ta ko zott ér zé keny vita so rán a ha tó sá gok vo na kod nak

en ge dé lyez ni a min ta vé telt a ge ne ti kai vizs gá lat ra, amit Ci chy az -
zal tá maszt alá, hogy a fel té te le zett Muk vis ci dó zis dg.-al nem sa -
ját becs vá gyát akar ná ki elé gí te ni, ha nem az eb ben a be teg ség ben
szen ve dõk szá má ra rend ki vû li tá maszt je len te ne arra, hogy a har -
cot az éle tért fel ad ni nem sza bad. A kul túr mi nisz té ri um ál lás pont -
ja sze rint a ”meg fe le lõ” dön tést gon dos mér le ge lés alap ján fogják 
meghozni. Erre azonban az azóta eltelt egy év alatt még nem
került sor.

Az egy há zi szer vek is hal lat ták hang ju kat – hi szen õk õr zik
Cho pin szí vét – és két ki fo gást fo gal maz tak meg. Félõ, hogy a
min ta vé tel so rán akár szét is es het a szív, mi helyt hoz zá nyúl nak.
Má so dik el len érv: a ha lott nyu gal má nak meg za va rá sa. Ma azon -
ban olyan vi lá gi kul tú rá ban élünk – fûz ték hoz zá – , amely ben
min den rõl és min den ki rõl ab szo lut min dent akar nak tud ni.  Bár -
mi be és bármennyibe is kerül - szabadjon ezt így még hozzáfûzni.

  Kurt Pah len: Die gro ße Ges chich te der Mu sik, Cor mo ran Ver lag, 1998; 395-398 old.
  Fré dé ric (pol: Fry de ryk) Cho pin, szül.1810. 02.22, Ze la zo wa-Wo la-megh.1849. 10. 17, Pá -

rizs; sír ja a pá ri zsi Pe re-La cha i se  te me tõ ben, né hány lé pés re ba rát ja, Vin cen zo Bel li ni
sírjától;

  Knut Kron /írja Var só ból/: Wird Cho pins Herz ex hu mi ert? in: Säch sis che Ze i tung, 1. 07.
2008; és to váb bi Wi ki-for rá sok.
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200 éve szü le tett, 160 éve ha lott
a zon go ra po é tá ja, Fre dé ric Cho pin

2010 Cho pin-év
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Tá mo ga tó ink
Ador já ni Imre Ist ván Bu da pest 1 500 Ft
Asz ta los Dé nes Szek szárd 3 500 Ft
Ba kos Gyu la Vér tes bog lár 1 500 Ft
Ba lázs Imre Vác 1 000 Ft
Ba lázs Jó zsef Gö döl lõ 500 Ft
Bá nyai At ti la Za la szen ti ván 1 500 Ft
Bedõ Ár pád Bu da pest 8 500 Ft
Bic zó Er zsé bet Má rok 1 000 Ft
Bó lyai Ká roly Bu da pest 1 500 Ft
Bo ross Ti bor Fadd 500 Ft
Cser gõ Vil mos Paks 3 500 Ft
Csi bi Zol tán né Bu da pest 1 000 Ft
Csiz ma dia At ti la Szom bat hely 1 500 Ft
Csiz ma dia At ti la Szom bat hely 1 500 Ft
Csu por De zsõ Ja kab szál lás 3 500 Ft
Csu to ros Al bert Pécs 2 500 Ft
Dal mai Ár pád Nyi regy há za-Sós tó hegy 1 500 Ft
Dé nes Lász ló Szen tend re 2 500 Ft
Dr. Ádám Sára Bu da pest 500 Ft
Dr. And rá sovsz ki Bar na Mos dós 2 000 Ft
Dr. And rá sy Gyu la Új kí gyós 3 500 Ft
Dr. An tal Lász ló Cse tény 1 500 Ft
Dr. Ba bos Éva Cece 5 000 Ft
Dr. Bál int Géza Tol na 3 500 Ft
Dr. Bart ha Le ven te Szent gott hárd 1 500 Ft
Dr. Bart ha Sá mu el Ba la to nend rõd 8 500 Ft
Dr. Bay Mik lós Bu da pest 1 500 Ft
Dr. Ben csik Jó zsef Ceg léd 1 500 Ft
Dr. Bíró Gá bor Szi get vár 3 500 Ft
Dr. Bog dán Mi hály Csá szár 1 500 Ft
Dr. Bru már Mi hály Ka rancs ság 3 500 Ft
Dr. Bu da há zi György Mo son ma gya ró vár 8 500 Ft
Dr. Bu zás Já nos Orosz lány 2 500 Ft
Dr. Cza kó Jó zsef Göd 3 500 Ft
Dr. Csi dei Má ria Bu da pest 500 Ft
Dr. Dóc zy Ka ta lin Bu da pest 1 500 Ft
Dr. Ele kes Jó zsef Deb re cen 10 000 Ft
Dr. Far kas Má ria Fe li cia Veszp rém 1 500 Ft
Dr. Far kas Sza bolcs Mo nor 5 000 Ft
Dr. Gál Mi hály Bu da pest 500 Ft
Dr. Gönc zy Béla Nagy kõ rös 3 500 Ft
Dr. Gyar ma ti Fe renc Szé kes fe hér vár 1 500 Ft
Dr. Hor váth Zsolt Szé kes fe hér vár 3 500 Ft
Dr. In cef fy Zsolt Ócsa 3 500 Ft
Dr. Ka iz ler Lász ló Mát ra no vák 5 500 Ft
Dr. Ka sza Mar git Ireg szem cse 1 500 Ft
Dr. Ke vey Mik lós né Pécs 1 000 Ft
Dr. Ki rály Jó zsef Kom ló 3 500 Ft
Dr. Kiss And rás Pócs me gyer 1 000 Ft
Dr. Kiss Já nos Jó zsef Ta ta bá nya 1 500 Ft
Dr. Kiss Kál mán Be rettyó új fa lu 3 500 Ft
Dr. Kli ment Lász ló Bu da pest 5 500 Ft
Dr. Ko vács Ibo lya Ör kény 3 500 Ft
Dr. Könc zöl Kál mán né Bu da pest 500 Ft
Dr. La ka tos Lász ló Bu da pest 1 500 Ft
Dr. Lász ló Dé nes Sz.ud var hely 50 RON
Dr. Máté Ba ra bás sy La jos Ve res egy ház 3 500 Ft
Dr. Me zei Lász ló Tol na 2 500 Ft
Dr. Mol nár csa ba Szek szárd 1 500 Ft
Dr. Mol nár Jó zsef Szen tend re 3 500 Ft
Dr. Nagy Jenõ Ka lo csa 500 Ft
Dr. Nagy Ma jor Gá bor Nyír bá tor 1 500 Ft
Dr. Opra Béla Ist ván Mór 10 500 Ft
Dr. Ótós Já nos Szek szárd 1 500 Ft
Dr. Ör dög Ist ván Kör nye 10 000 Ft
Dr. Pálf fy Már ta Bu da pest 3 500 Ft
Dr. Pa ta ky Géza Sop ron 1 500 Ft
Dr. Pé terf fy Lász ló Bu da pest 500 Ft
Dr. Pus kás La jos Bu da pest 3 500 Ft
Dr. Se bes tyén Gyu la Nagy vá zsony 3 500 Ft
Dr. Si pos Jó zsef Szen tend re 1 500 Ft
Dr. Sza bó Éva Pápa 1 500 Ft
Dr. Sze ke res Sán dor Mo nor 5 000 Ft
Dr. Sze mes Fe renc Szek szárd 3 500 Ft
Dr. Szent ki rá lyi Ist ván Deb re cen 3 500 Ft
Dr. Szi lá gyi And rás Bar nag 3 500 Ft

Dr. Szi lá gyi Gi zel la Far kas gye pü 3 500 Ft
Dr. Szö vérf fy Ká roly Jász be rény 3 500 Ft
Dr. Szûcs György Kecs ke mét 8 500 Ft
Dr. Új la ki Il di kó Szed res 3 500 Ft
Dr. Úry Elõd Sop ron 8 500 Ft
Dr. Vé kás Jú lia Né met kér 1 000 Ft
Dr.Pé terf fy Pál Bu da ka lász 3 500 Ft
Erõss Mik lós Csa ba Si ó fok 4 000 Ft
Fe rencz De zsõ Ka zinc bar ci ka 1 500 Ft
Fo ga ra si La jos Szek szárd 1 500 Ft
Gá cser Já nos Ör vé nyes 3 500 Ft
Gal lov Edit Bu da pest 500 Ft
Gaz da Ist ván Nyi regy há za 500 Ft
Ger man Anna Bu da pest 1 000 Ft
Gönc zy Irén Nagy kõ rös 500 Ft
Gu lyás Imre Kecs ke mét 500 Ft
Gyé mánt Mi hály Mo son ma gya ró vár 1 500 Ft
He ge dûs Pál Bu da pest 3 500 Ft
Hel mec zy Jó zsef Bu da ka lász 3 500 Ft
Ho lá nyi Zol tán Za la e ger szeg 3 500 Ft
Hor váth Ti va dar né Le ány fa lu 3 500 Ft
Ju hos Kiss Já nos Bu da pest 1 000 Ft
Ká dár Ist ván Bu da pest 500 Ft
Ka pi tány Wag ner Ág nes Bu da pest 3 500 Ft
Kas tal And rás Vil lány 500 Ft
Ke gyes At ti la Ist ván Pécs 3 500 Ft
Ke me nes Ár min Tár nok 1 500 Ft
Ki rály Ká roly Me zõ ko vács há za 1 500 Ft
Kris tyák Ist ván né Orosz lány 1 000 Ft
Kri za Kál mán Bu da pest 500 Ft
Kut ro vácz Anna Bu da pest 500 Ft
Mag dó At ti la Mo nor 1 500 Ft
Mes ter La jos né Szek szárd 500 Ft
Mets Lász ló Bu da pest 500 Ft
Mol nár Sza bolcs né Bu da pest 1 500 Ft
Or bán Szil vesz ter Göd 3 500 Ft
Or sós Ist ván Bu da pest 5 000 Ft
Pal kó Gi zel la Bé kés csa ba 500 Ft
Pal kó Lász ló Csong rád 500 Ft
Pánc zél Jó zsef Pécs 1 500 Ft
Pa uny Er nõ né Szent lõ rinc 1 500 Ft
Pá vel Lász ló Szek szárd 500 Ft
Per dy Zsu zsán na Bu da pest 1 000 Ft
Pin tye Ta más Gyõr 1 000 Ft
Po do lyák Jó zsef Bu da pest 500 Ft
Prof. Dr. Ist ván fi Gyu la Szi get mo nos tor 3 000 Ft
Prof. Dr. Kind ler Jó zsef Du na ke szi 2 500 Ft
Prof. Dr. Pé terf fy Ár pád Deb re cen 3 500 Ft
Prof. Dr. Sza bó T. At ti la Ba la ton fü red 1 500 Ft
Pus kás Ibo lya Bu da pest 3 500 Ft
Rácz Sán dor Zsám bék 500 Ft
Sán dor Ke res tély Fe renc Bé kés csa ba 500 Ft
Schmid Sán dor Bu da pest 500 Ft
Sedl ma y er Ella Sop ron hor pás 3 500 Ft
Ser bán De zsõ Mór 1 500 Ft
Si pos Sán dor Esz ter gom 3 500 Ft
Spal ler Ár pád Gyál 500 Ft
Sza bó Gyu la Paks 500 Ft
Sza bó né Má tyus Ella Ta ta bá nya 500 Ft
Sza káll Ká roly Enying 500 Ft
Szé kely La jos Bu da pest 1 000 Ft
Szûcs La jos Ko zár mis lény 1 500 Ft
Szücs Ló ránd Gyu la Si ó fok 1  000 Ft
Ta más sy Ká roly Bu da pest 8500 Ft
Tánc zos Fe renc né Bu da pest 500 Ft
Trin ger Lász ló né Bu da pest 1 500 Ft
Tu nyo gi Ká roly Bu da pest 1 500 Ft
Vaj da Lász ló Va sal ja 2 500 Ft
Var ga Ist ván Ten ge lic 500 Ft
Var ró Gá bor Szent pé ter szeg 500 Ft
Végh Pé ter Pi lis jász fa lu 500 Ft
Vigh Il di kó Bu da pest 1 000 Ft
Zsom bo ri Ilo na Pé cel 8 500 Ft
prof.dr.Kis györgy Ár pád, Ma ros vá sár hely 50 RON
Sza bó Lász ló,  ny.mér nök, Ma ros vá sár hely 50 RON



Bú csú De zsõ Ist ván tól
Bú csú zom De zsõ Ist ván tól, a tisz telt és sze re tett or vos tól, az

író tól: szép em lék ira tok szerzõ jé tõl, a jó, igaz, ön zet len ba rát tól,
de nem csak ba rá tai, or vos- és író tár sai ne vé ben, ha nem mind azok
ne vé ben, aki kért mind un ta lan ag gó dott: a mai ki szol gál ta tott, ki -
sem mi zett ma gyarság ne vé ben, a cson ka-ma gyar or szá gi és a Kár -
pát-me den cei magyarság nevében. 

Nagy, ál do za tos, si ke res, de rej té lyes éle te volt De zsõ Ist ván -
nak.

Éle te rej té lye it õ maga se gí tett meg ér te ni: szép köny ve i vel,
em lék ira tá val, mely nek a har ma dik, Az ül lõn vert se bész kés címû 
kö te te a leg fon to sabb – s még nem je lent meg. Eb ben vall leg -
szeb ben gyer mek ko rá ról és if jú ko rá ról… Csodás gyer mek ko rá -
ról… 

Éle te utol só kor sza ká nak rej té lye: azok közé tar to zott õ is, akik 
ké pe sek vol tak át él ni, hogy ki zök kent az idõ. Hogy mit je lent,
hogy ki zök kent az idõ…

És aki lát ja, hogy ki zök kent az idõ, de kép te len hely re tol ni,
arra iszo nya tos ma gány ne he ze dik… Ez a ma gány õt na gyon
meg vi sel te éle te utol só éve i ben…Az em lé ke i be me ne kült. Em -
lék ira ta i ba menekült a magány elõl.

Éle té nek leg is mer tebb rej té lye: Er dély egyik leg je len tõ sebb
sze mé lyi sé ge volt nagy vár adi or vos ként, de Cson ka-Ma gyar or -
szá gon nem vált azzá, ami Er dély ben volt. Élt ott mint trón ját
vesz tett ki rály. Meg ke se re det ten…Éle te utol só esz ten de i ben, ott
Cson ka-Ma gyar or szá gon na gyon meg vi selt nek, meg tört nek, ki -
szol gál ta tott nak lát szott. Igen, mert fel fog ta, mi lyen veszedelem
fenyegeti Magyarországot, a magyar nemzetet. 

Igen, Nagy vá ra don a rend kí vül ne héz het ve nes-nyolc va nas
évek ben Er dély egyik leg je len tõ sebb sze mé lyi sé ge volt – or vos -
ként és me cé nás ként, a leg ki szol gál ta tot tabb er dé lyi ma gya rok –
több nyi re írók, mûvészek – pátfogójaként…

Em lék ira tá ból meg tud juk an nak a tit kát, mi kép pen le he tett
mél tó kép pen vá la szol ni Nagy vára don a leg ne he zebb év ti ze dek -
ben a ret te ne tes ki hí vá sok ra – ma gyar ként, or vos ként, iro dalom -
ba rát ként, mû vé szet pár to ló ként. Mi kép pen le he tett a ré geb bi ko -
rok ma gyar ha gyo má nyai, misz té ri u mai csodaköveibõl be ve he -
tet len várat építeni Nagyváradon.

Szí ve sen írt és be szélt er dé lyi, nagy vár adi éle té rõl… És egy re
töb bet szü lõ fa lu já ról, Vaj da kam rás ról…

Sze ret te Nagy vá ra dot… Nem csak azért, mert ott vált Er dély
egyik leg je len tõ sebb sze mé lyi sé gé vé, or vos-me cé nás sá… 

Egy szer ar ról be szél get tünk Vele, hogy Vá ra don más volt az
idõ és a tér, mint Er dély más vá ro sa i ban...Nem vet ték iga zán ko -
mo lyan Nagy vá ra don, hogy mi lyen or szág ban él nek és me lyik
esz ten dõ ben...Pon to sab ban: De zsõ Ist ván és nagy vár adi ba rá tai
nem vet ték tu do má sul, leg alább is ak kor, ami kor együtt vol tak,
hogy Nagy vá rad már nem az, ami Ady End re ide jé ben, a XIX. és
XX. század fordulóján volt...

Idõ uta zás részt ve või vol tak? A XX. szá zad le ge le jé re utaz tak
vissza... Abba az idõ be, ami kor Tri a non réme még nem fe nye ge -
tett... 

Egy al ka lom mal – né hány esz ten de je – azt a kö vet kez te tést
von tuk le be szél ge tés köz ben, hogy a het ve nes évek ben sen ki
nem le põ dött vol na meg De zsõ Ist ván és ba rá tai – Sza bó Ódzsa,
Bö lö ni Sán dor, Szi lá gyi Sán dor, Mottl Ro mán és má sok – min -
den na pi fe hér asz ta lá nál, ha Ady End re le ült vol na kö zé jük...Vagy 
ha el jött vol na az Ady-kör be...Vagy a szín házba…De zsõ Ist ván
ta lán meg kér te vol na, hogy vál lal ja el a szín ház igaz ga tá -

sát…Vagy in dít son egy új lapot, hisz a váradi embert õszinte, igaz 
szavak illetnék meg…

Mi lyen volt te hát ez a Nagy vá rad, ame lyet De zsõ Ist ván és ba -
rá tai te rem tet tek?! Me lyet a ret te ne tes, el vi sel he tet len het ve nes
évek ele jén rej té lyes mó don vissza me ne kí tet tek a XX. század
elsõ éveibe?

Vissza va rá zsol ták a XX. szá zad elsõ éve i be – és bi zonnyal
nem tu da to san, hisz a tu da tos ság meg tö ri a varázslatokat.

Mi lyen volt ez a Nagy vá rad?
 De zsõ Ist ván nagy vár adi ba rá ti kö ré ben sen ki nem volt te kin -

tély tisz te lõ...Az alá ren delt sé gi vi szony tel jes hi á nya tet te döb be -
ne te sen különössé az életüket.

Igen, úgy él tek Nagy vá ra don – a het ve nes éve ket vissza va rá -
zsol va Ady End re ko rá ba –, mint ha a Szent Ko ro na misz té ri u má -
ban él nénk, még pe dig a Szent Ko ro na tel jes jogú tag ja i -
ként...Mint ha sem mit sem vet tek vol na ko mo lyab ban, mint azt,
hogy a Szent korona-tan nem az alattvalói tudatot, hanem a Szent -
ko ro na-tag ság közjogi fo gal ma meg hatá roz ta fe le lõs ség ér ze tet,
va la mint az egyen ran gú ság és a méltóságteljes magatartás kul tu -
szát erõsítette…

És rá adá sul Nagy vá ra don kö zös sé gi éle tet élve mint ha na pon ta 
kü lö nös ka tar zist él tek vol na át. Azt a ka tar zist, mely el len áll ha -
tat lan erõ vel su gal maz ta, hogy aki meg akar ja tar ta ni éle tét, el -
vesz ti, aki pedig föl di cé lok nál na gyob ba kon tart ja te kin te tét, az
meg nye ri... Azt a ka tar zist, mely a hal ha tat lan ság ita la... Azt a ka -
tar zist, mely más mi nõ ség gé for mál ja az em bert... Azzá, aki
megvívja szent háborúját a sátánnal...

Tisz tá ban vol tak per sze a XX. szá zad má so dik fe lé nek a ve szé -
lye i vel. De õk mind annyi an, De zsõ Ist ván és nagy vár adi ba rá tai a
leg ki seb bik ki rály fi sze re pét él ték át – bi zony nem játszot ták, ha -
nem át él ték: mind annyi an a leg ki sebb ki rály fi vol tak –, és ép pen
út ban vol tunk ki sza ba dí ta ni az el ra bolt ki rály kis asszonyt és... és
meg men te ni a ma gyar nem ze tet. Na és ráadá sul meg ta lál ni a rej -
tõz kö dõ szel le mi köz pon tot: a ti tok za tos kö rül mé nyek kö zött el -
tûnt rej té lyes, lát ha tat lan ná vált Ki rá lyi Vá rat... A szel le mi
közpon tot, a Szent föl det...És mi ért ne hit ték vol na hit nek hi té vel
azt is, hogy Nagy vá ra don ma gyar Szel le mi Köz pont: Be ava tó
Központ: Szentföld, azaz egy Fehérvár rejtõzködik, hisz sosem
feledték, hogy Nagyvárad Szent László városa... 

De zsõ Ist ván nak mi ért volt olyan ter mé sze tes, hogy el va rá -
zsolt vá ros ban él Nagy vá ra don a XX. szá zad hat va nas-het ve -
nes-nyolc va nas éveiben?

Mert õ már is mer te az el va rá zso lás õsi tu do má nyát. Hol ta nul ta 
meg? 

Szü lõ fa lu já ban, a va rázs la tos Vaj da ka ma rá son.
Leg töb bet De zsõ Ist ván ba rá tom mal Vaj da ma rás ról be szél get -

tünk, a vaj da ka ma rá si gyer mek ko rá ról…Gyer mek ko ra ka land ja i -
ról. E ka lan dok nem ka lan dok vol tak, annál sokkal je len tõ seb -
bek… 

Vaj da ka ma rá si gyer mek ko rá nak nem vol tam ta nú ja, de lá -
tom… Mert hi te le sen írta meg em lék ira ta i nak har ma dik kö te té -
ben… És ez eset ben – bi zonnyal aka rat la nul – cso dák ról írt. És
varázslatokról. 

Gyer mek ko ra leg na gyobb cso dá ja nem más volt, mint az, hogy 
mint ha nem is a XX. szá zad kö ze pén lett vol na gyer mek, ha nem
leg alább egy év szá zad dal elõbb… Igen, rej té lyes mó don vissza -
va rá zsolt, él he tõ vé vissza va rá zsolt idõ ben élt De zsõ Ist ván ba rá -
tom ott is. Ezért él he tett át szám ta lan cso dát. A cso dák kö zép pont -
já ban szak rá lis idõ, szak rá lis hely, szak rá lis hi e rar chia szak rá lis –
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de tró nus nél kü li – ki rállyal… (A tör té ne lem egyik leg na gyobb
tit ká val néz he tünk itt szem be… Az zal, hogy két hi e rar chia lé te zik 
a tör té ne lem ben – egy ide jû leg, egy más sal pár hu za mo san, de egy -
más sal el len tét ben – a hi va ta los hi e rar chia – mely nek csú csán ki -
rá lyok, ál lam fõk áll nak – és az ar cha i kus, a szak rá lis hi e rar chia.
Utób bit ma már rejt õz kö dõ nek is ne vez het jük. A tiszt ség nek,
ame lyet vi sel az ar cha i kus hi e rar chia feje – ak kor is, ha Szé che nyi 
Ist ván ról van szó, ak kor is, ha egy vaj da ka ma rá si bölcs öreg rõl –,
e tiszt ség nek a neve: szak rá lis fe je de lem tró nus nél kül.) 

Ki volt ez a kü lö nös, tró nus nél kü li szak rá lis ki rály? Öreg vaj -
da ka ma rá si gaz da em ber vagy kovácsmester?

De zsõ Ist ván tól bú csú zunk fáj da lom mal telt szív vel, és az el -
va rá zsolt Vaj da ka ma rás és az el va rá zsolt Nagy vá rad jut mind un -
ta lan eszünk be. Mi ért? Mi az össze füg gés? A vaj da ka ma rá si ak is -
mer ték az el va rá zso lás tu do má nyát, és De zsõ Ist ván el les te tõ lük
e tu do mány tit kát, majd el in dult mint leg ki sebb ki rály fi Nagy vá -
rad ra, és ott is visszavarázsolta az idõt?

Köny vét ol vas ván bi zony ámul tan ki ál tunk fel, hogy a vaj da -
ka ma rá si ak de ho gyis ab ban a tér ben és idõ ben él tek a két vi lág há -
bo rú kö zött vagy az öt ve nes évek ben, de ho gyis ab ban a tér ben és
idõ ben él tek, amely ben az új sá gok meg a tör té ne lem- meg a föld -
rajz köny vek sze rint lé tez tek, hisz ab ban a tér ben és idõ ben nem is
lé tez het tek vol na, mert ab ban a térben és idõben élni lehetetlen
lett volna. 

So kat be szél get tünk bi zony – köny vét szer keszt vén – az el va -
rá zso lás õsi tu do má nyá ról.

Egyet ér tet tünk ab ban, hogy Er dély ben és Csán gó föl dön sok
volt az olyan falu, amely – ön vé de lem bõl – egy sze rû en nem vett
tu do mást sa ját ko rá ról: a ma gyar mi to ló gi á ba, a hí res ma gyar
szer ves mû velt ség be, a nép köl té szet be, nép me sé be, nép dal ba,
népi tánc ba vissza me ne kül vén élte mél tó ság tel je sen a maga ré -
ges-ré gi (még az is elõ for dult, hogy nem is múlt szá za di, ha nem
XV. szá za di, Má tyás ki rály korabeli vagy még régebbi: Ár pád-ko -
ri) élet for má ját…

El in dult a vaj da ka ma rá si leg ki sebb ki rály fi – útba ejt vén Ko -
lozs várt, Ma ros vá sár helyt és Szi lágy som lyót – Nagy vá rad ra.
Min den ki azt hit te, hogy a ko vács mes ter fia ér ke zett, pe dig a leg -
ki sebb ki rály fi volt, aki képes visszavarázsolni az idõt…

Nagy vá rad ra, ahol még azt is tud ta, mi kép pen le het mél tó kép -
pen vá la szol ni a leg ne he zebb év ti ze dek ben a ret te ne tes ki hí vá -
sok ra – ma gyar ként, or vos ként, iro da lom ba rát ként, mû vé -
szet-pár to ló ként… Ahol még azt is tud ta, mi kép pen le het a ré geb -
bi ko rok ma gyar ha gyo má nyai, misz té ri u mai csodaköveibõl be -
ve he tet len várat építeni.

Nagy vá ra don De zsõ Ist ván és ba rá tai mél tó kép pen át él ték, mit 
je lent ma gyar nak len ni, mi ért ér de mes ma gyar nak len ni... Mit
jelentett?

Mi is volt az ér tel me a ma gyar lét vál la lá sá nak Nagy vá ra don a
XX. szá zad hat va nas-het ve nes-nyolc va nas éve i ben, amely év ti -
ze de ket si ke rült vissza va rá zsol ni uk 1900-ba? Gyarló, ki csi nyes,
ké nyel mes, rab lel kû ön ma guk le gyõ zé se egy ne me sebb énük ál -
tal, ennyit je lent? Vagy töb bet?...Ki ak kor a ma gyar sá gát vál lal ta,
az tu da to san ál do za tot vál lalt... Meg vi lá go sí tó ál do za tot? Be ava -
tó ál do za tot? Így fog ták fel: a ma gyar ság vál la lá sa föl di nem te len
vá gya ik, ér zel me ik le gyõ zé sét is je len ti, a mil li árd éves égi lét hez
ké pest perc nyi föl di lét ma gasz tos meg ha la dá sát, az örök ké va ló -
ság ki ér dem lé sét...Aki a ma gyar lé tet vá laszt ja, Is ten felé kö ze -
ledik. Is ten közelségében erõssé, legyõzhetetlenné válik. Isten
tekintetében változik át szén-minõségûbõl gyé mánt-mi nõ sé gû -
vé...

De zsõ Ist ván is Is ten te kin te té ben vál to zott át szén-mi nõ sé gû -
bõl gyé mánt-mi nõ sé gû vé.

De ez csak el va rá zsolt vá ros ban volt le het sé ges a XX. szá zad
hat va nas-het ve nes-nyolc va nas éveiben.

És De zsõ Ist ván a fény ko rá ba vissza va rá zsolt Nagy ára don vi -
dám volt, nagy volt az ön bizal ma, mun ka bí rá sa...El va rá zsolt vá -
ros ban él he tett, még pe dig Szent László lovagjaként.

Min den ki azért bí zott annyi ra az or vos De zsõ Ist ván ban, mert
Szent Lász ló lo vag ja volt. 

Nagy vá ra don or vos ként nem ka pott hi va ta los ki tün te té se ket,
de na gyon so kan bíz tak ben ne, tart ot ták leg jobb nak, leg meg bíz -
ha tóbb, nagy tu dá sú és lelkiismeretes sebésznek… 

Be te gei is Szent Lász ló lo vag já nak tar tot ták bi zonnyal. Egyik
be te ge me sél te, hogy vi lá gí tott is, mint a lo va gok néha a me sék -
ben: ha be lé pett egy kór te rem be, a kór te rem világosabb lett…

De zsõ Ist ván ba rá tom mint ha min dent ér tett vol na…Ír ha tott
vol na még a me ta fi zi ka nagy kér dé se i rõl is, a szak rá lis ról, a cso -
dák ról…Még azt is tud ta, hogy ak kor tör tén nek a cso dák, ami kor
a rej té lyes szak rá lis hi e rar chia úgy ké pes fel ra gyog ni, hogy el ho -
má lyo sít ja a hi va ta los hi e rar chi át…Az Õ éle te rej té lyei közé tar -
to zik az is, hogy ahol Õ irá nyít hat ta a hét köz na po kat, ott úgy tör -
tént meg a csoda, hogy a hivatalos hierarchia szakrális hi e rar chi á -
vá vált. 

De utol já ra Nagy vá ra don irá nyít hat ta De zsõ Ist ván a hét köz -
na po kat.

Mi u tán át te le pült Ma gyar or szág ra, gyak ran ta lál koz tunk. És
be szél ge té se in ken nem di a da lok ról szá molt be. És egy re gyak rab -
ban be szél get tünk a leg sú lyo sabb kér dés rõl, a ki zök kent idõ új fe -
nye ge té se i rõl. Kizökkent az idõ… 

A ki zök kent idõ ben mik tör tén het nek? A ki zök kent idõ ben a
vi lág meg ha sad, s a meg hasadt vi lág min dent el nyel, min dent,
ami szent, ami ér té kes. Az em be ri lét meg rom lik, az ember vissza -
fej lõ dik: gyé mánt-mi nõ sé gû bõl vá lik szén-mi nõ sé gû vé. (Ki zök -
kent idõ = él te tõ hagyo má nyok el tû né se, a szakrális ha gyo má -
nyok semmibevétele.) 

Tel tek az évek, s egy re szo mo rúbb han gon be szél get tünk a ki -
zök kent idõ hely re to lá sá nak esélyeirõl. 

Az idõt Ma gyar or szá gon a rend szer vál toz ta tás sal nem si ke rült
vissza tol ni a he lyé re, s a ma gyar po li ti ku sok nem vé del mez ték
mél tó kép pen a ma gyar ér de ke ket a rend szer vál to zás után sem.
Nem si ke rült az idõt vissza tol ni a he lyé re, s a ma gyar nem ze tet
kisemmizték a privatizáció során.

A ki zök kent idõ ben ta pasz tal hat ta az át te le pült De zsõ Ist ván,
hogy nem csak a Tri a non terem tet te or szá gok ban lé te zik ma gyar -
el le nes po li ti ka, ha nem Ma gyar or szá gon is! Lát ha tó vá vált a
cson ka-ma gyar or szá gi ma gyar po li ti ka legfélelmetesebb arca: a
magyarellenes.

Ez az arc 2004. de cem ber ötö di kén volt a leg fél el met esebb…
Ó, De zsõ Ist ván még hit te, hogy a ré geb bi ko rok ma gyar ha -

gyo má nya i ba, misz té ri u ma i ba mint be ve he tet len vár ba kell me -
ne kül nünk. A ré geb bi ko rok ma gyar ha gyo má nyai, misz té riumai
cso da kö ve i bõl kell épí te nünk be ve he tet len vá rat. Em lék ira ta it
azért kezd te el írni, mert ta ní ta ni akar ta a mai fi a ta lo kat va rázs kas -
télyt építeni, a megmaradás varázskastélyát…

Az or vos lás tu do má nyá nak ma gyar or szá gi vá rá ban is szí ve sen 
vál lalt vol na ve ze tõ sze re pet – de e vár ban nem be csül ték meg.
Nem foly tat hat ta mél tó kép pen azt, amihez legjobban értett.

Írta em lék ira ta it, de a har ma dik, a leg fon to sabb kö te tet már
nem adta ki…Re mény ked jünk ab ban, hogy ba rá tai, egy ko ri tá -
mo ga tott jai, egy ko ri betegei kiadják… 

Me ne kült az em lék ira ta i hoz De zsõ Ist ván ba rá tom – a ma gyar -
or szá gi élet ben csa lód ván. Mint ha em lék ira ta i val a ki zök kent idõt 
akar ta volna helyretolni… 

Mi ért nem éled fel a ma gyar ön vé del mi ösz tön? – kér dez te
mind un ta lan két ség be e set ten.

Mon dot tam: az Õ éle té nek egyik nagy rej té lye, hogy ahol Õ
irá nyít hat ta a hét köz na po kat, ott úgy tör tént meg a cso da, hogy a
hi va ta los hi e rar chia szak rá lis hi e rar chi á vá vált. De utol já ra Nagy -
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vá ra don irá nyít hat ta az ál do za tos éle tû orvos, Dezsõ István a
hétköznapokat…

És De zsõ Ist ván nagy vár adi kör nye ze té ben min den ki döb ben -
ten ta pasz tal hat ta, hogy a bizton ság va rázs kas té lyá ban él…Ha
va la ki baj ban volt – ha be teg volt, ha pénz szû ké ben volt, ha csak a 
lel ke fájt – ro hant segítségért Dezsõ Pistához.

– Or vo sok ki rá lya – mon dot ta róla egy nagy vár adi is me rõ söm.
 Min da zo nál tal arra, ami leg fon to sabb volt De zsõ Ist ván éle té -

ben, csak most hí vom fel a fi gyel met, még pe dig arra, hogy ha va -
la mi ért a leg na gyobb dí jat le he tett vol na neki oda ítél ni, az szü lõ -
fa lu já nak, Vaj da ka ma rás nak és szüleinek a szeretete.

Gyer mek ko rá ban mind un ta lan cso da tör tént…Cso dá kat te -
rem tett édes any ja, aki néha mintha a me sék Tün dér Ilo ná ja lett
vol na…Cso dá kat te rem tett édes ap ja, a rej té lyes ko vács, aki mint -
ha a Ka le va lá ból lé pett vol na ki. És cso da te rem tõ ere je volt, mert
õ is szakrális király volt trónus nélkül…

Úgy írt De zsõ Ist ván Vaj da ka ma rás ról, mint aki tud ja, hogy mi
az ar cha i kus, a szak rá lis hierar chia titka… 

Nem vé let len, hogy ar ról be szél get tünk leg töb bet, hogy a ma -
gyar nem zet nek ra gasz kod nia kell ha gyo má nya i hoz, él te tõ, szak -
rá lis ha gyo má nya i hoz…Na gyon fon tos ez, mert ha ha gyo má nya -
in kat nem be csül jük meg mél tó kép pen, ak kor a nem zet ha lál el len
nem tu dunk már küz de ni… Soha ennyi re nagy szük ség nem volt
bi zony az erõ fe szí tés re, hogy hely re tol juk a ki zök kent idõt, azaz
hogy felélesszük a szakrális hagyományokat… 

A ma gyar ság nak s min den ke resz tény nem zet nek bi zony mél -
tó kép pen vá la szol nia kell egy nagy fe nye ge tés re. Nem volt még
en nél na gyobb ve sze de lem. Ma már nem csak ma gya rok be szél -
nek a ma gyar nem zet ha lál rém ké pé rõl, és nem csak né me tek be -
szél nek a né met nem zet ha lál el ke rül he tet len sé gé rõl, ha nem fran -
ci ák is a fran cia nem zet ha lál, an go lok is az an gol nem zet ha lál fe -
nye ge tõ ré mé rõl. Fogy nak, öreg sze nek az eu ró pai nem ze tek, és

lel ki is me re tes gon dol ko zó ik már sej tik, hogy csak ak kor me ne -
kül het nek meg, ha vissza for dul nak a régi él te tõ ha gyo má nyok -
hoz, a szent ha gyo má nyok hoz. Tud ják, hogy ha az idõ „nem to la -
tik vissza a he lyé re”, a nem zet ha lál el len nem tud nak küz de -
ni…És eszük be jut hat a ma gyar tör té ne lem. Eszükbe juthatnak
mindazok az éltetõ, szent hagyományok, amelyekhez a magyar
nemzet segítségével térhetnek vissza.

De zsõ Ist ván tud ta, hogy sem mi sem fon to sabb, idõ sze rûbb
ma, mint a ki zök kent idõ hely re to lá sa… Ki zök kent az idõ, nem si -
ke rült „vissza tol ni” a he lyé re, és a rom lás folytatódik.

Nem könnyû an nak, aki ér zé ke li, hogy az idõ ki zök kent…
De most, a vi gasz tal ha tat lan ság órá já ban – bú csúz ván Tõ led,

Ist ván ba rá tom – eszünk be jut hat az is, hogy a Min den ség Ura na -
gyon sze re ti azo kat, akik se gí te nek neki hely re tol ni a ki zök kent
idõt, s ju ta lom kép pen bi zonnyal le eresz tet te a Fény-hi dat a Te
Fény-lelked számára is…

 Igen, ál do za tos éle té ért ju tal mul bi zonnyal Ég bõl le eresz tett
Fény-hí don lé pett be De zsõ Ist ván az Égi Vi lág ba, s most on nan
te kint het le Vaj da ka ma rás ra, Ko lozs vár ra, Nagy vá rad ra, Ma gyar -
or szág ra, az egész Kár pát-me den cé re, az egész Föld re…On nan,
ahol már az Iga zi, a va ló di Ha tal ma sok kal be szél get het. És mert
õk valódiak, meg is hallgatják. 

Be szél gess el ve lük, Ist ván, a ma gyar nem zet mai gond ja i -
ról…Ta nács koz za tok ar ról, mi kép pen foly tat hat já tok a küz del -
met éret tünk, ki szol gál ta tott er dé lyi, cson ka-ma gyar or szá gi, Kár -
pát-me den cei ma gya ro kért – ta nács koz za tok errõl ott, az Örök
Világosságban…

Bíz ván mind ezek ben csak e sza vak kal bú csúz ha tunk Tõled:
– Vi gyázz re ánk: gyer me ke id re, csa lá dod ra, ba rá ta id ra, Vaj da -

ka ma rás ra, Ko lozs vár ra, Nagy vá rad ra, Ma gyar or szág ra, az egész
Kár pát-me den cé re – ott, az örök Világosságban.

Ko csis Ist ván

Átalvetõ
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SORS TÁR SAK
In me mo ri am Dr. Nagy Béla

Van nak em be rek, akik az élre ve re ke dik ma gu kat, bár mi lyen
mun ka te rü let re so dor ja is õket az élet. Õk azok, akik nyug ha tat -
lan sá guk kal oly kor ké nyel met le nek, akik nek pon tos sá ga és ki tar -
tá sa ide ge si tõ le het, hisz gyen ge sé ge ink re em lé kez tet nek, akik
nem tak ti káz nak az élet nek ne ve zett szín já ték ban, s ha szót kap -
nak, azt mond ják, amit a kö zös sé gi ér dek dik tál, nem pe dig azt,
ami pil la nat nyi lag ép pen jó az egyén nek. Ezek az em be rek élõ fel -
ki ál tó jel ként vo nul nak vé gig a kö zös szín te re ken, s ki tud nak bá -
nyász ni ma guk ból annyi er köl csi ener gi át, hogy tar tá suk ne la zul -
jon akkor sem, amikor az avatatlanok át akarják sodorni õket
sorsuk árnyékos oldalaira.

Van nak em be rek, akik nek csen des sza va és ál do zat kész sé ge
fel ér má sok ke mény han gos ko dá sá val, kik rõl né zé sük, pusz ta lé -
tük hir de ti, hogy itt van nak és ve lük szá mol ni kell. Szó val van nak
erõs jel le mek. Ilyen nek érez tem én min dig Dr. Nagy Béla ba rá to -
mat, kollégámat és magyar sorstársamat.

Mind ket ten itt szü let tünk, itt él tük le éle tün ket és mond ha tom,
hogy itt, eb ben a me gyé ben, hi va tá sunk mély alá za tá val is tá pol -
tuk anyák és gyer me kek ba ja it, meg õriz ve a vég vár ma gyar ja i nak
tisz tes sé gét. Eb ben a vá ros ban, a Kár pát-me den ce észa ki csücs -
ké nek fõ vá ro sá ban, Szat már né me ti ben, a va la mi ko ri Sza bad Ki -
rá lyi Vá ros ban vívtuk meg a magunk sajátosan nehéz, küzdelmes
napjait.

Kö zel száz évre vissza te kint ve mond ha tom hogy már anyá ink
is ko la tár sak, ba rát nõk vol tak, amint er rõl ez év már ci u sá ban tá jé -

koz tat tál, hogy ta lál tál egy ké pet ket tõ jük rõl és nekem aján dé ko -
zod.

A kor ér zés vi lá ga, er köl csi rend je, hite, ha za-és szü lõ föld sze -
re te te már ak kor be ivó dott er köl csi énünk be és vé gig kí sért mind -
ad dig, amíg el nem hagy tál ben nün ket, hogy mor zsol juk a hát ra lé -
võ nap ja in kat, mint nagy anyá ink a ró zsa fü zért. Õk - és mi még -
tud tuk tör té nel münk is mér ve it. Nem tu dunk, nem aka runk meg -
sza ba dul ni tõ lük. Mind ket ten, sok más barátunkkal együtt, tet -
tünk is ezért.

Még egy meg fel leb bez he tet len ténnyel szem be sül nünk kell,
még pe dig az zal, hogy könnyen sen ki nem le het pró fé ta sa ját ha -
zá já ban. Ez egy át ko zot tul em bert pró bá ló mon dás azok szá má ra,
kik nek a sor sa ezt hoz ta. Mint ná lad, ki nek gén je i be ivó dott a bi -
zo nyí tá si kény szer, hogy lé te zel és ve led min den kor szá mol ni
kell. A kény szer, hogy meg fe lelj gyö ke re id el vá rá sa i nak és a tu -
dat nak, hogy tör zsed erõs lesz és ma gas ra nõ. És em bert pró bá ló -
ak vol tak a bot la do zá sok ke gyet len, kí mé let len út vesz tõi, a talp ra
ál lás meg pró bál ta tá sai, az új ra kez dés és épít ke zés az ala pok tól
kezd ve. Vé gül a ke se rû ség, hogy a rád sza bott, rö vid évek so rán
több ször le rom bol ják gyer mek ko ri ho mok vá ra i dat il le ték te len,
mocs kos ke zek, és fel nõtt fej jel úgy kell al kot nod, hogy mind ezek 
el le né re ki tûz hesd a zász lót, még ha meg fa kul va, meg szag gat va
is, itt, sa ját szü lõ föl de den. Ahol a gyar ma to sí tók és ej tõ er nyõ sök
hada min den ne mû va lót lan ti tu lu sok kal fel ci co máz va el ké pesz tõ
gyor sa ság gal a csúcs ra ér és igyek szik el kö dö sí te ni mind azt, ami
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ennek az ezeréves városnak történelmét, hagyományait és emberi
értékeit képviseli. Ez volt életünknek egy másik fejezete, a lo kál -
pat ri o tiz mus, a történelmi igazságkeresés.

Va la ki azért min dig be dob ta a men tõ övet, hogy part ra ver gõd -
jél. Egy sze re tõ, éle ted nek tar tal mat adó csa lád, egy is ko la a maga 
tör té nel mi er köl cse i vel, rend jé vel, az au ten ti kus ér té kek gon do -
zá sá val. Ez az is ko la kö te le zett arra, hogy tar so lyod ban hor dozd
a ke tye gõ órát, kö te le zett rá, hogy egész éle te den át be csü let tel,
tisz ta kéz zel és egye nes ge rinc cel dol gozz a ki rótt pen zum tel je sí -
té sén. Ezt adta ne ked a Re for má tus Fõ gim ná zi um, ne kem a Ki rá -
lyi Ka to li kus Fõ gim ná zi um, mind ket tõnk nek az Ál la mi Ma gyar
Fiú lí ce um - a mai Köl csey Kol lé gi um, és ezek ér té ke it még
hosszú ide ig me gör zõ ta ná ri ka ruk. Ezen is ko lák nak min dig volt
egy hang sú lyos er dé lyi ma gyar szel le mi sé ge, ami egy élet re meg -
ha tá roz ta di ák sá gá nak élet fel fo gá sát, akik az tán ezt az ér ték ren -
det kép vi sel ték olyan idõk ben, ame lyek ben az egy sí kú, fa na ti zált
ér tel mi sé gi modelltõl eltérni eredendõ bûn volt. Ez az intézmény
nemes, önzetlen, mindenkor segítõkész, életre szóló barátságokat
alakított ki tanulói között..

Ez volt az a Köl csey-s szel lem, amit meg él tünk és val lot tunk
is ko la tár sa im mal és ba rá ta im mal, kö zöt tük Dr. Nagy Bé lá val is,
és azt ér zem min den nap, hogy szak mai, or vo si gon dol ko dás mó -
do mat, a be teg em ber sor sá ért ér zett fe le lõs sé get is et tõl az in téz -
mény tõl kap tuk. 1998 õszen az 50 éves év fo lyam-ta lál ko zón be -
teg sé ged meg aka dá lyo zott ab ban, hogy arany dip lo má dat át ve -
gyed, de na gyon büsz ke vol tál arra, hogy ne ved ben az ak kor elsõ
éves mû épí tész hall ga tó Áron uno kád vet te azt át. Aki az ün nep -
ség után meg ha tód va, büszkén telefonált: „PUPU, neked ilyen
Tanáraid, ilyen Barátaid vannak!”

Osz tály ve ze tõ fõ or vo sok vol tunk mind ket ten, az or vo si tény -
ke dés két olyan ne héz ha tár fe lü le tén, mint az anya és gyer mek vé -
de lem. Nem ci co máz tuk sem szak mai, sem tu do má nyos tény ke -
dé sün ket. Min dig az volt a vé le mé nyünk, mint min den jó zan
szak em ber nek: dön tõ az, hogy ki mit tesz le az asz tal ra, és an nak
mi a tu do má nyos ér té ke. Szab vá nyos or vo si tény ke dé sünk kel, az
ügye le tek, a fe hér éj sza kák, a min den ér zel mi és szel le mi tar ta lé -
kun kat fel emész tõ mun kánk kal annyit nyúj tot tunk a tár sa da lom -
nak és leg ke vésb bé ma gunk nak, amennyit erõnk en ge dett. Kis el -
té rés sel ha son ló mó don él tük meg hi va tá sunk esz mei és er köl csi
ol da la it, hisz mind ket ten az anya-és gyer mek vé de lem csúcs em -
be rei vol tunk a me gyé ben, ha son ló szel le mi és lel ki ér ték ren dû
or vo sok. Egész szak mai lé tünk egyik meg ha tá ro zó ja volt a min -
den na pos fe szült ség-ál la pot, amely nek oka a fel fo ko zott fe le lõs -
ség tu dat. Ezért a kimondhatatlanul nagy fe le lõs ség tu da tért tartom 
hivatásunkat a legelsõ vonalba valónak egy be csü le tes és tiszta
ítélõképességû társadalomban.

1997. má jus 1-3. kö zött ren dez tük meg az Er dé lyi Mu ze um
Egye se ü let Or vos tu do má nyi Szak osz tá lyá nak Tu do má nyos ülés -
sza kát. A ma gyar anya nyel vû és kul tú rá jú er dé lyi ma gyar or vo -
sok 5 szek ció ke re tén be lül 68 tu do má nyos dol go za tot mu tat tak
be. A részt ve võk szá ma kö rül be lül 420 volt. Meg ala pí tot tuk a
Pás kán di Géza Ba rá ti Tár sa sá got, ami a Kár pát-me den cei ma gya -
rok ha gyo má nyos éven kén ti ta lál ko zó he lye lett. Ezek a meg em -
lé ke zé sek min den al ka lom mal iro dal mi ren dez vé nyek nek is helyt
ad tak. Min den év má jus 16-án vi rág zó or go na ten ger tõl át ölel ve
ván do rol tunk az em lék táb lá hoz, majd ké sõbb a szat már he gyi szo -
bor hoz, hogy ál doz zunk Géza életmûvének. Minden év mélyen
emlékezetünkbe vésõdött, és minden tavasz új hitet és erõt adott
az elkövetkezendõkre.

A Szent györ gyi Al bert Tár sa ság ala pí tói kö zött is ott vol tunk,
szá mos más kol lé gá val, egész ség ügyi mun ka tár sak kal, szá mos
szel le mi sé gû em ber rel. Jó ma gam an nak ide jén a fi a tal ma gyar or -
vo sok to vább káp zé sét ve zet tem, Dr.Tal li án Fe ri ké vel, Dr. Kiss
Lász ló val és Ve led. A Szat már Me gyei Ró mai Ka to li kus Püs pök -
ség adott helyt e to vább kép zé sek nek. Ez volt a tár sa ság fény ko ra,

az tán kö vet ke zett az el ván dor lás olyan mé re tek ben, hogy az már
má so dik Tri a non nal ért fel, tud ni il lik 1 mil lió ma gyar hagy ta itt
Er délyt, a drá ga szü lõ föl det. Mi már itt pi he nünk meg, dru szám.
Még eb ben az év ben is a Ka ri tász ren de lõ i ben mind ket ten hal gat -
tuk az ízes ma gyar szót a Szat már megyei magyarok szájából.
Még akad egy-két magyar szakorvos, aki tud magyar nyelven
értekezni betegeivel.

Mi úgy vé gez tük or vo si hi va tá sun kat, mint ha nem len ne szük -
sé günk anya gi ak ra, és úgy sze ret tük az em be re ket, mint ha so ha -
sem bán tot tak vol na meg. Min dig úgy vé gez tük a gyó gyi tó mun -
kán kat 50 éven át, mint ha azt sen ki nem lát ná. Min dig nagy öröm
és ün nep volt a hála egy sza va vagy le írt mon da ta egy meg men tett
éle tért. Ne künk pe dig, itt ma ra dók nak, közös a hálánk, Bélánk,
minden tettedért.

Kol lé gád és ba rá tod 
Dr Ba u er Béla

Meg ren dült szív vel tu dat juk mind azok kal, akik
is mer ték és sze ret ték, hogy sze re tõ, gon dos ko dó

drá ga fér jem, édes apánk, nagy apánk

Prof. Dr. Ka sza Lász ló
nyug dí jas egye te mi ta nár

éle té nek 95. évé ben, 2010.feb ru ár 9-én
el tá vo zott sze ret te i tõl.

Em lé ke örök re meg ma rad szí vünk ben.

A gyá szo ló csa lád

v  v  v

Rész let a szer kesz tõ nek Dr. Ka sza Mar git hoz, az el -
hunyt lá nyá hoz in té zett le ve lé bõl: 

…Ne ked nyil ván a sze re tõ édes apát je len tet te, ne künk
if jú sá gunk egy da rab ját, az el vesz tett, mert el vesz ej tett
ott hon ré szét, ami vissza von ha tat la nul süllyed a múlt ba,
és saj nos- a sem mi be. Ami kor az ál ta lunk olyannyi ra
tisz telt, és - utó lag érez zük csak, hogy mennyi re -sze re tett
nagy elõ dök sor ra el múl nak, ak kor nem csak ma gun kat
lát juk elõ re lép ni az elsõ sor ba, ami után most mi kö vet -
ke zünk majd, ha nem azo kat a nagy ala ko kat ve szít jük el,
akik a mi va la mi kor volt vi lá gun kat lét re hoz ták, meg ha -
tá roz ták, fenn tar tot ták, és ne künk nem csak utat mu tat tak, 
de va la mi kép pen biz ton sá got is je len tet tek a kö nyör te len, 
ide gen, gyar ma to sí tó ára dat tal szem ben. Jól tud tuk per -
sze, hogy õk is por szem ként le fúj ha tók a sakk táb lá ról, de
em be ri, er köl csi tar tá suk és szak mai te kin té lyük szá -
munk ra még is fel ru ház ta õket va la mi lyen lel ki-szel le mi
véd-ha ta lom mal. Édes apád pe dig mint egy vegy tisz tán
ren del ke zett e tu laj don sá gok kal. 

Ma gam az arány lag rö vid idõ nyo mán, amíg sze ren -
csém volt ta nul ni tõle, fe lejt he tet len em lé kek kel, be nyo -
más sal ma rad tam egész éle tem re. És - mint mond tam –
meg sze ret tem õt. Ezért most ve led együtt gyá szo lok, és
gyá szol a ma ros vá sár he lyi or vos egye tem meg annyi volt
hall ga tó ja. Is ten ke gyel mé nek ré sze se ként bi zo nyá ra bir -
to ko sa már a jól meg ér de melt ju ta lom nak…
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Kiss J. Bo tond

Sut tog a ter mé szet
Az aláb bi ak ban a könyv elõ sza vát idéz zük

A köny ves bolt ban a le het sé ges vá sár ló elõ ször a ki né zett
könyv cí mét és a szer zõ ne vét ol vas sa el, azu tán ke rül sor a hát lap -
ra - meg tud ni az árát -, s ha még min dig ér dek lõ dik, bele is la poz,
el sõ nek rend sze rint a tar ta lom jegy zék hez, megtudni, mit is tar tal -
maz.

Je len eset ben is jog gal kér de zi az Ol va só, mi lyen kö te tet tart a
ke zé ben. A cí mek vál to za to sak, va jon rá ta lált az ér dek lõ dé sé nek,
iz lé sé nek megfelelõ könyvre? 

Mint egy év ti zed ter mé sé bõl vá lo gat tunk ki egy kö tet re va ló
cik ket, ame lyek szét szór tan, fél tu cat saj tó fó rum ban, el sõ sor ban
az Er dé lyi Nim ród ha sáb ja in ke rül tek köz lés re. Bár a fo lyó irat
szé le sebb ol va só tá bor nak szól, a könyv, mint az is me re te nyag tár -
há za, még egy re in kább elekt ro ni zált ko runk ban is in kább ma ra -
dan dó, hisz pl. maga az Er dé lyi Nim ród is, nyo ma tott for má já ban
a 10. év fo lyam so rán meg szûnt. Ezért szed tük cso kor ba azo kat az
írá so kat, ame lyek rõl vél tük, az adott idõ pont ban re á lis in for má ci -
ó kat nyúj tot tak, vagy mon da ni va ló juk ké sõbb is helyt ál lott, ér tel -
mük be iga zo ló dott. S mi vel min den ki olyan is me re te ket kí ván,
ame lyek ér dek lik, vagy szük sé ge van re á juk, a vá lo ga tás ban nem
szo rit koz tunk csu pán egyet len mû faj ra. Igy ta lál ha tunk e kö tet -
ben je les na pok ra, vagy a Nagy Öre gek re való em lé kez te tõt, ide -
gen tá jak le írá sát, esszé ti pu sú meg köz eli tés eket, ter mé szet vé dõk, 
vagy pe dig akár a va dá szok szem szö gé bõl né zett faj is mer te tést
stb. Egy va la mi azom ban mind annyi uk ban kö zös: köz pon ti he -
lyen min dig a Ter mé szet, vagy va la me lyik pa rá nyi ré sze, il let ve
az Em ber és Ter mé szet vi szo nyu lá sa áll. Mert saj nos, ez a kap cso -

lat egy re in kább
romlik, mindjobban
elidegenedünk az
élõ vi lág tól is.
Ugyan ek kor ro ha -
mo san fejlõdõ tech -
ni kánk egyre fé l el -
me t esebb esz kö zö -
ket ad kezünkbe,
amelyek lehetõvé te -
szik környezetünk
át a la ki tá sát,
rombolását. 

Az aláb bi ak ban
nem a vi lág vé gé rõl
szán dék szunk hu hog ni, hisz úgy sem a dön tés ho zó hall ja, aki eset -
leg va la mit se git het ne. Vagy ta lán nem is ér dek li e téma, hisz a ha -
ta lom és dús anya gi le he tõ sé gek biz ton ság ér ze tet ad nak, a Zöl dek 
aka dé kos ko dá sa pe dig csak a pro fi tot csök ken ti. A köz nap em be -
rét meg csu pán le han gol ja, eset leg meg hök ken ti ha gyo má nyos
ener gia for rá sa ink kö ze li ki me rü lé sé nek gon do la ta, a nagy mé re tû
kör nye zet szennye zõ dés rõl, vagy az ózon pajzs el vé ko nyo dá sá ról
szó ló hír, a ked venc tó part ján föld bõl ki nö võ, ka csa lá bon for gó
lu xus vil la lát vá nya. És a min den na pi gon dok kö zött rö vi de sen el -
fe lej ti az egé szet. Még azt a kel le met len igaz sá got is, hogy éle se -
dik fe jünk fö lött az ál ta lá nos föl me le ge dés Da mok lesz-kard ja,
va la hol is mét meg hal egy da rab Föl dünk tes tébõl, az em be ri fe -
lelõt len ség, nem tö rõ döm ség és ha szon le sés újabb ál do za to kat ej -
tett, föl dig le tar ol ták a ked ves er dõt, el tûnt egy pó tol ha tat lan ter -
mé sze ti ér ték, vég le ge sen ki halt egy növény- vagy állatfaj stb.
Pedig általánosan tudott, hogy mindez végsõ fokon ellenünk
fordul, hisz az Ember szerves része az élõvilágnak, jelene és
jövõje elválaszhatatlan emezétõl.

Igy ol va só in kat in kább azok kö zött re mél jük meg ta lál ni, akik -
nek még nem kö zöm bös tá gabb ér te lem ben vett kör nye ze tünk,
meg a bi o ló gi ai sok fé les ég je len le gi és to váb bi sor sa. Azok nak,
akik nek a sze me egye bet is lát, mint a pil la nat nyi anya gi szük ség -
le tet vagy a bank szám la ke re ke dõ nul lá it. 

Akik nek még sut tog a Ter mé szet, de rûs nap le men te vagy vi -
rág zó rét for má já ban, akik örö mü ket le lik a fa gyal bo kor il la tá ban, 
a zöld le ve lek kö zül ki mo soly gó sza mó ca za ma tá ban, a füs ti fecs -
ke sze rény da lá ban. Olya nok nak, akik to vább len di tik a lá bu kat,
hogy ne lép jék le a fû kö zött ván szor gó csi gát, ész re ve szik az el -
sur ra nó gyí kocs kát, van egy per cük rá cso dál koz ni a jég vi rá gos
ab lak ra. Azok nak a gyer me kek nek, aki ket még nem igá zott le
vég le ge sen a kom pu ter von zó, de vir tu á lis uni ver zu ma. A kö zép -
ko rú ak nak, akik még változtathatnának a világ során, s az idõ sek -
nek, akik szeretnének visszaemlékezni valami szépre, ami el mu -
lik, mint az ifjúság. 

S mind ezek kö zött re mél he tõ leg lesz nek olya nok is, akik va la -
mi kor föl eme lik sza vu kat és ke zü ket a kö zöm bös ség és mo hón
ha rá cso ló kar mok el len, akik tesz nek is va la mit, hogy a Ter mé szet 
sut to gá sa ne vál jék jaj szó vá s maj dan mennydörgõ, pusztító
dübörgéssé.

Tul cea, 2009 má ju sa  
Dr. Kiss J. Bo tond

A ko lozs vá ri Ba -
bes-Bo lyai Tu do mány -
egye tem bi o ló gia-föld -
rajz sza kán szer zett dip -
lo mát. A Du na-del tá -
ban, Tul ce án él, a Del ta
ma dár vi lá gá nak nem -
zet kö zi leg is is mert és
el is mert ku ta tó ja, több
mint száz húsz ma dár ta -
ni, va dá szat tu do má nyi,
ter mé szet- és kör nye -
zet vé del mi szak mun ka
szer zõ je. A Ro mán Or -
ni to ló gi ai Tár sa ság, a

Ro mán Va dá szat tu do má nyi Tár sa ság tag ja, a Pro Del ta Gro up
ala pí tó tag ja, a Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Tár sa -
ság, a nagy-bri tan ni ai Wo od cock Re se arch Gro up, va la mint a
fran cia or szá gi Club Na ti o nal de Be cas sers tag ja. A tul ce ai Du -
na-del ta Mú ze um mu ze o ló gu sa, fõ mu ze o ló gu sa (1967–1972),
a Du na-del ta Bio szfé ra Re zer vá tum Ter mé szet ke ze lõ sé gé nek
igaz ga tó ja, il let ve fõ ins pek to ra (1990–1995), a tul ce ai Du na -
del ta Ku ta tó- és Ter ve zõ in té zet tu do má nyos fõ ku ta tó ja
(1972–1986, majd 1995-tõl). 2008-ban je lent meg Így lát tam
In di át címû köny vé nek a má so dik ki adá sa. Leg si ke re sebb
mûve, A Del ta köny ve öt ki adást ért meg. Leg utóbb meg je lent
mun ká ja a Sut tog a ter mé szet (Di dak ti kai és Pe da gó gi ai
Könyv ki adó, Bu ka rest, 2009).

Kiss J. Botond



Dr. Si pos Jó zsef

A szi lágy sá gi fa ze kas ság
Nap ja ink ban nép mû vé szet tel, népi mes ter sé gek kel fog lal koz -

ni nem di vat je len ség. Bár fe lü le tes ta nul má nyok kal lép ten-nyo -
mon szem be ta lál juk ma gun kat köny vek ben és a vi lág há lón, a
nagy ener gi á kat fel emész tõ alap ku ta tá sok az idõ igé nyes sé gük és
drá ga sá guk mi att egy re rit káb bak. Pe dig hatalmas szükségünk
van ezekre az alapkutatásokra. 

Er dély nép mû vé sze té rõl rop pant fe lü le tes a tu dá sunk. Össze -
fog la ló mun kák ra sem tud sen ki vál lal koz ni, míg el nem ké szül -
nek az ezek hez nél kü löz he tet len helytörténeti feltárások. 

Ép pen ezért for gat juk meg hat ot tan Si pos Jó zsef nek a fél száz
ol da las, 67 kép pel do ku men tált ha tal mas mun ká ját a szi lágy sá gi
fazekasságról. 

A szer zõ, Si pos Jó zsef Szen tend rén élõ or vos, aki húsz esz ten -
dei szi lágy sá gi pá lya fu tá sa alatt szin te meg szál lott ként jár ta a vi -
dé ket, gyûj töt te a hí res zi la hi, dés há zi, szi lágy som lyói fa ze ka sok
hi he tet len gaz dag for ma- és mo tí vum kin csû re mek mû ve it. Kö zel
fél szá za dos, egész Er délyt át fo gó gyûj tõi te vé keny sé ge nyomán
hatalmas összehasonlítási alapra tett szert. 

A ta nul mány a Szi lágy sá gon át vo nu ló ke res ke del mi utak is -
mer te té sé vel in dít. Szük sé ges ez a var ga be tû, hogy át lát has suk a
Szi lágy sá got el árasz tó, ma gas szín vo na lú fel vi dé ki fa ze kas ter mé -
kek és a Ko lozs vár ról Ma gyar or szág és Fel vi dék felé tar tó er dé lyi 
dísz ke rá mia szi lágy sá gi je len lé té nek oka it. A ke res ke del mi út vo -
na lak men tén el he lyez ke dõ hely sé gek ben, a ma gas szín vo na lú
áruk kal való szem be sü lés miatt mindig nagyobb igény alakult ki
az esztétikusabb termékek készítése iránt. 

Szi lágy ság ban erre meg vol tak az adott sá gok. A zi la hi fa ze kas
céh jegy zõ köny ve i nek ala pos át te kin té se nyo mán a vi dék fa ze -
kas sá gá nak ed di gi leg ala po sabb do ku men tá lá sát nyújt ja szer -
zõnk. Meg is mer ked he tünk a fa ze ka sok ér dek vé del mi há ló za tá -
nak mû kö dé sé vel, az áru kész let re vo nat ko zó ren de le tek kel, a
céh ben dol go zó mes te rek kel, az áru sí tás út vo na la i val. A zi la hi
dísz- és hasz ná la ti ke rá mi át ed dig sen ki nem is mer het te meg ilyen 
alaposan, nagyon jó minõségû fotók dokumentálják vizuálisan is
a tanulmányt. 

Bár a ta nul mány leg ala po sab ban a messze föl dön hí res zi la hi
ke rá mia mû vé sze tet is mer te ti, a szi lágy sá gi fa ze kas ság is mer te té -
se sze gé nyes len ne a dés há zi, szi lágy som lyói, vár me zõi, krasz nai
és ti hói fa ze kas ság is mer te té se nél kül. Sze ren csé re Si pos Jó zsef

eze ket a köz pon to kat is igyek szik is mer tet ni. Saj nos, ezek rõl nem
állt ren del ke zé sé re annyi le vél tá ri do ku men tum, így nem tud ta
ak ko ra tör té ne ti hát tér be be ágyaz ni e köz pon to kat, mint Zi lah
ese té ben lát hat tuk. De kár pó tol ja a gaz dag kép anyag és a mo tí -
vum kincs ala pos össze ha son lí tó elem zé se ezt a hi ányt. Kü lö nö sen 
fon tos a dés há zi fa ze kas ság ról írt fe je ze te a ta nul mány nak, hi szen 
a rend kí vül ala pos gyûj tés nek köszönhetõen e helység di vat irány -
za tok hatására gyorsan változó fazekasságát is sikerült nagyon
gazdag képanyaggal érzékeltetni. 

Bár a szi lágy sá gi nép mû vé szet rõl írt mo no grá fi á ban dr. Kós
Ká roly már em lí tet te Szi lágy som lyó fa ze kas sá gát, ed dig tel je sen
is me ret len volt az, mit ké szít het tek e hely ség ben. Si pos Jó zsef nek 
si ke rült ezt is meg ra gad nia. A ma gyar szak iro da lom ál tal nem is -
mert ti hói ro mán fa ze kas góc ismertetése is gazdagította eddigi
ismereteinket. 

Ke ve sen mer nek szem be száll ni az ed di gi nép raj zi iro da lom
klasszi ku sa i val. Si pos Jó zsef et tõl sem riad vissza. A zi la hi fa ze -
kas céh ira ta i nak ala pos át ta nul má nyo zá sa és a több év ti ze des
gyûj tõi ta pasz ta lat fel jo go sít ja arra, hogy a fa ze kas mû vé szet nagy 
klasszi ku sá nak szá mí tó Kresz Má ria ész re vé te le it is meg kér dõ je -
lez ze, és he lyet te ala po san do ku men tált ha tal mas mun ká val bi zo -
nyít sa: Szi lágy ság olyan hi he tet le nül gazdag népmûvészetet
tudott elõteremteni, amely Erdély élvonalába tartozik. 

Ol va só ink kal együtt gra tu lá lunk e ha tal mas mun ká hoz Si pos
Jó zsef dok tor úrnak! 

Szõcs né Gaz da Eni kõ – Ke rá mia ku ta tó,
Szé kely Nem ze ti Mú ze um, Sep si szent györgy 

(Meg je lent a zi la hi Ár kád c. fo lyó irat ban)
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Könyv aján ló Új don ság 

Kár pá ti Ké pek so ro zat
A so ro zat cél ja: a Kár pát-me den ce tá ja i nak rész le -
tes meg is mer te té se táj egy sé gek re bont va. Vi zu á lis
kedv te rem tés, ér ték meg õr zés, a ter mé sze ti lát ni va -
lók be mu ta tá sa. A köny vek úti könyv ként is hasz nál -
ha tók. A tel jes so ro zat elõ re lát ha tó lag ti zen öt kö tet -
bõl áll majd, át fog va az egy ko ri Ma gyar or szág,
vagy is a Kár pát-me den ce je len tõs ré szét. 
Az ed dig meg je lent kö te tek: Szé kely föld – a le gen -
dák vi lá ga, Szász föld - a vá rak vi lá ga, Er dé lyi Me -
den ce – Ka lo ta szeg, Me zõ ség, To roc kó, Szé kely föld
ízei, Örök Er dély, Csán gók – az el fe lej tett ma gya -
rok, Má ra ma ros – ahol meg áll az idõ.
Ter ve zett kö te tek: Par ti um, Dél-Er dély és a Bán ság,
Kár pá tal ja, Fel vi dék I-II, Õr vi dék, Vaj da ság, Mai
Ma gyar or szág I-II, Hor vát or szág, Bu da pest.

A meg je lent köny vek gon do zó ja a Szé kely könyv Ki -
adó, ahol a bol ti ár nál ked ve zõbb áron le het vá sá rol -
ni. Tel: +36 1 430-1809 Fax: +36 1 430 1810 In ter net:
www.sze kely ko.hu www.csan gok.hu E.mail: tit kár -
ság@sze kely ko.hu
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Ka to na Sza bó Ist ván

Tá jé koz ta tó új kö te tem meg je le né sé rõl
Az er dé lyi ma gyar ság XX. szá za di sor sá ról, a ki sebb sé gi élet

hét köz nap ja i ról és azok na gyobb össze füg gé se i rõl, a je len éle -
tünk re is ki ha tó hát te rek rõl és kö vet kez mé nyek rõl alig van fo gal -
ma a mai nem ze dé kek nek. Még az Er dély ben élõ mai fi a ta labb ér -
tel mi ség is csak tö re dé ke sen is mer het egyet-mást a köz vet len elõ -
dök, szü lei, nagy szü lei éle té rõl, küz del me i rõl, ma som má san ítél -
ke zik: bí rál, vá dol min den kit, akik a kom mu niz mus évei alatt él tek 
és dol goz tak. Egy sze rû en fo gal maz nak: mi ért tûr ték az el nyo ma -
tást? A kor tör té nel mé bõl alig is mer ve va la mit,  nem ér tik azo kat
a fo lya ma to kat, me lyek a ma gyar ér té kek ki fosz tá sá hoz ve zet tek
és máig is mél tat lan hely zet ben tart ják az ott élõ ma gyar sá got és
napi lét küz de lem re kény sze rí tik. E fo lya ma tok nak a min den na -
pok ra ki ha tó tör té né se i re igye kez tem rá vi lá gí ta ni, fel tár va olyan
ese mé nye ket, me lye ket ma gam él tem át, em be ri sor so kat, me lye -
ket kö zel rõl fi gyel het tem, hogy kö zel hoz zam a mai és utá nunk
jövõ nem ze dék szá má ra az ak kor át élt va ló sá got. Tör té né szek bi -
zo nyá ra fel tár nak és már is fel tár tak is me ret len rész le te ket, de
azo kat alig ha ol vas sa a szé les ol va só kö zön ség. Az ön élet írás elõ -
nyét és ha tá sát ép pen az adja, hogy köz vet len él ményt su gá roz és
kö zel hoz za az ese mé nye ket, me lye ket csak hosszas ku ta tás tár -
hat na fel, de ak kor sem nyújt hat ná az él mény köz vet len ha tá sát és
hi te les sé gét.

Élet tör té ne tem egy ré szét ed dig két kö tet ben tár tam fel. A
1990-ben a Mag ve tõ Ki adó nál a Té nyek és ta núk so ro zat ban
meg je lent két kö te tes, A nagy re mé nyek kora (Er dé lyi de mok rá cia

1944-1948) címû ön élet írás ban tár tam fel azt a kor sza kot, mely
il lú zi ók kal és meg té vesz tõ,  ha mis re mé nyek kel kez dõ dött az er dé -
lyi ma gyar ság éle té ben.

Fel hí vom ol va só im - kü lö nö sen a Mag ve tõ Ki adó egy ko ri nép -
sze rû so ro za tá nak (Té nyek és ta núk) gyûj tõ i nek – fi gyel mét (akik
az 1990-ben a so ro zat ban meg je lent  A nagy re mé nyek kora (Er -
dé lyi de mok rá cia 1944-1948) címû mû ve met meg vet ték, ol vas ták) 
a ko lozs vá ri Stú di um Ki adó nál (www.stu di um ki a do.ro) meg je le -
nés re ke rü lõ A nagy ha zug sá gok kora (1948-1968) címû foly ta -
tás ra. A kö tet fel tár ja a ro mán kom mu nis ta ha ta lom nak a kor ra
jel lem zõ esz kö ze it (pl. az er dé lyi ma gyar egy há zi, kul tu rá lis, gaz -
da sá gi in téz mé nyek, a Ma gyar Népi Szö vet ség, a Bo lyai Tu do -
mány egye tem és a Ma gyar Au to nóm Tar to mány fel szá mo lá sát,
ma gyar ve ze tõk meg hur co lá sát).

Ma gyar or szá gi és más, kül föl di ol va sók ak kor jut hat nak hoz -
zá, ha elõ re jel zik elõ fi ze té si szán dé ku kat a kö vet ke zõ e-ma il cí -
men: ka to na sza bo@gma il.com

A kö tet ára kb. 10 euró lesz. A je lent ke zõk cí mét el ju tat juk a ki -
adó hoz (ter jesz tõ vál la la tá hoz) és a meg rend elõ ket tá jé koz tat juk
ar ról is, hogy a kül dés költ sé gé vel együtt a szük sé ges össze get mi -
lyen bank szám lá ra kell át utal ni. A ma gyar or szá gi ol va sók a
köny vet majd a Xan tusz Könyv Kft-nél (1089 Bp. Lö völ de tér 4.,
www.xan tusz.hu) ve he tik meg.

A kö tet ki adá sa sem mi lyen tá mo ga tás ban nem ré sze sül, ezért a 
meg je le né si pél dány szá mát a meg ren de lõk szá ma ha tá roz za meg.

Rész le tek Ka to na Sza bó Ist ván köz éle ti és írói te vé keny sé gé bõl
Ka to na Sza bó Ist ván csa lád já nak, ro kon sá gi kö ré nek éle te és

egész te vé keny sé ge szo ro san össze fo nó dik az er dé lyi ma gyar ság
XX. szá za di tör té ne té vel. Kéz di vá sár helyt szü le tett, 1922. no vem ber
10-én. Szü lõ vá ro sá ban kezd te ta nul má nya it, a kö zép is ko lá ból anya gi 
okok mi att két évig ki ma radt, eza latt sza bó inas Ko lozs várt, ke res ke -
dõ inas Órad nán, gyá ri mun kás Nagy sze ben ben. 1939-ben a ma ros -
vá sár he lyi Re for má tus Kol lé gi um ban foly tat ta ta nul má nya it. Meg is -
mer te és ta pasz tal ta a ki sebb sé gi sor ban mû kö dõ mind két fe le ke ze ti
is ko la rend szer hely ze tét. 

1943-ban részt vett a ba la ton szár szói kon fe ren ci án, majd a ko -
lozs vá ri Fe renc Jó zsef Tu do mány egye tem re irat ko zott be. 1944
õszén Kós Ká roly el nök sé ge alatt szer vez te a Ma gyar Népi Szö vet -
ség if jú sá gi szer ve ze tét Ko lozs várt. A di ák bi zott ság tag ja ként részt
vett a Ko lozs vá ri Ma gyar Egye tem ki ürí té si pa ran csá nak vég re haj tá -
sá nak meg aka dá lyo zá sá ban, majd az eb bõl áta la kí tott Bo lyai Tu do -
mány egye tem szer ve zé sé ben. 1947-ben vég zett, köz gaz da ság ta ná ri
dip lo mát szer zett. Mint egye te mi hall ga tó az er dé lyi népi kol lé gi u -
mok szer ve zõ je. Egy évig ta nár a bánf fy hu nya di ma gyar gim ná zi um -
ban, majd 1948-tól egy év ti ze den át a Fal vak Népe szer kesz tõ je,
mun ka tár¬sai Asz ta los Ist ván, Hor váth Ist ván, Kós Ba lázs és Sütõ
And rás. 1958-tól Sütõ And rás meg hí vá sá ra a ma ros vá sár he lyi Mû vé -
szet, majd Új Élet fõ szer kesz tõ-he lyet te se 1967-ig, ami kor a jog ta la -
nul le tar tóz ta tott Bö zö di György mel let ti ki ál lí tá sa mi att ala¬cso -
nyabb be osz tás ba ke rült, majd nyug dí ja zá sá ig (1982) a mû vé sze ti ro -
vat ve ze tõ je volt 

1986 óta Ma gyar or szá gon, Gö döl lõn la kik. Szá mos cik ket, ta nul -
mányt kö zölt a Hi tel, Nap ja ink, Ma gya rok, A Céh, Er dé lyi Ma gyar -
ság és más la pok ban. 1990-ben je lent meg a Mag ve tõ Ki adó Té nyek
és ta núk címû so ro za tá ban két kö tet ben A nagy re mé nyek kora (Er dé -
lyi de mok rá cia, 1944-1948); 1991-ben, 

A meg té vesz tet tek – Éle tem Er dély ben; 1993-ban a Lé lek ha ran -
gok címû ön élet írás, ezek ben az er dé lyi ma gyar ki sebb ség va lós
hely ze tét tár ta fel sa ját él mé nyei alap ján, gyer mek ko rá tól kezd ve.
Meg je le nés re kész „A nagy ha zug sá gok kora (1948-1968)” címû ön -
élet írá sa, a  Té nyek és ta nuk so ro zat ban meg je lent két kö te tes mûve

foly ta tá sa ként a „szo ci a liz must épí tõ népi de mok ra ti kus” rend szer
ro má ni ai és ma gyar or szá gi ha zug sá ga it lep le zi le, át élt ta pasz ta la tai
alap ján. En nek anya gá ban ki emelt he lyet kap nak a ro mán kom mu -
nis ta dik ta tú ra ki sebb ség nyo mo rí tó po li ti ká já nak leg jel lem zõbb té -
nyei, mint az er dé lyi ma gyar egy há zi, gaz da sá gi, kul tu rá lis in téz mé -
nyek, a Ma gyar Népi Szö vet ség, a ko lozs vá ri Bo lyai Tu do mány egye -
tem, a Ma gyar Au to nóm Tar to mány fel szá mo lá sa, és ma gyar ve ze tõk 
meg hur co lá sa, mind ezek hát te re. Az Ítél a tör té ne lem c. ké szü lõ ön -
élet raj za pe dig a Ce au ºes cu-kor szak év ti ze de it tár ja fel, a meg ma ra -
dá sért foly ta tott küz del mek kel.

 1997-ben em lék köny vet szer kesz tett és adott ki a Ko lozs vá ri Ma -
gyar Egye tem lé te sí té sé nek 125. év for du ló já ra. 1998-ban Egy év
cím mel két kö tet ben je lent meg Rá dió-nap ló ja, mely a nyu ga ti ro mán 
nyel vû rá dió adá sok ma gyar ki sebb ség re vo nat ko zó anya gát tart -
al¬maz za. 1999-ben ki ad ta a Röp irat a Ko lozs vá ri Ma gyar Egye tem
ügyé ben címû fü ze tet, mely ben fel hív ta a fi gyel met a Bo lyai Egye -
tem egy ko ri erõ sza kos meg szün te té sé re és a ma gyar egye te mi ok ta -
tás lé te sí té sé vel kap cso la tos ha zug tö rek vé sek re és po li ti kai vissza -
élé sek re. 2000 ka rá cso nyán je lent meg a „Mi tör tént Er dély ben?
1918-2000” címû kö te te, mely’ 1989-2000 kö zött fo lyó ira tok ban kö -
zölt ta nul má nya it, cik ke it, vissza em lé ke zé se it tar tal maz za. Ezek ben
do ku men tál tan fog lal ta össze mind azt a jog- és va gyon fosz tást, me -
lyet a ro mán ál lam, kü lö nö sen a kom mu nis ta dik ta tú ra kor sza ká ban
az er dé lyi ma gyar ki sebb ség el len el kö ve tett és em lé ket ál lí tott a
kom mu niz mus ál do za ta i nak, tu dó sok írók, egy há zi ve ze tõk jog ta lan
ül dö zé sé nek, meg hur co lá sá nak.

A Bo lyai Egye tem Ba rá ta i nak Egye sü le te el nö ke ként több ün ne pi
meg em lé ke zést, vi ta fó ru mot szer ve zett a Ko lozs vá ri Ma gyar Egye -
tem ügyé ben. 

A Ma gyar Ér dek vé del mi Szö vet ség ügy ve ze tõ el nö ke ként az el ra -
bolt ma gyar egy há zi, in téz mé nyi és ma gán va gyo nok vissza adá sa,
kü lö nö sen az át te le pül tek va gyon jo gi kö ve te lé se ér vé nye sí té se ér de -
ké ben szá mos be ad ványt jut ta tott el ha zai és kül föl di il le té kes fó ru -
mok hoz. 2000-tõl ala pí tó ja és fe le lõs szer kesz tõ je a Ma gyar Ég tá jak
„Kár pát-me den cei fi gye lõ” címû fo lyó irat nak.



El mé le ti bo lyon gás az Ér mel lék múlt já ban (4.)
(foly ta tás de cem be ri lap szá munk ból)

Ér sza lacs
Ma gyar me zõ vá ros az Ér mel lé ken. La ko sa i nak szá ma 5300, akik
közt 900 ró mai ka to li kus, a töb bi re for má tus, s mind két fe le ke zet -
nek van anya szent egy há za. Tá gas ha tá ra min den nel meg ál dott, az 
Ér men tén kö vér rét je, jó bort ter mõ szõ lõ he gye, er de je van. /F.E./

A te le pü lés szü löt tei:
– Len gyel Jó zsef /Ti sza szöl lõs, 1770. márc. 31.- Sza lacs, 1822.

márc. 15./ re for má tus lel kész, köl tõ, egy há zi író. A deb re ce ni
re for má tus kol lé gi um ban ta nult. 1786-87-ben Aszó don a né -
met nyel vet igye ke zett el sa já tí ta ni. 1795-ben a deb re ce ni re for -
má tus kol lé gi um ban sze ni or, 1795-98-ban kül föl dön, fõ ként a
göt tin ge ni egye te men ta nult. 1798-1802 kö zött a deb re ce ni
kol lé gi um ban a böl csé szet ta ná ra, de kan ti á nus fel fo gá sa mi att
ál lá sá ból tá voz ni kény sze rült. Nagy sza lon tán, Nagy vá ra don,
majd 1813-tól Sza la cson lel kész, egy út tal 1813-tól az ér mel lé -
ki re for má tus egy ház me gye he lyet tes es pe re se volt. Már di ák -
ko rá ban is írt és for dí tott ver se ket (fõ leg né met nyelv rõl). Az
1806-ban ki adott deb re ce ni re for má tus éne kes könyv 38 ere de ti 
és 2 for dí tá sát tar tal maz za, ame lyek bõl több mint 20 máig meg -
ta lál ha tó a re for má tus éne kes köny vek ben. /Új MÉL IV. köt./

– Ko vács Já nos /Szeg ha lom, 1816. nov. 9.- Sza lacs, 1906. dec.
7./ ta nár, ter mé szet tu dós. A deb re ce ni re for má tus kol lé gi um -
ban, majd a ber li ni egye te men zoo ló gi át ta nult. 1846-56-ban a
Ti sza-csa lád há zi ta ní tó ja és ne ve lõ je, 1856-96-ban a deb re ce ni
re for má tus fõ gim ná zi um ta ná ra, 1896-ban nyug dí jaz ták. Az
elsõ ma gyar Af ri ka-ku ta tó ter mé szet bú vár, 1855-56-ban
Egyip tom ban a Ní lus part vi dé kén vég zett gyûj tõ mun kát. Gyûj -
te mé nyét a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um nak aján dé koz ta. A ma -
gyar or szá gi tu do má nyos bar lang ku ta tás elõ fu tá ra.
 1847-55-ben hat al ka lom mal – 1854-ben Pe té nyi Sa la mon Já -
nos sal – Bi har vár me gye bar lang ja i ban vég zett föld ta ni, õs -
lény ta ni, zo o ló gi ai vizs gá la to kat. Arany Já nos kö ze li ba rát ja
volt. Éle te utol só 10 esz ten de jét Sza la cson töl töt te. /Új MÉL
III. köt./

– Gya lo kay La jos, szent györ gyi és gya lo kai /Sza lacs, 1825.
nov. 13.- Nagy vá rad, 1899. febr. 2./ Apja Gya lo kay An tal föld -
bir to kos, ura dal mi jó szág igaz ga tó. Jo got vég zett, 1847-ben
ügy véd Nagy vá ra don. 1848. áp ri li sá tól Be öt hy Ödön, Bi har
me gyei fõ is pán tit ká ra. 1848 nya rán õr mes ter, majd had nagy
Bi har me gye I. nem zet õr-zász ló al já ban a bán sá gi had szín té ren. 
No vem ber ben fõ had nagy az 55. hon véd zász ló alj nál Er dély -
ben. A pis ki csa tá ban, 1849. feb ru ár 9-én meg se be sül. Már ci -

us ban szá za dos és se géd tiszt Beke ez re des, há rom szé ki fõ pa -
rancs nok mel lett. Má jus tól õr nagy és Bem tá bor nok had se gé -
de. Részt vett a fe hér egy há zi üt kö zet ben, 1849. júl. 31-én, ahol
õ volt az utol só, aki szót vál tott Pe tõ fi Sán dor ral, és az erõ sza -
kos sá gig kér te, hogy vele együtt me ne kül jön ko csin, Szé kely -
ke reszt úr irá nyá ba. Gya lo kay Zsib ónál tet te le a fegy vert. A
sza bad ság harc után buj kált, majd bir to kán gaz dál ko dott.
1861-ben Bi har me gye fõ jegy zõ jé vé vá laszt ják, 1867-68-ban a 
me gye hon véd egy le té nek tag ja, 1872-tõl a nagy vár adi tör -
vény szék el nö ke és or szág gyû lé si kép vi se lõ. /B.G. és D.-M./
1871-ben Gya lo kay ja vas la tá ra hív ják élet re a Bi har me gyei és
nagy vár adi Ré gé sze ti és Tör té nel mi Egy le tet, mely nek mind -
járt a mú ze u mát is meg szer ve zik. 15 év vel ké sõbb a gyûj te mé -
nyek el he lye zé sé re he lyet és épü le tet kér nek és kap nak Schla -
uch püs pök tõl, ahol 1896-ban meg nyit ják a mú ze um új épü le -
tét. /Mu rá din J.: Vár adi Fõ nix- A Hét, 1974. nov. 15./

– Si may Ist ván /Sza lacs, 1833. júl. 10.- Ab bá zia, 1910. júl. 10./
ta nár. Kö zép is ko lá it Nagy vá ra don vé gez te, de Ara don érett sé -
gi zett. Az 1848-49-i sza bad ság harc ban mint hon véd vett részt.
Utá na egy ide ig buj do sott, majd jegy zõ se géd, ké sõbb se géd ta -
ní tó. 1852-tõl Ér ke se rûn, ké sõbb Ál mos don ta ní tó. 
1853-55-ben Szat már né me ti ben ta ní tó kép zõ tan fo lya mot vég -
zett, s az ár va ház is ko lá já ban ta ní tott. 1858-ban Nagy vá ra don
fõ ta ní tói ok le ve let szer zett. 1863-tól Gyu lán ta ní tott, 1872-tõl
az ara di pol gá ri is ko la ta ná ra, 1878-tól igaz ga tó, ké sõbb is ko la -
fel ügye lõ. Meg ala pí tot ta az Arad-vi dé ki Ta ní tó egy le tet. Cik ke -
i ben – me lyek fõ leg pe da gó gi ai szak la pok ban je len tek meg –
di dak ti kai és fel nõtt ok ta tá si kér dé sek kel fog lal ko zott. /MÉL II. 
köt. és Új MÉL V. köt./

– And rás sy Ernõ /Sza lacs, 1894.- Ér mi hály fal va, 1968./ or vos,
ma dár ta ni, õs lény ta ni, ré gé sze ti, érem ta ni gyûj tõ, il let ve meg -
fi gye lõ. Bu da pes ten és Mün chen ben ta nult, 1919-ben or vo si
dip lo mát szer zett. 1922-ben a Ma gyar Ma dár ta ni In té zet tel vet -
te fel a kap cso la tot, mely 1924-tõl a „ren des meg fi gye lõk” so -
rá ba ik tat ta. 1934-ben a lon do ni Oo ló gu sok Tár sa sá ga tag jai
so rá ba vet te fel. Az 1920-as évek ele jén Sza lacs ról Ér mi hály -
fal vá ra köl tö zött. Ál ta lá nos és szü lész or vos ként mun ká ját
olyan szak mai tu dás sal és lel ki is me ret tel vé gez te, mely nek em -
lé ke ma is él az Ér mel lék né pe i nek tu da tá ban. Or ni to ló gi ai és
ré gé sze ti mun ká já ban Do bay Lász ló, Er dély hí res or ni to ló gu sa 
és Ros ka Már ton ré gész je len tõs mér ték ben se gí tet te, de je len -
tõs volt a gyer mek ko ri in dít ta tás is, me lyet Ko vács Já nos tól
/Szeg ha lom, 1816.- Sza lacs, 1906./, anyai nagy ap já tól ka pott.
Az or vo si te vé keny sé ge mel lett And rás sy Ernõ leg na gyobb ér -
de me az Ér mel lék szé les kö rû „tu do má nyos kincs tár” jel le gé -
nek fel is me ré se és a vo nat ko zó anyag gyûj té se volt. Gyûj te mé -
nye i nek és ada ta i nak fel dol go zá sá ban az a kö rül mény aka dá -
lyoz ta meg, hogy az 1956-os ma gyar or szá gi for ra da lom „utó -
rez gé se ként” 1958-ban le tar tóz tat ták, gyûj te mé nyét el ko boz -
ták, és ha za áru lás vád já val élet fogy tig tar tó fog ság ra ítél ték.
Bár 1964 ta va szán ha za en ged ték, a meg tört em ber 1968. má jus 
1-jén meg halt. Ér mi hály fal ván, Ko vács Já nos - nagy ap ja- sír ja
mel lett, az And rás sy csa lá di krip tá ba te met ték el. /Ko váts La -
jos: Az Ér mel lék je les ku ta tó já ról, Ro má ni ai Ma gyar Szó, Bu -
ka rest, 1993. nov. 20-21./

– Sza la csy-Rácz Imre /Sza lacs, 1900. nov. 22. v. 23.- Deb re cen,
1956. nov. 26./ köl tõ, író, új ság író. Az I. vi lág há bo rú ban az
olasz, majd a ro mán fron ton har colt. A há bo rú után gaz dál ko -
dó, 1920-tól új ság író. 1925 kö rül Er dély bõl át te le pült Ma gyar -
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or szág ra. A deb re ce ni egye te men te o ló gi át és böl csé sze tet ta -
nult, és böl csész dok to ri ok le ve let szer zett. Deb re cen ben fel sõ -
ke res ke del mi is ko lai ta nár, 1939-44 kö zött a ta nonc is ko la igaz -
ga tó ja. A Deb re cen c. lap bel sõ mun ka tár sa, a Ti szán tú li Di ák -
élet szer kesz tõ je. 1945 után jobb ol da li po li ti kai ma ga tar tá sa
mi att el tilt ot ták a ta ní tás tól, ek kor tiszt vi se lõ lett. Ro man ti kus
stí lu sú re gé nye ket írt. /MÉL II. köt. és Új MÉL VI. köt./

– Ba las kó Nán dor /Sza lacs, 1918. aug. 30.- Ta u be ris chofs he im
(Né met or szág), 1996. jún. 28./ szob rász. 1937-40-ben a bu ka -
res ti szép mû vé sze ti aka dé mi án, 1940-43-ban a bu da pes ti kép -
zõ mû vé sze ti fõ is ko la rajz ta nár kép zõ sza kán ta nult. 1945-ben
Ér mi hály fal ván, 1946-ban a ma ros vá sár he lyi re for má tus kol lé -
gi um ban ta nár, 1948-tól a ko lozs vá ri Ma gyar Mû ve lõ dé si In té -
zet ben, majd az eb bõl ala kult Ion And re es cu Kép zõ mû vé sze ti
Fõ is ko lán a szob rá szat ta ná ra. 1948-ban Ro má ni á ban a Pe tõ -
fi-szo bor pá lyá zat és 1958-ban a nem zet kö zi Ausch witz-pá lyá -
zat I. dí ját nyer te el. 1970-ben Por tu gá li á ba emig rált és Sint ra
vá ro sá ban te le pe dett le, ahol foly tat ta szob rá sza ti te vé keny sé -
gét. Ki ál lí tá sai vol tak Ko lozs vá ron, Lissza bon ban, Bu da pes -
ten. /Új MÉL I. köt./

Ér sem jén
Ma gyar falu, 1800 la kos sal, kik ke vés ró mai ka to li kust és zsi dót
ki vé ve mind re for má tu sok, anya temp lom mal, több csi nos úri -
lakk al. Ha tá ra 14500 hold. Tá gas er de je el pusz tult, szõ lõ je nincs.
Föld jé nek ti zed ré sze ka szá ló, ke vés bo zó tos he lyek kel és mo csa -
rak kal ve gyít ve. Föld je rész ben ho mo kos, mely rozs és bur go nya
ter mesz té sé re al kal mas. Sok szar vas mar hát és ser tést, ke ve sebb
ju hot te nyész te nek. /F.E./

A te le pü lés szü löt tei:
– Ka zinc zy Fe renc, ka zinc zi /Ér sem jén, 1759. okt. 27.- Szép ha -

lom, 1831. aug. 22. v. 23./ köl tõ, író. A sá ros pa ta ki kol lé gi um -
ban jo got és te o ló gi át ta nult, majd Kas sán, Eper je sen és Pes ten
jog gya kor la tot foly ta tott. 1784-tõl Kas sán la kott, ahol al jegy -
zõ ként, majd az ele mi is ko lák fel ügye lõ je ként dol go zott, il let -
ve je len tõs iro dal mi mun kát vég zett. 1784-ben Orp he us né ven
Mis kol con be lé pett a sza bad kõ mû ve sek közé. 1794-b en csat la -
ko zott a ma gyar ja ko bi nus moz ga lom hoz, mely mi att 1795-ben 
ha lál ra, majd ki rá lyi ke gye lem ként bi zony ta lan idõ re vár fog -
ság ra ítél ték. Spi el berg ben, Ob ro vi con, Kufs te in ben, Mun ká -
cson ra bos ko dott. 1801-ben sza ba dult és Reg me cen, 1804-tõl
Ér sem jén ben, 1806-tól az ál ta la Szép ha lom nak ne ve zett Bá -
nyács kán gaz dál ko dott. 1804-ben fe le sé gül vet te gróf Tö rök
Sop hi et. Itt vált nyelv újí tó vá és az iro dal mi élet szer ve zõ jé vé,
il let ve ve zér egyé ni sé gé vé. 1830 óta az MTA tag ja volt. /MÉL I. 
köt. és Új MÉL III. köt./

– Fia: Ka zinc zy La jos /Szép ha lom, 1820. okt. 20.- Arad, 1849.
okt. 25./ Az 1848-as sza bad ság harc ban hon véd tá bor nok, ezért
1849-ben ha lál ra ítél ték és Ara don fõbe lõt ték. /MÉL I. köt./

– Dob sa Fe renc /Ér sem jén, 1768. márc. 28.- Szi bé ria (?), 1813
után/ or vos. Ta nul má nya it Deb re cen ben és Kézs már kon vé gez -
te. 1787-ben me gyei szol gá lat ba lé pett. Elõbb Sze pes, majd Bi -
har me gye köz igaz ga tá sá ban dol go zott. 1795-ben a po zso nyi
prí má si könyv tár és kéz irat gyûj te mény õre, 1796-ban or szág -
gyû lé si kö vet. 1802-ben Jé ná ba ment az or vos tu do mány ta nul -
má nyo zá sá ra. 1808-tól Szent pé ter vár ra hív ták meg or vos nak.
Az „Orosz bi ro dal mi or vo si név jegy zék”-ben ne vét 1813-ig
tar tot ták nyil ván. Ál lí tó lag Szi bé ri á ba szám ûz ték, és ott halt
meg. /MÉL I. köt. és Új MÉL II. köt./

– Ka zinc zy Sán dor, ka zinc zi és alsó red mec zi /Pász tó, 1801.
jan. 1.- Ér sem jén, 1861. aug./ föld bir to kos Ér sem jén ben, vár -
me gyei táb la bí ró. (Apja Ka zinc zy Mik lós, Ka zinc zy Fe renc
író nak test vé re, a ja ko bi nus szer vez ke dés kap csán õ is fog sá got 
szen ved.) Sá ros pa ta kon jo got vé gez. 1848. aug. 1-t õl Bi har
me gye moz gó sí tott lo vas nem zet õr osz tá lyá nak szá za do sa a

Dél vi dé ken. 1849-ben al szá za dos a 12. Ná dor hu szár ez red ben, 
majd fõ szá za dos, ez re de tar ta lék szá za dá nak pa rancs no ka a
fegy ver le té te lig. A sza bad ság harc után ha lá lá ig Ér sem jén ben
gaz dál ko dik. /B.G./ 

– Szu nyogh Ágos ton, szu nyog hi /Ér sem jén, 1815.- ?/ Apja Szu -
nyogh Dé nes föld bir to kos. Volt had fi a 39. gya log ez red ben.
1849-ben szá za dos, a 4. hon véd va dász ez red Nagy vá ra don ala -
ku ló 3. szá za dá nak pa rancs no ka. /B.G./ 

– Frá ter Lo ránd, ippi és ér ke se rûi /Ér sem jén, 1872.- Bu da pest,
1930. márc. 13./ dal szer zõ. Lu do vi ka Aka dé mi át vég zett,
1906-ban mint hu szár ka pi tány nyu ga lom ba vo nult. Már ka to -
na tiszt ko rá ban fog lal ko zott iro dal mi és ze nei ta nul má nyok kal. 
Or szág szer te hang ver se nye ket adott, me lye ken nagy si ker rel
adta elõ sa ját szer ze mé nyû da la it, nó ta át ira ta it. Leg több nó tá já -
nak szö ve gét is maga írta. Fõ leg az ún. kö zép osz tály kö ré ben
nép sze rû da la i ból há rom kö te tes gyûj te ményt adott ki.
1910-ben füg get len sé gi prog ram mal or szág gyû lé si kép vi se lõ -
vé vá lasz tot ták. 1928-ban Ame ri ká ban hang ver se nye zett.
/MÉL I. köt./

– Ugyan csak a Frá ter csa lád hoz tar to zik Frá ter Jó zsef, ippi, ér -
ke se rûi és bél me zei /?, 1802.- Cséh te lek, 1866. ápr. 18./ bi ha ri
föld bir to kos. A sá ros pa ta ki jo ga ka dé mi án vé gez. 1841-tõl a
Bi har me gyei Cséh te le ken gaz dál ko dik. Részt vesz a sza bad -
ság harc ban 1848-ban, szá za do si be osz tás ban. /B.G./

– Le á nya: Frá ter Er zsé bet /Cséh te lek, 1826. – Nagy vá rad,
1875./ Ma dách Imre fe le sé ge, akit csa lád ja és ba rá tai el len zé se
da cá ra vett fe le sé gül. A há zas ság azon ban nem si ke rült. Mi a latt 
Ma dách a Kos suth tit ká rá nak, Rá kóc zy Já nos nak adott me ne -
dék mi att bör tön ben ült, fe le sé ge könnyel mû éle tet élt. Ma dách
emi att 1854-ben el vált tõle. /MÉL I. köt./

– Dr. Csi ha Kál mán /Ér sem jén, 1929. szept. 17./ re for má tus
püs pök. Bir to kos csa lád ban szü le tett az Ér sem jén mel let ti Ba -
ran tó ta nyán. 1949-ben csa lád já nak min den tag ját de por tál ták,
õ csak azért me ne kült meg, mert más hely ség ben ta nult, s így
nem tar tóz ko dott ott hon. Re for má tus lel kész lett. Az 1956-os
for ra da lom után õt is le tar tóz tat ták Ara don és tíz évi bör tön bün -
te tés re ítél ték. Ké sõbb az Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü let
püs pö ké vé vá lasz tot ták. So kat tett az egy ház ke rü let és az egye -
te mes ma gyar ság ér de ké ben. 1993-ban meg je lent Fény a rá -
cso kon c. köny ve, mely ben bör tön éve it ele ve ní ti fel. /Bi ha ri
Nap ló, Nagy vá rad, 2001. má jus 12.-13./ 

Gá los pet ri
Ma gyar falu, mely nek egy ré sze dom bon, más ré sze la pá lyon fek -
szik. La ko sa i nak szá ma 1069, akik kö zül 638 re for má tus, 288 gö -
rög ka to li kus, 84 zsi dó, 51 ró mai ka to li kus és 8 evan gé li kus. Re -
for má tus és gö rög ka to li kus temp lo ma van. Ha tá ra 6000 hold,
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mely bõl 2600 hold szán tó föld, 1426 hold rét, 900 hold le ge lõ, 74
hold erdõ, 1000 hold ná das rét. Fe ke te por ha nyós föld je bõ ter mõ,
kö lest, do hányt, ká posz tát is so kat ter mesz te nek. Szar vas mar ha és 
ser tés te nyész té se is jó kar ban áll. Ha tá rát az Ér vize több he lyen
át jár ja, rét jei nagy ré szét is el ön ti. A fa lu ban több olaj ütõ is mû kö -
dik. /F.E./

Ér mi hály fal va
Ma gyar me zõ vá ros. Van 2600 re for má tus, 100 zsi dó, 90 ró mai
ka to li kus és 80 gö rög ka to li kus la kó ja, re for má tus temp lo ma és
zsi na gó gá ja. Ha tá ra 18000 hold, mely nek egy ré sze kö vér fe ke te
föld, na gyobb ré sze ho mok. Ter mel nek bú zát, ro zsot, ten ge rit,
bur go nyát és sok dinnyét. Ne ve ze tes ter mé ke a kí gyó szer ké szí -
tés. /? K.L./ /F.E./

A te le pü lés szü löt tei:
– Kut hy La jos /Ér mi hály fal va, 1813. jan. 9.- Nagy vá rad, 1864.

aug. 27./ re gény- és drá ma író, az MTA le ve le zõ tag ja (1843).
Te o ló gus nak in dult, majd pá lyát vál toz tat va ne ve lõ, jog gya -
kor nok, utóbb al jegy zõ lett Bi har me gyé ben. 1836-37-ben az
egye te mi if jú sá gi moz ga lom ban való rész vé te le mi att egy évig
bör tön ben ült. Sza ba du lá sa után Nagy vá ra don élt, majd Ko -
lozs vá ron az or szág gyû lé si hír la pot szer kesz ti. 1838-ban Pest -
re köl tö zött. 1843-tól gróf Batt hány La jos tit ká ra. A mi nisz ter -
el nök ség iro da igaz ga tó já vá ne vez ték ki, majd mi nisz ter el nö ki
osz tály ta ná csos. 1845-tõl a Kis fa lu dy Tár sa ság tag ja. Tíz évig
a leg di va to sabb írók egyi ke. Szín da rab jai nem arat tak si kert. A
vi lá go si fegy ver le té tel után rö vid ide ig buj do sott, majd be hó -
dolt az ön kény ura lom nak. Mi kor meg él he té si gond jai mi att
1853-ban me gyei fõ biz tos sá gi ál lást vál lalt, a kö zön ség és író -
tár sai el for dul tak tõle. Ön ma gá val meg ha son lot tan, tönk re -
men ve élre utol só éve it. /MÉL I. köt./ 
Az 1846-ban meg je lent pró fé tai lá tás sal írott re gé nyé ben, a Ha -
zai rejt el mek ben meg jó sol ta, mi ként fog Ma gyar or szág száz év 
alatt a mai re mény te len ál la po tá ba jut ni. /Dob szay Ká roly: Kut -
hy La jos jö ven dö lé se Ma gyar or szág rab szol ga sor sá ról – Kapu
XXII. évf. 2009. már ci us/

– Os váth Fe renc /Ér mi hály fal va, 1821.- ?/ Gim ná zi um ban ta -
nul. 1838-tól köz vi téz, ti ze des, majd 1848-ban õr mes ter a 8.
Ko burg hu szár ez red ben. 1848 ok tó be ré ben had nagy a Nagy vá -
ra don ala ku ló 27. hon véd zász ló alj ban. 1849-ben fõ had nagy a
14. Le hel hu szár ez red nél, majd al szá za dos, szá za dos, fõ szá za -
dos és szá zad pa rancs nok a 7. Re uss hu szár ez red ben a bács kai
had test ben. /B.G./

– Nagy Zol tán, 1902-ig Grósz /Ér mi hály fal va, 1884. máj. 15.-
Bu da pest, 1945. júl. 4./ köl tõ, író, kri ti kus. A deb re ce ni jo ga ka -
dé mi án, a bu da pes ti egye te men és Pá rizs ban jo got ta nult,
1907-ben a bu da pes ti egye te men jog tu do mány dok to ri ok le ve -
let szer zett, majd Bu da pes ten ügy vé di vizs gát tett. 1910-tõl Bu -
da pes ten, 1911-21-ben Deb re cen ben ügy véd, a Ta nács köz tár -
sa ság ide jén tá mo gat ta az új ha tal mat, 1921-44-ben is mét Bu -
da pes ten foly ta tott ügy vé di gya kor la tot, a né met meg szál lás
(1944. márc.19.) után szár ma zá sa mi att el tilt ot ták hi va tá sa gya -
kor lá sá tól. A nyi las ter rort túl él te, de né hány hó nap múl va rab -
ló gyil kos ság ál do za ta lett. A Nyu gat ún. elsõ nem ze dé ké hez
tar to zott. Ki vá ló port rék ban mu tat ta be író kor tár sa it. /Új MÉL
IV. köt./

– Papp Gyu la, 1945-ig vi téz /Ér mi hály fal va, 1888. jan. 1.- Bu -
da pest, 1954. márc. 4./ ge o dé ta. 1906-tól föld mé ré si fel ügyel -
õs ége ken, majd az Ál la mi Há rom szög elõ Hi va tal ban dol go zott
fõ mér nö ki, mû sza ki ta ná cso si, majd mi nisz ter ta ná cso si be osz -
tás ban. Meg ter vez te Bu da pest új há rom szög há ló za tát, s a fel -
mé rést ve zet te. 1941-46 kö zött Má jai Pé ter rel új mód szert ve -
ze tett be a hossz- és szög mé ré sek hi bá i nak együt tes ki egyen lí -
té sé re. A Há rom szög elõ Hi va tal ve ze tõ je volt. /MÉL II. köt. és
Új MÉL V. köt./

– Zelk Zol tán, aze lõtt Zel ko vits /Ér mi hály fal va, 1906. dec. 18.-
Bu da pest 1981. ápr. 23./ köl tõ, író. A Ma gyar Írók Szö vet sé gé -
nek el nök sé gi tag ja (1951-tõl), Ba um gar ten- (1948), Kos suth-
(1949, 1954), Jó zsef At ti la- (1951, 1974), SZOT-díj (1980).
Fa lu si zsi dó kán tor fia volt, au to di dak ta mó don ké pez te ma gát.
Inas nak állt, majd al kal mi mun ká ból élt. 1921-tõl részt vett az
er dé lyi if jú mun kás-moz ga lom ban, 1925-tõl Ma gyar or szá gon
élt, 1926-ban le tar tóz tat ták, és Ro má ni á ba to lon col ták.
1928-ban vissza szö kött, és ál né ven élt. 1925-tõl Kas sák La jos
Do ku men tum és Mun ka c. fo lyó ira ta i ban, 1928-tól a Nyu gat -
ban és más is mert fo lyó ira tok ban, na pi la pok ban pub li kált.
1937-ben rö vid idõ re is mét le tar tóz tat ták. 1942-44-ben mun ka -
szol gá la tos, 1944-ben si ke rült meg szök nie, ezu tán a szov jet
csa pa tok be vo nu lá sá ig il le ga li tás ban élt. 1945-52-ben a MKP,
majd az MDP tag ja. 1945-52-ben a Sza bad ság c. lap ro vat ve ze -
tõ je, a Nép sza va mun ka tár sa és az At he na e um ki adó lek to ra
volt. 1952-56-ban a Kis do bos c. új ság szer kesz tõ je. Az
1956-os for ra da lom ban való rész vé te le mi att 1957-ben ál lam -
el le nes te vé keny ség vád já val 3 évi bör tön bün te tés re ítél ték.
1958-ban sza ba don en ged ték. 1962-tõl iro dal mi mun kás sá gá -
ból élt. Mint egy 24 ver ses-, 13 gyer mek- és 3 pró zai kö te te je -
lent meg. /Új MÉL VI. köt./

– Kon dor Imre /Ér mi hály fal va, 1911. jan. 3.- Bu da pest, 1990.
júl. 19./ fi lo zó fi ai író, könyv tá ros. A deb re ce ni Ady Tár sa ság
tit ká ra, a Nem ze ti Pa raszt párt Po li ti kai Bi zott ság tag ja
(1945-49). 1919-ben csa lád já val Ro má ni á ból me ne kült ként
ke rült Deb re cen be. 1929-34-ben a deb re ce ni egye te men ma -
gyar-la tin, majd fi lo zó fia sza kon ta nult, 1934-ben böl csész -
dok to ri ok le ve let szer zett, 1934-tõl a deb re ce ni egye te men díj -
ta lan gya kor nok, majd fi ze tés nél kü li ta nár se géd, 1941-tõl a fi -
lo zó fia tör té net ma gán ta ná ra. A deb re ce ni népi moz ga lom hoz
csat la koz va 1942-45-ben a kas sai ál la mi és vá ro si könyv tár
igaz ga tó ja volt. 1945-ben vissza tért Deb re cen be. 1945-tõl a
Nem ze ti Pa raszt párt tag ja ként nem zet gyû lé si, 1947-49-ben or -
szág gyû lé si kép vi se lõ volt. 1949-tõl Bu da pes ten a mû sza ki
egye tem könyv tá rá nak mun ka tár sa, 1951-tõl igaz ga tó ja. Az
1956-os for ra da lom ide jén adott in ter jú ban meg bé lye gez te a
fel sõ ok ta tást, bár az in ter jú már nem je len he tett meg. (Ma gyar
Nem zet, 1956. nov. 4.). 1957-ben fe gyel mit kért maga el len,
1958 ele jén el bo csát ot ták, 1958 õszé tõl az Or szá gos Pe da gó gi -
ai Könyv tár ban dol go zott, 1976-ban osz tály ve ze tõi be osz tás -
ban nyug dí jaz ták. 1976-86-ban a Pe da gó gi ai Mú ze um ban te -
rem õr volt. /Új MÉL III. köt./

– Máté Imre /Ér mi hály fal va, 1936. febr. 14.- Ér mi hály fal va,
1989. dec. 8./ köl tõ. Szé kely hí don érett sé gi zett. Szü lõ he lyén a
kö zép is ko la könyv tá ro sa volt. Elsõ írá sa it a nagy vár adi Fák lya
kö zöl te 1956-ban, majd a Nap su gár, Utunk, Ko runk, Bá nya vi -
dé ki Fák lya, Szat má ri Hír lap, Elõ re és az If jú mun kás ha sáb ja in
je len tek meg. /RMIL III. köt./

– Nagy E. Jó zsef /Ér mi hály fal va, 1951. máj. 30./ ve gyész mér -
nök, egye te mi do cens, szak író, mû for dí tó. Is ko lá it szü lõ vá ro -
sá ban vé gez te, 1969-ben érett sé gi zett, a bu ka res ti Po li tech ni -
kai Fõ is ko la Ipa ri Ké mia Ka rán ve gyész mér nö ki dip lo mát
szer zett 1974-ben. Pá lya fu tá sát a bu ka res ti gu mi fel dol go zó
vál la lat nál kezd te, majd a zi la hi gu mi ab roncs gyár ban dol go -
zott. 1980-tól egye te mi ok ta tó a bu ka res ti Po li tech ni kai Fõ is -
ko la Ipa ri Ké mia Ka rán, ahol je len leg egye te mi do cens.
1998-ban dok to ri cí met szer zett. Szak dol go za tai ro mán és kül -
föl di fo lyó ira tok ban je len tek meg, egye te mi tan köny vek társ -
szer zõ je. 1970-ben kezd te ta nul ni az esz pe ran tót, me lyet ki vá -
ló an el sa já tí tott. Ma gyar és ro mán iro da lom ból for dí tott esz pe -
ran tó ra és esz pe ran tó iro da lom ból mind két nyelv re. /RMIL IV.
köt./

 Dr. É. Ko váts La jos
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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 tanár

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

Ap ró szen tek nap ján fi gu ráz tam
Ka rá csony kor, de cem ber ti zen ket te di kén már be töl töt tem volt a
két évet, a Já nos na pot a há zunk ban kö szön tõ ci gány mu zsi ka szó
hal la tá ra fi gu ráz ni kezd tem. Olyan rit mus sze rint jár tam a tán -
com, hogy az fel tûnt a je len lé võk nek. Anyám ezt sok szor em le -
get te az ap ró szen te ke lé si sze rep lé sem mel együtt. Ka rá csony ne -
gyed nap ján, ap ró szen tek ün ne pén (az uni tá ri us val lá sú fa lu ban
el hal vá nyult a bet le he mi gyer mek gyil kos ság ra em lé kez te tõ tar ta -
lom, in kább a Dá vid napi mó ká zás, tré fál ko zás, egy más ug ra tá sa
állt kö ze lebb, mint azt lásd a ké no si pás ti lus ban, a bo lon dot já ra -
tás ról szó ló paszk vil lus ban*) a he lyi ha gyo mány sze rint a fa lunk
ap ra ja és nagy ja, kor cso por tok sze rint, ap ró szen te kel ni in dult. A
reg ge li órák ban a gyer me kek, utá na a le gé nyek, majd dél fe lé a
fér fi ak jár ták a há za kat meg sü tött (csa vart, su ho gós ra te kert) bo -
ró ka fe nyõ vagy fo nott fûz fa vesszõ kor báccsal, pál cá val, és a kö -
vet ke zõ vers mon dás kí sé re té ben meg sup pog tat ták a szeb bik
nem be li ek szok nyá it, ese te ként a fér fi ak nad rág ját is.

     Ap ró szen tek, Szent Dá vid,
     Él jen maga so ká ig,
     Pénz ben jár jon bo ká ig
     Száz esz ten dõs ko rá ig! 
(A tré fá sabb le gé nyek mó kás szö ve get tol dot tak még hoz zá a

nyi kó men ti Szé ke lye szent lé le ken és kör nyé kén: Ap ró szen tek,
Szent Dá vid, Pál fal ván Pin tyi Dá vid, Far kas la kán Supi Dá vid,
Kis fa lud ban Csu nyi Dá vid stb.… Ki mi lyen le le mé nyes és ta lá lé -
kony volt a fel so ro lás ban, az zal vál tott ki de rült sé get a hall ga tó -
ság ban. Köz ben az ap ró szent eke lõ pál cá val a ge ren dát fen te. Azt
mond ta, hogy egy kis mus tár ma got szed le on nan, amely nek el -
hin té sé re en ge délyt kért a tisz telt há zi ak tól.)

A gyer me kek ju tal ma az ap ró szen te ke lé sért alma, dió, ka lács
vagy ap ró pénz, a le gé nye ké és a fér fi a ké ital lal és ka láccsal való
kí ná lás volt. A fér fi ak tár sa ik ap ró szen te ke lés be való be hí vá sa kor 
a meg le pe téssze rû raj ta ütés re is va dász tak. Ha csak mód ját ejt het -
ték, az ágy ból szed ték ki a hú zó do zó, már ki ma rad ni szán dé ko zó
ko mát, ba rá tot. Jól ki po rol ták a gatyáját, és magukkal vitték az
ünnepet köszöntõ csapattal. 

A há za lás be fe je zé se után az emel ke dett han gu la tú cso por tok a
tán co ló ház ban (mû ve lõ dé si ott hon ban) köt öt tek ki, ahol be ál lott a 
fer ge te ges mu lat ság. Ilyen kor meg je lent a falu fi a tal ja és vén je
egya ránt. Így ke rül tem én is anyám és nagy anyám tár sa sá gá ban a
köz ség há zá ba, ahol min den ki tán colt. Ha mar ki sza ba dul hat tam a
szü le im keze kö zül, mert egy szer arra lett fi gyel mes anyám, hogy
a falu te kin té lyes gaz da em be re, Máthé Elek bácsi, nagy
buzgalommal kezdte félreseperni a táncolókat a te rem kö zé pé rõl,
ahol én fi gu ráz tam, így óva meg en gem a le ta po sás tól, és egy ben a 
je len lé võk fi gyel mét igye ke zett a rend kí vü li je len ség re irá nyí ta ni. 
Ez is ré gen, két-há rom éves koromban történhetett.

Fene egye meg a nagy gaz dát!
Mát hé Elek bá csi hoz még két em lé kem kap cso ló dik. Apám nak én 
vol tam a ki fu tó fi ú ja. Az el ké szült láb be li ket küld te haza tõ lem,
ter mé sze te sen a mun ka dí jat is át vet tem, és el szá mol tam vele a
mes ter nek. A kör nye zõ fal va kat: Bá gyot, Szent pált, Szent pé tert,
Szent márt ont, Ka rá csony fal vát, Al mást, sõt még Lö vé tét is meg -

jár tam ti zen két éves ko ro mig. Min de nik utam hoz fû zõ dik va la mi
em lé kem. El mond ha tom, hogy eze ket az uta kat jár va nõt tem fel,
let tem ma ga biz tos em ber ré.

Az elsõ eset bõl mind a há rom sze rep lõ le von ta a maga szá má ra 
a hasz nos ta nul sá got. Apám az zal sza lasz tott Mát hé Elek bá csi -
hoz, hogy kér jem meg a ba kancs tal pa lás mun ka dí ját. Nem elõ -
ször jár tam ott eb ben az ügy ben. Ez más kor is elõ for dult, hogy va -
la mi mi att ha lo gat ták a kun csaf tok a fi ze tést. Apám bosszan kod va 
je gyez te meg, hogy a cu kor ré pa-le adás után ka pott pénz bõl ígér te
Elek bá’ a tar to zás ki egyen lí té sét, de azó ta, már el telt egy jó hét.
Azt is hoz zá tet te, hogy egy sze gény em ber re nem kel lett vol na
ennyit vár ni. In du la to san azt is mond ta, hogy a fene egye meg a
smucig nagygazdáját! De ezt hangosan gondolkozva dohogta,
mintegy magának.

Én a kö vet ke zõ szö veg gel ál lí tot tam be hoz zá: 
– A fene egye meg a nagy gaz dá ját, egy sze gény em ber re nem

kel le ne ennyit vár ni! Mi ért nem adja meg azt a pénzt, már rég
meg kap ta a cu kor ré pa árát!

Elek gaz da szin te elõt tem ná lunk ter mett.
– Já nos, mire ta ní tod te a fi a dat, hát itt van a pén zed, ed dig is én 

ad tam meg az adós sá go mat, nem kel le ne azért ilyent üzen ni az
embernek.

– Mit mond tál te Elek bá csi nak? Nem azért küld te lek, hogy
jut tasd eszé be…– tá madt ne kem apám, amint a ház ba be lép tem. A 
szó be lém re kedt, s rög tön meg ér tet tem azt, hogy jobb is, ha nem
szó lok sem mit. Fon tos az, hogy apám elé dob ta tartozását az öreg.

A má so dik az õ tra gi kus ha lá lá ról szól. 1944 szep tem be ré ben,
ami kor az elsõ orosz ka to na reg gel ko rán meg dön get te a falu köz -
pont já ban emelt mó dos gaz da va kolt kõ ka pu ja gya log nyí ló ját,
hogy en ged je be, úgy meg ijedt Mát hé Elek gaz da az ide gen tõl,
hogy ott hely ben össze om lott és meg halt. Más ál do za ta nem volt a 
falunkban az átvonulásnak.

Há bo rús em lé kek
A há bo rú ból, az iga zi har cok ból ke ve set lát tunk. Apá mat, mint
négy gyer me kes csa lád fenn tar tót ha za en ged ték az uk rán front ról.
Elsõ dol ga az volt, hogy a domb ra má szó csûr ker tünk ben bun kert, 
óvó he lyet ás tunk. Õ tud ta, hogy nagy had moz gá sok lesz nek, s ha
fut nunk kell, le gyen egy el sõd le ges me ne dék he lyünk. Va ló já ban
kö ves-ho mo kos ol dal ba vájt ve rem lett az, ame lyet cse re fa ge ren -
dák ra te rí tett ku ko ri ca kó ré val, majd szal má val fed tünk be. (A ha -
dak át vo nu lá sa után pi tyó kát tá rol tunk ben ne, amíg hasz nál ha tó
volt.) Egy szer ke rült sor az oda me ne kü lé sünk re, ami kor fe let tünk 
két re pü lõ el kezd te lõni egy mást. Anyám pat to gó ve zény sza vak -
kal ri asz tott az óvó hely re. On nan les tük az égi há bo rút. Rö vid ide -
ig tar tott a tûz pár baj. Az egyik re pü lõ füs töl ni kez dett, s me re de -
ken kez dett eresz ked ni, anyám sze rint Bras só irá nyá ba. – Va jon,
ki tu dott-e szök ni a pi ló ta, vagy ben ne fog égni? – só haj tott fel
anyám, mint ha apánk ra gon dolt vol na. Nem lát tuk a se bes ak ci ó -
ban a gé pek jel zé se it, de anyám nak a ben nük le võk mind ka to nák
vol tak, akik re ott hon fe le sé gek és gyer me kek vár tak. Apá mat
SAS-be hí vó val (SAS-be hí vó, név re szó ló ka to nai be hí vó pa rancs
a má so dik vi lág há bo rú ban Ma gyar or szá gon a nem tény le ges ál lo -
má nyú ak szá má ra; ne vét az elsõ sza vak: „Sür gõs, azon nal si ess”
kez dõ be tû i nek össze ol va sá sá ból kap ta) ren del ték a Gör gé nyi Ha -
va sok ba. Nem mer te meg resz kí roz ni, amit so kan má sok, a ka rá -
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csony fal vi vagy az ok lán di nagy er dõk re fel vo nu ló rej tõ zõ tár sai
meg pró bál tak, hogy a SAS-be hí vó val a zse bé ben meg vár ja az
oro szok be vo nu lá sát. Az uk rán fron ton ré sze volt egy ki kö tés ben
azért, hogy egy jár õr szol gá lat al kal má val a fán fész ke lõ par ti zá -
nok ál tal ki lõtt baj tár su kat nem tud ták vissza hoz ni a tá masz pont -
juk ra. A sza kasz ve ze tõ jü ket azon nal le fo koz ták és had bí ró ság elé
ál lít ot ták. A ma gyar had se reg ben ir gal mat lan fe gyel met tar tot tak.
Fájó szív vel hagy ta itt hon a né pes csa lád ját, és az Istenre bízta a
sorsunkat. Itt hon nem so ká ra olyan hír jött, hogy az oro szok kö zel
van nak, ta lán már Er dõ vi dék rõl is el in dul tak, mert a né me tek rob -
bant ják fel a hi da kat. A ve lünk szem be ni ré ten sa ját ko csi ju kat is
fel gyúj t ot ták a né me tek, mert nem volt elég ben zin jük, s in kább
el pusz tít ot ták, mint sem az utá nuk jövõ el len ség nek hagy ják. A
ha dak el vo nu lá sa után sok al kat részt, fé met és le mez da ra bot fel -
hasz nál tak az ezer mes ter fa lum be li ek. A szent pá li Di mény Zsi ga
gé pész egy teherkocsit hozott össze az imitt-amott elmaradt
autóroncsokból.

Egy má sik szent pá li em ber, hát ra ha gyott szé kely ha tár õr, aki
fel kel lett vol na rob bant sa a Ho mo ród-híd ját, meg resz kí roz ta a
pa rancs meg ta ga dá sát, utol só nak ma radt vissza s el vág ta a gyúj -
tó zsi nórt. Így ma radt meg az Ok lánd felé ve ze tõ úton a vas be ton
szer ke ze tû Ho mo ród-híd ja. Õ, Bart ha Dé nes bá tyám, ki ál tot ta be
ne künk, a ro kon nak vissza vo nu lás köz ben, hogy bújjunk el jól,
mert reggelre megérkeznek az oroszok.

Az éj sza kát a Má ris kó kõ há zá nak pin cé jé ben töl töt tük. Oda
zsú fo lód tunk össze, a szom széd ság asszony- és gyer mek né pe.
Va la ki rosszul lett, s kám fo ros vagy sós bor sze szes üve get dug tak
az orra alá. Az el ütöt te a ke zé vel az üve get, mert nem bír ta a szo -
kat lan és erõs sza got. Meg telt a szûk pin ce az éme lyí tõ és ká bí tó
il lat tal. Anyám ké zen fo gott s ki ve ze tett en gem a pin ce tor ká ba, a
lép csõ re. A tá vo li ágyú dör gé sek egy re kö ze led tek. Hosszú tûz csí -
kot raj zol tak az ágyú go lyók az égre. Olyanok voltak, mint
Máriskó rémmeséinek a lidércei.   

– Fi gyeld csak, Dén csi, on nan az Ok lán di-te tõ rõl in dul nak, s
Ké no si-te tõ felé sü völ te nek a go lyók – ma gya ráz ta hal kan, de kü -
lö nö sebb fé le lem nélkül anyám. 

Le het, na gyon ural ko dott ma gán, hogy en gem meg nyug tas -
son, mert a légi csa ta kö ve té se kor meg lát szott raj ta, hogy na gyon
meg ijedt. Jól be gön gyölt va la mi pok róc fé lé be, hogy ne fáz zak.
El szen de red het tem a me leg ben. Egy szer fel éb resz tett anyám,
ami kor el ment a hát véd mo tor ke rék pá ros. A vén Mi hály bá csi, aki 
meg jár ta volt a múlt há bo rút, mint ha ma gá ban be szélt volna,
kibökte: –Virradatra itt lesznek az oroszok! 

Úgy is tör tént. A haj na li cse per gõ ben ki a bá lás, csat to gás, pat -
to gás, ért he tet len, ve gyes lár ma fé le hal lat szott a Szent pá li-tó irá -
nyá ból. Szent pál ból ki is bon ta ko zott egy lo vas alak ja, s utá na
sze ke rek sora eresz ke dett le Má tyás Dé nes ko vács domb já ról. A
kapu mö gül les ke lõd tünk. Fé lel mün ket le gyõz te a kí ván csi sá -
gunk. Az elsõ, akit soha sem fe lej tek el, egy sö tét képû, fur csa te -
kin te tû, ke rek sap kás ide gen ka to na fé le volt, aki a nagy egyes ló
után a sze kér fe ne kén ült, mint ná lunk a kó bo ro sok, s a sze ke re ol -
da lá hoz fel volt erõ sít ve léc re egy pi ros kép rá ma, amely ben
szintén kereksapkás, fekete bajuszos, kemény tekintetû katona
képe komolykodott.

– Ne, az Sztá lin! – szin te ki ál tot ta Má ris kó. Õk, az urá val s a le -
á nyá val a má so dik bé csi dön tés után ki men tek volt Pécs re, szol -
gál ni. Ott a mo zi hír adók ból jól is mer te az oro szok nagy ve zé rét.
Ne kem is eszem be ju tott egy pla kát a fa lu há zá ból: a ka ri ka tú ra
egy vé res kar mú ször nye te get áb rá zolt, ame lyik a Kár pá tok szik -
la bér ce i re akart fel ka pasz kod ni, és szem be ta lál ta ma gát a de rék,
ifjú ma gyar hon véd dal. A pla kát nak sem mi köze sem volt eh hez
az ün ne pé lyes kül se jû, csu pa fé nyes, arany csil la gos had ve zér hez. 
Ak kor nem sej tet tem, hogy a ta ní tó kép zõ elsõ évé ben pi o nír ok ta -
tóm bíz ta tá sá ra vers sel kö szön töm a Ge ne ra lisszi muszt, szü le tés -
nap ján. A rí mel vé nyem egy Mécs Lász ló-ha mi sít vány volt, de ezt

sza val tat ta az ok ta tó a nagy de cem ber 21-i ün ne pé lyen. A sors iró -
ni á ja foly tán az ok ta tó (Fülöp G. Dénes) és a neveltje 1956-ban a
Protestáns Teológia hallgatóiként élték át a Sztálin-szobrokat
döntögetõ földindulást.

Gör gé nyü veg csû ri csa ta 
Apá mék nak Gör gé nyü veg csûr nél a ro má nok át ál lá sa kö vet kez té -
ben be özön lõ oro szo kat kel lett fel tar tóz tat ni uk. Az el len ség fel -
tar tóz ta tá sá ra meg is épí tet te a be ton ka za ma tá kat és a tank aka dá -
lyo kat a szé kely ha tár õr ség, de ezek szin te hasz na ve he tet le nek
let tek, mert a vas lá bi ro má nok nem az ezek felé ve ze tõ mû uta kon,
ha nem az ál ta luk jól is mert ne ve nincs ár ko kon, pa ta ko kon és ös -
vé nye ken ve zet ték át az oro szo kat. Gör gé nyü veg csûr nél azon ban
ke mény ma gyar el len ál lás ba üt köz tek a be vo nu lók. Nem csak
apám, de a szom szé dunk, Per ci Dé nes bá csi is el me sél te, hogy mi -
lyen bor zal mas üt kö zet he lye volt a Gör gény völ gye. Csu pa em -
be ri és ál la ti hul la he vert egy más he gyén-há tán. Te tem rõl te tem re
le he tett lép ni, de a föld re nem. Üvöl tés, jaj vesz éke lés, or dí tás,
har ci lár ma és az ala cso nyan raj to ló va dász gé pek sor tü ze úgy
arat ta az élõ ket, mint ha ka szál ták vol na. Itt vé gez te sza ni téc men -
tõ szol gá la tát apám. Vi lág vé gi han gu lat ural ko dott. Még az egér -
lyuk ba is be búj tak vol na a me ne kü lõk. A se be sül tek sza ni té cért
or dí tot tak. Az egy más sal el len té tes pa ran csok úgy röp köd tek,
mint a sü ví tõ go lyók. Az oro szok özö nét nem le he tett meg ál lí ta ni. 
Mint a me sé ben, a le ka sza bol tak he lyé be min dig újak tó dul tak ki
az er dõ bõl. (A II. vi lág há bo rú tönk re tet te a fa lut is.  Sze gény ség
és éh ség lett úrrá. Az orosz ka to nák öt hé tig ta nyáz tak itt. A falu
mel let ti Oszoj nevû he lyen ke gyet len har cok dúl tak. En nek bi zo -
nyí té ka a fa lu ban lévõ orosz te me tõ, amely ben 1170 köz ka to na és
18 al tiszt, tiszt nyu gossza örök ál mát. – Gör gé nyü veg csûr hon lap -
já ról és a he lyi ek el be szé lé sei alap ján - BD.)

A ma gya rok is úgy hull tak, mint a szél tö rés ben az erdõ fái. Egy 
éger- és re kettye fûz fa bok rok kal sze gé lye zett víz mo sás sza ka dé -
kos ár ká ba von szol ta be a leg kö ze leb bi se be sült baj tár sát apám.
In nen az tán az árok med ré ben vit te be, a fa lu ja be li Fel sõ Or bán
Ba lázs se gít sé gé vel, az el sõ se gély-nyúj tá si hely re a tü dõ lö vést
szen ve dett csa pat tár sát. Le het sé ges, hogy ezek az oro szok, akik a
ka punk elõtt olyan si ral mas ál la pot ban vo nul tak át, a dél-er dé lyi,
sep si szent györ gyi csa ta szét vert se re gé nek ma ra dé kai vol tak.
Egyál ta lán nem ha son lí tot tak a né me tek hez, mint ha nem is ka to -
nák let tek vol na. A ru há za tuk na gyon vegyes volt. A kopott
sátorlapszín volt az uralkodó. Mihály bácsi helyre tette a mi
csodálkozásunkat:

– Ez az elõ had, a csõ cse lék, nem va ló di ka to nák! 
Nem so ká ra meg je lent az iga zi ka to na is, ló há ton, gép pisz -

tollyal az ol da lán, egy alig hu szon éves si he der. Az aj kai közé fo -
gott be gör bí tett uj já val olyant sü völ tött, hogy a fü lünk höz kap -
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tunk. Rá adá sul egy so ro za tot a le ve gõ be eresz tett a gép pisz to lyá -
ból, s egy szer re meg der medt a vi lág kö rü löt te. Ri ká cso ló han gon
ki a bált a be özön lõk nek, s azok meg ér tet ték, hogy nem tré fál, mert 
a házunk elõtti rétre kezdték beterelni lovaikat, szekereiket. 

Is mét szál ló ven dé gek nek ör vend het tünk, de nem ro han tunk ki
a fo ga dá suk ra. Meg hú zód tunk a ka pu kon be lül, az asszo nyok el -
búj tak, rej tõz köd tek, vagy masz ku rá vá ved let tek. Min den ki slam -
pos, kó cos, kor mos, fe ke te vagy leg alább sö tét ru hás vén ba nyá -
nak akart lát sza ni, mert az volt a híre, hogy ezek a rusz kik rég el -
jöt tek ha zul ról, és nagyon ki vannak éhezve a fehérnépekre. 

Az egyik kis gyer me kes asszony min dig ké szen lét ben tar tot ta a 
baba bi li jét, s ami kor vé let le nül ész re vet te, hogy jön egy ka to na,
rög tön a bi li re nyom ta a síró csöpp sé gét, s kö szön töt te a be to la ko -
dót: – Szol da ti, fo sik a gyer mek, fo sik, fo sik! – s a ka to na is is mé -
tel get te, hogy fo sik, fo sik! Úgy tett az asszony ka, mint ha az or rát
csa var ná a bûz, a ka to na is utá noz ta õt ki fe lé me net, s un dor ral
for dult ki az aj tón. De nem mindig sikerült ilyen simán megúszni
a látogatást. 

Sztá lin vá sár
Sztá lin vá sár (nem Sztá lin vá ros ról van szó, er rõl majd ké sõbb)
Szé kely ud var he lyen volt, iga zi ne vén sza bad rab lás. A vá ros ka te -
he tõ sebb pol gá rai, akik meg en ged het ték ma guk nak, hogy el me -
ne kül je nek vagy a ha va si ta nyá kon el búj ja nak a ha dak át vo nu lá -
sá nak ide jé re, ott hon hagy ták üz le te i ket, rak tá ra i kat és la ká sa i kat. 
Az élel mes és jól tá jé ko zó dott szom széd fa lu si ak sze ke rek kel
hord ták haza a ru ha ne mût, bú tort, élel met, láb be lit, könyv tá ra kat,
és ami moz gat ha tó volt. Ez az ide ig le nes vá ro si rend fenn tar tás
meg szer ve zé sé ig foly ta tó dott. Tör tént, hogy a gyep esi em ber, aki
a Szar ka kõ alat ti ös vé nyen eresz ke dett be a Szent Imre ut cán, az
elsõ em ber tõl, aki vel ta lál ko zott, meg kér dez te, hogy hol le het ne
láb be li fel sõ részt sze rez ni. A vá ro si pol gár for du lat ból úgy fe ne -
kén bil len tet te a fosz to ga tót, hogy az orrán csúszott.

– Itt az al só rész, s le gyen elég már! – hang zott a kí sé rõ szö veg
a mu lat ság hoz az új don sült nép õr részérõl.

A Sztá lin vá ros név fel vé te le után a ho mo ród men ti szé kely ha -
za tért fe ke té zõ út já ról. Va jat, saj tot és húst árult Bras só ban. Kér -
de zi a ko má ja, hogy mit lá tott Bras só ban. Már a Sztá lin szo bor is
állt a haj da ni Hosszú utcával szemben. 

– Lát tam Sztá lint, ko mám!
– S az tán? 
– Azt mu tat ja, hogy így ma rad tok, mint az uj jam! (A szo bor

fel emelt mu ta tó uj já ra értette.)
Az ál la mo sí tás után kö vet ke zett a kol lek ti vi zá lás a Ho mo ród

men tén. A szent már to ni nagy mal mot és a szent pá li olaj ütõt ál la -
mi kéz be vet ték. Szent pált és Re cse nyé det 1952-ben szer vez ték

be a kol lek tív gaz da ság ba. So kan azt érez ték, hogy úgy ma rad tak,
mint a Sztálin mutatóujja Brassóban, csórén.

Köz vet le nül az oro szok be jö ve te le elõtt tör tént. Min den ki
igye ke zett be sze rez ni, amit csak le he tett, mert az oro szok el visz -
nek min dent, s nagy lesz a szük ség. A ho mo ró dúj fal vi vén le ány is
el ment a szö vet ke ze ti bolt ba, és tíz méter lámpabelet kért.

– Mi nek ne ked annyi lám pa bél, Ráki? – ér dek lõ dött az egyik
vá sár ló.

– Meg elõ zöm ma gam vele.
Ha mar szó lás mon dás lett be lõ le: Meg elõ zöm ma gam, mint

Ráki a lám pa bél lel. Ki-ki a maga mód ján ér tel me zi ma is a mon -
dást. Sen ki sem tilt hat ja meg neki, hogy ne mo so lyog jon olyan -
kor.

Az uk rán me ne kül tek át vo nu lá sa na gyon be ár nyé kol ta sze -
mem ben a fé nyes-ké nyes né met ka to nai egyen ru hát. Né met fegy -
ve res és far kas ku tyás õrök kí sér ték a le rob bant, sze ke rek kel vagy
gya lo go san, el kín zot tan, éhe sen, ron gyo san, po ro san és be te gen
lé zen gõ öre ge ket, gyer me ke ket és asszo nyo kat. A még meg ma -
radt ér té ke i ket: gyû rû i ket, fül be va ló i kat és hasz ná la ti tár gya i kat
kí nál ták cse ré be éle le mért. Anyám be szélt né me tül és ro má nul. Õ
volt a tol mács, mert a kö ze lünk ben, a fa lu vé gén egy rö vid pi he nõt 
en ge dé lyez tek az õrök. Mit kér tek sze gé nyek? Ke nye ret, te jet,
sza lon nát, zsírt, s ami ép pen el ér he tõ volt a szá muk ra, s a lo vak -
nak szé nát. Volt, aki adta in gyen, ami je volt, mert saj nál ta a sze -
ren csét le ne ket. Anyám sza ba don for dí tot ta egy öz vegy uk rán
asszony pa na szát. El mond ta, hogy a meg szál ló né me tek rö vid
idõt ad tak a cso ma go lás ra. Azt mond ták, hogy vi szik õket Né met -
or szág ba mun ká ra. A fér je ki je len tet te, hogy nem moz dul el a szü -
lõ föld jé rõl. A ha tár idõ le tel té vel a fa lu köz pont ban agyon lõt ték
azt, aki el len sze gült a pa rancs nak. A kis fia száj mu zsi ká ját nyom ta 
a ke zem be. Anyám egy jó táb la sza lon ná val vi szo noz ta az uk rán
asszony aján dé kát. Másnap jött a hír, hogy a szentpáli tónál volt
az éjjeli szállásuk, s néhányukat lelõtték az õrök, pedig csak a
nagydolgukra akartak félremenni, mert elérte a legyengült em be -
re ket a hastífusz.

Az egyik bu tács ka le ány zó ek kor só haj tott fel úgy, hogy so ká ig 
em le get ték a fa lunk ban: 

– Óh, bár bõg né el ma gát egy te hén, erõ sen kí ván csi va gyok,
hogy bõg nek az ukrán tehenek! 

– Herr ka me rád, Feri! – ki ál tot ta le ne kem a re pü lõ rõl a höl tö -
vé nyi szász gaz dám fia, Ru di ka. Úgy meg ijesz tet te a mar há kat,
amint a le ge lõ fe lett egy kört le írt és in te ge tett ne kem, alig tud tam
ele jük be ke rül ni, ne hogy lerohanjanak a szentpáli tóba. 

– Me nyünk Sztá ling rá dig, el in téz zük a musz ká kot, s jö vünk
vissza, mert Ang lia s Ame ri ka még hát ra van! – me sél te a csor da -
pász tor apám nak egy este, míg neki a bocs ko rát varr ta. Apám
olyan ko mo lyan hall gat ta, mint a temp lom ban a pa pot, csak az ön -
kén tes ina sun kat fogta el a prüszkölhetnékje.

(Vá lo gat ta B. Os vát Ág nes) Kö vet ke zõ szá munk ban foly tat juk
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Fe renc zes Ist ván

Te mi ért?
  Me ne kül ri ad tan a gyön ge õz csa pat,
  át tö rik a cser jést az árva gí mek is,
  mi kor az er dõt el le pik a dú va dak
  ki e sebb li get be húz a ten ge lic,

  rigó, nyír fajd, hó ba goly, ger le, vad ga lamb
  föl száll, mert fész két szét ve rik, el sza lad
  mi él, más ha zát ke res…Te mi ért ma radsz?



„Ha zug sá got so sem ír tam,/ Az igaz ság hang ja leg szebb./ Vissza -
zen dül da la im ban/ Val lo má sa éle tem nek.// Egy hi tem van, egy ve -
zé rem,/ Az igaz ság, ezt imá dom./ S még is, amit ál tal él tem,/ A mért
küz dök, ha zug álom.”

(Re vicz ky Gyu la)

Re vicz ky Gyu la a ma gyar szim bo liz mus, a mo dern iro da lom
ko rai elõ fu tá ra volt, Ady ék fel lé pé se elõtt a leg kö vet ke ze te seb -
ben és leg na gyobb ha tás sal ké szí ti elõ a mo dern ma gyar köl té sze -
tet. Saj nos, je len tõ sé gét csak halála után ismerték fel.

Egy könnyel mû arisz tok ra ta, Re vicz ky Kál mán gróf, test õr -
tiszt és egy szlo vák cse léd lány, Ba lek Ve ro ni ka tör vény te len
gyer me ke volt, de õ ezt so ká ig nem tud ta. Mi vel any ja el tûnt, apja
ma gá hoz vet te, s nem lé vén sa ját gyer me kük, ap já nak a fe le sé ge
ma gá é nak vál lal ta. A gyön géd és jó sá gos ne ve lõ anya azon ban ko -
rán meg halt, a fe le lõt len apa pe dig el fe lej tet te fiát tör vé nye sí te ni.
És ami kor apja is meg halt, ak kor de rült ki, hogy a csa lá di va gyon -
ból neki sem mi nem jár, sõt nem is hív ják Re vicz ky nek, iga zi
neve  Ba lek Gyu la. Ott állt sze gé nyen és ne mes ség nél kül a ne me -
sek Ma gyar or szá gá ban. Így az tán a te het sé ges és te het sé gé hez

nagy mû velt sé gû nek is mond ha tó fi a tal em ber  - aki 1874-ben en -
ge délyt kap az apai ve ze ték név vi se lé sé re, - te het sé gé bõl és tu dá -
sá ból sze ret ne meg él ni a ki egye zés utá ni fõ vá ros ban. Saj nos, sen -
ki nek nem kell, ér de kes esszéi, ame lyek bõl egy kor sze rû esz té ti ka 
kör vo na lai bon ta koz nak ki, vissz hang ta la nok ma rad nak. Ver sei,
ame lyek ben szin te prog ram sze rû en sza kít a di va tos epi go niz mus
nép nem ze ti hang vé te lé vel, kez det ben alig kap nak he lyet az új sá -
gok ban és a fo lyó ira tok ban, s ha meg je len nek, a be fo lyá so sak el -
len szen vé vel ta lál koz nak. A hi va ta los iro da lom a koz mo po li tiz -
mus bé lye gét üti arra, aki ki akar sza kad ni a pro vin ci a liz mus ból.
Az írás tu dók ak ko ri ban vív ták meg az elsõ vi lág né ze ti har cot a
koz mo po li tiz mus kö rül, egy ké sõb bi nagy át tö rés elõ csa tá ja ként.
Re vicz ky emelt fõ vel vál lal ja sa ját né ze te it, sõt egy hír hedt ver sé -
ben szem be for dul még Arany Já nos sal is. A ke szeg, de bá tor szel -
le mû Re vicz ky Gyu la nem mér kõz he tett te het ség ben Arannyal, s
nem tud ta meg ren dí te ni ma jor do mu sá nak, Gyu lai Pál nak a ha tal -
mát, el vi leg még is neki volt iga za. Akár mi lyen íze sen szól tak ma -
gya rul a ta nít vá nyok, után zá suk ava ta gon hang zott már a kez dõ
han go lás nál. „A lan tot, a lan tot/ Szo rítsd ke be led hez/ Ha jõ a ha -
lál!” Re vicz ky kor társ nyu ga ti bölcs elõ ket ol vas, az ál ta lá nos,
em be ri köl té szet prog ram ját hir de ti.  A fi a ta lok, a mást aka rók ek -
kor kez dik ben ne lát ni ve zé rü ket, de eb bõl saj nos nem le he tett
meg él ni. Így hát vi dék re kény sze rül, ahol a Te mes me gyei Den tán 
há zi ta ní tó sá got vál lal, hogy fenn tart has sa ma gát. Ott ta lál ko zik a
nagy sze re lem mel, Ba ka lo vich Em má val,  aki ér zel me i ben ha
nem is zár kó zik el a köl tõ tõl, de ér té sé re adja, hogy re mény te len
az áb rán do zás: egy úri lány se ho gyan sem mehetne férj hez a
bizonytalan szár ma zá sú és bizonytalan létalapú köl tõ höz. A
szellem vi lá gá ban nem múlik el semmi nyom ta la nul: a legkisebb
igaz ság is újjáteremti idõn ként a maga hitvallóit és vér ta nú it.
Nemcsak a ma gyar közéletnek, a magyar irodalomnak, ezzel
együtt a magyar költõknek, íróknak a magánéletében is megvan a
maga hagyományos sérelmi politikája. 

Re vicz ky Gyu la köl té sze té nek alap hang ját ez az aka dály tö -
meg – tár sa dal mi, meg él he té si, sze rel mi re mény te len sé gek – for -
mál ja. Ter mé sze tes, hogy ér zé ke nyen ve szi tu do má sul a di va tos
Scho pen ha u er-fé le pesszi mis ta fi lo zó fi át, anél kül, hogy osz toz na
a né met bölcs elõ vi lág meg ve té sé ben. Õ sze re ti a vi lá got, az em -
be re ket és esz mé ket, szûn te le nül vi tat ko zik Scho pen ha u er ral, de
mind un ta lan vissza me ne kül hoz zá. Szo mo rú han gú köl tõ ként tér
vissza Bu da pest re. Scho pen ha u er – maga is in kább tra gi kus köl -
tõ, mint bölcs elõ – ma rad a ked ven ce. De Re vicz kyt csak a han gu -
lat vit te rá néha a fi lo zó fi á ra és po li ti ká ra, egyik sem volt iga zán
ele me. Egy tük rös ká vé ház ban vagy szer keszt õs égi szo bák ban
kell el kép zel ni, ha va ló di ele mé ben, füs tös, po ros no mád szál lá sa -
in akar juk lát ni. A hir te len cse pe re dõ Du na-par ti nagy vá ros ban,
ahol egy vas mos dó mel lett, hó na pos szo bá ban hal tak meg az író
és szer kesz tõ urak. 

A Pest-Bu dá ról Bu da pes te vál to zó ifjú fõ vá ros nak el len áll ha -
tat lan va rá zsa volt a fi a ta lok ra. Ázva, fáz va, nyo mo rog va is az
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Ele ven ha gyo mány

RE VICZ KY GYU LA
(Vit kóc, 1855. áp ri lis 9. – Bu da pest, 1889. jú li us 11.)

Re vicz ky Gyula



élet fõ sod rá ban érez ték ma -
gu kat. Még an nak is volt va -
rá zsa, hogy ke gyet le neb bül
bánt az em be rek kel, mint a
ko máz ga tó, ked ves vi dék.
Re vicz ky nem ze dé ke a
Bach-kor má sfél év ti ze des
ön kén tes fa lu si szám ûze té se
után vissza vá gyott a nagy vi -
lág ba, s a nagy vi lág nak a fõ -
vá ros volt a ki vi lá gí tott ka -
pu ja. Köz ben meg ír ja Apai
örök ség címû re gé nyét. Eb -
ben a sok ön élet raj zi elem bõl 
épí tett em ber- és kor áb rá zo -
lás ban va la mi me rõ ben más
szó lal meg, mint a kor egész
ha zai re gény iro dal má ban.
Leg kö ze leb bi ro ko nai az
orosz re a lis ták, kü lö nö sen
Tur ge nyev, aki ért lel ke se dik. 
A köl tõ-esz té ta Re vicz ky ez -
zel a mû vé vel az elsõ mo -
dern ma gyar re gényt írta
meg. Saj nos, ez is vissz hang -
ta lan iro dal mi tett volt ak ko -
ri ban.

Azon ban a fõ vá ros ba
vissza ér ke zõ köl tõ most már
kezd ér de kes len ni. A fi a tal
nem ze dék va la mi újat vár a
köl té szet tõl, és en nek elsõ
hang ja it Re vicz ky üti meg.
Vég re egy iga zi nagy vá ro si
köl tõ a nagy vá ros han gu la ta -
i val, a mel lék ut cák szen ve dõ 
kis em be re i vel, az el eset tek kel. Alá za tos ke resz té nyi sze re tet tel
for dul min den meg szo mo rí tott felé. Ma gá hoz öle li az ut ca sar kok
vét le nül bû nös le á nya it, sze ret ni akar ja azo kat is, akik neki ma gá -
nak ár ta nak. „Le gye nek áld va mind, akik/ Szí ve met össze tép ték”
– írja egyik szo mo rú da locs ká já ban. „Ki szo mo rú nem volt, az
mind po gány” – hir de ti szín pom pás köl te mé nyé ben, a Pán ha lá -
lában. Ez a szo mo rú és szo mo rú sá got vál la ló köl té szet nem for ra -
dal mi, de for ra dal ma sí tó. Ez a dal la mos szo mo rú ság ta nú val lo -
más, amely vá dol. Ezek az ed dig, mi ná lunk is me ret len nagy vá ro si 
té mák a mo dern ség és a nagy vi lá gi as ság íze it és il la ta it hoz zák az
ápo ro dott iro dal mi élet be. Re vicz ky ér dek lõd ve for dul a kor vi -
lág iro dal ma felé, és Ba u de la i re-t is elõ ször õ for dít ja ma gyar ra.

Éle te szép las san kezd el vi sel he tõ vé, anya gi lag is biz to sí tot tá
vál ni. Új sá gok nál dol go zik, iro dal mi cik ke ket és kri ti ká kat ír.
Ver sei rend sze re sen je len nek meg. Ver ses kö te te i nek si ke re van.
De a sok nél kü lö zés tönk re tet te az egész sé gét. El éri a vég ze tes be -
teg ség, az ak kor még re mény te len, gyó gyít ha tat lan tü dõ vész. Ba -
rá tai min dent meg tesz nek, hogy meg hosszab bít sák éle tét, kül föl -
di üdü lõ he lyek re is el jut. A fi a tal köl tõk már úgy ve szik kö rül,
mint szel le mi ve zé rü ket. És ek kor kö vet ke zik a vég ze tes, nagy
sze re lem: a szí nész nõ, Já szai Mari, aki szen ve dé lyes és hût len
sze re tõ, sze rel me lán gok ra lob bant és meg gyö tör. Re vicz ky Já -
sza i tól is me ri meg Ib sen mû ve it, együtt kez dik for dí ta ni az Ib -
sen-drá má kat. A Ba ba ott honnak Re vicz ky adja a ná lunk köz is -
mert Nóra cí met. 

 A har min ca dik éle té vén túl lé põ köl tõ te hát ek kor már az iro -
dal mi élet kö zép pont já ban áll. Bá na tos ver sei szé les kö rök ben
nép sze rû ek, olyannyi ra, hogy nem egy köl te mé nyét or szág szer te
sza val ják. Tele van mun ka kedv vel és élet kedv vel, de már nem le -

het se gí te ni raj ta. Rá adá sul,
ami kor már na gyon be teg,
Já szai Mari is el hagy ja az ak -
kor még di ák ko rú Szo mo ry
De zsõ ked vé ért. Ez zel a vég -
sõ szo mo rú ság gal hal meg,
ri deg kór há zi kör nye zet ben,
har minc négy éves ko rá ban,
1889-ben. Nincs szo mo rúbb
lát vány az Al vi lág ban, mint a 
dalra született költõk és
muzsikusok korán el né mult,
halovány csoportja. 

Bár ke vés iga zi nagy ver -
se van, je len tõ sé ge még is
óri á si. Õ is ama fon tos kez -
de mé nye zõk köré tar to zik,
akik ma ga tar tá suk kal, élet -
mû vük egé szé vel na gyobb
tör té nel mi sú lyú ak, mint
egyes mû ve ik összes sé gé vel. 
Esszé i bõl nem tu dott ki bon -
ta koz ni egy me rõ ben új esz -
té ti ka, de szem pont ja még is
va la mi egé szen más volt mint 
Gyu lai Pá lé ké, és elõ ké szí -
tet te a szá zad for du ló új, szé -
le sebb lá tó kö rû kri ti ká ját.
Leg in kább a hu mor fo gal ma
iz gat ta, amely az õ meg fo gal -
ma zá sá ban fe lül emel ke dést,
meg ér tõ, sze líd bá na tot je -
lent. Jel lem zõ kü lö nös ség,
hogy Jé zust az em be ri ség
nagy hu mo ris tá já nak tart ja.
Pró zai epi ká ja sem éri el a

kor leg ma ga sabb mû vé szi át la gát, Mik száth sok kal na gyobb el be -
szé lõ mû vész, még is Re vicz ky re gé nyé nek több köze van a XX.
szá zad re gé nye i nek lélektani és társadalmi szempontjaihoz.

Leg fon to sabb azon ban még is a köl té sze te. Van egy köz ke le tû
hi e de lem, hogy Re vicz ky ugyan vi szony lag mo dern hang vé te lû
és meg hitt, szív hez szó ló han gú lí ri kus, de köl té sze te nél kü lö zi a
köl tõi ké pe ket. Ez csak rész ben igaz. Pom pás köl tõi lá to má sa, a
Pán ha lá la na gyon is szín pom pás, szem lé le tes. Fel idé zett gyer -
mek ko ri em lé kei – pél dá ul az Ima köny vem szo mo rú sza ka sza i -
ban – kép sze rû en bon ta koz nak az ol va só elé. A kor egész köl té -
sze té ben, a szin te is me ret len Kom ját hy Jenõ mel lett, neki van a
leg ke ve sebb köze a ha zai iro dal mi ha gyo má nyok hoz. Az õ vi lá ga
az új ke le tû nagy vá ros, ro kon sá ga és ih le tõ je a kor mo dern vi lág -
iro dal ma. A leg ko mo rabb té mák hoz is dal la mos könnyed ség gel
nyúl, ér zel mes sé ge néha a szen ti men ta liz mus hoz kö ze le dik, de
más kor ódai ma gas sá go kat és elé gi ai mély sé ge ket ér el.

Ha tá sa igen sok ágú. A nem so ká ra ki ala ku ló ha zai ka ba ré köl té -
szet ugyan úgy õt foly tat ja, mint az in du ló Ady. Nem egy ko rai
Ady-vers rõl le het ne azt hin ni, hogy Re vicz ky tõl való. A szá zad -
for du ló prog ram sze rû en nagy vá ro si lí rá ja – Hel tai, Ma kai – köz -
vet le nül Re vicz kyt foly tat ja, de ugyan úgy õ ad ösz tön zõ ha tást
Kom ját hy fi lo zó fi ai lí rá já nak. Ha a klasszi kus nem ze ti iro dal mat
Arannyal fe jez zük be, ak kor a mo dern ma gyar iro dal mat Re vicz -
ky vel kell kez de ni. S ha vol tak mel let te vele egy nagy sá gú ak, sõt
nála na gyobb köl tõk, még sincs sem mi túl zás ab ban, ha azt
mondjuk, hogy az Arany utáni és az Ady elõtti magyar köl té szet -
nek õ a fõalakja. 

  (Össze ál lí tot ta:  BOÁ)
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Ta má si Áron 

Dög a ter mé szet ben
Az ég kék arca be van esve. Csip kék úsz nak elõt te. A nap kö -

zöt tük bak tat a déli te tõ re.
Szep tem ber vége van.
A vá ros arca is be van esve. Csip kék úsz nak te re in. Bors Feri

kö zöt tük bak tat a fõ té ri sa rok felé. Dél elõtt tíz óra van.
Feri meg áll a sar kon. Az em be re ket höm pöly ge ti el mel let te a

gond és a vágy. Egy lát ha tat lan és meg bo lon dult fo lyó höm pöly -
ge ti õket. Fér fit a nõ után, ro mánt a ma gyar után, borút a fény
után.

Feri áll és csí rá zik a lel ke, mint az erõl te tett bab szem. Ki csi,
bar na és buksi.

– Szer vusz, Batu kán! – kö szönt rá va la ki.
– Szer vusz, Dén kó! 
Dé nes ügy véd és szom széd fa lu si. 
– Vársz va la ki re?  – kér di.
– A vi lág vé gi re  – mond ja Feri.
– Ha meg ha lok, se gí tek ne ked.
– Ak kor én is igen a fér ge id nek – szúr ja vissza Feri. Egész sé -

ge sen és da ra bo san ne vet nek. 
– Fes tet tél-e sok ké pet a nyá ron? – ér dek lõ dik Dé nes.
– Még fest he tek – mond ja Feri.
– Hát állj neki, s fess!
– Há nyat?
– Egy szer egyet s is mét egyet.
Feri úgy nézi Dé nest, mint a bo lon dot. Nézi és ka cag. Az arca

ki pi rul, a sze me ned ves lesz. Min den por ci ká ja részt vesz az él ve -
zet ben.

Az em be rek irigy ked ve és kí ván csi an néz nek oda. Azt hi szik,
hogy va la mi or szá gos vic cet eresz té nek meg.

Dé nes meg vár ja tû rel me sen, amíg Feri ki zu hog ja magát.
– Abba tud nád-e hagy ni? – kér di ak kor. – Egy fél ké pet fest -

het tél vol na ev vel az egy erõ vel.
– Nagy Bo lyai vagy – mond ja Feri.
– Nagy biza.
A kedv el ha nyat lik, a szó el akad. A szel lem nem re pül to vább,

az ide gek szár nyán. S így már nem ér de kes.
Feri bú csú ra nyujt ja a ke zét.
– Va la mi bú vó he lyet nem tudsz? – kér di meg mel lé ke sen.
– Mi cso da bú vó he lyet? 
– Ne kem va lót, egy- két hét re.
– Menj ki a som kú ti nya ra lóm ba. Üres az egész ház. 
Fe ri nek meg te lik al ko tó fénnyel a sze me.
– Emmá be széd! – mond ja.
Egye dül ma rad, és lá za san az öröm tül. Egész nyá ron csak

mász kált do log ta la nul, ki nyit va a fény nek, a gon do la tok nak és a
ter vek nek, mint a me den ce. Most uj jong fe szü lõ erõk kel. Duzzad
és virít.

Olyan, mint az éret len ka ca gó gyü mölcs.
Egész nap ké szül. Fut, vá sá rol, kaj tat, cso ma gol. Ecset je it

mind tisz tá ra mos sa, és vász na kat fe szít. Fü tyül és du do rá szik.
Néha szö kik is egyet-egyet, és olyan idét len ilyen kor, mint a
mackó.

Más nap vo nat ra ci pe ke dik, hogy Som kút ra men jen. Há rom óra 
alatt ott van. A ház egye dül áll egy dom bos er dõ nek a szé lén.
Csend van, és szín van. Az ég kék re de rült és ke re ken csó ko ló dzik 
a he gyek kel. Feri be ren dez ke dik nagy já ból a ház ban, s az tán ki -
megy és a ka szá ló kon fel fe lé bak tat. Ing ben és meztelen nyakkal
törtet a fák közt.

Kiér a te tõ re, meg áll és vissza for dul. Cso dá la tos pa no rá ma
fek szik elõt te. Tisz ta pa ra di cso mi táj. Bá tor és még is ke dé lyes or -
szág. Alul hul lá mo san ka nya rog a völgy: az ölé ben össze ér két ol -
dal ról a he gyek te nye re, mely be arany módjára csorog a fény.

Már lát szik, hogy nyí lik az õsz.
Pír ve rõ dik ki né hol az er dõk ar cá ra. A nyár fa su sog va be szél, a 

dió fa sár gul. A bük kös tö möt ten és erõ sza ko san nagy föl de ket lep
bé: fái ke dély és bá tor ság nél kül pus mog nak, mint ha egy sze rû,
zsu go ri  nyárs pol gá rok gyû lés ez né nek a téli gon dok elõl. A bú ros
tölgy fák ról ezer szám ra üre sen lóg ki csi szá rán a makk ház: úgy
ha ran goz nak a gyen ge szél ben, mint ha tal mas sza bad té ri ki ra kat -
ban a fü li-füg gõk, melybõl kinézték az ékkövet már a kapzsi
disznók.

A bok rok alatt mó ku sok és ri gók zör ge tik az avart. Ki csi ben is
szép, nagy ban is szép.

Feri so ká ig issza fü lé vel a csen det, sze mé vel a színt és a mé re -
te ket. Az tán kéz ál lást csi nál örö mé ben, és ha nyatt eresz ti ma gát.
Órá kig az égre bá mul és va jú dik. Más nap be ren dez ke dik a tetõn,
és munkába kezd.

Láz ban és sza ka dat la nul dol go zik. Nap nap után. Az ötö dik
dél ben egy úr tû nik fel a  ház tá jé kán. Ke se reg ve fo rog egy ide ig,
az tán meg lát ja Fe rit a dom bon és egye ne sen ne ki tart. Ki csi ter me -
tû és vé kony. Az arca kes keny és sá padt. Gon do san van öl töz ve és 
úgy lépked, mint a macska.

Feri lát ja, hogy jön, de nem hagy ja abba a mun kát.
Az úr oda jön, meg áll, a ka lap ját le ve szi és egy foly tá ban eze ket 

mondja:
– Szí ves el né zé sét ké rem ezért az elõ re be nem je len tett lá to -

ga tá sért, és a ma gam ré szé rõl mind járt ki je len tem, hogy õszin te
örö möm re szol gál, hogy ép pen in ten zív mun ká ban ta lá lom önt,
mert ha nem té ve dek, Bors Fe renc fes tõ mû vész úr hoz van sze ren -
csém, ugye bár?

Feri gya nú san nézi a hosszú mon dat alatt.
– Úgy hív nak – fe le li.
– Én Szo mo ri va gyok – mond ja a ven dég, ke zel és fel te szi a

ka lap ját. Az tán meg né zi né hány pil lan tás sal a ké pet, és így foly -
tat ja: – Bors úr nak fo gal ma sincs sem ró lam, sem a jö ve te lem cél -
ját il le tõ leg, de biz tos va gyok ab ban, hogy mind járt nem fog
olyan bi zal mat la nul néz ni, ha nem örül ni fog. Én ugyan is szin tén
fes tõ nek in dul tam, de az tán jobb nak lát tam az zal fog lal koz ni,
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hogy más te het sé ges és fõ leg fi a tal fes tõ ket ad mi niszt rál jak, il le -
tõ leg oda jut tas sak, a jól meg ér de melt hír név hez és vele együtt az
anya gi bol do gu lás hoz A Mû vé szek Csar no ka címû lap ban egy ta -
nul mány je lent meg ön rõl, né hány re pro duk ci ó val együtt, és rög -
tön el ha tá roz tam, hogy önt a hó nom alá ve szem vagy or szá go san
fel fe de zem, ha ez job ban tetszik.

– Hát ez hogy megy? – kér di Feri.
– A fel fe de zés? 
– Ez az egész, amit mond.
– Hát ez na gyon egy sze rû en, ké rem. Ön fes ti a ké pet, le he tõ -

leg mi nél töb bet, én pe dig gon dos ko dom a rek lám ról és az el adás -
ról. Ter mé sze te sen nem kell meg le põd nie azon, ha néha meg jegy -
zé se ket te szek a kép re.

– Te gyen – mond ja Feri.
– És egy-két ész re vé telt, mi köz ben ké szí ti.
– Mit ké szí tek?
– A ké pet.
Feri ba rát ság ta la nul veti oda: – Én nem ké szí tek ké pet.
– Hát?
– Én fes tek ké pet.
– Az mind egy, ké rem  foly tat ja Szo mo ri -, hogy az em ber ké -

szí ti-e vagy fes ti a ké pet, csak az jó le gyen. Kü lön ben is a do log -
nak ez a fele nem na gyon lé nye ges, mert re mél he tõ leg nem igen
fog sor ke rül ni rá. Tud ni il lik ab ban az eset ben, ha meg ál la po -
dunk, ak kor meg fog juk együtt be szél ni a té má kat sa töb bi.

Feri mo so lyog.
– Hogy sze ret ne meg ál la pod ni?
– Öt ven szá za lék ra. És hogy tíz éven ke resz tül csak raj tam ke -

resz tül ad hat el ké pet.
– Hát ál la pod jék meg.
– Hogy érti ezt?
– Né, azt a vac kor fát lát ja-é ott? – mu tat ja Feri.
– Igen, hogy ne.
– No, ha lát ja, ak kor ál la pod jék meg av val.
Szo mo ri tré fá ra ve szi a dol go és kedv es ked ve fog ja meg a Feri

karját.
– Az ilyen ma ga faj ta mû vé szek mind ön fe jû ek és nyer sek.
– Az a – mond ja Feri.
– Együtt jár az õs te het ség gel.
– Együtt, mint a tetû a va ka ró dzás sal.
Egy mó kus vil lan elé a bo kor ból. Szag lá szik, és ke cse sen ug rál 

az avar ban.
– Ni-ni, egy pat kány! – mu tat ja Szo mo ri.
– No, jól néz ze meg, mert itt a pat kány is

ilyen.
– Tény leg, mi lyen! Le kel le ne fes te ni!
A mó kus ész re ve szi õket, és el iram lik a bok -

rok alatt.
– Mi ért nem szólt ha ma rább! – mond ja Feri.
– Le fes tet te vol na? 
– Én le, abba hely be.
– Most már késõ.
– Men jen utá na, s té rít se ide!
– Mit gon dol, hi szen azt nem le het!
– Azt nem, aki nem tud ja.
Könnye dén van nak, és ne vet nek. Szo mo ri

oda ke rül a kép elé és nézi. Ko moly, szak ér tõ po -
fá val vizsgálja.

– Maga a szí ne ket meg ha mi sít ja – jegy zi meg
egy idõ múl va.

– Én meg, s azért még sem zár nak a töm löc be.
– S mi ért ham isít ja meg? 
– Én azért, mert nem a maga sze mé vel fes tek.
- S ni, itt ezek a fák is! Hát így nem sza bad fes -

te ni!

Feri for ra ni kezd.
– De ma gá nak sza bad in nét el men ni – mond ja.
– Ez nem fe le let, ké rem. Tes sék csak ide ad ni azt az ecse tet!
– Me lyi ket?
– Azt, ame lyik a ke zé ben van.
A sze mük össze vil lan.
Fe ri nek egy szer re ki szá rad a tor ka. Nem szól, csak oda ad ja az

ecse tet. Már a sze möl dö ke ug rál. És ug rál kö rül a pa ra di cso mi táj
is. A fák vi gyo rog nak és a hegyek röhögnek. 

Szo mo ri meg márt ja bõ ven az ecse tet, és egyet len vo nás sal ke -
resz tül húz za a fá kat. S eb ben a pil la nat ban Feri elõtt el ho má lyo -
sul a vi lág, majd rob ba nás sze rû en ki gyúl. Egy ret ten tõ ütés sel le -
te rí ti a jövevényt. Aztán leomlik a csend.

 Szo mo ri moz du lat la nul és agyon tor zul va fek szik, mint a ha -
lott. De ren gés sze rû cik cak kok ban esz mé li a vi lá got, és fek szik,
mint a tenger fenekén.

Feri meg ke rü li és nézi. Az tán meg ál la po dik a lá ba i nál és úgy
vizs gál ja, mo hón. Nem tud ja, ha lott-e vagy ájult. Csak azt lát ja,
hogy nyo mo rul tul, sár gán, tor zu lás ba der med ve fek szik Szo mo ri.
Egy ki csit össze kun ko rod va, mint a hernyó.

Le dob ja a meg kez dett ké pet, új vász nat tesz és fes te ni kez di a
le ütött szak ér tõt. Láz ban, õrült ide gek kel dol go zik. Ami kor meg -
van, oda vág ja az ecse tet és leroskad a földre.

Kész van? – ül fel ab ban a perc ben Szo mo ri.
Fe ri nek is ki lob ban az ar cán az öröm s oda ug rik.
– Hát maga él?
– Hát per sze, hogy élek.
Ne vet nek.
– Min dig élt a mejj be vá gás után?
– Nem mon dom, egy ide ig csak fé lig él tem, de az tán las san

esz mé let re tér tem egé szen.
– Hát mi ért nem szólt ak kor?
– Na hall ja! Lát tam, hogy en gem fest, és tu dom, hogy nem

sze re ti, ha za var ják.
Fel kel Szo mo ri és nézi a ké pet.
– Re mek mû! – mond ja..
Feri ne vet gél, mint a gyer mek.
– Mi a címe? – kér di Szo mo ri.
– En nek a kép nek?
– Igen.
– „Dög a ter mé szet ben” – mond ja Feri és zu hog va ne vet.
A he gyek is, mint ki fes tett, nagy ko mé di á sok, véle ne vet nek.
És a bú csú zó nap meg ve re ge ti apai sze re tet tel a vál lát. 



2010. március

EKOSZ–EMTE Iro da lom 57

Arany kö té sü ima köny vet/ Ha gyott rám örö kül anyám,/ Kis
Jé zus ing ben, gló ri á ban/ Van a könyv elsõ ol da lán.//(…) Föl 
nem pa nasz lom a vi lág nak,/ Csak szel le med nek, jó anyám,/
Mi lyen ko pár volt if jú sá gom,/ S hogy mennyi bá nat szállt
reám. (Re vicz ky Gyu la: Ima köny vem) 

B. Os vát Ág nes

Fakó fé nyek kö zött
Tün dér ke zek per ge tik ha jad ra
fe hér csil la gocs kák zsib ba dó, alélt ra ját.
Ami kor szü let nek, még nem sej tik,
hogy már is el ér ték éle tük al ko nyát.
Sza bad-e õket sza ba don sze ret ni? 
Mondd, ér de mes-e még igaz nak len ni?

Fakó fé nyek kö rül szé dül ten ke rin gõ
fél ájult hó pi hék le beg nek,
akár az ál mok: jön nek és el me ne tel nek,
csak ke resz tül gá zol nak a lel ke den,
s itt hagy nak le csu pa szít va min dent ben ned.
Mondd, ér de mes-e még igaz nak len ned?

Nem fe lel sen ki. A hat szö gû csil la gok
ar cod ra, ha jad ra te le ped nek,
majd las san,  - akár a könnyek -, 
szét ol vad nak és le pe reg nek.
Ha zug szem fény vesz tés, akár az ál mod. 
Mondd, sza bad-e a szót igaz nak ta lál nod?

Re vicz ky Gyu la

A fi lisz te u sok hoz
Csak hagy ja tok, ha nem sze ret tek,
Én úgy se tar tok vé le tek!
Nem kér tem tõ le tek ta ná csot,
Nem mond tam én, hogy szen ve dek.
Is ten kül dé e küz kö dést rám;
Imád ság fel si ró sza vam.
A kit az Is ten lá to gat meg,
Az nem le het bol dog ta lan!

A vá gyak má mo rát, ez édes
Ke ser vet ti nem ér zi tek.
Két sé gi met hát mért kö zöl jem
És ál mi mat ti vé le tek?...
Zo kog va bár, de még is ér zem, 
Bol dog csak én va gyok ma gam!
Ki egy vi lá got hord szi vé ben,
Az nem le het bol dog ta lan! 

Mert lel kem' soha el nem ad tam,
S nem vet tem pél dát ró la tok;
Azért én a ti sze me tek ben
Czi gá nyos és kü löncz va gyok.
Jó tud nom, hogy vi lá go tok ban
Lel kem bi tang és hon ta lan.
Ki hû ma rad az íde ál hoz,
Az nem le het bol dog ta lan!

S mi min den vál hat nék be lõ lem!
Hogy föl vi het ném dol go mat,
Ha a jö võ re vol na gon dom.
S szi vem re ven ném sor so mat.
De jobb sza bad nak len ni, bár mily
Sze gé nyen és ma gá no san.
Ki nem szo rult az em be rek re,
Az nem le het bol dog ta lan!

Utá lom a ku fár vi lá got,
Nem haj há szom nagy úr ke gyét.
Ne gú nyol já tok hát ka bá tom';
Hisz' az ti nék tek mit se vét.
Re mé nyem, üd vöm, büsz ke sé gem,
Egész lel kem da lom ba' van.
Kit hom lo kán csó kolt a mú zsa,
Az nem le het bol dog ta lan.

Kik az én sor som mal tö rõd nek,
Mind égi-lé gi szel le mek.
Óh, szent gyö nyör! 
       óh, bol dog élet!
Hogy én is száll ha tok ve lek!
Egy szebb vi lág van ott; la kói
Jók s bol do gok mind annyi an.
Ki bí zik tisz ta szel le mek ben,
Az nem le het bol dog ta lan!

Hagy ja tok hát! Nem egy vi lág ból
Va lók va gyunk mi, hagy ja tok!
An gyal vagy ör dög, nem tu dom, de
A ti test vér tek nem va gyok.
Kö zé tek úgy se szál lok én le:
Erõ kö dés tek hasz ta lan.
Ha én is sor so tok ra jut nék:
Ak kor vol nék bol dog ta lan!



Ta vasz tün dér tõl a Ma nók Or szá gá ig
Egy szer volt, hol nem volt, élt az öreg fa od vá ban egy ne ve tõs

ked vû, min den re rá cso dál ko zó sze mû kis lány. Az tán, egy szép
nap, – mi vel  foly ton haj tot ta a kí ván csi ság, – fel ke re ke dett és út -
nak in dult, hát ha vég re ta lál koz hat na már a Ta vasz tün dér rel, akit
olyan ré gen várt már, de aki  úgy lát szik, nem akart még ide ér ni.
Így hát a kis lány hosszú útra tért, ta lán a me sék híd já nak is a túl -
part já ra ért. Egy szik lás kap ta tón egy szer csak össze ta lál ko zott a
kö vi ró zsá val. Rá mo soly gott és azt kér dez te tõle:

– Mi ért hív nak té ged ró zsá nak, ami kor még csak nem is ha son -
lí tasz a bár so nyos szir mú ró zsá hoz? A kö vi ró zsa szo mo rú an fe lel -
te: – Ó, ha tud nád, mi lyen sok idõ nek kel lett el tel nie, és mennyi
szen ve dé sen kel lett ke resz tül men nem ad dig, amíg a puha bár so -
nyos szir ma im így meg vas ta god tak, a le ve le im és a szá ram el sor -
vad tak, csak a for mám ma radt meg em lé kez te tõ ül, hogy mi lyen is
vol tam én va la mi kor. Így élek már ezu tán, kövek közé ékelõdve,
rideg, sziklás oldalakon, és csak álmaimban járok vissza  a kertek
mélyére, ahol valamikor megszülettem. 

A kis lány ki csit el cso dál ko zott, ki csit el szo mo ro dott a kö vi ró -
zsa sa nya rú sor sán, azt még  meg kér dez te tõle, hogy nem lát ta-e a
Ta vasz tün dért, de mi vel vá laszt nem ka pott, to vább men ve egy
tün dök lõ me zõ re ért, ahol sû rûn egy más mel lett pom páz tak a sár -
ga vi rá gok és tar ka pil lan gók hada ci ká zott egyik rõl a má sik ra. A
kis lány  nem is mert hoz zá juk szól ni, azt lát ta, hogy itt már biz to -
san vé gig lib bent nem ré gi ben a Ta vasz tün dér, és csak áll dog állt
egy ide ig,  nem tud ta, mit is csi nál jon. Majd meg pró bált fel ka -
pasz kod ni az egyik vi rág szá rán, de mind un ta lan vissza csú szott,
míg nem egy szöcs ke meg saj nál ta és fel se gí tet te a vi rág szir ma i ra.
Bol do gan hup pant le, majd meg szó lí tott egy fe hér lep két. 

– Mondd csak, nem len nél olyan ked ves köl csön adni ne kem
leg alább egy órá ra a szár nya dat? Sze ret nék én is röp köd ni egy ke -
ve set, mert sze ret ném fe lül rõl is lát ni a szép vi rá go kat, de olyan
ki csi va gyok, hogy szár nyak nél kül ezt nem tu dom meg ten ni. A
lep ke el cso dál ko zott a szo kat lan ké ré sen, az tán el gon dol kod va
így vá la szolt:

– Saj nos nem ad ha tom, mert szárny nél kül én el pusz tu lok, hi -
szen ha köl csön ad nám ne ked, akkor ki kéne tépnem magamból
tövestõl a szárnyaimat és azt nem élném túl, úgyhogy maradj meg
kislánynak és annak örülj, amennyit így is láthatsz a világból. 

A kis lány ki csit el szon tyo ló dott a vá la szon, de jó ter mé sze te
lé vén, el ka cag ta ma gát, majd szép las san le csú szott a vi rág szá rán
és to vább ván do rolt. Ment, so ká ig men de gélt, míg egy pa tak part -
já ra nem ért. A pa tak mel lett ha tal mas kõ szik lák me red tek az égre, 
a kis lány azt gon dol ta, hogy ilyen nagy szik lá kon túl már csak a
vi lág vége kö vet kez het. El gon dol kod va ka pasz ko dott fel egy la -
pos kõre, ami egy ked vû en  áll dog állt a víz part ján és csak néz te,
néz te tû nõd ve a cso bo gó pa ta kot, a paj ko san hab zó víz fod ro kat,
majd le szállt a kõ rõl és fé lén ken be le már tot ta a lá bacs ká ját a víz -
be. 

– Jaj, ez hi deg, kap ta ki rög tön a lá bát, és buz gón tö röl get ni
kezd te a pa tak par ti se lyem fû vel, míg meg nem szá radt.

 – Ne ijedj meg tõ lem, - ne ve tett rá a pa tak -, ilyen kor, ta vasszal 
még ki csit hi deg a vi zem, de ké sõbb, ha job ban fel me leg szik az
idõ, már fü röd ni is le het ben nem. 

– De hova sza ladsz te egy foly tá ban? - kér dez te a pa tak tól a kis -
lány. – És mi ért van nak ben ned ilyen ha tal mas kö vek, ezek soha
nem kop nak el? 

– Na gyon ke ve set kop nak az idõ mú lá sá val, de lá tod, ezek a
kö vek jel zik az örök ké va ló sá got, az én vi zem pe dig a mú lan dó sá -
got. Azért sza la dok, hogy ha ma rabb el ér jek a fo lyó ba, az tán a fo -
lyó val együtt a nagy ten ger vi zé be. A kö vek vi szont min dig itt
ma rad nak, mint a múlt sú lyos örök sé gei, ami hez kö tõ dik min den
kis csep pem. És bár mennyi re is változnak, újulnak az én
cseppecskéim, tudom, hogy ezeket a köveket örökké itt találom és 
mindig a barátaim maradnak, bármi is történjék velem- fejezte be
a patak a mondókáját.  

– Igaz, igaz le het, amit mon dasz -dünnyög te a kis lány, egy szer, 
ami kor még a fa od vá ban lak tam, hal lot tam, hogy az er dõ be ki -
rán du ló fi a ta lok éne kel tek, sza val tak és em lék szem, hogy egyi -
kük egy vers ben va la mi olyas mit is mon dott, hogy „a víz ha lad, a
kõ ma rad”. Ennyit meg je gyez tem a vers bõl, mert nagyon tetszett
nekem.

A pa tak elis me rõ en cso bo gott, majd hogy nem meg tap sol ta a
kis lány tu do má nyát, õ pe dig vissza ka pasz ko dott a nagy kõre és
vi dá man né ze lõ dött to vább, szer te szét. Mi u tán meg pi hent, kis
ide ig még né ze lõ dött, majd el kö szönt a pa tak tól, de annyit még
meg kér de zett tõle, hogy nem lát ta mer re ment a Ta vasz tün dér?
De a pa tak nem tud ta, mert a tün dér kora haj nal ban su hant el mel -
let te, még nem volt föl kel ve a nap sem, így nem láthatta, mer re fe -
lé vette az útját.

A kis lány egy ide ig még bo tor kált a pa tak par ti kö vek kö zött,
majd  ar ra fe lé vet te az út ját, ahon nan pi ros la ni lá tott va la mit, és
ahogy kö ze le dett, egy re csak nõtt a nagy pi ros ság. El nem tud ta
kép zel ni, mi az a sok pi ros, ami kor egé szen kö zel ment, ak kor lát -
ta, hogy ren ge teg pi ros vi rág, de mind olyan ma ga san van nak,
hogy õ csak csa var gat ja a nya kát fel fe lé, de bi zony most jól fog na
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a pil lan gó szár nya, hogy fe lül rõl is lát hat ná eze ket a kü lö nös vi rá -
go kat. Bá na to san hup pant le a tö vük be és oda for dult egy kis sár ga 
vi rág hoz. 

– Mondd csak, mik ezek a szép nagy pi ros szir mok oda fönt?
– Ezek a pi pa csok, hát nem is me red õket? – fe lel te a kis vi rág

sze ré nyen. 
– Pi pa csok? – tény leg, egy szer me sélt ró luk va la mit nagy ma -

mám, de az már na gyon rég volt és el fe lej tet tem, vi dá mo dott fel a
kis lány arca a fel is me rés tõl.

– Ez azt je len ti, hogy itt már ré gebb járt a Ta vasz tün dér, nem
tud nád meg mon da ni, hogy hol ta lál koz hat nék vele? – Nem tu -
dom, – fe lelt a kis sár ga vi rág, - ide már csak jö võ ben fog új ból el -
jön ni. Azzal elfordult a kislánytól és tovább folytatta a már
megkezdett beszélgetést a szép, barátságos kis  katicabogárral. 

A kis lány el bá mész ko dott egy kis ide ig a ka ti ca pöttye in, szá -
mol gat ta az uj jacs ká in õket, meg cso dál ta a pi ros szár nyacs ká it, és 
azon gon dol ko dott, hogy meg pró bál ja-e tõle is köl csön kér ni kis
ide ig a szár nya kat, de az tán vissza gon dolt a pil lan gó vá la szá ra és
még sem mert újra meg koc káz tat ni egy ilyen kér dést. Kis ide ig el -
ül dö gélt a pi pa csok tö vé ben, de ami kor lát ta, hogy senki nem
törõdik vele, felállt és továbbállott. 

Ban du kolt, bot la do zott a fû ben, nem so ká ra új ból egy sár ga vi -
rág gal teli me zõ re ér ke zett. A szé pen ki nyílt vi rá gok mind azt su -
gall ták neki, hogy bi zony itt is már rég vé gig le beg he tett a Ta vasz -
tün dér, ki tud ja, mer re jár hat azó ta. Re mény te le nül ült le új ból a
vi rá gok tö vé be, ami kor egy tü csök hoz zá szólt. – Mi ért ló ga tod az
or rod, te kis lány, egy ilyen gyö nyö rû nap sü té ses dél elõtt? – Én a
Ta vasz tün dér rel sze ret nék ta lál koz ni, - mond ta a kis lány, - de lá -
tom, az idén már nem fo gom utol ér ni, hi á ba gya lo gol tam annyit.
És az od vas fa, ahol la kom, olyan messze van már in nen, hogy
nem is tu dom, hogy fo gok ha za ér ni, az utat is el fe lej tet tem arra
felé. 

– Na, ez nem jó hír, - bó lo ga tott a tü csök fon tos kod va, - de tu -
dod mit? Mu száj ne ked új ból ott laknod? Tudok egy helyet, ahol
sokkal jobban éreznéd magad és ott rengeteg barátod is lehetne. 

– Hol van az a hely? – kér dez te fel csil la nó szem mel a kis lány.
– Csak in dulj el és menj, amíg en nek a sár ga vi rá gos me zõ nek a 

vé gé re érsz. On nan már nincs messze egy kis he gyi pa tak,  azon ha 
ke resz tül tudsz men ni, ha ma ro san el érsz a ma nók or szá gá ba. Még 
az is le het sé ges, hogy ott ta lál ko zol a Ta vasz tün dér rel is, mert õ
egész nyá ron ott szo kott ven dé ges ked ni a manók birodalmában. 

A kis lány nak erre a jó hír re örö mé ben fü lig nyúlt a szá jacs ká ja. 
Csak ne ve tett és ne ve tett, még egy pu szit is nyo mott a meg le pett
tü csök szén fe ke te po fi já ra, aki vi szont et tõl fel vi dul va, vi dá man
he ge dül ni kez dett. A kis lány erre a he ge dû nó tá ra, tánc lé pés ben
in dult to vább, és ha ma ro san el is ért a sár ga vi rág me zõ szé lé re.
Ott óva to san kö rül né zett, ami kor ki csit tá vo labb ról mint ha víz -

cso bo gást hal lott vol na. Arra felé in dult és nem so ká ra meg lát ta a
kis pa tak vi dá man csil lo gó, csör ge de zõ hab ja it. Most már sza lad -
ni kez dett, ép pen csak az ej tet te gon dol ko dó ba, hogy va jon mi -
ként fog át jut ni a túl só part ra. 

Ült hát a par ton el gon dol kod va, ami kor ba ju szos kis pofi dug ta 
ki a fe jét a víz bõl és hoz zá szólt: - Se gít ség re van szük sé ged? –
prüsz költ felé a kis ba ju szos. 

– Te ki vagy? – kér dez te kí ván csi an a kis lány. 
– Én a hód va gyok, en nek a te rü let nek az ura és pa ran cso ló ja.

De szí ve sen se gí tek raj tad, ha kí vá nod. 
– Ked ves hód, a túl só part ra sze ret nék át jut ni, mert a Ma nók

or szá gá ba igyek szem, de nem me rek belépni a hideg vízbe. 
– Egyet se búsulj, - rikkantott a hód -, gyere velem, nemrég

készítettem ágakból egy hidat, csak pár lépésnyire van innen.
A kis lány fel ug rott és el in dult a pa tak par ton le fe lé, s ha ma ro -

san meg lát ta a hód ál tal épí tett hi dacs kát. Elõbb fél ve, majd egy re
bát rab ban kez dett lé pe get ni az ága kon, majd sze ren csé sen hup -
pant le róla, most már a túl só par ton. Vi dám ne ve tés sel kö szön te
meg a hód nak a ked ves sé gét és el in dult a feny ve sek felé, ahol a
Manók birodalmát sejtette.

Nem kel lett so ká ig men nie, ami kor in nen is, on nan is, min den
fa törzs mö gül hun cut kis lé nyek dug ták elõ a fe jü ket, majd ne vet -
ve hú zód tak vissza az erdõ sû rû jé be. Bár mer re for dí tot ta a fe jét,
úgy érez te, min den vi rág, sõt min den fû szál mö gött ott áll egy-egy 
kis manó és min de nik õt nézi. Sze re tett vol na már szó ba ele gyed -
ni va la me lyik kel, de mire meg szó lalt vol na, min dig ka cag va el -
tûn tek. A kis lány már-már sír va fa kadt, hogy sen ki nem akar itt
szó ba áll ni vele, ami kor hir te len ked ves ar cocs ka tûnt fel elõt te,
aki rá szólt: – Is ten hozott, te kislány, kit és mit keresel te itt, a
Manók országában? 

– A Ta vasz tün dért ke re sem, úgy hal lot tam, hogy itt ná la tok
szok ta töl te ni az év nagy ré szét, vele sze ret nék ta lál koz ni – re beg -
te meg szep pen ve a kislány..

– Ak kor jó  he lyen jársz, - fe lel te neki a ked ves kis manó, gye re 
nyu god tan utá nam, én mu ta tom ne ked az utat, és ha meg tet szik
ne ked itt ná lunk, akár itt is ma rad hatsz, amed dig csak akarsz.

A kis lány most már egé szen fel vi dá mo dott, bol do gan lép ke dett 
a ma nócs ka nyo má ban, aki elv ezet te õt a Ta vasz tün dér elé be.
Ámul va né zett kö rül, ennyi szép sé get soha éle té ben még nem lá -
tott és soha ennyi ked ve sen mo soly gó arcocska nem vette még
körül. 

– Sze ret nék örök re itt ma rad ni köz öt te tek, ha meg en ge di tek –
rik kan tott fel vi dá man a kis lány, – és at tól fog va nagy öröm mel élt 
to vább a Ma nók or szá gá ban, sem mi re nem volt gond ja töb bé
azon kí vül, mint hogy  bol dog nak érez ze ma gát. Eb ben pe dig nem
volt hi ány, hi szen egyéb dol ga sem volt, csak örül ni az élet nek és
va la hány szor ví zért men tek le a pa tak part ra, és le ült pi hen ni va la -
me lyik la pos kõre, mind ég el me sél te a ma nók nak, ami re a má sik
pa tak ta ní tot ta, hogy a víz halad, de a kõ marad… Ami ugye, az
örökkévalóságot jelképezi. 
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