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2015. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja

Tompa László

Én, amíg minden omlik, összedûl,
gyökereimmel e kopár fokon
– bús székely fenyõ – 
megkapaszkodom,
s állok daccal, társ nélkül, egyedül.
S míg havat dob rám, hóköpenyt,
egy szeles nap, vagy egy vad éj,
így biztatom magam: ne félj,

te tovább tartasz, mint a tél!
Kibírtam én már sok telet,
míg jöttek a jégtörõ szelek,
s gallyaimon, mint húrokon,
új fuvalmak zenéltek!
Így múlnak, újulnak évek...
Én az idõkkel bátran szembenézek!

1929

MMaaggáánnyyooss  ffeennyyõõ



EKOSZ
Az Erdélyi Körök

Országos Szövetsége
EKOSZ 2015. május
2-án tartotta éves
közgyûlését a mezõ-
berényi városháza

dísztermében, 12 tagszervezet vezetõ-
inek, képviselõinek részvételével. A
jelenlévõk egyperces néma felállással
emlékeztek meg a tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Márton Zoltánról,
Makfalva polgármesterérõl, aki a Ma-
rosszéki Székely Tanács elnöke is volt.

Az erdélyi származású Fejér Sándor
evangélikus lelkész áldást osztott a
közgyûlés munkálataira és a részt-
vevõkre, majd Siklósi István polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket,
kiemelve, hogy az 1988-as évektõl
Mezõberényben megtelepedett erdé-
lyi magyarok sok értéket teremtettek
a városban. Dr. Szekeres Sándor elnö-
ki beszámolójában ismertette, hogy
az NKA Folyóirat-kiadási Kollégiu-
mához beadott pályázatunkat elutasí-
tották forráshiányra hivatkozva.
Szinte természetesnek is mondható
ez, hiszen egy olyan ember a kollégi-
um elnöke, aki Nyírõ József munkás-
ságáról elítélõ hangon nyilatkozik.
Ezt követõen az Emberi Erõforrások
Minisztériumához lapunk támogatá-
sára beadott pályázatunkat is elutasí-
tották, ami elõtt viszont értetlenül ál-

lunk. A továbbiakban ismertette az
Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok
Közhasznú Egyesületének bírósági
törlését az EKOSZ tagszervezeti
közül, valamint a Szegedi Erdélyi Kör
sajnálatos megszûnését, amelyik
viszont Mihalik Kálmán Alapítvány
formájában tovább él. Megemlítette a
gyergyószentmiklósi Rokaly József
által írt és ajándékba nekünk küldött
kiemelkedõ jelentõségû könyveket: A
Széki-ta  A székely eredetkérdés tisz-
tázása, illetve A székelyek évezredei
címû köteteket, ezen túl a tanár úr az
Átalvetõ kiadását is támogatta.

Március 10-én az EKOSZ tag-
szervezetei közül többen megjelentek
Budapesten a Hõsök terén a Székely
Szabadság Napjára való megemléke-
zésen. A Komlói Erdélyi Kör vezetõje
egy megható, szép beszédet is tartott.
Monorra 2015. március 21-én az
EKOSZ meghívására eljött Izsák Ba-
lázs, a Székely Nemzeti Tanács elnö-
ke, aki a székelység autonómia-törek-
véseinek legutóbbi eseményeirõl
szólt. Az EKOSZ elnöke 2015. április
8-án a Lánchídrádiónak telefonos in-
terjút adott. Ebben a Magyar Költé-
szet napjának alkalmából Petõfi Sán-
dor két versérõl – A székelyekhez, il-
letve A székelyek címû versekrõl, va-
lamint az erdélyi magyarokról beszélt. 

Havrila Jánosné, az EKOSZ könyve-
lõje-pénztárosa elõterjesztette a köz-
hasznúsági jelentést és a pénzügyi be-
számolót, melyeket az elnöki jelentés-
sel együtt a közgyûlés elfogadott.
Megtudhattuk, hogy lapunk idei, júni-
usi és szeptemberi kiadásának pénz-
ügyi fedezete biztosított, a decemberi
viszont kérdéses, további támogatá-
sok megszerzését igényli. Mindez ol-
vasóink nagylelkû adományai dacára,
és a hivatalos pályázati támogatások
hiányában alakult így.

A közgyûlés egyhangúlag döntött
arról, hogy a következõ évtõl az Átal-
vetõ belföldi elõfizetési díja 1.500 Ft-
ról 2000 Ft-ra emelkedjen. 

Az EKOSZ választmányi ülése
2015. október 17-én lesz, mely ülést a
Recski Erdélyi Kör szervezi meg. Az
EKOSZ következõ közgyûlését 2016
májusában fogja tartani, melynek
házigazdája a Nagyatádi Erdélyi Kör
lesz.

Dr. Szekeres Sándor, EKOSZ elnök

SALGÓTARJÁNI ERDÉLY-KÖR
A február 19-i rendezvényen vetí-

tésre került A szabadság hõsei c film,
amely a Nógrád megyei 1956-os forra-
dalom áldozatainak állít emléket. A
film vetítése után Bérczesi Mihályné, a
POFOSZ Nógrád megyei elnöke
mondta el hozzáfûzött gondolatait.

Részt vettünk a március 15-i városi
ünnepségen és koszorúztunk.

A Kör éves, tisztújító taggyûlését
március 21-én tartotta. Az elnök to-
vábbra is Valiskó Ferenc maradt, a fel-
ügyelõ bizottság elnöke pedig dr. Kúti
István.

A taggyûlésen ismertetésre került
dr. Brumár Mihály visszaemlékezése
Marosvásárhely „fekete márciusáról”.

Áprilisi összejövetelünket 16-án tar-
tottuk, amelyen Gréczi Zsoldos Miklós
emlékezett meg Orbán Balázs életé-
rõl és munkásságáról, halálának 125.
évfordulója alkalmából. 

Valiskó Ferenc elnök

KOMLÓ
A Komlói Erdélyi Kör 2015. április

25-én a Közösségek Házában Kányá-
di Sándor elsõ látogatásának 20. év-
fordulója alkalmából verses, zenés
irodalom estét tartott a költõ mûvei-
bõl. Nagy volt az érdeklõdés, sokan
voltak.

Lovász Anton

Átalvetõ
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BUDAPESTI SZÉKELY KÖR

Vendégünk volt Sabin Gherman
Aki nem ismerte eddig közelebbrõl

a román média személyiséget és pol-
gárjogi harcost, meglepetésébõl talán
még most sem ocsúdott fel.

Magyarországi honfitársaim! Éb-
redjünk fel révült álmainkból és ve-
gyük észre a realitásokat! Élnek mel-
lettünk románok, mégpedig elég so-
kan, akik támogatnának egy födera-
tív, autonóm régiók által alkotott Ro-
mániát, spanyol mintára, amely két-
szintû autonóm megoldást kínálna.

Abból indulnak ki, hogy Románia
történelmi régiókból tevõdik össze az
1859-es egyesülés óta. Moldva, Havas-
alföld, Olténia, Munténia, Dobrudzsa,
és ezekhez kapták Erdélyt. Elképze-
lésük szerint a történelmi régiók men-
tén alakuljanak ki az Uniós elvárások-
nak megfelelõ határok, melyen belül a
régiók viszonylag nagy önkormányzati
és gazdasági önrendelkezést kapná-
nak, saját parlamenttel, kormánnyal,
mint általában a világ számos országá-
ban. A történelmi Monarchiában kö-
zös, szövetségi ügyekre központi kor-
mány és parlament alakult, a régiók
arányos képviseletével. Ez most is
példa lehetne. Természetes, hogy ebbe
a föderációba beleszámítják a Moldáv
Köztársaságot is. Erre az ottaniak haj-
landók, mástól is hallottam már évek
óta. A régiókon belül al-régiók lenné-
nek kialakítva teljesebb autonóm
jogokkal. Ilyen lehetne Észak Dob-
rudzsa, Máramaros, Partium, Zsil-völ-
gye és Székelyföld.

Ezekrõl az elképzelésekrõl szólt Sa-
bin Gherman kolozsvári román író,
újságíró 2015. április 1-jén, s kérte eh-
hez a magyarság támogatását. Felvá-
zolva azt a helytálló következtetését
is, hogy ha ezt nem sikerül 2020-ig
elfogadtatni a román értelmiséggel,
majd segítségükkel a kormánnyal,
akkor úgy hajtják végre a régiósítást,
ahogy õk akarják, s ezt a nagyhatal-
mak segítségével új status quo-ként
bebetonozzák újabb századokra.

Mivel Magyarországnak egyik hata-
lom sem barátja, támogatója, ereje
sincs önálló lépés megtételére, érde-
mes elgondolkodni a román segítség
elfogadásán. Persze tisztában vagyunk
a velük kapcsolatos gyanakvással is,

de nélkülük nem megy, s „egyedül
sem megy”.

A Budapesti Székely Kör által szer-
vezett esten Sabin Gherman mellett
Éhn József, a Székelyföldért Társaság
elnöki tanácsadója és Mandics György
költõ, író, újságíró fejtette ki vélemé-
nyét a kérdésben a Polgári esték Csil-
laghegyen elnevezésû rendezvényen.

Ferencz Vilmos,
a Budapesti Székely Kör elnöke

MEZÕBERÉNY
Marosvásárhely Fekete Márciusa
A Mezõberényi Erdélyi Kör tagjai

közül többen Marosvásárhelyrõl tele-
pültünk a Viharsarokba.

Számunkra, akik személyesen is
átéltük az 1989-es fordulatot és azt
követõen a márciusi eseményeket,
különösen fontos volt a megemléke-
zés 25 év távlatából.

Dr. Kincses Elõd személyében olyan
hiteles személyt hívtunk meg, aki ak-
koriban a viharos események „kulcsfi-
gurája” volt. Szerettük volna körünk-
ben tudni a szintén Békés megyében,
Mezõkovácsházán élõ Király Károlyt
is, sajnos megromlott egészségi álla-
pota megakadályozta jelenlétét ren-
dezvényünkön.

A Városi Könyvtár zsúfolásig meg-
telt termében Dr. Kincses Elõd bemu-
tatta A Fehér januártól a fekete már-
ciusig címû dokumentumfilmet és fel-
elevenítette az akkori eseményeket.

Az érdeklõdõ közönség, soraiban
sok fiatal volt, több kérdést intéztek
az elõadóhoz. Számomra különösen
fontosnak tûnt a következõ: „Miért
nem esik szó az iskolákban még ma
sem a 25 évvel ezelõtti események-
rõl?”

Napjainkban, amikor a bevándorlás
az Európai Unió egyik megoldatlan
kérdése, különösen fontos lenne a

Kárpát-medencében élõ népek, nem-
zetek békés együttélésének megoldá-
sát szorgalmazni. 

Kajlik Péter, 
a Mezõberényi Erdélyi Kör elnöke

MAROSVÁSÁRHELY

Fényképkiállítás a száz évvel ezelõtti
Örmény Genocídium emlékére

Örmény múlt és jelen címmel dr.
Ábrám Zoltán fényképkiállítást állí-
tott össze. Az Örményországban ké-
szült felvételek a száz évvel ezelõtti
népirtásnak állítanak emléket, miköz-
ben bemutatják a nemrég függetlene-
dõ ország múltját és jelenét, értékeit
és ellentmondásait. A kiállítás meg-
nyitójára az EMKE és a MÖMKE
szervezésében 2015. április 12-én 12
órakor került sor Marosvásárhelyen a
Bolyai téri unitárius egyházközség
Dersi János termében. 

*
1915. április 24-én Konstantinápoly-

ban örmény közéleti és szellemi veze-
tõk, közösségi képviselõk letartózta-
tásával vette kezdetét a törökországi
örmény közösség tragédiája, a lakos-
ság elhurcolása és legyilkolása, amely
mintegy másfél millió áldozatot köve-
telt. Szomorú, hogy az elkövetõk
leszármazottai ma sem ismerik be tet-
tüket, miközben a térség államok
közötti szembenállás és ellenségeske-
dés helyszíne. 

Franz Werfel Musza Dagh negyven
napja címû regénye a kisebbségi sors-
ban élõk, így az erdélyi magyarság
“kötelezõ“ háziolvasmányává vált,
mondanivalója ma is idõszerû. Azt
üzeni, hogy minden népnek, közös-
ségnek kötelessége megemlékezni
õsei áldozatairól és szenvedéseirõl. 

A fényképek által a kegyeleti hely-
színek közelebb kerülnek hozzánk,
miközben az egész fotókiállítás az ide-
gen nagyhatalmak ütközõpontjában
õrlõdõ és nemesedõ keresztény
örmény léleknek és a szocialista sors-
ból közel negyedszázada önállósodó
fiatal örmény népnek állít emléket.

* * *

Az Ötágú Síp Kulturális Egyesület
Szeged beszámolóját a 37. oldalon
közöljük.

2015. június
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Minden politológusi okoskodás ellenére folytatjuk a
küzdelmet a polgári Magyarországért – szögezte le a
Magyar Hírlapnak adott interjúban március 15. kap-
csán Kövér László, az Országgyûlés elnöke. Szerinte
Simicska Lajos a magyar közélet betegségének egyik
tünete: valós tényanyag nélkül vádaskodik. Kitért arra
is, hogy a „Magyar Nemzet és a Hír Televízió a mi
szempontunkból nem kezelhetõ másként, mint ellenzé-
ki orgánum, ahonnan támogatást nem, ellenben táma-
dást, indokolatlan bírálatot bármikor kaphatunk”. 
Alább az interjú nagyobbik részének utóközlését
adjuk.

– Súlyos ügynökvádat fogalmazott meg vasárnapi nyilatko-
zatában Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben Simicska
Lajos. Fidesz-alapítóként mit szól a vállalkozó megnyilvánu-
lásaihoz

– Az Orbán Viktorral együtt folytatott, huszonöt éves
parlamenti munkálkodásunkat, harcainkat is tekintve egyre
nagyobb elismeréssel és csodálattal figyelem, hogy valaki-
nek olyan tartása és idegrendszere legyen, hogy kibírja
mindazt, amit vele szemben elkövettek, illetve elkövetnek.
Tiszteletet érdemel ezért a miniszterelnök családja is,
amely ráadásul nem is választott közéleti pályát. Simicska
Lajos a magyar közélet betegségének egyik tünete. Nem is
igazán az az érdekes, miért mondta, amit mondott, illetve
hogy erre mit lehet válaszolni. Inkább az, miként lehetsé-
ges, hogy negyedszázaddal a rendszerváltozás után magu-
kat mérvadónak tartó ellenzékiek egyáltalán komolyan
veszik ezt a megnyilvánulást, sõt, politikai akciókat építe-
nek rá. Csak azért, hogy erkölcsileg diszkreditálják a kor-
mányfõt. Megjegyzem, ésszerû és méltányos álláspontot
meglepõ módon egyedül talán Fodor Gábor közölt az ügy-
ben arról az oldalról. Összegezve, valós tényanyag nélküli
vádaskodásról van szó, amit ráadásul még dokumentumok
is cáfolnak.

– Tegyük hozzá, nem ez az elsõ karaktergyilkossági kísérlet
Orbán Viktor ellen.

– Valóban sok mindennel próbálkoztak már. Viszont amit
Simicska tett, azt normális ember józan állapotában nem
teszi. Láthatóan az „ott a haza, ahol a haszon” elvét vallja,
vagyis addig támogat egy kormányt, amíg az a személyes
gazdasági érdekeit nem sérti. Amint ezekkel ütközik a
nemzeti elkötelezettségû, a magyar kis- és középvállalkozá-
sokat, a középosztályt támogató politika, akkor egyes nagy-
tõkések, így most õ is, nyilvános harcot hirdetnek. Simicska
esetében két eddigi, illetve további egy, éppen függõben
lévõ intézkedésrõl beszélhetünk. Az egyik a mezõgazdasági
nagyüzemeknek járó támogatások átcsoportosítása a kiseb-
bek javára, a másik a reklámadó bevezetése. Ezt onnan is
lehet tudni, hogy még a konfliktus eszkalálódása elõtt ezen
témák vezetõ hírként szerepeltek a Magyar Nemzetben és

a Hír Tv-ben, a kormánnyal szemben eddig szokatlan nyílt
kritikával körítve. A harmadik ügy annak nyomán alakult
ki, hogy Brüsszel váratlanul piackorlátozónak talált egy, az
útépítéseket érintõ szabályt, amely még a Gyurcsány-kor-
mány idején született. Az uniós eljárás még tart, ám a
miniszterelnök világossá tette: ha elmarasztalnak bennün-
ket, s akár több tízmilliárd forint visszafizetésére kötelezik

hazánkat, a büntetést azoknak kell letenniük az asztalra,
akik ennek a szabályozásnak a haszonélvezõi voltak.

– Sokan egyelõre csak az egyre nyíltabb konfliktust látják.
Kinek árt a mostani helyzet?

– Elsõsorban talán éppen Simicskának, aki visszavonha-
tatlan minõsítést vívott ki magának. Ha arra vágyott, hogy a
baloldal ünnepelt sztárja legyen, akkor ezt kipipálhatja.
Amúgy meg mindenkinek árt a konfliktus, de minden rossz-
ban van valami jó, hiszen ez a történet alapjaiban ingatta
meg az ellenzék „oligarcházásának” hitelességét.
Megerõsítést nyert, hogy ha az ország érdeke azt kívánja, a
Fidesz-kormány mindig kész erõs érdekcsoportokkal is
szembemenni. Érdekes amúgy, hogy korábban a bankveze-
tõk sem lelkesedtek bizonyos intézkedésekért, ám ha rossz
szájízzel is, de alkalmazkodtak a helyzethez.

– És mi lesz a polgári táborral a Simicska-botrány következ-
tében?

– A jobboldal médiából tájékozódó része is kárt szenve-
dett, hiszen egyelõre, még egy rövid ideig orientációs zavar-
ban lesznek, mivel a megszokott orgánumaik más üzenete-
ket és magyarázatokat közvetítenek, mint eddig. Fontos
tanulság, hogy a sajtószabadság ma a tulajdonos szabadsá-
gát jelenti, ez Simicska nyilatkozataiból egyértelmûen kide-
rül. S ha ez így van, akkor a Magyar Nemzet és a Hír
Televízió a mi szempontunkból nem kezelhetõ másként,
mint ellenzéki orgánumként, ahonnan támogatást nem,

Kövér László

„A polgári Magyarország marad a programunk”

A Magyar Cenzúra Napjának Ünnepélyét Szervezõ
Bizottság az idei második Sánta Kutya díjat Dr. Simicska
Lajosnak, a legendásan gazdag magyar káromlás-szó-
kincs egy szóra egyszerûsítõjének ítéli, mint a rágalmazás
nagydoktorának.

Czakó Gábor szóvivõ, Óbuda, 
Kerék Vendéglõ, 2015. március 13. péntek

A Sánta Kutya-díjat 1996
óta azok kapják, akik a
bizottság szerint félrevezetik
az országot. A díjat minden
péntek 13-án ítélik oda. Idén
eddig André Goodfriend, az Egyesült Államok budapesti
nagykövetségének – azóta távozott – ideiglenes ügyvivõje
kapott Sánta Kutya-díjat. 

A Magyar Cenzúra Napjának Ünnepélyét Szervezõ
Bizottság közleménye – Budapest,  2015. március 13. 



ellenben támadást, indokolatlan bírálatot bármikor kapha-
tunk. Erre a saját híveinket is fel kell készítenünk, de a mi
munkánk is nehezebb lesz. Új csatornákat kell találnunk,
hogy üzeneteinket, érveinket eljuttassuk a választóinkhoz.
Mindenesetre egyre gyakrabban hallom a saját ismerõseim
körébõl, hogy lemondják a Magyar Nemzet elõfizetését, és
nem nézik a Hír Televíziót.

– Eközben az újabb brókerbotrányok sokkolják az országot.
Mi vezethetett ide?

– Ez az egész világ a virtuális gazdaság része, sok szeren-
csétlen kisembert sikerült megtéveszteni hangzatos szloge-
nekkel a haszon reményében, ám ezen talán nincs mit cso-
dálkozni. Ezek a cégek részben a szegénység vámszedõi.
Megjegyzem, a magyar pénzügyi rendszer biztonsági hálója
a kisembereket felfogja, a betétesek kártérítése jórészt tel-
jes lesz. Akik azonban nagyban játszottak, nem értem, mit
gondoltak. Összességében a brókervilág logikája, erkölcsi
viszonyulása kvázi jelképezi mindazt, aminek mi 2010-ben
véget akartunk vetni. Felelõtlen spekulálás, hazardírozás
történt.

– Miért tartott akkor mostanáig, hogy napvilágra kerüljenek
a visszásságok?

– Mondhatnám, ennyire volt képes a pénzügyi rendszer,
ugyanakkor ránk senki sem háríthatja a felelõsséget. A sza-
bályozáson 2010 elõtt lazítottak, a Buda-Cash-sel szemben
pedig a kormányváltás elõtt egyetlen nappal zárták le a
helyszíni vizsgálatot. Nem ok nélkül, és nem is véletlenül. A
tipikus balliberális szélhámosságra és felelõtlenségre utal
ez az egész ügy. Mindenesetre ez egy újabb, drága tanuló-
pénz az állam és a keményen dolgozó emberek számára is.
Megjegyzem, az önkormányzatok esetében a kártalanítás
már korántsem egyszerû, ami aláhúzza azt a 2010 óta élõ
törekvésünket, hogy a települések az államkincstárnál
vezessék a számlájukat, ne bankoknál gazdálkodjanak.

– Egyes vélemények szerint ez nem megoldható.
– Kétségtelen, nem születhet erre azonnali megoldás, de

kérdezem: miért kellett ezzel húsz évig várni, miért nem ez
volt a kiindulópont korábban? Talán azért, mert az elsõ pil-
lanattól azok hangja, befolyása, illetve szándékai érvénye-
sültek, akik le akarták bontani az államot, pontosabban
nem akarták, hogy a kommunizmus után demokratikus, ám
erõs állam épüljön fel. Õk azok, akik a zavarosban szeret-
nek halászni.

– Már-már általános társadalmi kifogás, hogy az ügyek
nagyságrendje dacára mégsem kattantak, kattannak rögtön a
bilincsek. Mit gondol errõl?

– Ez a független igazságszolgáltatás illetékessége. Az
elszámoltatást firtató kérdések amúgy végigkísérték az
elmúlt négy-öt évet, vegyük csak a 2006-os rendõrterror
felelõseinek az ügyét. Felmerülhet, hogy az igazságszolgál-
tatás sokszor a vártnál lassabban vagy a közvélekedéssel
szemben hoz döntéseket. Lehetne más a gyakorlat, ám ez
törvénymódosítást igényel. Amikor azonban eddig, élve tár-
sadalmi felhatalmazásunkkal, ilyesmibe fogtunk, mindig
heves kritika volt a reakció. Szóval rendkívül érzékeny terü-
letrõl van szó, amelynek fontos megõrizni a függetlenségét,
ugyanakkor szemléletváltásra van szükség. Talán a poszt-
kommunizmus következménye, vagy a liberalizmus szaba-

dosságának lecsapódása, hogy a bírák ritkán számolnak a
közérdekkel az ítélethozatalok során. Persze nem az embe-
rek kollektív igazságérzetének kell megfelelniük, de a ver-
diktnek valahol mégiscsak azt kellene tükröznie, amit egy
nemzet vagy egy közösség magáról gondol. (…)

Bevált az új parlamenti struktúra, rendezettebb lett a törvény-
alkotás?

– Alapvetõen javuló tendenciát látok, persze méltatlan
viselkedésre most is van példa. Készíttettem egy jegyzõköny-
vi statisztikát, s kiderült, hogy az ellenzéki képviselõk ará-
nyosan hatszor olyan mértékben vesznek részt a verbális
rendbontásban, így a bekiabálásokban, mint a kormánypárti-
ak. És akkor a stílusról még nem is beszéltem. Nyilván fruszt-
ráltak, amit meg is értek, mi is voltunk ellenzékben négy cik-
luson át, ráadásul nyolc évig úgy, hogy a szemünk láttára tet-
ték tönkre az országot Gyurcsány és tettestársai. Megjegy-
zem, az Antall-kormány idején még nem is volt olyan keserû
az ellenzékiség kenyere, akkor nem éreztem, hogy nemzet-
vesztõk, országrontók vezetik az államot. Egy biztos, ma
kevesebb képviselõ kisebb ricsajt csinál, s mivel így a tömeg-
ben is nehezebb elveszni, kicsit jobban is igyekeznek fegyel-
mezni magukat. Valójában mindössze nyolc-tíz képviselõ az,
aki nehezen bír magával. Fontosnak tartom a törvényalkotá-
si bizottság munkáját is. Kicsit higgadtabb lett a hangulat a
Házban.

– Mit jelent ma, milyen üzenetet hordoz március tizenötödi-
ke?

– Augusztus huszadika nemes és felemelõ, ám üzenete
távoli. Akkor a keresztény magyar állam megalapítását ün-
nepeljük, ez egy lezárt teljesítményként él tovább az embe-
rek tudatában, nem nagyon vált ki politikai érzelmeket.
Október huszonharmadikához kapcsolódóan általában az
merül fel, hogy ki, illetve kinek az elõdei álltak a forradalom
vagy annak eltiprói oldalán. De az idõ múltával ezek a viták
is lecsendesednek. Talán meglepõ, de a legizgalmasabb ün-
nep éppen március tizenötödike. Bár deklaráltan konszenzus
övezi – a Kossuth-pártiak nem csapnak össze a Széchenyi-
pártiakkal, Görgei szerepének értelmezése sem rendezi el a
politikai táborok felállását –, mégis szinte mindenki más-más
aktuálpolitikai üzenetet akaszt rá ugyanarra a történelmi
eseményre. Ez ugyanis a polgári Magyarországért folytatott,
azóta is tartó, be nem fejezett társadalmi vállalkozás kezdõ-
pontja. Még a tizenkét pontot is be lehet helyettesíteni.
Például nemzeti bankot már nem, de pénzügyi függetlensé-
get ma is követelünk, az úrbéri viszonyok kapcsán pedig az
adósrabszolgaság elleni küzdelem juthat eszünkbe. Fel-
merülhet az is, hogy csak az állam tudja-e megsérteni nyílt
vagy burkolt cenzúrával a sajtószabadságot, vagy mint emlí-
tettem, a tulajdonosok újságírók fölött gyakorolt terrorja is
alkalmas erre. A mi értelmezésünk szerint a posztkommu-
nisták a polgári Magyarország ellen voltak 1990 után is. Mi
pedig, minden politológusi okoskodás ellenére, folytatjuk a
küzdelmet a polgári Magyarországért. Tudom, sok minden
hiányzik még a polgári Magyarországból, leginkább az embe-
rek jóléte, amely lehetõvé tenné egy széles, stabil, önbiza-
lommal és önazonossággal bíró középosztály meghatározó
erejét. Ezért amíg ezt nem érjük el, a polgári Magyarország
programja aktuális marad, és a mi programunk marad.

2015.03.14.
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Álláspont. Azért annyi talán már világossá vált, hogy soha
többé nem tehetünk úgy, mintha semmi sem történt volna.

Mert történt.
Az történt, hogy – ha csak alig-alig is – elvesztettük a har-

madik idõközit is. És igen, Nyugat-Magyarországon, a tapol-
cai medencében vesztettük el. Kétszázhatvan szavazattal –
de elvesztettük. Pedig –, hogy maradjunk a dolgok felszínén
egy darabig – majdnem minden úgy történt, ahogy elõzete-
sen kalkuláltuk. Pontosan annyi szavazatot szereztünk
Sümegen, Ajkán és Tapolcán, amennyire számítottunk. És a
majdnem hatvan faluban is majdnem annyit. De éppen itt
szenvedtünk vereséget. Ugyanis a majdnem hatvan faluból
mindössze negyven valahányban gyõztünk, vagyis hoztuk a
papírformát. De kikaptunk Szigligeten, Csabrendeken, szá-
mos badacsonyi településen. Olyan helyeken vertek meg
bennünket, ahol ez elképzelhetetlen volt eddig. Az a kétszáz-
hatvan szavazat ott veszett el.

Nem tehetünk úgy, mintha ez semmit sem jelentene.
És persze most belemenekülhetünk abba az olvasatba is,

hogy az elmúlt hónapok történései után tényleg csak egy
paraszthajszállal szorultunk a második helyre, ráadásul az
MSZP-DK jelölt a fasorban sem volt hozzánk képest. Persze-
persze… De óva intenék mindenkit, hogy ebbe az öncsalás-
ba feledkezve gyógyítgassa magát.

Mert hát nem ez a lényeg. Miképpen az sem lényeges,
hogy most megint egy képviselõvel kevesebb ül Fidesz-
KDNP-színekben a parlamentben. A lényeg ugyanis az,
vajon meg tudjuk-e állítani önmagunkat ebben a lefelé tartó
spirálban. A lényeg az, hogy most van itt a pillanat – az utol-
só pillanat! - ezt megcselekednünk. Ugyanis ez lélektani ügy.
S ha nem állítjuk meg sürgõsen a zuhanórepülést, ha nem
emeljük ki repülõnket a dugóhúzóból, akkor vége. Akkor
már csak a lezuhanás, vagy jobb esetben a sikeres kényszer-
leszállás marad.

Egyiket sem szeretném, egyiket sem szeretnénk.
És nem számít, hogy mi mit szeretnénk. A lényeg megint

csak máshol van. Mégpedig ott, hogy vágyinknál sokkal
nagyobb a felelõsségünk. Ha csak egy pillanatra végiggon-
doljuk a 2010 óta eltelt idõt, kijelenthetjük: óriási munka van
a kormány mögött. Az ország visszarántva a szakadék szélé-
rõl, a makrogazdasági mutatók - immáron a baloldal által is
kényszeredetten elismerve - rendben, nõ a foglalkoztatottság
(Igen! A közmunkának is köszönhetõen!), nulla infláció, s
bár öt éve ugatják, hogy nem fog sikerülni, azért éppen öt
éve tartjuk a Brüsszel által elõírt hiányt. Gazdasági növeke-
désünk dobogós az EU-n belül, miközben nem kellett ezért
újra kontrollálhatatlanul eladósodnunk. És a liberális
mantrára fittyet hányva az állam végre szerepet vállal a gaz-
daságban, és tesz arra az életveszélyes gazemberségre,
miszerint a piac majd mindent elintéz. A közmûvek és köz-
szolgáltatások olcsóbbak. És mindezt négy és fél éven át
visszaigazolta a társadalom.

De tavaly októberben történt valami, és azóta nem találjuk

magunkat. Ráadásul sikerült ránk ragasztani a korrupt
bélyeget, ami a legnagyobb veszély. És teljesen mindegy,
hogy bélyegragasztásban Goodfriend úr és megbízói jártak
élen, és hogy a vádak nagyjából kilencven százaléka szemen-
szedett hazugság. Ugyanis – talán már említettem - ez
tömeglélektan. Ahogy a régi viccbõl tudjuk: elterjed a hír,
hogy Heraklész homokos. Kétségbeesetten járkál a hõs a
palotájában, hogy most mit tegyen, amikor eszébe ötlik a
megoldás. Hatalmas reklámkampányt indít, hogy következõ
vasárnap a Nagy Arénában száz szüzet tesz magáévá. A
tömeg özönlik is a megadott idõpontban, a porond közepén
hatalmas baldachinos ágy, száz hófehér ruhás szûzlány, és
Heraklész nekiáll. Fél óra alatt magáévá tesz húsz szüzet. A
tömeg ollézik. Újabb fél óra, a hõs túl van negyven szûzön,
és még két óra múltán kilencvenkilencen. A tömeg önkívü-
letben õrjöng, hullámzik és torkaszakadtából üvölti, hogy
Heraklész!, Heraklész! S amikor a századik szûz kerül sorra,
a hõs hirtelen elájul és összeesik. Mire a tömeg: Buzi! Buzi!

Ennyire egyszerû ez. És ezért kell most megállnunk, leve-
gõt vennünk, megnyugodnunk, és kitalálnunk a stratégiát.

Aminek legelsõ és legfontosabb eleme, hogy nem enged-
jük elvenni a lelkünket. Mert annál nincsen fontosabb. És a
baloldalnak nincsen lelke. Ezért van ott, ahol. A Jobbiknak
viszont most a legnagyobb a lelke. Bármi is legyen abban a
lélekben! Olyan nagy éppen, mint a miénk volt huszonöt éve,
de nem biztos, hogy olyan tiszta is. Õk pedig azért tartanak
ott, ahol tartanak.

De ne feledjük: a mi lelkünk is megvan még. Sõt! A hu-
szonöt évvel ezelõtti lelkünk is megvan. Arra kell támasz-
kodnunk, és a megérzéseinkre. Most éppen az a pillanat van
megint, hogy semmi szükség hátsó szobákban összebuherált
kampányfogásokra meg hülye szlogenekre. Csak õszinteség-
re és lélekre. És munkára. Másképpen megnézhetjük ma-
gunkat. Ami teljesen lényegtelen. De az ország is megnézhe-
ti magát. Az viszont nem játék. Hát akkor? Mire várunk?

Történelmi feladat volt
az alaptörvény megalkotása

Orbán szerint van mit megvédenünk, lesz mit megvéde-
nünk az elõttünk álló európai vitákban

Magyarország alaptörvényének megalkotása történelmi
feladat, szükségszerûség volt – mondta Orbán Viktor
miniszterelnök pénteken a Parlamentben, a Párbeszéd és
identitás címû, az alaptörvény elfogadásának negyedik
évfordulója alkalmából tartott konferencián.

A kormányfõ szerint a régi alkotmány értéksemleges
szövegéhez képest a legfontosabb változás, hogy az alap-
törvény “alkotmányos identitásunkat is megjeleníti”.

Orbán Viktor a magyar alkotmányos identitás elemei
közé sorolta a nyelv és a kultúra védelmét, a közösségelvû-
séget, a munkaalapú társadalom deklarálását és a történel-
mi dimenziót, azaz hogy az alaptörvény beemeli a magyar
történelem sajátos jogi iratait is. Utóbbival kapcsolatban
hangsúlyozta: amíg a magyar állam fennáll, mindig is létez-
ni fog a történeti alkotmány, ezért is nevezik a négy éve
elfogadott dokumentumot alaptörvénynek, amely
“beépülhet a történeti alkotmány szövetébe és vívmányai
közé”.

Átalvetõ
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Kiemelte: mivel az alaptörvény a magyar nemzet törté-
netének, politikai-kulturális életének folytonosságát szim-
bolizálja, ezért nem törekedhettek olyan szövegre, amely
bármely európai demokratikus ország alkotmánya is lehet-
ne. Emellett nem törekedhettek olyan szövegre sem –
mivel követni kell az alkotmányban az ország sorsában
bekövetkezett változásokat –, amely alapján bárki azt gon-
dolhatná, hogy a magyarok elõzõ nap léptek be Európa
ajtaján - fejtette ki.

A kormányfõ az alaptörvény passzusai közül kiemelte a
kereszténység nemzetmegtartó erejének deklarálását,
valamint annak kimondását, hogy az 1944. március 19-én
elveszített állami önrendelkezést csak 1990. május 2-án
tudták helyreállítani. E felsorolásában megemlítette
továbbá a nemzetiszocializmus és a kommunizmus bûnei-

nek elévülhetetlenségét, a határokon kívül élõ magyarok
sorsáért viselt felelõsséget és az ország eladósítása elleni
szabályt. „Az alkotmányt úgy tekintettük mint a nemzet
személyi igazolványát”, így nem lehetett figyelmen kívül
hagyni azt, amink van, földünket, nyelvünket, természeti és
szellemi értékeinket – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszédében kifejtette: az Európai
Unió tagállamai közül a többi volt kommunista ország még
az EU-ba belépés elõtt megalkotta új alkotmányát, Ma-
gyarország azonban erre nem volt képes, így már uniós tag-
ként kellett megalkotnia alaptörvényét. Mint fogalmazott,
a hatályos európai jogrend nemcsak mért, hanem a magyar
alaptörvény alapján meg is mérettetett, így „láthattuk az
európai intézmények teljesítményét, kettõs mércét, nyo-
másgyakorlást, ideológiai túlzásokat” 
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Lélektani ügy
Bayer Zsolt nagy port felvert dolgozatának („álláspontjá-

nak”) ez a lényege. Hogy ez egy lélektani ügy. Hogy elveszett
a lélek. Orbán Viktor fent idézett parlamenti beszédében
pedig – mintha erre válaszolna - történelmi tettként határoz-
za meg Magyarország alaptörvényének megalkotását. E két
pillér között húzódik számos más vélemény, sajtóbeli meg-
nyilatkozás, melyek közül hirtelenében hármat említenék,
mindenik a mára „ellenzékivé” vált (tett?) Magyar
Nemzetben látott napvilágot. 

Egyikük, a napokban elhunyt kiváló író-hírlapíró Kristóf
Attila Én nem tudom-jai közül a Van-e megoldás címû
(április 29.), ami egymagában cáfolni látszik a lap „ellenzéki”
jellegét. Hacsak az „érted haragszom, nem ellened” elvet
nem tekintjük magát is ellenséges megnyilvánulásnak, az elv-
telen szolgalelkûséget pedig baráti gesztusnak. (Persze,
mindennek van határa, de errõl késõbb.) Az írás lényege:
Antall József halálos ágyán elsuttogott „Keresztény
Magyarországot akartam” jelmondatát követve, a rend-
szerváltás elsõ miniszterelnöke szellemi örökösének egyér-
telmûen Orbán Viktort tekinthetjük (maga Antall József is így
látta), akivel tehetség, tisztesség, önzetlenség és elkötelezett-
ség tekintetében korunk egyetlen politikusa sem versenyez-
het. Így aztán rá irányult az egyik oldal minden imádata és a
másik oldal minden gyûlölete. E kettõs szorításnak kevés
ember tud ellenállni, miközben a „bûn struktúrái” befurakod-
nak a siker és hatalom köreibe, és igyekeznek magukhoz ido-
mítani azt. Az eredmény: az egymás iránt érzett több évtize-
des bizalom és érzelmi-szellemi egyetértés megroppanása. 

Lapzártakor jelent meg a MN május 16-i számában Lukács
Csaba A félelem szaga címû írása. A téma kiemelt fontos-
ságát, nem szûnõ aktualitását jelzi a cikk, amibõl kihagyhatat-
lannak, ide tartozónak érzem az alábbi rövid részt: „Nagyon
úgy tûnik, értékelvû közösségünket túszul ejtette egy erkölcsre
és etikára túl sok figyelmet nem fordító, kizárólag a hatalomra
koncentráló, arccal a pénztár felé forduló szûk csoport. Olyan

ez, mint amikor egy egészséges szervezetet megtámad a rák:
hosszú ideig nem történik semmi, de amikor kiderül a baj, sok-
szor már nem lehet segíteni, menthetetlenül bekövetkezik az
összeomlás”)

A harmadik írás – lényegében Bayer Zsoltra reagálva -
Stumpf András tollából származik (Lélek? Ugyan már! –
április 18.) Emblematikus munka, ezért valós súlyán felül is
érdemes vele foglalkozni. Számos súlyos hibát, sõt bûnt
sorol fel,  hogy „most más zsebekbe kell tömni a zsozsót”,
hogy „a kelet-nyugati szédítõ pörgés is elvitte az irányt”, stb.
Szerinte a lélek már akkor elveszett, amikor kiadtuk a baltás
gyilkost. Elõbb viszont elismeri a nyilvánvaló gazdasági-pénz-
ügyi-szociálpolitikai eredményeket, azt, hogy a szoc-lib. tob-
zódás által szakadékba döntött országot visszarángatta
onnan a kormány. Mindezt azonban elhomályosítja a követ-
kezõ kitétel: „Csakhogy a lélekvesztés egyáltalán nem fél éve
történt… Abban a másodpercben, amikor az akkor elõször két-
harmadot szerzett párt elõállt a  „nemzeti együttmûködés nyi-
latkozatával”, amelyben saját választási eredményét mitikus
magasságokba emelte, forradalomnak titulálta… A nemzeti
együttmûködés rendszere” (sic) már a meghirdetésének módjá-
ban tartalmazta önnön lényegét: a törvény erejével tették köte-
lezõvé, hogy közintézményekben lógadozzon a gyöngécske szö-
veg.”

Pillantsunk hát bele e „lógadozó gyengécske szövegbe”:
„...Az áprilisi választásokon új társadalmi szerzõdés született,
amellyel a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttmûködés
Rendszerének megalapításáról döntöttek... Munka, otthon,
család, egészség és rend lesznek közös jövõnk tartóoszlopai. A
Nemzeti Együttmûködés Rendszere minden magyar számára
nyitott, egyaránt részesei a határon innen és túl élõ magya-
rok…” 

Nos, Stumpf Andrásnak szíve joga fércmûnek titulálni és
lélekvesztésnek minõsíteni a lélekbõl fakadó és a nemzet lel-
kéhez szóló, lélekemelõ- és formáló szöveget, de a Magyar
Nemzet saját ragyogó múltját tagadja meg, a magyarok mil-
lióinak lelkében meglévõ piedesztálról löki le saját magát e
sorok közzétételével. Nagy kár, mert a lappal – minden,
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gyakran megdöbbentõ, zavart keltõ tartalmi furcsaság dacá-
ra - egyetlen más napilap sem veszi fel színvonalban a ver-
senyt. Jelen (meg számtalan más) esetben viszont nem az
„érted”, hanem az „ellened haragszom” megnyilvánulással
állunk szemben. Szerzõ és lapja nyilvánvalóan haragszik tehát
a történelmi tettre, Magyarország alaptörvényének megal-
kotására is. Hiszen A Nemzeti Együttmûködés Rendszere
egy tõrõl fakadt és egy célt szolgál új alkotmányunk
preambulumával, a Nemzeti hitvallás-sal, amit azóta is
mint közös nemzeti kincset vallunk magunkénak. (Büszkén
emlékeztetünk rá, hogy lapunk 78. 2011. júniusi címlapján is
ott állt. Utalunk továbbá Kosza professzor asszony dolgoza-
tára jelen lapszámunk Mûhely rovatában, ami mindennek
hatalmas lélektani jelentõségével foglalkozik.) Mindezen nem
változtat az sem, hogy tényleg taktikai hiba, sõt
kontraproduktív lehet bármilyen értékesnek és fontosnak
érzett gondolat, eszme ráerõltetése az amúgy közömbös,
értéksemleges vagy pláne kiüresedett lelkû magyar embe-
rekre. Akiknek gyaníthatóan az sem volt lélekemelõ tett,
amikor az elõször kétharmadot szerzett párt az elsõ másod-
percben biztosította a leszakítottak számára a kettõs állam-
polgárságot. (Ez valahogy nem jutott eszébe Stumpf
Andrásnak, érthetõen, hiszen a lélekvesztés dokumentálásá-
nak buzgalmában könnyen eltûnik szem elõl a lélekteremtés
evidenciája.) 

Nem, nem vagyunk elfogultak, vakok, nemzeti fundamen-
talisták. Látjuk, a múltban is láttuk és szóvá is tettük a hibá-
kat. Melyek most, utólag, akár a lélekvesztés tényleges jele-
ként is értékelhetõek, amelyek sajnos ott nehezednek a
mérleg másik serpenyõjében, és amelyek akkor csupán
tanácstalanságot keltettek bennünk. A legfontosabbat emlí-
tem (a baltás gyilkos kiadatása ehhez képest kismiska):
Románia EU-csatlakozásának feltétel nélküli országgyûlési
támogatását, alig három hónappal az ezzel pontosan ellenté-
tes tusványosi kijelentést követõen. Ha valami, akkor ez
tényleg lélekvesztést eredményezõ politikai baklövés volt.
(Valahogy ez sem jutott eszébe Stumpf Andrásnak, és ez is
érthetõ, hiszen úgy látszik, nemzeti létünk e szelete érdek-
lõdési körén kívül áll. 

Annak idején elmondogattuk: nem láthatunk bele a nem-
zetközi politika boszorkánykonyhájába, nincsenek ismerete-
ink a nyomásgyakorlások, politikai alkuk, kényszeregyezsé-
gek sötét világáról, és a számos egyéb ragyogó eredmény,
megnyilatkozás fényében tovább léptünk, legfõképpen
pedig: bíztunk, reménykedtünk. Aztán, a bizonyítási kény-
szer szûntével, törvény- és menetrendszerûen jöttek a nyak-
levesek és furkósbotok a ponták és számtalan csicskásaik
részérõl, a szabadon engedett gyûlölet és intolerancia meg-
annyi megnyilvánulása, a székelyföldi prefektusok és minden-
féle rendõrfõnökök felõl, keze által, jogaink, sõt létünk sem-
mibevétele (l. kisebbségvédelmi konferencia magyarok nél-
kül Kolozsváron, a Velencei Bizottság elnökének assziszten-
ciájával!), önrendelkezésünk meg a semmibe hullani látszik.
És tapasztaljuk mindennek eredményét: a kétségbeesést,
reménytelenséget, elvándorlást, elfogyást. 

A jelen helyzetet nagyon súlyosnak és ostobának látjuk.

Ostobának azért, mert a mai, népszerûségvesztést okozó
hibák jó része jelentéktelen, meggondolatlanságból, arányté-
vesztésbõl, esetenként a „bûn struktúráinak” eliminálható és
eliminálandó térnyerésébõl, ténykedésébõl fakadnak.
Ostobának továbbá azért is, mert (a szemlélõnek legalábbis
úgy tûnik) buzgómócsingok akarnak itt mindenképpen kor-
mányozni, és szórják a legyeket a sasnak elébe, aki sajnos
rendre felkapkodja azokat. 

Súlyosnak elsõsorban – legalábbis a mi szempontunkból –
azért, mert, habár a Fidesz-kormány nemzetpolitikájának ter-
mészetes része a küzdelem a határon túli magyarság meg-
mentéséért, ám a jelen világpolitikai kavargásában, országunk
beszorítottságában, amikor Románia a libling, Magyarország
meg a fekete bárány (l. ezzel kapcsolatosan Pröhle Gergely
írását a 17. oldalon), ki kell mondanunk, hogy a megoldás saj-
nos pillanatnyilag lehetetlennek tûnik. (Lényegében errõl szólt
Kövér László is a Vasárnapi Újság május 17-i adásában a
Kossuth Rádióban). De ne feledjük: a románok évszázadokig
lesték a kedvezõ alkalmat (igaz, közben meg szaporodtak.) 

Súlyosnak továbbá azért, mert erodálódni látszik a
Nemzeti Hitvallás meg a kettõs állampolgárság megalkotói-
nak hitele (munkájuk eredménye szerencsére idõtálló, kõbe
vésett - a víz halad, de ez a kõ marad!)   Súlyos és folyama-
tos hitelrontást okoz a Lukács Csaba által említett szûk cso-
port ténykedése, súlyosnak érezzük, hogy mindmáig nem
sikerül ezt a rákos daganatot eltávolítani a testbõl, sõt a
kórismét is kétségessé teszi a nyilvánvaló tények mellõzése,
az õszinte szembenézés hiánya. Márpedig a hitelesség az
eredményességnél is fontosabb – mondta a minap Gulyás
Gergely, az Országgyûlés törvényalkotásért felelõs alelnöke,
és mennyire igaza van! Súlyos helyzetet jelöl aztán például az
is, hogy pitizni vagyunk kénytelenek az RTL Klub mindenha-
tó németországi gazdái elõtt, ahelyett, hogy kivágnánk az
országból e szennycsatornát, és rendkívül súlyos, hogy a
választópolgárok jelentõs része boldogan lubickol az igény-
telenségben és igazodik e fertõ altesti normáihoz. 

Hát igen, ilyen körülmények között kellene szárnyalnia a
léleknek, maradni Grál-lovagnak. Miközben az országnak, a
nemzetnek nagy szüksége lenne e szárnyalásra, az Altus-féle
rezidensek és tartógazdáik fenyegetésének árnyékában pél-
dául, és aktuálisan különösen. Tényleg van itt mit megvéde-
ni! Politikai alternatíva pedig nincs, az egyik ellenzéki oldal
velejéig hazug, aljas, gyûlöli nemzetét és hazáját, folyamato-
san árulja és elárulja azt, a másik oldal komolytalan, képtelen
a kormányzásra, és (a jelen viszonyok közepette legalábbis)
esetleges kormányra kerülésük életveszélyes helyzetet
teremtene az ország számára. Márpedig légüres térbe nem
kerülhetünk, innen tovább nincs hova menekülni! A bizonyí-
tott képességekre, a hozzáértésre, kitartásra, a galamb sze-
lídségére, a kígyó okosságára és az oroszlán bátorságára van
itt szükség változatlanul. Méltóságra és alázatra egyidejûleg,
emberközeliségre, õszinteségre, igazmondásra. Megvan
mindez, nem veszhetett el, csak ki tudja, hol és miért bujkál.
Ha elõkerülnek, visszatér majd a békemenet szavazótábora,
meg a menetben gyermekét kézen fogva vezetõ anya sze-
mébe is a meleg mosoly. A lélek. K.P.
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A fenti összeállítás lezárása után érkezett az alábbi dokumen-
tum, szorosan illeszkedve hozzá. Éppen a kiútról, a reményrõl,
a szembenézésrõl szól. A képességek újbóli megjelenésérõl, az
újbóli „lóra pattanásról”. Nagy örömmel adjuk közre.

Ki a jobbik?
A JOBBIK múltját és jelenét végiggondolva az elsõ, ami

eszünkbe ötlik, hogy számos tagja örökre felcímkézte
magát rasszista és antiszemita nézeteivel. A magyar vá-
lasztópolgárok és az európai politikusok többsége az ultra-
radikális jobboldali kategóriába sorolja a pártot. Az
Európai Unió ítélete ma úgy szól, hogy Vona Gábor ala-
kulata még Marine Le Pen pártjánál (Front National) is
szélsõségesebb. Ebbõl az alaphelyzetbõl meglehetõsen
nehéz kikecmeregni.

A JOBBIK a céljai érdekében sose rettent vissza bizo-
nyos közéleti turpisságoktól. Most éppen néppárti víziókat
kerget, a FIDESZ-KDNP jobbközép pozíciójának meg-
szerzése érdekében. A rasszista-antiszemita nézeteken
szocializálódott jobbikos politikusokkal azonban lehetet-
len a feladat végrehajtása, hiszen nedves fából nem
könnyû a máglyát meggyújtani. Borítékolható, hogy a pró-
bálkozásnak nagyobb lesz a füstje, mint a lángja. Mellesleg
a „cuki-máz” is hamar lekopik a párt képviselõirõl.

Egyre-másra kiderül, hogy a JOBBIK varázscilinderébõl
csak olyan figurák húzhatók elõ, akik különféle okokból
csípik a választók nagy részének szemét. A tapolcai
jobbikos „siker” is ezt igazolja, hiszen nem a JOBBIK
áttörésének, hanem a FIDESZ-KDNP hívõk távolmara-
dásának volt köszönhetõ.

A közvélemény -kutatók jelzik, hogy a JOBBIK néha
megemeli a társadalom által ráhelyezett fedõt, de ez éles
választási helyzetben bizonyára nem így lesz. Vona Gábor
csapata érzi is a szorítást és a hatalomra kerülés lehetet-
lenségét. Tudják, hogy napi szinten hiába ígérnek meg
mindent, hiába vágja a fát, árulja a szalámit a vezér. Egy
pártelnök-politikusról sose hiszik el az emberek, hogy
önfeláldozó mentõápoló. A JOBBIK tevékenysége jelen-
leg kimerül a szemfényvesztésben. Teljesíthetetlen remé-
nyeket árulnak, és bármire hajlandók, hogy az emberek
benyeljék a csalit. A módszer ismerõs, lényegében ugyan-
ezt alkalmazzák a (szélsõ) baloldal partizánjai is.

A választók azonban figyelnek és mérlegelnek. Már tud-
ják, hogy az ígéretek kormányzati felelõsség nélkül pusz-
tán virtuálisak, a pillanatnyi érdekek szerint bármikor
felülírhatók. Rá lehet licitálni a kormány letagadhatatlan
eredményeire, de csak felelõtlenül, gúnyolódva-fenyege-
tõzve - az ellenzéki padsorokból. Ki hiszi el, hogy a GDP
növekedése nélkül füstöltkolbászból lesz a kerítés?
Kizárólag munkából és nemzeti kohézióból, vagyis
önerõnkbõl lehet könnyebb a megélhetés. 

A szélsõségesek másik oldala, böszméék már kormány-
zásuk alatt megtapasztalták a csapdába esés érzését.
Hiába nyújtják le számukra pártbarátaik a mentõlétrát, az
túl rövidnek bizonyul ahhoz, hogy elérjék. A JOBBIK-nak

pedig nincs kormányzati tapasztalata és szakértelme, a
kormányzásra belátható idõn belül alkalmatlan. Ráadásul
az EU-ban nélkülözik a barátokat. Minden arra utal, hogy
a „cuki-bulik” szervezõinek nem ártana tükörbe nézni és
tudomásul venni a realitásokat. 

A JOBBIK arcai a párt fennállása óta annyi szennyest
halmoztak föl, hogy nem lesz könnyû mindet kimosni. El
kellene határolódni a párt szélsõséges vonalától, de párton
belül ez lehetetlennek tûnik. Az emberek szemében az
ígért megváltoztatandó politikai irány csakis pártszakadás
árán válhat hitelessé. A közvélemény valószínûleg díjazná
a megoldást, szélsõségektõl megtisztítva egy új formáció
népszerûsége talán nem korlátozódna a jelenlegi, körülha-
tárolt társadalmi szegmensre. Egy jobbközép felé tartó
életképes, reálisan gondolkodó politikai erõ segíthetné a
társadalmi kohéziót, sõt, a választásokig hátralévõ három
év alatt akár önálló pártalakzatban is csatlakozhatna a pol-
gári Magyarországot építõ FIDESZ-KDNP szövetséghez.

A JOBBIK ultrái pedig, megtartva nézeteiket, szembe-
süljenek önállóan a társadalom véleménynyilvánításával, a
választópolgárok nekik szóló értékítéletével. 

Az elmúlt 5 év hazai és külföldi politikai, gazdasági tör-
ténései pedig elégségesek a FIDESZ-KDNP szövetség
számára ahhoz, hogy levonják belõlük az összegezõ követ-
keztetéseket. A pártelnök-miniszterelnök ECHO TV-ben
adott minapi interjúja arra utal, hogy a folyamat már jó
ideje megkezdõdött, és az így begyûjtött társadalmi vissza-
jelzések a kormányzás során átgondolt, konkrét változáso-
kat is eredményeznek majd.

Mondhatnánk úgy is, Orbán Viktor ismét lóra pattant.
Önkritikusan kijelentette, hogy nem elég jól kormányozni
(lásd Magyarország gazdasági-társadalmi eredményeit),
hanem nap mint nap el kell ismerni azt is, hogy a hosszú
távú, kiegyensúlyozott kormányzás csak a polgárok támo-
gató és konstruktívan bíráló közremûködésével lehet élet-
képes. A harc ma az emberek lelkéért folyik. A relativiz-
mus az agyakat támadja meg, és ez ellen intézményesen,
hatalmi pozícióból lehetetlen védekezni. Behívót kell kül-
deni a szellemi honvédõknek, hogy segítsenek. Hitet kell
tenni amellett, hogy a társadalmi mûködés alapjaként
igenis, a 21. században is megkérdõjelezhetetlenek bizo-
nyos erkölcsi értékek. Soha nem volt nagyobb szükség
arra, hogy a „hatalom” és az „ország” között érdemben
mûködjön a kommunikáció. Ki kell használni a civil tarta-
lékokat! A kormány körüli védõsáv, a polgári körök moz-
galma hallassa újra a hangját! Hiszen ha országos ügyrõl
van szó, már mûködik a CÖF és a békemenet nehéztüzér-
sége a szuverenitás, a szubszidiaritás védelmében. A józan
polgárok szeme ugyanis tovább lát 2018-nál, és arra hiva-
tott, hogy a szolidaritás zászlaja alatt járhatóvá tegye az
utat a polgári Magyarország felépítésének végcéljához.

Alighanem nemzetünk rendszerváltás utáni történelmé-
nek legfontosabb három éve elõtt állunk. Állhatatosan
hinnünk és tennünk kell a mélyben erõsödõ társadalmi
kohézióért, amely a jövõben akár 4/5-ös választói akarattal
reprezentálhatja a nemzeti összetartozás erejét. 

Csizmadia László

2015. június

EKOSZ–EMTE 9Álláspont és kommentár



(Légi)katasztrófa-hangulatban

Furcsa légikatasztrófák idején, magyarázható és magya-
rázhatatlan tragédiákat próbálván feldolgozni, az esemé-
nyek hangulatában könnyû hasonlóságokat találni akár
ama nagy közös röpténkkel is.

Mert repül az ország.
Veszedelmes légteret kell átszelnie a nemzet utasszállító-

jának. Alatta háborús övezetek, égbenyúló szirtek és köröt-
te viharfelhõk. Idõnként gyanús repülõ tárgyak közelítik
meg öreg, de szívós gépmadarunkat. Mellékesen nagy vitát
váltott ki, hogy jelenleg sas helyett turult festettek az olda-
lára.

Közben pedig minden óvatosságnak ellentmondva, a
pilótafülkében egyetlen elsõ tiszt irányítja a gépezetet. Ez
van. Ennyi van. Több, minden licencnek megfelelõ, nem
akadt.

Haladunk a cél felé, olykor meg-megrázkódik a gép, s a
VIP utasok elégedetlenkednek, fitogtatják a repüléstudo-
mányban valahol szerezett gyér ismereteiket. Akár a labda-
rúgás, a vezetés is olyan, amelybe nagy önbizalommal szól
bele közszereplõ és közember, hát még a büszke VIP.

Innen ered az, hogy VIP utasaink egy része imádná a
repülést kedvére vezérelni. Úgy is, mint pilóta, úgy is, mint
földi irányító. Ha lehet, egyszerre. Volt már alkalmuk némi
gyakorlásra, de az igazi nagy gépekre nem szerezték meg
az engedélyt. A próbarepüléseken könnyûnek találtattak. S
mégis! Az egyszerû utasokat, akik még ennyire sem érte-
nek a vezetéstudományhoz, riogatják, a manõvereket kriti-
zálják.

Gondolom békésebb légitársaságoknál is van efféle
„utasszokás”. 

Csakhogy nálunk ennél is többnek bizonyul.
Ugyanis mifelénk az ilyenek dörömbölnek a zárt pilóta-

fülke ajtaján, és szidalmazzák a pilótát. S ami még ennél is
több, azt követelik, hogy hagyja el a „botkormányt” és
bízza rájuk az irányítást. Majd õk!

Tisztában vannak-e ezek a vezetésvágyban égõ urak és
hölgyek, hogy alattunk 10.000 méter mélység, meg az
egyéb felsoroltak és felsorolhatók? Tudják-e, hogy õk kor-
mányzásképtelenek? Érzik a felelõsséget? Hiszen repü-
lünk. Repülünk egy cél felé.

Vagy az a cél annyira idegen tõlük, hogy inkább a hegy-
nek mennének mindenestõl? Esetleg inkább a köröttünk
gyanúsan ólálkodó repülõ tárgyakról várnának elektroni-
kus tanácsot, hogy az õ irányításuk alatt landolhassanak a
remélt jutalmak elnyerésének ígéretföldjén?

Vajon miként alakul a repülés különféle fázisaiban az
utasok véleménymegoszlása?

Kik azok, akik a légikisasszonyok munkájával elégedet-
lenkednek, a felszolgált ital márkáját simfelik, de még az
éppen alattunk gomolygó felhõk sem jók nekik?

És kik azok, akik látják, hogy egy idõ óta az eddigieknél

jobban és jobb irányba haladunk, s kik azok, akik elhiszik,
hogy úgy és oda kellene repülnünk, ahogyan azt a licencet
elnyerni képtelen elégedetlenkedõk javasolták? S követe-
lésekkel meg ígérgetésekkel bõven támogatva javasolják.

Hát ilyen ez a katasztrófahangulat. Repül a nehéz gép, ki
tudja, hol száll le!? 

2015. április 1.

Nem lehet
Makkai Sándor „Nem lehet”-je még bombaként robbant

a harmincas évekbeli erdélyi magyar szellemi élet magához
térõben levõ, de már „csakazértis” köreiben. S a „lehet
mert kell”, és az „ahogy lehet” máris visszahangzott a
keserves két szó nyomán.

Visszhangzik az máig is. Oda-vissza. 
És ennek mentén alakulnak erdélyi családok, sõt nemze-

dékek sorsai, egy újabb történelmi viharokat, újabb csaló-
dásokat átvészelt „kismagyarság” élete. S a tény, hogy eme
kismagyarság még él, sõt alkot, mi több, nem egyszer pél-
dával képes elõl járni (jóban, de sajnos olykor rosszban is),
hogy emigránsi-, „kinézett” állapotában kovász tud lenni,
annak életképességét igazolja, mégpedig a nagyobbik haza
„nagymagyarságának” „kis– magyarságát” nem egyszer
kiemelvén. (De legyünk igen óvatosak az általánosítások-
kal, mert a nagy és romboló történelmi hatások mindenki-
re egyformán hatnak.)

Amerre azonban most gondolataim elkalandoznak, az a
kelet-európai kis népek önmagukat kiszolgáltató megosz-
tottságának átka, melyet nem választhatunk el Trianontól
sem. És természetesen az újra, meg újra felhorgadó – írjam
azt, hogy gyermeteg – remény ennek eloszlatásáról.

Az errefelé általánosnak mondható, sérült, lelassult
nemzetfejlõdést emlegetõk feltehetõen közel járnak az
igazsághoz. De szomszédjainknak már évszázadnyi gyõztes
idejük volt bepótolni a lemaradást, miközben ennek jelei
nem észlelhetõk. Sõt a különbségek sem csökkennek.

Erdély például egy bizantin, elmaradott, xenofób világ
rabja lett, kincseit az élet egyik területén sem tudták integ-
rálni. Mindössze annyira futotta, hogy folyamatosan elszív-
ják minden erejét. Ha igazat mondanak a hírek, ez az
elnyert országrész ma Románia össztermelésének 70 szá-
zalékát adja, s ennek felháborítóan kisebb részét kapja
vissza.

Valaha a három nemzet közös akaratának hiányában
kihunyó transzszilvanizmus próbált erre megoldást találni,
s most éppen a másik oldalon vannak gyenge, de nekünk
mégis jelzõtûz értékû kívánságok ebbe az irányba. Sem túl-
értékelésük, sem pedig alábecsülésük nem lenne helyes.
Hiszen nemrégen ez még elképzelhetetlen volt. A hamis
nemzettudatot megalapozó hamis mítoszok bírálata is a
lehetetlen világába tartozott. Túl hosszú volt ez a fals tuda-
tot építõ korszak, túlságosan erõteljesen épült be a gyõztes
Trianon pszichózisának ellensúlyaként. A tudat alatti kéte-
lyeket és az ebbõl fakadó félelmeket orvosolta.

Átalvetõ
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Nagy meglepetés ma olyant olvasni, hogy etnikailag
jogos már a román területi igény, de történelmi jogról nem
lehet szó! Ezt Lucian Boia újabb könyve, a Vesztesek és
gyõztesek egyik oldalán olvashatjuk.

Ha a történelmi jog hiányának igazolását jelentõ tabu-
döntögetést óhajtanánk máshol is tetten érni, arra csak
gyér példáink vannak. Boia mellett elsõsorban Sorin Mitu
tesz lépéseket errefelé.

Fussunk végig a történelem kronológiáján, hogy lássuk,
melyek azok a megrögzött tévedések vagy inkább történe-
lemhamisítások, amelyekre mindez eddig épült. Pontosab-
ban melyek ezek közül a legfontosabbak:

– Mindenekelõtt a román nép eredetét – semmivel sem
bizonyítható módon – a Kárpát-medencébe álmodják. En-
nek érdekében számos ismert tényt egyszerûen nem vesz-
nek figyelembe, és számos hiányzót – sokszor számunkra
nevetséges módon – magyaráznak bele. Tudjuk, hogy haza-
fiasnak hitt igyekezetükben egyesek már odáig is elmentek,
hogy a kárpáti õsember román voltát emlegették. Most ezt
az Ukránok irigyelték meg tõlük.

– A magyarokat barbár ázsiai hordának festik le, amely
jól szervezett és magasabb kulturális szinten levõ román
államalakulatokat semmisített meg betolakodása nyomán.
Odáig mennek, hogy Szent István román eredetérõl cikkez-
nek, Sarolt meghamisított gyökereit használva magyaráza-
tul.

– Máskor a magyarok erdélyi térnyerését késõbbre
teszik. Mint tudjuk, véletlenül éppen akkorra, amikor
transzhumálva pásztorkodó õseik kezdtek feltünedezni az
Árpád ház által már jól megszervezett – befogadó – magyar
állam hegyeiben.

– 1000 éves nemzeti elnyomásról beszélnek, mellõzve azt
a tényt, hogy a nemzettudat kialakulásának századai elõtt
(XVIII-XIX.) ilyenrõl nem lehetett szó. 

– Az erdélyi három nemzet szövetségébõl történt kima-
radásukat nem a valós tények alapján írják le. Nem beszél-
nek arról, hogy az nem a nemzet mai értelmezése alapján
történt, hanem rendi alapon, s amiképpen a nemesség
soraiba minden akadályoztatás nélkül felemelkedett
románjaik ez által benne voltak a három nemzet szövetsé-
gében, ugyanúgy a magyar jobbágy a románnal együtt kívül
maradt azon. Ugyanis ez akkoriban természetes volt.

– A Hunyadiak eredetének magyarázatát az ismert kér-
dõjeleken túl románosítják.

– Az erdélyi magyar fejedelmek (sõt gubernátorok) érde-
kükbe tett cselekedeteit feledésre szánják.

– A románok oly kevéssé ismert protestantizálódásának
átmeneti periódusát – ha netán beszélnek róla –, az elma-
gyarosítás anakronisztikus csomagjába helyezik.

– Osztály-jellegû mozgalmaikat teljes mértékben nemze-
tivé próbálják „átmagyarázni”, sõt magát Dózsa Györgyöt
is románosítják a rájuk jellemzõ laza gátlástalansággal.
Csak! (Nem csodálkozhatunk ezen, hiszen sûrûn olvasha-
tunk arról, hogy a székelyek elmagyarosított románok.)

– Vitéz Mihály hódító kedvét és tehetségét, tudatos
országegyesítõ szándékként oktatják, s ennek hamis hitét
meggyõzõdéssé erõsítették az összrománságban.

– Az erdélyi román abszolút többség létrejöttének leg-
fõbb forrását és korszakát, a fanarióta kort, ebben a vetü-
letében nem emlegetik, sõt felszorozva beszélnek a
kiáramlásról. Arról már nem is szólva, hogy az erdélyi
magyarság fogyásának logikus történelmi okaival nem fog-
lalkoznak. Hiszen a hadak útjában elterülõ országnyi
országrészt õk védelmezték vérük hullatásával, s elfogyá-
suk árán.

– A román nemzettudat és nemzeti mítosz kialakulásá-
nak magyar háttere szintén obskúrus, csak ott jelenik meg,
ahol számukra hasznos.

– 1848 aztán végleg megoszt. Kossuth a tömeggyilkos, a
magyarok a románok kiirtását célozták meg. A kolozsvári
Biazini falán 40 000 román lemészárlásának és 230 román
falu felperzselésének hazugsága szerepel, a nyugati turistá-
kat szolgáló fordításban is. Sehol Nagyenyed, sehol Zalat-
na stb.

– A dualizmus kora szerintük a sötét nemzeti elnyomásé.
A lex Apponyi jelentõségében többszörösen felnagyítva
ismeretes köreikben. Nem említik, hogy Erdélyben több,
államilag támogatott román iskola volt, mint Ó-Romániá-
ban. Ekkor elkövetett hibáink propagandájukban még ma
is óriássá nõnek, miközben õk jelen idõben azoknak sok-
szorosáért lennének felelõsek. 

– Ebben a „sötét” korszakban 140 bankjuk és az ortodox
egyház érte el, hogy már Trianon elõtt teljesen egyensúly-
ban voltak Erdélyben a birtokviszonyok. A késõbbi román
királyi földreform több mint három millió hektárnyi
magyar föld kisajátításával ezt az egyensúlyt borította fel
végleg. Akié a föld, azé az ország.

– Trianonban szerintük szerencsések voltunk, hiszen õk a
Dnyesztertõl a Tiszáig érdemelték volna meg a területeket.
Mint azt Brateanu a tárgyalások során mondotta, a szín-
tiszta román Debrecenben az esti szellõ román anyák alta-
tó dalait hordozza.

– Aztán ha kell, magukról „szól az elhallgatás”. Meg-
tévesztõ gyulafehérvári ígéreteik ugyanis nem kedvelt té-
mák történetírásukban.

– A magyar holokauszt szörnyûségeit sûrûn sorolják. Az
azt kegyetlenségében meghaladó és német közremûködés
nélkül már jóval elõtte végrehajtott román holokauszt
mintha nem is lett volna.

– A magyar négy esztendõ Észak-Erdélyben történetírá-
sukban a Horthy terrorról szól. A Teleki féle nemzetiségi
politika az ismeretlenség homályába van számûzve. Errõl
szólnak a könyvek, nem egyszer hamisított fotókkal. A
Maniu gárdák ezt követõ rémtetteit nem ismerik.

– Ceausescu bûnei között az etnikai arányok végzetes
megváltoztatása, a homogenizálás vad hajszája említést
sem kap.

– Szerintük az autonómia az egységes román nemzetál-
lam feldarabolását célozza. Alkotmányellenes, mert alkot-
mányaik a kezdetektõl nemzetállamról beszélnek egy való-
jában soknemzetiségû országban.

És most? Õk az USA és Európa kedveltjei, mi az általuk
rendszeresen bírált fekete bárány.

Hogy mit lehetne tenni ezzel a történelmileg zsigereikbe

2015. június
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szervült hazugságtudattal? Bizony nem tudom. De annyi
kétségtelen, hogy tárgyalásokkal, szerzõdésekkel, érzé-
kenységek pátyolásával, kicsinységünk bölcsnek vélt gya-
korlásával stb. ez a kérdés nem oldható meg. 

Sõt, talán még saját érdekeik felismerése sem lehet elég,
akkora a xenofób gyûlölet vallássá „nemesített” ereje.

Manapság arról beszélnek, hogy a román-magyar viszony
mélyrepülésben van. Vajon mennyire volt más a helyzet,
amikor magasröptû szövegek mögött a folyamatosan táp-
lált és sok nemzedék óta beoltott ellenségkép mozgatta a
román tömegek érzelmeit? Ebben a viszonylatban minden
csupán látszat, mert az „átnevelés” csak saját akaratukból
és saját módszerekkel, hosszú folyamat eredményeként
lenne lehetséges, de erre a demokrácia világát jelentõ párt-
politikák újabb századában nem látok reményt, mert soha
nem fognak lemondani az ellenségkép, esetünkben a
magyar kártya felhasználásának kitûnõ lehetõségérõl.

Ez pedig egyik fõ okozója lehet közös vesztünknek.
Elõttünk a térképen a két – összeakadt kopoltyúval –

egymásba úszó halat formáló ország.
Az egyik nemlétezõ történelmi jogainak büszke tudatát

nevelte bele tömegei legképzetlenebb tagjaiba is.
A másik létezõ történelmének erõt adó tudatát pusztítja

idegen szándékok szolgálatában.
A nagy történelmi kohó pedig mindkettõ alatt ott for-

tyog.
2015. április 13.

Fontolva haladni, 
magasra is nézni

Újra meg újra kétségbe esünk azon, hogy faltól falig tett
lépéseink mián az Unió reánk förmed. Kétségbeesésünk
esetrõl-esetre fokozódik. Növeli zavarunkat, hogy ha más
tesz hasonlót, az nem vált ki ekkora visszhangot. Az ebbõl
eredõ bizonytalanság pedig a polgári Magyarország ügyére
felesküdöttek táborát a periféria felõl erodálja. Az amúgy
is bizonytalanok, az érdekben gondolkodók, a közjót szol-
gáló intézkedések elkerülhetetlen sérelmezettjei, akik
jórészt úgynevezett társutasok, sorra leválnak rólunk.

Nem a Fidesztõl, hanem a minden hiba vagy tévedés elle-
nére egyetlen nemzeti úttól kanyarodnak a semmibe.

Kórjelzõ ugyanis, hogy máshova általában nem csatlakoz-
nak, csak éppen feladják a helyes úton való felfelé kapasz-
kodást, mert az, úgy vélik, nekik már nem hasznos.

Kell-e nekünk az ilyen útitárs? – kérdezhetnénk. A válasz
sajnos: igen. Igen, mert a parlamentáris demokráciában,
ahhoz, hogy a jó úton tovább haladhassál, tehát, hogy nem-
zetmenõ terveidet megvalósítsad, szükséges a hatalom
megtartása. 

Tehát az eltávolodókkal meg kellene értetni: ne a mában,
ne a zsebben, ne indulatokban gondolkodjanak, hanem az
út végét, a célt nézzék.

Sajnos, ez a valódi nemzettudat áldozatra is képes tulaj-
donságával nem rendelkezõk esetében közel sem egyszerû.

Ez már a politika mûvészetéhez tartozik, ergo meg kell
találni a módját.

Ebben a szakembereknek nem tud egy egyszerû tollfor-
gató tanácsot adni, csupán szentjánosbogárnyi jelzõtûzzel
képes hozzájárulni a gyulladozó, figyelmeztetõ fények egé-
széhez.

Még egy dolog azonban biztosan tanácsolható, mégpedig
a fontolva haladás, mert a szükségállapot sikeres korszaka
lejárt. 5 év után ez a nemzet, mely elszenvedte ama 40 évnek
és a csalódást hozó, de hatni képes neoliberális világ 25 évé-
nek romboló hatásait, „szükségállapot képtelenné” vált. 

Nézzünk körül, hányan képesek elégedetlenkedni, pedig
a számok és az élet valósága mást mutat. Az ellenzéki elé-
gedetlenség-szítás viszont jól hat az ilyen közegben. Az
ígérgetés könnyû, s nagy azoknak a száma, akik hinni akar-
nának. A jobb, a nagyobb, a haszon ígérete itt célba talál.
Így hatott annak idején az egyszeri 19 000 forint „bedobá-
sa” az akkori nyugdíjasoknál, s így hat minden olyan, amit
hatalomba kerülve nem tudnának megadni, vagy csak az
ország veszte, a csõd árán, tehát egy idõre. Sõt, más példát
keresvén, ez a brókerbotrányok alapja is. A haszon remé-
nye által vakító hiszékenység.

A fontolva haladás a kétségtelenül elkövetett kisebb-
nagyobb hibákat megelõzheti, a kapkodás látszatát
kiküszöbölheti.

Hatalmas a tét, felmérhetetlen a nemzet szempontjából,
s ezt olyanokkal kell elfogadtatni, akik azt sem tudják, mi a
nemzet. Nagy többségükben nem tehetnek róla, de nem
tudnak nemzetben, magyarságban, megmaradásban gon-
dolkodni. Nekik az itt és most kell. Az adjatok, és bizonyos
szint alatt a „monnyon le”. Ezért kell mindent megpróbál-
ni a kommunikációs képesség feljavítására. 

Tudom, közhely már mindez, ám már annyiszor kiderült,
hogy közhelyes dolgokban tévedtünk. De mégis, azért is!
Mondani, mondani kell.

Hogyan jutott ide a magyar társadalom? Szûklátókörû
kérdés lehet, ha ugyanezt világviszonylatban vetjük fel. 

S még ezen is túlléphetünk. A neoliberális nevelés, a
taposd el a másikat és érvényesülj, a mindenkinek minden-
hez joga van, a politikailag korrekt vagy inkorrekt veszedel-
mes billogokat rejtegetõ, azokkal fenyegetõdzõ ármányos
játéka, magát az embert vitte félelmetes lejtõre.

A létért való küzdelem darwini tétele az állatnál és az
élre törõ ember fejlõdésében hasznos és szükséges lehetett
a fajfejlõdés útján. Az ember azonban átlépett egy másik
dimenzióba, a spirituálisba. Éppen abba, amely által a te-
remtés feltehetõleg az élõ világ élére röpítette.

Nos, ebben a szakaszban a neoliberális taposd el elv, a
darwini tétel durva mása, már nem mûködhet. Csakhogy az
ember még magában hordozza ennek hajlamát. S a neoli-
berális ideológiák erre alapoznak. Sikerrel.

Az embert emberré fejlesztõ spiritualitás megtagadása
pedig letaszíthat minket a teremtés csúcsairól.

Ennek ismeretében kellene napi kis harcainkat megküz-
deni, és nemzetmentõ terveinket, cselekedeteinket véghez-
vinni.

Az utolsó szó azonban minden ellenkezõ igyekezettõl
függetlenül magáé a Teremtõ erõé lesz.

2015. május 1.

Átalvetõ

12 EKOSZ–EMTENapló



„Obama háborúja az Iszlám Állam ellen és szövetsége-
sei” cím alatt jelennek meg térképvázlatok, amelyek a
háborúban részvevõ országokat megszínezve mutatják. A
Map of Obama’s Coalition Against the Islamic State
mutatja a teljes észak-amerikai földrészt, az Európai Unió
összes országait, Afrikából Egyiptomot és Marokkót, a
Közel-Kelet országait, Japánt, Dél-Kóreát, Ausztráliát és
Új-Zélandot a címben kifejezett értelemben. Külön jelzi a
már fegyveresen részt vállaló országokat, míg a többiek a
mostanában csatlakozók. 

Elháríthatatlanul emlékezetünkbe toppannak a történe-
lemkönyvek hasonló táblázatai az elsõ és a második világ-
háború idejébõl, amikor elõbbi esetben Anglia, majd
ismétléskor Amerika összegyûjtötte szövetséges hálózatát
Németország ellen. Minden olyan ország csatlakozott a
Gonosz elleni harchoz, amely valamilyen függõségben
jobbnak látta nem ellenkezni. Ilyen helyzetben van ma
Európa majd minden országa, most közvetlenül annak
okán, hogy tagja lett a NATO-nak, majd az Európai
Uniónak, és részese lett minden gazdasági szállal függõen
a liberális (neoliberalista) gazdasági rendnek, ami 1945
után berendezkedett Nyugat-Európában, majd amikor fel-
gördült a rozsdás firhang, rátelepedett az átképzõtáborból
kiszabaduló országokra is. 

Két világháború zajlott le ilyen sokszínû koalícióban, és
ha ma azok következményére tekintünk, a száz évvel
ezelõtti Európa helyén – amely akkor vezetõ világhatalom
volt azáltal, hogy független országok nemes versenyében
világelsõ lehetett – mára egy országok feletti szuperkor-
mány uralma alá kényszerítetten olyan lealázó helyzetben
van, amiben kötelezõen részt kell vállaljon Amerika
Közel-Keletet átrendezõ vállalkozásában. Azt is fel kell
ismerni, hogy Európa átrendezésének idején a Közel-
Kelet átrendezése már folyamatban volt, amely átrende-
zésnek célját és fontosságát az olajkincs megszerzése adta.

A közel-keleti átrendezés az Egyesült Államok vállalko-
zásaként kemény dióként folyamatosan elakad, elmérge-
sedik, új és új ellenállást provokál – így kínálkozott megol-
dásként bevonni a fél világot a felelõsségbe és a fegyveres
vállalkozásba, mint ami nem csupán amerikai, hanem
közös érdekbõl jön létre. Tizenöt évvel ezelõtt jól jött
(hasznos volt) a World Trade Center toronyházainak a
fantázia világában is absztrakt jelenetben bemutatott
összeomlasztása ahhoz, hogy a közel-keleti háború
(Háború a Terrorizmus Ellen néven) folytatása elfogadha-
tó és igazolt legyen Amerika népe és a világ számára. A
sikertelenségek sorozata kívánhatta meg, hogy a feladat
ne csak amerikai felelõsség legyen, hanem vállaljon hábo-
rús részvételt Európa is. Ezért jól jött (hasznos volt) tavaly

a párizsi vicclap szerkesztõségének legyilkolása iszlamista
terroristák által, és az uniós államfõk, kormányfõk
demonstrációja annak érdekében, hogy egész Európa
veszélyeztetettsége indokolásul szolgáljon ahhoz, hogy
minden tagország kötelezõen részt vállaljon Amerika
közel-keleti háborújában. 

Ebbõl természetesen nem maradhatott ki Magyarország
sem. A külügyminiszter szerint Magyarország kötelességet
teljesít, miután amerikai katonai oldalról jött a felszólítás,
hogy Magyarország vegyen részt az Iszlám Állam elleni
küzdelemben (...)

Orbán Viktor Magyarország nagyköveteinek konferen-
ciáján kijelentette: harcolnunk kell az Iszlám Állam ellen,
mert nem mehetünk szembe az EU-val és a NATO-val.
Beismerte, hogy ez kockázatos, de szükséges ahhoz, hogy
„bebizonyítsuk”, a Nyugathoz tartozunk. 

Már önmagában ez is rávilágít az Orbán-kormány meg-
felelési kényszerére, hiszen az Iszlám Állam elleni fellé-
pésre nem a NATO-tól, nem is az EU-tól, sem pedig az
ENSZ-tõl nem érkezett hivatalos felkérés, tehát nem is
közös misszióról lenne szó. Csupán az Egyesült Államok-
tól érkezett egy katonai jellegû hivatalos megkeresés,
amelyben azt kérték, hogy Magyarország növelje az Iszlám
Állam elleni nemzetközi fellépésben való részvételét.
Vagyis Orbánék kifejezetten az Egyesült Államoknak sze-
retnének bizonyítani engedelmességet a magyar katonai
szerepvállalással. Talán ez enyhített a viszony feszültségén,
ami amerikai részrõl az Orbán-kormány ellen megnyilvá-
nult a közelmúltban.

Európa beléptetését olcsón úszta meg a harcias ameri-
kai diplomácia, köszönhetõen annak a ténynek, hogy az
Iszlám Állam nevet viselõ fegyveres csoportosulás valóban
veszélyes elem, ami felboríthatja a közel-keleti viszonyo-
kat.

Mi is hát az Iszlám Állam?
Elõször is nem állam, mindössze egy veszélyes, harcias

csoportosulás, szervezett ellenállás minden idegen beavat-
kozás és azokat kiszolgáló iraki, szíriai kormányzat ellen.
Iszlámként is a mohamedán vallási komplexusnak csak egy
része, ami most elõjött az amerikai beavatkozások nyo-
mán. 

Közel-Kelet mai államai a korábbi századok gyarmatosí-
tása folyamán jöttek létre, teljesen tekintet nélkül a helyi
etnikai és vallási viszonyokra. Az európai gyarmatosító
hatalmak által létrehozott államhatárok önmagukban
konfliktusképzõ tényezõk, mert ezek az etnikai és vallási
területeket megosztják. Az ásványkincsek felszín alatti tér-
képe sem igazolja a mai államhatárokat. 

A gyarmatosító hatalmak – utóbbi idõben már csak
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Amerika – profitálnak ebbõl az egyenetlenségbõl. A
közelkeleti népek mély ideológia és érzelmi jellege az ott
létrejött vallások fundamentalista természetébõl fakad-
nak. Ebben azonos mind, Izrael népét is beleértve. Az
ezerötszáz milliós iszlám a második legnagyobb világvallás
a kereszténység után. A vallási fundamentalizmus lényege,
hogy híveit totális követelmények alatt tartja, amelyek az
életük minden területét szabályozzák. Ezekben a népek-
ben nincs igény (mint ahogy az európaiakban volt) meg-
szabadulni a vallási kötöttségek alól, amint azok a fejlõdés
menetében sorozatosan feleslegesekké, értelmetlenekké
válnak. Még szerencse, hogy az iszlámnak nincs római
pápája, azaz egyetlen tévedhetetlen feje, ellenben teljesen
differenciált, és szigor terén is változatos. Ami viszont jel-
lemzõ, a hit rendkívül erõs átélését nem kezdi ki hitetlen-
ség (...)  

Kényszerpálya

A magyar kormány és kormányfõ ismeri az erõhatalmi
játék és politika természetét. Amerika nem most kezdi el a
világ átalakítását. Akik ilyen méretekben sakkoznak, azok-
nak olyan kis paraszt, mint Magyarország mit sem számít.
De ha egy paraszt hiányzik a tábláról, azt számontartja
mint köteles tartozékot. Ezt a felkérést felelõs magyar kor-
mány nem utasíthatja vissza. Nem erkölcsi okból, ilyesmit
kizár a dolog lényege, hanem puszta önvédelembõl.
Erõviszony kérdése minden. El lehet játszani a gondolat-
tal, mi történne, ha azt mondanánk, minket nem érdekel,
hagyjanak békén. Nagyobb gond, hogy a Tisza felsõ folyás-
vidéke már háborús zóna.

Romániának nincs ilyen gondja, fontos szerepet kaphat
mint szomszéd az amerikaiak ukrajnai vállalkozásában,
csakúgy mint Lengyelország. Bõvülõ jelenlét lesz a NATO
keleti határain, amerikai és egyéb nyugati csapatok részére
állandó bázisok épülnek a balti országokban (Litvánia,
Lettország, Észtország), továbbá Lengyelországban és Ro-
mániában. Az is már korábban eldõlt, hogy az egykori Szov-
jetunióval határos mai NATO-tagállamok közül Szlovákia,
Magyarország és Bulgária nem akar részt vállalni háborús
vállalkozásban. 

Oroszország által végzett katonai becslések szerint a Ro-
mániában létrehozandó bázisokról nem csupán rakétael-
hárító eszközöket lehet majd kilõni. Oroszországot aggo-
dalommal tölti el, hogy akár cirkáló rakétákról, vagy más
hasonló eszközökrõl is szó lehet. 

Tavaly áprilisban Bukarestben bejelentették: az
Amerikai Egyesült Államok 1600 fõre bõvítené katonai
jelenlétét a Fekete-tenger partján lévõ Mihail
Kogalniceanu légi támaszponton, és ehhez kérte Románia
hozzájárulását. Tavaly márciusban Basescu a NATO-erõk
átcsoportosítását szorgalmazta az utóbbi hónapok orosz
katonai tevékenységére hivatkozva. Elõzõleg Románia és
Lengyelország védelmi miniszterei is nagyobb NATO-
jelenlétet szorgalmaztak Kelet-Európában, arra hivatkoz-
va, hogy új katonai-politikai helyzet alakult ki az
ukrán–orosz konfliktus miatt.

Felerõsödött Erdélyben a magyarokat háttérbe szorító
román politika, ehhez való bátorságot minden valószínû-
ség szerint a két ország Amerikához kötõdõ készsége elté-
rõ mértékébõl merítik. 

***

Közös értekezésben foglalkoztunk Amerika közelkeleti
és ukrajnai konfliktusával, azért, mert a kettõ egy nagy terv
vállalkozása. Sem a Közel-Kelet, sem Oroszország nem
veszélyezteti az Egyesült Államokat. A kétpólusú világren-
det követõen Amerika világhatalmi vezetõ pozíciója elvi-
tathatatlan. Ez a vezetõ pozíció háború következménye-
ként jött létre, alapja a világ nyersanyag és energiaforrás
birtoklásának és az ezek felhasználásával elõállított termé-
kek értékesítésével felhalmozott gazdasági erõ. 

Idõvel minden változik. Az így 1945-ben megszerzett
gazdasági erõfölény az azóta eltelt 70 év alatt viszonylagos-
sá vált szorgalmas országok békés fejlõdésében. Bebizo-
nyosodott ísmét, hogy békés körülmények között a hábo-
rúk által megzavart rend igyekszik helyreállni. Ennek lát-
ványos páldái Németország, Japán, Kína, Szingapúr, Dél-
Korea stb. felfutó gazdasága. 

Amerika háború által lett megdönthetetlen világhata-
lom. Természetes törekvés részérõl ennek megtartása.
Fegyveres erejének mindenekfelettiségét minden erõvel
megtartotta. Ez békés állapotban haszontalan luxus, olyan
kiadás, ami nem hoz hasznot, hacsak...

A háborúkat finanszírozó bankárok jól emlékeznek rá,
hogy a háború a mûvi változások eszköze, a vesztes tönkre-
megy, és a kívánt gazdasági körülmények megvalósulnak.
Amerika részére, viláhatalmi helyzetét tekintve, a béke ve-
szélyes állapot, világelsõ pozícióját szétrágják a múló évek. 

Mi lesz például, ha a New-York-i pénzvilág ellenõrzése
alól kicsúszott Oroszország globális megfontolásból elfo-
gadja Európa hasonló értelmû partneri közeledését? Meg-
valósítva az Eurázsiai Szövetség tervet. Vagy, ha Kínával
találja meg az együttmûködést kölcsönösségi alapon? 

Így hát most állt elõ az Egyesült Államok egész történel-
mében elõször olyan helyzet, amikor számára Oroszország
fennállása és ereje nem hasznos. Szeretném megerõsíteni
ezt a gondolatot, New Yorknak Moszkva véráldozata hozta
meg Európa feletti hegemóniáját, majd a balek Moszkva
pazarolta el erejét az egykori gyarmatbirodalmak „felsza-
badítási” harcaira, az így kezelt harmadikvilágbeli országo-
kat azután felfûzték a New York-iak a gazdaságilag kizsák-
mányoltak fûzérére. Most viszont Oroszország elõször
lépett ki a kapitalista világhatalom szolgálatából, felébred-
ve a marxi álomból. Ezért a lépésért viszont lakolnia kell. 

Magyarország sodródik a gigászok e küzdelmében, de
még Európa is, uniós vezetõk árulóinak atlantista, neolibe-
rális politikai állásfoglalása miatt. Egy út vezet ki ebbõl a
mocsárból, a béke megtartása a nemzetközi terepen, mert
elterelt dolgok csak békés években rázódnak helyre ismét.
Most lenne szükség igazán pacifista mozgalmakra minden
országban és világszerte. 

Magyar Élet, 2015. március 16.

Átalvetõ
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A történelem nem együtemû folyamat. Éles korszakhatárok jel-
zik a változásokat. A múlt században három egymástól élesen
elkülöníthetõ korszak jött létre. Az elsõ világháború átalakította
Európát. A második világháború megerõsítette az elõzõt, egyúttal
megindult az egész világra szóló átalakítás a kétpólusú világhata-
lom létrehozása által. 

Változás kikényszerítése tradícionálisan háború által történik.
A két világháború szándékaiban is és kimenetelében is együvé tar-
tozik. Az elsõ nem érte el célját, szükség volt a másodikra annak
érdekében, hogy Európa hanyatlása visszafordíthatatlan legyen. 

A jelzett történeti folyamat elején Európa a világ vezetõ kon-
tinense volt. Elsõ tönkretételébõl látványosan gyorsan és eredmé-
nyesen felépült. Ennek titka, szembefordulva a liberalista elvek-
kel, a gazdasági felépülés filozófiája a privátszektor állami ellen-
õrzése lett az adott ország érdekeinek szolgálatában. Lényegében:
egyrészt eltávolodás a szabadversenyes liberalizmustól, másrészt
távoltartás az államkapitalista szocializmustól, ettõl a két szélsõsé-
ges szemléletû ideológiától és gyakorlattól, amely kettõsség
érvényesüléhez mérhetetlen összegû támogatás és propaganda
állt rendelkezésre a nyugati hatalmak pénzügyi hatalmasságai
részérõl. Európa ilyen gyors helyreállása, és annak a szabadpiacú
liberalista szemlélet feletti látványos gyõzelme elég ok volt a világ-
háború megismétlésére.

Az amerikai piacmonopólium alapvetõen imperialisztikus és
nemzetközi. Azt követõen, hogy Amerika, az elsõ világháború
következményeként a brit gyarmatbirodalom hatalmi örökébe
lépett, az angol nyelvû országok fölötti pénzügyi hatalom imperi-
alista törekvései megnövekedtek. A második világháború meg-
hozta az amerikai bázisú nemzetközi pénzhatalom (New York
Empire) teljes ellenõrzését Európa felett. Az ellenõrzésben és a
gyarmati kizsákmányolásban a részestárs a Szovjetunió volt 45
éves idõtartamra.

A Szovjetunió különleges létesítmény volt, elvi megfogalmazá-
sában a tõkés társadalom ellentéteként a kollektív társadalom
megvalósítója. A New York Empire mérhetetlen mennyiségû
pénzt és energiát  áldozott létrehozására. Ilyen hatalom megalko-
tása két célt szolgált. Egyik: a hatalmas kiterjedésû orosz biroda-
lom feletti központi ellenõrzés, másik: onnét kiindulva Európa
országai is kollektív uralom alá kerüljenek. Felhívom rá a figyel-
met, Amerika és Anglia támogatta az európai kommunista moz-
galmakat és forradalmakat, saját országukat ilyentõl mindvégig
megkímélték. 

A Szovjetuniót, azután hogy elvégezte feladatát, létrehozói fel-
számolták. Ez új korszak megnyitását eredményezte a világ hatal-
mi szerkezetében. A vállalkozás mérlege a New York Empire
részére az Európa feletti teljes gazdasági és politikai felügyelet,
ami ebben a korszakban mind a vasfüggüny mögötti Európára,
mind pedig az utód orosz birodalomra kiterjedt. A diktatúrák
helyén parlamenti demokráciák alakultak, megjelentek a diadal-
mas kapitalizmus intézményei, segítséget nyújtani a liberalizmus
berendezkedésében. 

Amíg Európa keleti felén lényegében sikerrel járt a féktelen
liberalizmus bevezetése – köszönhetõen az USA-szolgálatában
álló Európai Unió atlantista elkötelezettségének, addig az egyko-
ri szovjet állam helyébe lépõ Független Államok Közössége
(FÁK), valójában persze az Orosz Birodalom vezetõségében er-
jedési folyamat lépett fel a 90-es években. Az átmenet az erõs
állam szemléletbõl a gyenge állam szemléletbe akadozott, és fel-
lépett olyan fajta megoldás, ami az elsõ világháborút követõen
kialakult Európában, elõbb Olaszországban majd Németország-
ban: függetlenné tenni az országot saját érdekû pénzügyi rend-
szer kiépítésével. Ez ezúttal Putyin elnök nevéhez fûzõdik. 

Nemcsak az Orosz Birodalom határai közötti terület föld felet-

ti és föld alatt várakozó kincseihez oly sokáig
remélt hozzájutás veszett el a nyugati pénzbiro-
dalom részére, de van ennél jóval nagyobb tét
is.

Mostanában bontakoznak ki egy globális kor-
szakváltás körvonalai. Ma még a nemzetközi elszámolásban a
dollár egyeduralkodó, az amerikai érdekeltségû országok uralják
az árutermelést és áruelosztást. Kína gazdaságilag rohamosan
erõsödik, amit olcsó és jó ipara termel. Kína a nem túl távoli jövõ
új nagyhatalma, amivel máris számolni kell.

Európa ipari nagyhatalom, de energiában és ásványkincsekben
szegény. Kína jó úton halad ipari nagyhatalommá válni, de ener-
giában és ásványkincsekben szegény. Oroszország ipari felké-
szültsége közepes, termelõ kapacitása gyenge, energiában és
ásványkincsekben gazdag. Európa és Kína háborús ereje gyenge,
Oroszország katonai nagyhatalom. 

Az õsember törvénye: az erõs megtámadja a gyengét, elveszi
annak javait. Késõbb hasonszõrûek tömörülése, ma már nagyha-
talmi csoportosulás diktálja az örök törvényt.

Háborús esélyek: Európának szüksége van orosz energiára és
ásványkincsekre – háborús megoldásra nem gondolhat, békés
üzleti kapcsolat a megoldás. Ugyanez az eset áll fenn Kína részé-
re (bár a jövõ terjeszkedése Szibéria felé mutat). Oroszország le
tudná rohanni Európát napok alatt, Kínába is mélyen belerohan-
na, de minek, ipari felfejlõdéséhez békés üzleti alapon, kölcsönös
érdekek alkalmazásával könnyebben jut hozzá. Az Eurázsiai tér-
ségben belátható ideig nincs háborús megoldásban érdekelt hata-
lom. 

A világ békésen akar fejlõdni, dolgozni, üzletelni. Amerika
ipari, kereskedelmi, fegyverzeti fölényével a világ békés fejlõdésé-
nek megalapozója és fenntartója lehetne. A világbirodalom ambí-
ciói ennél távolabbra terjednek. A módszer: ha békésen nem
megy, a megoldás fegyveres lesz. Olyan év még nem volt a világ-
háborúk óta, amelyben ne lett volna több helyen is háború. A
Közel-Keleten szünet nélkül valamilyen háború dúl, és most leg-
újabban Ukrajna is háborús fészek lett. 

A New York Empire a cári Oroszország megdöntése idejétõl
fogva túl sokat invesztált az orosz térség ásványkincseinek meg-
szerzését célzó törekvésekbe ahhoz, hogy lemondjon az orosz
államszövetség gazdasági kézbevételérõl. Arra, hogy ezt békés
eszközökkel közelítené meg, a mindent háborúval megoldáshoz
szokott amerikai adminisztráció talán nem is gondol. Putyin
elnök hatalmának megdöntése érdekében oroszellenes felkelést
gerjesztett az amerikai politika, ami mára súlyos áldozatokkal
járó belháborúvá fajult. 

Amerika a megszállás idejébõl származó szolgálatkészséget és
atlantista elkötelezettséget megkövetelõ szolidaritásra számít az
Európai Unió vezetõsége részérõl, amit jelenleg még megkap
tõlük, de elõbb-utóbb érvényre jutnak az alapvetõ európai érde-
kek, azoknak súlyos sérülése nyomán. Amerika ma még igyekszik
bevonni Európát oroszellenes háborújába. Sajnálatosan ezt haj-
landó nagyon pártolni Lengyelország és Románia. Magyarország,
és vélhetõen az európai országok többsége békés életet akar.
Egyelõre a magyar kormány nyilatkozott meg Oroszország irá-
nyában a béke fenntartása érdekében. Ezért (meg nemzeti érde-
kû politikájáért) nemtelen támadást éri az Egyesült Államok és
az Európai Unió politikai körei részérõl. (…)

*
Írásunk elsõ felében a korszakváltásokról volt szó, amihez nem

kell egy „megfelelõen nagy válság”, mert azt békésen elõidézi
földi világunk eddig elmaradott országainak felzárkózása követ-
keztében elõálló új nagyhatalmi egyensúly. Errõl szól Orbán
Viktor, és ez az élet rendje. Ezt lehet megzavarni háborúkkal
(mint a múlt századi, Közép-Európa elleni, Európára végzetes
háborúk), a nem is titkos terv szerint kierõszakolt világkormány
létrehozásával. Ezzel szemben ésszerû hinni a békés korszakvál-
tásban.

(Magyar Élet 2015. március 19)

2015. június

EKOSZ–EMTE 15Elemzõ

Csapó Endre

Korszakváltás és külpolitika



Nekünk, Kárpát-medencében élõ magyaroknak az elmúlt
több mint negyed évszázadban két nehézséggel kell folyama-
tosan megküzdenünk. 

A magyar kisebbségi közösségek számbeli leépülése, belsõ
kohéziójuk idõnként lassuló, egészében véve azonban folya-
matos lazulása nemzetstratégiai probléma, mellyel csak mi
magyarok vehetjük fel a küzdelmet. Másrészt, az utódálla-
mokban a mindenkori hatalom arra törekszik, hogy a kisebb-
ségi közösségekben élõ magyarok asszimilációja felgyorsuljon. 

Látni kell, hogy a rendszerváltás nyomán a közösségi fellé-
pés jogi korlátai kibõvültek. A magyar közösségeknek nagy
segítség, ha a magyarországi politika támogatja identitásuk
megõrzésére irányuló törekvéseiket. Hátráltatja viszont
közösségi küzdelmüket, hogy az EU-ban sem a jogi szabályo-
zás, sem az egyes tagállamok szimpátiája nem kedvez az auto-
nómiatörekvéseknek. Pedig az õshonos nemzeti kisebbségek
helyzetének méltányos rendezése – s ezt nyilvánosan senki
sem tagadja – csak autonómiák útján valósítható meg. 

Másfelõl tapasztaljuk, hogy a demokrácia bizonyos vívmá-
nyainak a rendszerváltást követõ kiteljesedése a gyakorlatban
nem ért el a kollektív jogok és a személyre szóló szabadságok
szembenállásának leküzdéséig. Holott, a nyugati országok-
ban jól mûködõ autonómiák példája jó útmutató lehetne
nemcsak az alkalmazható jogi formák, de a politikai feltéte-
lek megteremtésében is. 

A helyi hatalom elõnye
A magyar kisebbségi törekvések vonatkozásában az utódál-

lamok ma már kevésbé támaszkodnak a be nem avatkozás
hidegháborús dogmájára, de a közös megegyezést az autonó-
miák vonatkozásában simán elutasítják. Így alakult ki az a
mai patthelyzet, amelyben mindkét fél a sáncok mögül figye-
li az elõrelépés lehetõségeit. 

A helyi többségi hatalom elõnye vitathatatlan. Birtokon
belül kitartóan küzd a lelkekért. Az „önkéntes”, haszonelvû-
ség-vezérelt asszimiláció serkentése, a közösségi megmozdu-
lások kitartó akadályozása, s ami egyre inkább szembetûnõ, a
kisebbségi oktatás, mûvelõdés és tájékoztatás forrásellátásá-
nak Magyarországhoz rendelése, az állami támogatások ezzel
egyidejû hatékony elsorvasztása, mind-mind a magyar nem-
zeti közösség tehetetlenség-érzetének fokozását szolgálják.

Már a csoportérdek védelme sem megy
A gond az, hogy a kétpólusúvá vált magyar kisebbségi poli-

tikai elitek helyi hatalomhoz simuló szárnya a mélyben bekö-
vetkezõ negatív tendenciáknak nem tud, talán nem is akar
ellenállni. A helyi hatalomhoz húzó szárny érdekvédelmi
szervezetbõl gyorsan az autonómiát mellõzõ regionális párttá
alakult. Ebben a formában viszont lassan a saját csoportérde-
keinek védelmét sem tudja ellátni. A Vajdaságban például
július elsejétõl a kötelezõ magánosítást követõen három két-
nyelvû községi rádió hallgat el egyszerre. Leépítésük a szerb
hatalmi pártokhoz kötõdõ politikai menedzserek vezényleté-

vel máris megkezdõdött. Az általános szociális válság köze-
pette a kisebbségi közösségeken belüli megoszlásra utal, hogy
a helyi többségi hatalom immár a legalacsonyabb szinteken is
pillanatokon belül megtalálja a magyarokat, akik minimális
anyagi elõnyökért hajlandók legitimálni a leépítéseket.
Néhány észak-bácskai község kivételével így fogynak el a
magyar tisztségviselõk a községi vezetõségekbõl, s tûnnek el
tömegesen a magyar ügyintézõk a közigazgatásból. 

A változásokat a magyar szavazók jelentõs része érdekte-
lenséggel honorálja. Akit a magánéleti okok ebben nem aka-
dályoznak, s van „beváltható” szakmai képzettsége, az megy.
Fõleg Ausztriába, Németországba, de távolabbra is. A Tisza-
parti VMSZ-es magyar önkormányzattal büszkélkedõ Adán
a külföldre távozó szülõk csak az elsõ félévben tizenkilenc
diákot vettek ki az egyik elemi iskolából. Akik viszont a jelen-
legi körülmények között is megtalálják a számításukat, magát
a Vajdasági Magyar Szövetséget (VMSZ) hagyják el. A tekin-
télyes adai polgárok egy csoportja a minap bejelentette: át-
igazol a Szerb Haladó Pártba (SNS). Csak sejteni lehet, hogy
Vucic miniszterelnök pártjában remélnek olyan anyagi elõ-
nyöket, amelyeket a VMSZ oldalán nem találtak meg.

Félreértés ne essék, kiragadott példákról van szó, de mind
a számok, mind a politikai köpönyegforgatás kordokumentu-
mok. Kicsiben jelzik a mélyben érlelõdõ tendenciákat.

A nemzeti közösség a jogérvényesítésért folytatott küzdel-
me így kibicsaklik, s a megbomlott belsõ egység a politikai elit
látványos vitáiba, helyenként a koncért folytatott marakodás-
ba fullad. 

Budapest dönt
Csak látszólag ellentmondás, hogy – nemcsak a Vajdaság-

ban – a kétpólusú politikai elit mindkét szárnya Budapesttõl
vár segítséget.  A támogatásért cserébe, a helyi többséghez
húzó szárny, a Vajdaságban a VMSZ, politikai nyugalmat kí-
nál, a nemzeti szárny pedig az autonómiáért folytatott küzde-
lem folytatását ígéri. 

Tekintettel a helyi többségi hatalom állandó, viszonylag
sikeres igyekezetére, hogy a kisebbségi jogérvényesítés haté-
konyságához elengedetlenül szükséges belsõ egységet a leg-
befolyásosabb magyar csoportok integrálása útján megbont-
sa, a döntést a magyar miniszterelnök a beiktatásakor elhang-
zottak alapján minden további nélkül meghozhatja.  

Ha erre most nem kerül sor, annak oka van. Bizonyára nem
az, hogy az autonómia ügyében Orbán Viktor meggondolta
volna magát. 

A szomszédos államokban a magyar közösségekre neheze-
dõ nyomás kétségtelenül nõ. Látnunk kell az ezzel járó talán
jóvátehetetlen károkat, de elõállhat olyan történelmi helyzet,
amikor a nemzet egészére kiható döntések sorát kell meg-
hozni. Akár egy hosszabb idõszakon keresztül. Miközben
tudható, hogy a téves döntés a nemzet egészére hozhat elhá-
ríthatatlan bajt, vagy miatta Magyarország szuverenitása ke-
rülhet veszélybe.  Kié a sorsalakító döntések meghozatalának
felelõssége? Természetesen a magyar kormányé. 

Elégedetlenkedhetünk mi kisebbségben élõ magyarok, de a
nemzet egészéért viselt felelõsség oszthatatlan. Vagy biza-
lommal belenyugszunk a dolgok ilyen alakulásába és saját
felelõsségünknek megfelelõen folytatjuk a küzdelmet a
magyar autonómiáért, vagy duzzogva kiállunk a sorból. 

Reménykedhetünk, hiszen a kimondott szót, mihelyt lehet,
Magyarországon tettek követik. (2015 március)
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Ágoston András

Kisebbségiek
két tûz között



A húsbavágó bevándorlási vita okán a nemzeti erõk 2010-
ben kezdett szabadságharca átcsap az országhatárokon. A
nemzetközi balliberális világ EU-parlamentben landolt nem
mindig sikeres képviselõi, hacsak nem elkésve, kezdik felfog-
ni: a sikeres Magyarország és annak sikeres kormánya alapja-
iban teszi vita tárgyává az általuk képviselt politikai oldal
„kõbe vésett” értékeit. Tüzet fog a préri. 

Jó volt látni, ahogy a hadonászó balliberális képviselõk, eny-
hén szólva is dühösen fordultak Orbán Viktor felé, aki szoro-
san körbefogva, a hatalmas túlerõ ellenében rendületlen nyu-
galommal állta az ostromot. Ahogy ellenfelei, úgy õ sem élt a
nemzeti érdek fogalmával, de a politikai menekültek és a
megélhetési bevándorlók elkülönítésével, szemmel láthatóan
tabu téma alatt fújta a parazsat. A miniszterelnök Strasbourg-
ban egyetlen szenvedélyes minõsítést használt, s ez telitalálat
volt. Az is õrült - jelentette ki - aki elõbb beengedné a mene-
külteket az EU-ba, hogy utána a tagállamok között ossza szét
õket. Hogy a kvóták kérdése mennyire volt olaj az otthon is
éledezõ tûzre, látszott a régen lejáratott ideológiai arzenálból

is, amelyhez a rettegõ balliberálisok visszanyúltak. Ez provo-
káció - hangoztatták annak idején az elõdök a létezõ szocializ-
must hirdetõ médiában, ha már kifogytak az érvekbõl.
Utódaik most nem Marx vagy Engels valamely „örökérvé-
nyû”tantételére hivatkoztak, hanem a szerzõdésbe foglalt
európai alapértékekre, no meg „göbbelsi propagandára”. (Ez
az utóbbi a magyar szocialista patrióta kivitelre szánt ötlete
volt.) Eme érveléshez módszerét tekintve, csak egy (megtap-
solt) következtetés passzolt: kizárni, kizárni.

Volt még egy fontos mozzanata a strasbourgi vitának.
Miközben a magyar miniszterelnök világosan kifejtette, miért
van szükség a politikai menekültek és a megélhetési beván-
dorlók megkülönböztetésére, s ebbõl következõen mit kell
tenni, balliberális ellenfelei megmaradtak a tézis tagadásánál,
s a szerintük helyes konkrét tennivalókat nem tudták körvo-
nalazni. Nem csoda, hisz nagyhatalmi patrióták lévén, tudják,
a kvótás megoldás lehetõvé tenné országaik kormányának,
hogy mazsolázzon a bevándorlók között. Hiszen a bizonyos
munkákhoz szükséges szakképzettséggel érdemes lehet befo-
gadni a megélhetési bevándorlók krémjét. A többi meg, a
jelenlegi szabályozás értelmében, menjen vissza oda, ahol elõ-
ször kért menedékstátust. 

Folytatjuk – foglalta össze a Fidesz-KDNP pártszövetség
programját Orbán Viktor a 2014-es parlamenti választásokat
megelõzõ kampányban. Íme, ezt teszi.
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Prõhle Gergely

A Kárpátok géniuszának
diplomáciai öröksége

Május 12-én az Agerpress román hírügynökség bemutatta azt
a közvélemény-kutatást, ami a román nacionalizmus vizsgálatá-
val foglalkozik. A kérdések fókuszában természetesen a magyar
törekvésekhez való viszonyulás és - részben ezzel összefüggés-
ben - a megkérdezettek külpolitikai orientációja állt. A székely-
földi területi autonómia kérdése a román politikai elit számára
párthovatartozástól függetlenül vörös posztó, így számukra nyil-
vánvalóan jó hír, hogy a lakosság 80 százaléka egyértelmûen
elutasítja azt. A megkérdezettek nyugati orientációjának ékes
bizonyítékaként ugyanakkor a vizsgálat kimutatja, hogy kéthar-
maduk bízik az Egyesült Államokban és az Európai Unióban,
miközben 84 százalékuk bizalmatlan Oroszország, 77 százalé-
kuk pedig Magyarország iránt.

A vizsgálat eredményei által üstökön ragadhatjuk a román
kül- és kisebbségpolitika lényegét: úgy kell a magyarság jogait az
egységes román nemzetállam megerõsítése érdekében minél
inkább korlátozni, hogy közben minél látványosabban lehessen
bizonyítani a román külpolitika eurokonformitását, nyugati ori-
entációját. Ennek a stratégiának a megvalósítása zajlik kicsiben
és nagyban. A közelmúltban Kolozsvárott megrendezett konfe-
rencia az Európa Tanács Kisebbségi Keretegyezménye aláírásá-
nak 20. évfordulója alkalmából, ahova a magyarság képviselõit
valahogy elfelejtették meghívni, viszont díszdoktori címet adtak
a Velencei Bizottság elnökének, aki persze rögtön meg is dicsér-
te a román kisebbségpolitikát - nos, ez csak egy példa a sok
közül. A bevándorlásról szóló hazai nemzeti konzultációs kér-
dõívet érõ elsõ nyugati kritikák megjelenésével egy idõben a
román miniszterelnök nem késlekedett méltatni a bevándorlás
elõnyeit. A korrupcióellenes ügynökség - egyébként valóban
hasznos - tevékenységét sikerül úgy promotálni, hogy közben a

korrupcióellenes küzdelem ürügyén bekasztlizott magyar veze-
tõk esete csak nekünk tûnik fel.

És persze a magas diplomáciában is ez zajlik, ami korántsem
új keletû Románia esetében, egyúttal azonban a nyugati világ
"pragmatizmusáról", vagy ha tetszik, hipokrita mivoltáról is szól.
Ugye emlékszünk, hogy miképpen vált a Ceausescu rezsim a
Nyugat lieblingjévé akkor, amikor nem vett részt Csehszlovákia
1968-as lerohanásában. A Kárpátok géniusza ennek örve alatt
hosszú éveken át a legnagyobb gazemberségeket is megenged-
hette magának.

Manapság valamivel szofisztikáltabb módszerekkel történik
ugyanez. Klaus Johannis elnökké választásával ugyebár bizonyí-
tást nyert, hogy a kisebbségi lét akár a legmagasabb állami hiva-
talra is predesztinálhatja Románia polgárait. Szomorú, de igaz:
a német politikai elit nagy többsége ezt ezek után el is hiszi.
Nem kétséges, hogy e tévhitnek hamarosan gazdasági, befekte-
tési következményeit is tapasztalhatjuk majd. A hadászati
együttmûködésben mutatott éltanulóság és a korrupció-ellenes
küzdelem intenzitása okán Románia számára mostanság az
USA is „kenyérre kenhetõ”.

A román külügyminiszter múlt heti budapesti látogatása
újabb bizonyítékkal szolgált arra, hogy a ravaszkodás folytató-
dik. Az, hogy Aurescu a megbeszéléseket követõen még Buda-
pesten személyesen tájékoztatta a hozzánk akkreditált nagykö-
veteket, a diplomáciában merõben szokatlan eljárás - a tájékoz-
tatás tartalmáról most nem is beszélve. Természetes, hogy a
magyar kormány diplomáciai csatornákon mindezt szóvá tette.

Románia diplomáciai simulékonysága – vagy csalárd külpoli-
tikai mimikrije – általunk nem egykönnyen leleplezhetõ, külö-
nösen olyankor, amikor mi látványosan nem az olcsó népszerû-
séget keressük sem Brüsszelben, sem Washingtonban. Pedig a
romániai magyarságnak van néhány olyan ügye, a maros-
vásárhelyi orvosi egyetem esetétõl az egyházi restitúción át a
székelyföldi autonómia kérdéséig, amelyek rendezéséhez nem
elég a hazai elszánás, szükség lenne külföldi szövetségesekre is.
A mindnyájunk által viselt alkotmányos felelõsség a határon
kívüli magyarságért e szövetségkeresést is magába foglalja.

Ágoston András

Balliberális támadások
Strasbourgban



Felszólalás
a romániai kisebbségi 

autonómiajogok
védelmében

Tavaly õsszel ezen a fórumon hívtam fel a figyelmet arra, hogy a
Román Hírszerzõ Szolgálat (SRI), teljesen illetéktelen módon, a
megfélemlítés szándékával, miként üzent hadat az erdélyi magyarok,
illetve a székelyföldi magyar régió autonómiatörekvéseinek.

Idén tavasszal a román belügyminisztérium közbiztonsági stratégia-
tervezete oly módon kriminalizálta a magyar kisebbségi autonómiát,
hogy a polgárok biztonságát fenyegetõ, elsõ számú veszélyforrásként
jelölte meg „a rasszizmust, a xenofóbiát, az extrémizmust és az intole-
rancia minden formáját, amely etnikai autonómia elérését célozza”
(sic!).

Ezennel ismételten az Európai Parlament erkölcsi és politikai
védelmét kérem a Ceauºescu-féle hírhedt Szekuritáté hagyományait
folytató román titkosszolgálattal szemben – a demokratikus kisebbsé-
gi önrendelkezésért folytatott jogos és békés küzdelmünkben.

Tõkés László , EP-képviselõ
Brüsszel, 2015. április 15. 

Közlemény
Március végi nyilatkozatában Tõkés László európai képviselõ kilá-

tásba helyezte, hogy mihamarabb az Európai Parlamentnek is tudo-
mására hozza a román belügyminisztérium azon közbiztonsági straté-
giai tervezetét, mely által kriminalizálni próbálja az erdélyi magyar
autonómiatörekvéseket, megsértve ezáltal a jogállamiság és a kisebb-
ségi önrendelkezés európai elveit, és burkoltan megfenyegetve azokat
a közösségeket és önkormányzatokat, szervezeteket és közszereplõ-
ket, amelyek és akik az autonómia mellett kiállnak.

Az európai törvényhozás 2015. április 15-i miniplenárisán nyílt alka-
lom erre a felszólalásra, melyben erdélyi képviselõnk felhívta a figyel-
met a román belügyi hatóságok újabb antidemokratikus és kisebbség-
ellenes megnyilatkozására, rámutatva egyben a hírhedt Szekuritáté és
a jelenlegi Román Hírszerzõ Szolgálat (SRI) közötti anakronisztikus
folytonosságra.

Tudnivaló, hogy hatósági eljárások tucatjai vannak folyamatban
azon székelyföldi önkormányzatokkal vagy autonómiabarát szerveze-
tekkel szemben, melyek a székely, illetve erdélyi magyar önrendelke-
zés érdekében lépnek fel. Ugyanezen okok miatt számos magyar köz-
életi vezetõnket hurcolják meg, élükön Izsák Balázzsal, a Székely
Nemzeti Tanács elnökével. Tõkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács vezetõjeként szintén mindennapos céltáblája ugyanezeknek a
nemtelen támadásoknak, illetve felperese megannyi becsületsértési
pernek.

Mindezeket figyelembe véve, erdélyi képviselõnk mind szervezeti,
mind személyi szinten az Európai Parlament erkölcsi és politikai
védelmét kérte a kisebbségi önrendelkezésért folytatott demokratikus
és békés küzdelmükben.

Brüsszel, 2015. április 16.
Tõkés László, EP-képviselõ Sajtóirodája
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Végre loboghat a
Partium zászlaja
A címer és a zászló is „Magyarország Erdélyhez

incorporáltatott részét” tartalmazza
A Partiumi Autonómia Tanács (PAT) szombati

küldöttgyûlésén elfogadta a régió címerét és zász-
laját - közölte vasárnapi közleményében a tanács.

Mind a címer, mind a zászló fehér mezõben
piros kettõs keresztet és négy piros vízszintes csí-
kot tartalmaz. A jelképek megalkotására egy
évvel ezelõtt írtak ki pályázatot az erdélyi ország-
gyûlés 1659-ben elfogadott határozata alapján,
mely „Magyarország Erdélyhez incorporáltatott
része” jelképeként a négy folyóvizet és a kettõs
keresztet jelöli meg. A beérkezett pályamunkák
közül szakértõi zsûri választotta ki azt, amelyet a
PAT küldöttgyûlése elé terjesztettek elfogadásra. 

„Székelyföldi testvéreinkkel, a Székely Nemzeti
Tanáccsal való szolidaritásvállalásunk és a régió
magyarságának szabadságvágya és összetartozása
jelképeként emeljük magasba Partium zászlaját és
buzdítunk mindenkit annak használatára” – áll a
tanácskozás zárónyilatkozatában. A PAT káros-
nak minõsítette a román parlament által elfoga-
dott zászlótörvényt, melyet – értékelése szerint –
„az erdélyi magyar nemzetrész közösségi jogainak a
korlátozására, a székely zászló használatának az
akadályozására” alkottak. Azt is kinyilvánította:
nem segíti az erdélyi magyar-magyar párbeszé-
det, hogy a zászlótörvényt a magyar képviselõk
megszavazták és sikerként kommunikálják.

A 2013-ban alakult Partiumi Autonómia
Tanács egy olyan terület autonómiájáért kíván
fellépni, mely Bihar és Szatmár megyét, valamint
Arad, Szilágy és Máramaros megye bizonyos
részeit foglalja magába. A területen mintegy 400
ezer magyar él, akik a lakosság 30 százalékát
teszik ki.

A zárónyilatkozatban a PAT kinyilvánította:
„Partium, illetve Erdély egyetlen történelmi régiója
sem lehet tovább a velejéig korrupt bukaresti központ
által megtestesített balkáni közigazgatás gyarmati
sorba süllyesztett tartománya. (...) Az itt élõ népek
egyike sem juthat elõbbre a vele együtt élõ más népek
jogainak és kultúrájának tiszteletben tartása nélkül”. 

A PAT küldöttgyûlése Szilágyi Ferencet, a



Parlamenti ámokfutás

Dolgozni alig dolgoznak, s ha igen, annak is kevés hasznát látjuk,
botrányok övezik majd minden „munkával eltöltött” napjukat,
hetüket. Az elmúlt pár évben ritkán hallhattunk valóban hasznos
törvények elfogadásáról, többnyire a kormány által jóváhagyott
sürgõsségi rendeleteket hitelesítik. Ellentmondások egész sora
jellemzi tevékenységüket: szembeszállnak az igazságszolgáltatás-
sal, amikor politikai érdekek mentén szavazzák meg vagy utasít-
ják el egy-egy társuk „kiadatását”, de az alkotmánnyal is, amely
leszögezi: a törvény elõtt minden polgár egyenlõ. Ugyanakkor
fittyet hánynak választóikra, azokra, akiket képviselniük kellene,
semmibe veszik az egyértelmû közakaratot, hogy a korruptaknak
börtönben a helyük, de az összevissza voksolással, ezek különbö-
zõ értelmezésével, magyarázatával, gyakorta még saját döntése-
ikkel is szembemennek. S mindezen túl, a sûrû vakációk, sza-
badnapok közepette legfõbb foglalatosságuk olyan jogszabályok

elfogadása, melyek kizárólag javukat szolgálják. Nemrég saját
immunitásukat erõsítették volna, most éppen kiemelt nyugdíjaik
szerepelnek napirenden. Miközben az idõsek átlagjövedelme
alig 850 lej, de a többség ennél is kevesebbõl tengeti napjait, a
tisztelt választottak nem hajlandóak beérni az amúgy is tetemes
juttatásuk után járó nyugdíjjal, hanem megfejelnék ezt még jó
néhány ezer lejjel. Több ezer eurós európai normákhoz igazodó
fizetést is követelnének – ilyen felvetés is elhangzott nemrég –,
lealacsonyítónak tartják, hogy más államokban dolgozó kollégá-
iknál kevesebbel kell beérniük, s feledik, hogy azok, akik a bár-
sonyszékekbe juttatták õket, jövedelmük töredékébõl élnek, s
gürcölnek azért 8–10 órát, nem két-három napig egy héten,
hanem sokszor szombaton és vasárnap is.

Egy öncélú, saját bõrét mentõ, önnön javaiért síkraszálló tár-
sasággá alakult a „tisztelt ház”, mely lassan bár a közjóért való
tevékenykedés látszatát sem igyekszik megõrizni. Csakhogy
ennél jóval nagyobb a tét, a velejéig romlott politikai osztály
nemcsak önmagát járatja le, hanem a modern állam egyik alap-
intézményét is: azt tükrözik, a törvényhozó testület léte értel-
metlen, fölösleges. Ámokfutásukkal immár nemcsak saját hite-
lük maradékát játsszák el, magát a demokráciát sodorják
veszélybe. Ez pedig nem a megbocsátható bûnök közül való.

(Háromszék)
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Nagyon rossz híre van a román parlamentnek, teljesen
hitelüket vesztették a képviselõk, szenátorok, és úgy tûnik,
már menteni sem próbálják renoméjukat, csak zsebüket,
és legfeljebb egymást féltik

Nyílt levél
Martin Schulz úr részére     

Európai Parlament Elnöke 

Tisztelt Elnök Úr!  
Az Európai Parlament képviselõi remélhetõleg tisztában vannak

azzal, hogy az Unió civil társadalmát jó ideje fontos, megoldásra
váró kérdések foglalkoztatják.  A gyülekezõ viharfelhõk közül
most „csak” az ukrán háborús konfliktust, az Iszlám Állam fenye-
getõ térnyerését, a kontinensünkre zúduló megélhetési bevándor-
lás-cunamit, az USA és az Unió közötti kereskedelmi szerzõdés
megoldandó problémáit, a görög pénzügyi válságot emeljük ki. 

Legutóbb a brit állampolgárok vészcsengõje szólalt meg, jelezve,
hogy az EU szerkezete és jogi szabályozása azonnali megújításra
szorul. 

Megdöbbentõ, hogy eközben az EP plenáris ülése Magyarország
„helyzetét” tartja a legfontosabb megtárgyalandó feladatának. Ne-
héz szabadulni a gondolattól, hogy a valódi cél inkább a figyelem
elterelése az Unió valós, azonnali megoldást követelõ problémái-
ról. 

Az európai polgárok évek óta azt látják, hogy a zöldpárti, liberá-
lis és szocialista képviselõk a párt-propaganda eszközeihez nyúlva
népszerûségük visszaszerzésén dolgoznak, holott feladatuk az
Európai Unió népszerûsítése, az EU-szkeptikusok növekvõ tábo-
rának visszaszorítása, a kilépést szorgalmazók aktivitásának csök-
kentése lenne. Állj, és ne tovább! 

Az Európai Unió adófizetõ polgárai egyre erõteljesebben tilta-
koznak az ellen, hogy az EP érdemi munkája elé idõpazarló politi-
kai csatározások tolakszanak. Ez ellen sok civil szervezet fölemel-
te már a szavát, de mintha a polgárok hangja nem érne el az elbü-
rokratizálódott szervezet illetékeseihez. 

Tisztelt Elnök Úr! Nagyon reméljük, hogy Ön, mint a „Károly
díj” birtokosa, változtatni akar ezen a helyzeten.  

Ha már a keddi ülés témája Magyarország, kérjük, essék szó az
ország sikereirõl is. 2010 után a magyarok visszafizették hiteleiket,

kijöttek a csõd közeli helyzetbõl. Gazdaságunk az Unióban az
egyik legmagasabb GDP növekedést könyvelheti el. Az ország
adóssága csökken, a foglalkoztatottság folyamatosan nõ. 

Az egyéni és közösségi szabadság jogok érvényesülnek, a kor-
mányzat és a választók viszonya kiegyensúlyozott, szemben a 2006
és 2010 közötti brutális hatalmi fellépésekkel.  Nyomatékosan kér-
jük, hogy a magyarországi demokrácia helyzetének elemzése során
az EP ülés résztvevõi vegyék figyelembe: a magyar választópolgár-
ok szabad véleménynyilvánítása nemcsak a magyar kormánynak,
hanem Önöknek is szól.

Le kell jönniük az elefántcsonttoronyból a földre. Az Unió
berozsdásodott gépezetét generálozni kell! 

Az európai közösség alapítása óta hosszú idõ telt el. Az
Alapszerzõdés és a sok tekintetben elavult jogszabályi rendszer a
késõbbi belépõk érdekeire is figyelemmel reformálásra szorul.
Ugyanakkor õrködni kell az EU törvényeinek betartatásán, de ez
nem történhet kettõs mérce alkalmazásával. 

Tudomásul kell venni, hogy Magyarország - és a többi tagország
- polgárainak joga van új gondolatokhoz, joguk van azokat nyíltan
kimondani, még akkor is, ha ez az EU egyes bürokratái számára
kényelmetlen többletmunkát okoz. Jogunk van érvényesíteni a
nemzeti szuverenitás és a szubszidiaritás elvét, miközben kötele-
zettségünk nemzetközi vállalásaink maradéktalan betartása is. 

Tisztelt Elnök Úr! Kérjük, legyen bátorsága, és olvassa fel a ple-
náris ülésen jelen levelünket. Magyarország egyik legnagyobb,
önkéntesen szervezõdött civil közössége azt üzeni, hogy nincs
„magyar kérdés”, de igenis van az Európai Unió számára megol-
dandó egyéb feladat, nem is kevés.

Kérjük Önöket, ne pazarolják idejüket pártpolitikai ambíciók
érvényre juttatására és a magyarországi kispártok belpolitikai ér-
dekeinek szolgálatára. Utóbbira kirívó példa a bukott magyar mi-
niszterelnök és jelenleg is ellenzéki pártelnök, Gyurcsány Ferenc
tulajdonában lévõ Althus Zrt 5 millió eurós megbízása a tagország-
ok fejlesztési terveinek értékelésére.  

A budapesti Békemenetek szervezõje, a magyarországi Civil
Összefogás Fóruma és a Szellemi Honvédõk sokasága véleményét
megfontolásra ajánljuk a Tisztelt Háznak. 

Budapest, 2015.05.18. Barátsággal és üdvözlettel: 
a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány

(CÖF-CÖKA) Vezetõsége



Egy írás és annak visszhangjai

Bukarest el fogja
veszíteni Erdélyt

Az elnöki napirend nem kerülhet majd meg egy olyan kér-
dést, mely Erdély gazdasági pályájának nyilvánosan el nem
ismert „újrakonfigurálási” folyamatával kapcsolatos. A gaz-
dasági határok nélküli térségekben – amilyen az EU is – a
régiók, a politikai határoktól függetlenül, objektív módon a
meglévõ vagy kialakulóban lévõ gazdasági hatalmi pólusok
vonzáskörzetében mozognak.

Erdély számára Bukarest a leggyengébb gazdasági hatalmi
pólus a térségben. Budapest és Bécs sokkal erõsebbek, és
sokkal közelebb vannak. Ezen kívül Bukarest évek óta mint-
ha minden tõle telhetõt elkövetne, hogy eltávolodjon Er-
délytõl, egyszerûen kerülve egy korszerû kommunikációs ütõ-
ér (autópálya, gyorsforgalmi) megépítését, mely vagy Brassó,
vagy Nagyszeben felé kelne át a hegyeken. Közben Erdély
Magyarországhoz/Ausztriához közeledett, az autópályák ab-
ból az irányból megérkeztek Románia határaihoz, és Erdély-
bõl is elindultak nyugat felé. Bukarest egyre elszigeteltebb.

A külföldi befektetések, amennyi még van, leragadnak Er-
délyben, Moldváról és Olténiáról nem is nagyon hallottak. A
német befektetések pedig – melyek „inváziójára” Johannis
hatalomra kerülése miatt számítanak – szintén a Kárpátok
ívénél állnak meg. Temesvárt, Kolozsvárt hetente néhány re-
pülõjárat köti össze Bukaresttel, míg ezeket a városokat he-
tente több tíz járat kapcsolja Budapesthez, Bécshez, Frank-
furthoz. És a politikum végül követi majd a gazdaságot!

Erdély Bukarestrõl való „leválása” valószínûleg már csak
idõ kérdése! Meglehet, hogy ez a fordulat éppen a jelenlegi
elnök mandátuma alatt következik be. Végsõ soron nincs
jelentõsége annak, hogy ez az elnök etnikailag kisebbségi.
Lehet, hogy éppen ez fogja akadályozni a „leválást”, hiszen
Johannis urat „terhelni” fogja az a tudat, hogy ha ez netalán
mégis megtörténne, akkor ez egy etnikai kisebbségi elnök
idejében következne be, holott õt Erdély juttatta az ország
élére, és nem igazán tudjuk, pontosan mit vár el tõle Erdély.
Talán éppen a „leválást” Bukarestrõl, mert az erdélyi többsé-
gi románok – és nem mások – fõ tézise éppen az, hogy õk dol-
goznak, a bukaresti mitikák pedig csak szórják a pénzt!

Erdély Romániáról történõ leválása lényegében a nemzet-
közi kontextustól és a nagyhatalmak közötti – már javában
zajló – tárgyalásoktól függ.* Ahogy az már bebizonyosodott,
Románia egyszerû nézõje ennek. Mindennek! Erdély leválá-
sánál sem lesz másképp! Bukarest átengedte a külföldieknek
a természeti forrásokat, az ipart, a pénzügyeket, a bankokat,
az erdõket, a földeket. Mennyiben lesz majd más átengedni
némi területet is?! Nyilvánvalóan névleg, mert ténylegesen
már rég átadták a gazdasági ellenõrzést! Bukarest el fogja
veszíteni Erdélyt! Semmit sem tett a megõrzéséért. Az az
igazi baj, hogy nem harcban, az ellenség felsõbbrendûsége
miatt fogja elveszíteni, hanem csendben, a Facebookon!

Ilie Serbanescu, Jurnalul National, 2015. március 10.

* A nagyon korrekt értékelés ennél a kitételnél látszik eltávolodni
a realitástól. Vagy a szerzõ tudni vél valamit, amit senki más? (A
szerk.)

A szenzációkeltõ írás bejárta a magyar írott és elektronikus
sajtót. Olvasóinkkal szemben viszont –mielõtt bármelyikük is tri-
umfálni kezdene – kötelességünknek tartjuk, hogy közreadjunk
egy kijózanító véleményt is, Pataky István Vágy és valóság címû
írásából az alábbi részletet (Magyar Nemzet Magazin, 2015.
március 21.)

„… Az ilyen jellegû írások rendkívül ritkák a román sajtó-
ban, ott általában nincs is különösebb visszhangjuk, a magyar
médiában ellenben – érthetõ okokból – tiszteletköröket jár-
nak be, ezáltal sokakban azt a tévhitet, illúziót keltik, hogy
valami megmozdult Erdély-ügyben. Holott semmilyen lénye-
gi mentalitásváltásról nincs szó. Igen, Romániában mindig
erõs volt a régiós öntudat, az erdélyi román lenézi a moldva-
it és a havasalföldit, de a moldvaiak vagy az oltyánok sem
kevésbé büszkék hovatartozásukra. Valóban, Erdélyben élõ
románok körében olykor hangosan megjelenik a központosí-
tó, „eltartott” Bukarest kritikája. De végkövetkeztetésként a
komolyan vehetõség minimális szintjén sem merül fel Erdély
autonómiájának, esetleg kiválásának kérdése. Van ugyanis
egy hívószó, amely az azonnali összezárásra készteti ilyen fel-
vetéseknél a merészen elmélkedõ románokat. Magyarok –
csak ezt kell kimondani, máris világos az üzenet: elcsatolás,
idegen hatalom, rossz történelmi emlékek. Némi iróniával
azt is mondhatnánk, hogy két esetben lenne reális esély Er-
dély önállósodására: ha nem élnének magyarok a régióban,
vagy ha éppen a magyar közösség ellenezné a leghevesebben
az ötletet. A téma súlytalanságát jelzi, hogy a tavaly év végi
elnökválasztáson a tizennégy jelölt közül csak egyetlen poli-
tikus emelte kampánytémává az ország föderalizálásának
kérdését, Szilágyi Zsolt. Az Erdélyi Magyar Néppárt állam-
fõjelöltje 0,56 százalékos eredményt ért el, 52 ezer szavaza-
tot tudott csak maga mögé állítani…”

A szerzõ politikai rugalmasságáról is tanúságot tesz, amikor
így fejezi be írását: 

„Korai lenne most azt jósolgatni, Erdélynek vagy azon
belül a Székelyföldnek lesz-e elõbb autonómiája. Ha lesz
egyáltalán. Ilie Serbanescuval ellentétben semmiféle határ-
idõt nem kötnék össze Klaus Johannis mandátumával. De
azt megjegyezném, hogy három évvel ezelõtt még harsány
röhögés kísérte volna a felvetést, hogy egy szász evangélikust
választhatnak Románia elnökének.” 

A továbbiakban egy ezzel némileg ellentétes, messzebbrõl ide
tekintõ, így nagyobb távlatokat befogó elemzésnek adunk helyet.

Csapó Endre

Román aggodalom 
– magyar remény

Felfigyeltünk egy különös írásra, aminek címe: Bukarest
el fogja veszíteni Erdélyt. A különös ebben az, hogy szerzõ-
je román gazdasági elemzõ. Nem azért foglalkozunk ezzel
az írással, mert oly jó olvasni a címét, hanem azért, mert
amit állít, szeretnénk annak történelmi realitással érzékel-
ni. 

Hasonló esetekben máskor is Borsi Kálmán Béla, korunk
kiemelkedõ történésze munkáiban találtunk eligazító
vonatkozást, így ezúttal is idézünk tõle. Három megállapí-
tásával indul ez az írás, mint a továbbiak megértéséhez
szükséges történeti realitás.

Átalvetõ
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(1) – A Szent István megalapította keresztény magyar
állam politikai vezetõrétege a nyugat-európai fejlõdési
modellt választotta, és a magyar történelem során elsõ
ízben próbált meg felzárkózni – mintegy fél évezredes hát-
rányt leküzdve – a kontinens szerencsésebb, szervesebb fej-
lõdési régióihoz, vagyis – már akkor –: „Európához”. Ez a
szándék a magyar társadalomban csíráiban amúgy is meglé-
võ tendenciákkal párosulva olyannyira sikerült, hogy a
középkori Magyarország, a pusztító erejû 1241/42-es mon-
gol inváziót (tatárjárás) és gyászos következményeit most
nem számítva, már a kiemelkedõ Árpád-házi királyaink, így
Szent László (1077–1095), Könyves Kálmán (1095–1116) és
III. Béla (1172–1196) országlása idején stabil gazdaságú,
virágzó kereskedelmû, erõs európai államnak számított, és
ez a folyamat csak tovább erõsödött (az 1301–1308 közötti
„interregnum” után) a délfrancia eredetû nápolyi Anjou-
királyok: Károly Róbert (1308–1342) és Nagy Lajos
(1342–1382) idejében, amikor a középkori Magyarország
(Hungária) jelentõs politikai-gazdasági-kulturális tényezõ-
nek, egyenesen közép-európai nagyhatalomnak számított.
S gyakorlatilag így volt ez Hunyadi (Corvin) Mátyás
(1443–1490) uralkodása végéig. (Borsi-Kálmán Béla: A
magyar történelemrõl – dióhéjban.)

(2) – Korabeli forrásokra támaszkodó szakmunkák sze-
rint a Kárpát-medence sokféle etnikumból összetevõdõ
törzslakosságának zömét egészen a török hódításig a
magyarság alkotta, és a középkori Magyarország egyik leg-
virágzóbb régiója épp a Temesköz volt, amelynek – s Károly
Róbert Anjou-királyunk idején az egész Duna-táji magyar
középhatalomnak – Temesvár volt a székhelye. Nem lehe-
tett tehát kétséges, hogy a XVI–XVII. század folyamán
állandósuló végvári harcok, továbbá a dar-al áhd (se nem
béke, se nem háború) állapotában a legtöbbet szenvedett az
Alföld dereka, de különösen a déli része. Elsõsorban szín-
magyar vidékek pusztultak, fõleg az Alföld és Kelet-
Dunántúl területe; sõt még a hegykeret területén is a
földmíves, tehát völgyeket vagy kisme-
dencéket lakó magyarok szenvedtek töb-
bet, mint a magasabb szinteken zavarta-
lanul szaporodó hegyipásztor nép,
hiszen a hadak útja mindig a völgyekben
vezetett. A kipusztult magyarság helyét
tehát részben a magasabb szintekrõl a
völgyekbe és a medencékbe, sõt
helyenkint az Alföld peremeire lehúzó-
dó népesség, részben pedig a XVIII. szá-
zadban idegenbõl hozott telepesek fog-
lalják el. Így tehát a tájak egyenetlen
pusztulása a Kárpát-medencébõl államot
szervezõ és ezt az államot fenntartó
magyar népesség súlyának mind abszo-
lút, mind pedig viszonylagos csökkenésé-
re vezetett. (Borsi Kálmán Béla: Zsidók
Temesvárott... és széles e világban.)

(3) – Tudott dolog, hogy a középkori
magyar birodalom 1526-os bukásával
végleg elszakadtak azok az egyre véko-
nyodó politikai, közigazgatási és fõleg

kulturális szálak, amelyek Havasalföldet (románul
Munténiát) – korabeli magyar nevén: Havaselvét – a nyuga-
ti keresztény civilizációhoz kötötték. Ettõl kezdve nem kel-
lett többé a román fejedelmeknek két (esetleg három) urat
szolgálni, és országuk, népük és létük védelmében egymás
ellen kijátszani õket.

– A török birodalom terjeszkedése is megállt a XVI. szá-
zad végén, s a fényes padisahok kényelmesebbnek tartották
meghagyni román (havaselvi és moldvai) felségterületeiket
a dar-al-áhd, a se nem béke, se nem háború állapotában –
természetesen tekintélyes összegû évi adóteher (harács)
ellenében.

– Belsõ életüket nemigen zavarták, intézményeiket,
fõként az egyházat, békén hagyták. E viszonylagos nyugal-
mi állapot kedvezett a kultúra fejlõdésének. Ebben az idõ-
szakban épültek a legszebb román kolostorok és templo-
mok. A merõben bizánci keresztény fogantatású román
szellemiség hosszú idõre eltávolodott a nyugati gondolko-
dástól, s a századok során egyre több balkáni–levantei (bol-
gár, szerb, török, albán) majd – s leginkább – újgörög ele-
met szívott magába, különösen az 1711–1821 közötti idõ-
szakban, az ún. fanarióta korszakban, amikor még a vajdák
is sztambuli görög tisztviselõk vagy politikai kalandorok
voltak.

–Az 1829-es drinápolyi béke után a tõkés viszonyok fejlõ-
dése is némi lendületet vett. A román nép történetében ez
az idõszak az 1828–1878 közötti fél évszázad, amikor a
körülmények különlegesen szerencsés alakulása folytán a
középkor sötétjébõl egyszeriben a legújabb korban termett,
és, jóllehet ellentmondásosan, mindazt elérte, amit egyálta-
lán lehetett: a gabonakereskedelem szabadsága, a török
függés lazulása (1829), az orosz befolyás visszaszorítása
(1856), a fejedelemségek egyesítése / egyesülése (1859),
Románia mint politikai entitás megteremtése (1862), agrár-
reform (1864), az ország függetlenségének kikiáltása, majd
annak a nemzetközi közösséggel való elismertetése
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Vagyunk? ...Maradtunk!
...Hány magyar él az erdélyi városokban?

2011-es népszámlálás
Marosvásárhely összlakossága 127.849 fõ, ebbõl magyar: 57.362 44,87 %
Kolozsvár összlakossága 309.136 fõ, ebbõl magyar: 49.375 15,97%
Nagyvárad összlakossága 183.123 fõ, ebbõl magyar: 44.892 24,5%
Sepsiszentgyörgy összlakosság 54.312 fõ, ebbõl magyar: 41.770 76,91%
Szatmárnémeti összlakossága 94.948 fõ, ebbõl magyar: 35.723 37,62%
Székelyudvarhely összlakossága 33.265 fõ, ebbõl magyar: 31.520 94,75%
Csíkszereda összlakossága 37.980 fõ, ebbõl magyar: 30.950 81,49%
Kézdivásárhely összlakossága 18.082 fõ, ebbõl magyar: 16.446 90,95%
Brassó összlakossága 227.961 fõ, ebbõl magyar: 16.172 7,10%
Arad összlakossága 147.922 fõ, ebbõl magyar: 15.695 10,61%
Temesvár összlakossága 303.708 fõ, ebbõl magyar: 15.580 5,13%
Gyergyószentmiklós összlakossága 17.705 fõ, ebbõl magyar: 15.250 86,13%
Nagybánya összlakossága 114.925 fõ, ebbõl magyar: 14.085 12,26%
Nagykároly összlakossága 20.181 fõ, ebbõl magyar: 11.054 54,77%
Nagyszalonta összlakossága 17.042 fõ, ebbõl magyar: 10.000 58,68%



(1877/1878). Olyan vívmányok ezek, melyekrõl a föntebb
jelzett törvényszerûségek felismerõi pár esztendõvel koráb-
ban legfeljebb csak álmodozhattak.

– Csaknem észrevétlenül az újgörögrõl áttértek a francia
nyelv használatára: egy délkelet-európai, balkáni, levantei
kultúrkörbõl egy nyugatiba, s ezzel együtt „német” (azaz
európai) gúnyát is öltöttek, tanulmányaikat pedig, ha csak
tehették, Párizsban végezték. (Borsi Kálmán Béla,
Regátiak, erdélyiek és magyarok.)

*
A történeti elemek összefüggéseit ugyancsak felkutató

melbournei emigráns magyar történész, Padányi Viktor
hívta fel figyelmünket a civilizációs kapacitással bíró térsé-
gek társadalomlétrehozó szerepére. Amit a fentebb olvasott
idézetekben a mai történész megismertet velünk, az ponto-
san jelzi, hogy a magyar történelem is és a román történelem
is térségi adottságok szigorú rendjében alakult ki. A Kárpát-
medencének erõs civilizáció-teremtõ kapacitása volt, amit
még erõsebb térségeken kialakult hódító erõk törtek le
elõbb délrõl, majd nyugatról, legutóbb keletrõl. 

Ezeknek a nagy hódítóknak a foglalási célpontja a Kárpát-
medence volt. A törököket nem a Balkán elfoglalása érde-

kelte, ott átvonultak. A balkáni történelem a völgyekben zaj-
lott le, népei aránylag háborítatlanul élték hegyi, dombháti
életüket. 

A tér és történelem elnevezés pontosan azt jelöli, hogy a
földrajzi térségi adottságok olyan erõs lehetõség-meghatáro-
zók, hogy nemcsak elõsegítik a társadalmak kialakítását, de
meghatározzák annak feladatait, tehát kialakítói az emberi
történelemnek. A Kárpát-medence nagyon erõs feladatkö-
vetelõ térség, bármely nép azt hatalmával kitölti, annak nem
akarati, hanem tájalkotta hivatásérzetbõl fakadó kötelessége
lesz a medence védelme. A magyar hatalom nem térhetett ki
a török idõkben az államot védõ feladat alól, ezzel szemben
a román fejedelemségek térségi-törvényi mozdulattal kitér-
tek a hódító áradat elõl. Ott minden más nép azt tette volna.

A térség történelemképzõ ereje minden más vonatkozás-
ban is mûködik. Számunkra fontos a gazdálkodás civilizáció-
teremtõ szerepének érzékelése. 

Érdemes felfigyelni a történész utalására, hogy a középko-
ri Magyarország egyik legvirágzóbb régiója épp a Temesköz
volt. 

Nem nagy kockázat megjósolni, hogy a határok végleges
eltûnésével helyreáll a térség vonzása ezen a területen, ter-
mészetesen az egész Kárpát-medence részeként. És ennek
következtében Románia regáti része ismét lemarad.

A Balkán észak-keleti lapályosabb területein a délebbi
hegyes-völgyes balkáni térségbõl oda felvonuló románok gö-
rög és szláv egyházi és fejedelemségi szervezettségben a XIV.
századra román fejedelemségeket hoztak létre, amelyek a
Magyar Királysággal álltak hûbéri viszonyban. Idõvel ez a
viszony lazult, a XVI. századi török elõnyomulásig önálló
fejedelmi birtoklású önálló államként éltek, majd a XVI.
században bekövetkezett török hódoltság idején az Oszmán
Birodalom részeként autonóm tartományként élték aránylag
nyugalmas életüket. 

Havasalföld és Moldva elnyerte függetlenségét a gyengülõ
török hatalom visszavonulásával 1859-ben. A több mint há-
romszáz éves török hódoltságot átélt románok nem osztoz-
tak abban a sorsban, ami másfélszáz évre kijutott a magya-
roknak. Állami jelentéktelenségük nem volt méltó célpont a
török hatalomnak, mint ahogy az volt a Magyar Királyság.
Elmondható, hogy a románok szélárnyékban átvészelve, tö-
rök idõk zártságában váltak olyan néppé a sokféle faji és val-
lási keverékbõl, ami egységes hatalom alá szervezhetõ nép
lett. Ilyen állapotban jutott el hozzájuk az európai szellemi
áramlat, a nacionalizmus. 

Európa hatalmai üdvözölték az új államot, amely a két
fejedelemség egyesülésével létrejött 1862-ben Románia né-
ven. Nagy szerencséjét annak köszönheti, hogy a nyugati ha-
talmak felszámolták Európa monarchikus rendjét, ami úgy
sikerült, hogy létrehozták a királyi Nagy-Romániát és a Ju-
goszláv Királyságot. 

A trianoni Európa a szélsõséges nacionalizmus szellemé-
ben feldarabolta a Kárpát-medencét, megszüntetve azt a
geopolitikai-gazdasági egységet, ami – Németországgal
együtt – veszélyeztette Nagy Britania Európa fölötti gazdasá-
gi és politikai ellenõrzését. Amikor a rend helyre akart állni,
megismételték, aminek eredményeként a határok változtat-
hatatlanságának elve állandósult.

A két világháború két ádáz ellensége, Németország és
Franciaország meg tudtak békélni, szövetségük ma az

Átalvetõ
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Európai Unió gerincét alkotja. Ilyen megbékélés a Kárpát-
medencében nem jöhet létre, éspedig a jutalomterületekkel
kapott magyar százezrek, milliók miatt, mert azokat el kell
távolítani az országból, a nemzetállami eszmétõl elfertõzött
utódállamokban.

Ez az állapot szívós, beépült az Európai Unió alkotmányá-
ba a határok rögzítése, véglegesítése elvével, ami mellett az
autonómia kérdése sem vethetõ fel. 

Most mégis elõáll egy olyan veszély Románia és hasonlók
számára az uniós fejlemények során, ami megzavarja a
Kárpát-medence szétdaraboltsága következményeit. Mi lesz,
ha ez a természetes gazdasági egység újra létrejön?

És igy jutunk el Ilie Serbanescu gazdasági elemzõnek a
Jurnalul.ro portálon publikált cikkéhez. 

Tulajdonképpen amit itt olvasunk, vészkiáltás: – ébredje-
tek románok, a külföld berendezkedett, viszik Erdélyt is. 

Számunkra a jó benne az, hogy van ebben valami. De
ugyanakkor felötlik a kérdés: megszûnt-e már végre a törté-
nelmi magyar élhetetlenség? 

Hogy példát is mondjunk, íme egy kis történelem: „A szé-
kely köznép arra a meggyõzõdésre kezd ébredni, hogy az egész
tagosítást és arányosítást az õ vesztére találták ki. Az élõföldbõl
való kisemmizés százezreknek változtatta meg kényszerûen az
életét, és lett a kivándorlás vagy a születéskorlátozás, az egyké-
zés legfõbb oka. A Székelyföld katolikus részén, Csíkban és Há-
romszékben az eladósodott székely kisember a kivándorlást vá-
lasztotta. Amikor a hitelezõ magyar bankok elárverezték házát,
ugyan hová mehetett volna új életet kezdeni? Romániában tárt
karokkal várták a szorgalmas, ügyes székely bevándorlókat. A
XIX. és XX. század fordulóján mintegy 250 000 székely ki-
vándorló élt Romániában, nem számolva a lassan elrománoso-
dó, korábbi, a XVIII. század közepétõl kivándoroltakat és utó-
daikat. Az arányosítási törvény meghozatala utáni évben alapí-
totta meg az erdélyi és bukaresti román hazafias értelmiség az
Albina Bankot, amely minden románnak, aki Erdélyben ma-
gyar ingatlant kívánt vásárolni, kamatmentes kölcsönt adott.
Az Albina a következõ 40 évben Erdélyben 152 fiókot nyitott,
évenként átlag 20 000 holdat vásárolva össze a hitelüket fizetni
nem tudó magyaroktól.”

Még mindig történelmi távlatokban gondolkodva, tekint-
sük a mögöttünk hagyott évszázadot egy rendkívüli módon
bekövetkezett kisiklásként (vagy Közép-Európa ellen elkö-
vetett bûncselekményként), aminek méretes tragédiáját a
mindenféle közlekedést megrokkantó államhatárok okoz-
ták; az azokat tilalmasan átlépõk legyilkolása egyes államok
részérõl legális büntetésként szerepelt. Az ebbõl a sötét bûn-
korszakból végre kiengedett Európa, természetes folyamat-
ként, a békés idõszakban visszatérõben van az országhatárok
százegy évvel ezelõtti könnyû átjárhatósága rendszeréhez.
Ez mindenképpen korszakváltás, visszatérés Európa korábbi
életrendjébe. 

A tér és történelem együttható erejét jelzi a mai európai
egységesülés folyamán elõálló erõviszonyok kialakulása. A
nem háborúban, hanem gazdasági teljesítményben folyó vál-
tozásra utalunk. Egykor az angolszász géniusz megalkotta az
ipari forradalommal együtt a gazdálkodás világát, de Európa
fölötti uralmát csak háborúkkal tudta fenntartani. 

A békeidõk természetes következményeként a normális
állapotok visszaállnak. A világhatalom ennek ellenõrzésére
élére állt az amúgyis idõszerû és szükséges kontinentális egy-

ségesülésnek. (EU Made in USA.) Évtizedek múltával egyre
inkább kibontakozik az európai nagytérség gazdasági köz-
pontja. Lehet, hogy angolszász oldalon ennek nem örülnek,
de ma már elháríthatatlan Németország vezetõ szerepe.
Kissingernek ma már nem gond, hogy kit hívjon fel telefo-
non, ha Európával akar beszélni, tisztelettel felhívja Angela
asszonyt. A német gazdaságnak ma akkora Lebensraum
(élettér- a szerk.) áll rendelkezésére, amekkorát Hitler nem
álmodott. 

Magyarország csak most kezd kimászni a száz évvel ezelõtt
rászakadt mennyezet törmelékei alól. Az elvesztett száz év
behozhatatlan veszteséget halmozott fel számára. De, mint
bármely elemi csapás – tûzvész, árvíz – esetében tenni kell, el
kell ültetni az új élet csíráit, és fel kell készülni a kisiklás elõt-
ti állapot folytatására. 

Nekünk, magyaroknak azt jelenti a felkészülés, hogy
készítsünk leltárt közép-európai gazdasági terepünkön. A
nyitott határokon kitárul elénk a történelmi Magyarország
földrajzi terepe. Ez a terep a természet törvényei szerint egy-
séges gazdasági régió. Ennek a térségnek többségi eleme a
magyar nép. Gazdasági központja Budapest, és nem Po-
zsony. És, amint láttuk, Temesvár – Bukarest ellenében. 

Ha mindezt a magyarok országának vezetõi nem látják át,
és nem készülnek fel a lehetõségek kihasználására, ha nem
lesz magyarok részére földet vásárló, vállalkozást elõsegítõ
magyar Albina-bank a magyar hazafias értelmiség elszánt-
ságából, akkor megnyílnak egy régi, de enervált ország szá-
mára a pokol kapúi. Ha felismeri: Hajrá Magyarország!

Magyar Élet, 2015. április 2.

2015. június

EKOSZ–EMTE 23Echo

Kissink



– Az opera igazgatásán túl rend-
kívül sokoldalú tevékenységet fejt
ki Erdély mûvelõdési életében. A
kolozsvári zeneakadémián kapta
útravalóul ezt a sokoldalúságot?

– Rendkívül szerencsésnek tar-
tom magam, amiért olyan tanári
gárda oktatott minket, akikre
mindig büszke lehetek: Jagamas
János, Szenik Ilona, Márkos
Albert, Vermessy Péter, Szalai
Miklós, Demján Vilmos, Jodál
Gábor, Pop Dorin, Florentin

Mihaiescu. Zenei szempontból nagyon sok lehetõségre nyi-
tották ki szemünket, fülünket. Olyan helyzetbe kerültem,
hogy a tanárkodás mellett válogathattam a karvezetés,
muzikológia, folklórkutatás, netán könnyûzene között. En-
nek következtében bátran, merészen, magabiztosan vág-
tunk neki az életnek. Bíztunk a tudásunkban, a felkészült-
ségünkben, és úgy gondoltuk, megváltjuk a világot.

– Kezdetben zenetanárként...
– Az akadémia elvégzése után a Maros megyei Mezõ-

szengyelre helyeztek ki zenetanárnak, az ottani román
iskolába, ahol csak 1-4 osztály volt magyarul. Késõbb
Székelyudvarhelyen, a zeneiskolában, illetve Máréfalván
kértem helyettes tanári állást, és hobbiból a helyi gépgyár
férfikórusát vezényeltem.

– A táncházmozgalom jelentõs hatással volt a hetvenes évek
fiatalságának életére. Ön mikor csatlakozott?

– 1977-ben, amikor elindult. Kezdetben én is táncolni
mentem, viszont kiderült, hogy hiányos a zenekar. Össze-
állt egy háromtagú együttes, ám a brácsás rövidesen ki-
szállt. Én zongorista voltam egész életemben, de arra na-
gyon büszke vagyok, hogy 25 évesen megtanultam brácsáz-
ni úgy, hogy addig soha nem volt vonó a kezemben. Nem
volt könnyû feladat, éjjel-nappal gyakoroltam, egy egész
nyaram ráment, mire rendesen megszólaltattam a hang-
szert. Így lettem a székelyudvarhelyi Venyige zenekar brá-
csása. Közben elindultam gyûjtõutakra, és szerencsésen
tudtam ötvözni a gyûjtött anyagot az iskolai tanítással: amit
hallottam a gyûjtõúton, azt szinte másnap megtanítottam a
gyerekeknek. Udvarhelyszéken csupán Vikár Béla végzett
komolyabb gyûjtõmunkát a 20. század elején. Az anyagokat
átcsempésztük Budapestre, a Tudományos Akadémiára és a
Folklórkutató Intézetnek.

– Ön hogyan fogalmazná meg a táncházmozgalom hatását
a kultúrára, a zenére, a fiatalok életére?

– A táncház megjelenését a 20. század talán legnagyobb
magyar kultúrtörténeti fordulatának nevezném. Értékfelis-
meréshez vezetett a fiatalok körében, egy elfeledett hagya-

tékról sikerült a port leseperni, így élõ, funkcionális, hatal-
mas értékeket hordozó kultúrvilág került elõ. Kiderült,
nem véletlenül volt a magyarság mindennapjainak része
ezer évig. A táncházmozgalom tartalmában, világnézet-
ében, magyarságtudatában egy teljesen új világot teremtett.
Érdekes módon Erdélyben a zenészek irányították a tánc-
házakat, belõlük lettek a táncoktatók is. Mi, zenészek,
majdnem mind egyetemet végzettek, hamar rájöttünk,
milyen kincset lehet kibányászni a népzenébõl, hiszen itt
hever a lábunknál, és sokkal szebb és értékesebb, mint a két
akkordos, gyenge diszkózene. Olyan népzenekincse messze
nincs senkinek, mint a magyarságnak. Ne feledjük, a
magyar népzene – Vikárnak, Kodálynak, Bartóknak, majd
a tanítványaiknak köszönhetõen – össze van gyûjtve, rend-
szerezve van. A fiatalok nem csak táncoltak, többé-kevésbé
felkészülten elindultak gyûjtõutakra, gyakorlatilag ebbõl is
mozgalom lett. Tömegével kezdtek falura járni – volt, aki a
viseletért, mások a táncokért, a buliért, vagy csak azért,
mert ment a babájuk is. A lényeg az, hogy közel negyven év
után minden magyarok lakta településen igazi népzenére
táncolnak, a táncoktatók már nem az egykori budapesti
állami együttes koreográfiáit majmolják, hanem valós táji
ismeretekre építik népzene- és néptáncmûsoraikat.

– Akadt meghatározó momentum az életében, amely a nép-
zene oktatása és mûvelése mellett kötelezte el?

– Egyik barátnõm mutatta meg Kodály Zoltán Székely
fonó címû lemezét. Amíg hallgattuk az operát, olvastam a
lemez mellékletét, melyben le volt írva a szöveg, és rájöt-
tem, az egész nem más, mint egy Kodály által feldolgozott
népdalfüzér. Mivel már tanítottam, rádöbbentem, milyen
kevés népdalt ismernek a székelyföldi gyerekek, és a felnõt-
tek sem sokkal többet. Az új hangzást szokták meg, nehe-
zen tudták befogadni a régi stílust, idegenkedtek tõle.
Azáltal, hogy én színpadi elõadásra tanítottam a népdalo-
kat, lassan megszerették õket. Beigazolódott, amit Kodály
mondott: a népdalokat nem kell kiszakítani a környezetük-
bõl, hanem abban a talajban kell megmutatni õket, amely-
ben születtek, éltek.

– Alig huszonkilenc évesen kinevezték a Székelyudvarhelyi
Municípiumi Mûvelõdési Ház igazgatójává. Nem volt gyanús
senkinek?

– Valószínûleg sokféle tevékenységem miatt figyeltek fel
rám a város és a megye vezetõi. Elvállaltam, és volt is meg-
botránkozás Udvarhelyen: mi az, hogy egy tisztességes taní-
tó bácsit, aki amúgy jól vezette a mûvelõdési házat, felvált
egy fiatal, hosszú hajú, nagyszakállú ismeretlen, aki még
csak nem is székely? De hamar megszeretett a város, mert
nyitottan közeledtem mindenkihez. Úgy éreztem, a hivatá-
sos mûvészeket kell megmutatni az udvarhelyieknek, az õ
jelenlétüket arányaiban kevésnek éreztem. A mûkedvelõ
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Kultúrigazgató, akit Kodály buktatott meg
Alaposan kivette a részét a táncházmozgalomból, a Szekuritáte elvitte a könyvtárát, két állásából is eltávolították a kom-
munisták, nem engedték Kolozsváron munkát vállalni. Mégis bekerült a Kolozsvári Magyar Operába, ahonnan több
mint negyedszázada el sem mozdult. Szép Gyula igazgató azonban immár a visszavonulásra gondol.



elõadások mellett egyre sûrûbben léptek fel hivatásos mû-
vészek is. Kezdett úgy tûnni, hogy aki magyar és Erdélyben
számít, Udvarhelyen is be akar mutatkozni. Az udvarhelyi-
ek több színházi elõadást láttak, mint a kolozsváriak vagy a
marosvásárhelyiek, hiszen itt felváltva vendégszerepelt
mind a hat erdélyi társulat. Végül éppen Kodállyal ütöttem
meg a bokámat Székelyudvarhelyen, gyakorlatilag miatta
(is) rúgtak ki...

– Mi történt?
– Kodály születésnapjára fesztivált szerveztem. Egymás

után mutattuk be Kodály mindhárom színpadi mûvét – a
Székely fonót, a Háry Jánost és a Czinka Panna balladáját,
utóbbit elõször Erdélyben. Fõleg az utóbbi verte ki a bizto-
sítékot, újra meg újra betiltották. Nem tudták megmagya-
rázni, miért, egyszerûen a hangulata nem tetszett. Végül
kirúgtak, és el kellett hagynom a várost, mert Székelyud-
varhelyen nem engedtek elhelyezkedni, noha több iskola is
alkalmazott volna.

– Mondhatni felfele buktatták...
– Igen, zenei szakirányító lettem Csíkszeredában, a Har-

gita Megyei Alkotások Házában. Rendezvényeket szervez-
tem, de a megye falusi zenekarainak repertoárját is ellenõ-
riznem kellett: én voltam a zenei cenzúra. Jóvá kellett
hagyni például, hogy egy zenekar mit játszik a lakodalom-
ban. Azt például tilos volt, hogy Hétre ma várom a Nem-
zetinél, mert maga a nemzet szó – hiába tudtuk, hogy egy
színházra utal – nem lehetett benne. Ettõl persze minden-
ki játszotta. Az egyik zenekar beírta a repertoár-listájába
az Un pumn de secui címû dalt. Ezt mindenki aláírta, mert
hiszen románul volt. Persze a székely himnuszról volt szó.
De Csíkból sem önként távoztam. A Kodály-fesztiválért
magyar állami díjat kaptam, sok embert megismertem,
állandóan jöttek a meghívók a magyar nagykövetségrõl
mindenféle eseményre. Folyóiratokat, könyveket vittem
onnan, Csíkban osztogattam õket. Egy szép nap letartóztat-
tak, a Szeku elvitte a könyvtáramat, az állásomból pedig
kidobtak. Egy napra a Gyimesbe helyeztek. Azért egyre,
mert közben rájöttek, a magamfajtának Gyimes maga a
Paradicsom.

– Hogy lett ebbõl opera?
– Még udvarhelyi idõszakomban, amikor az opera akkori

zenei titkára beadta a kitelepedési kérelmét, megkérdez-
ték, érdekel-e az állás? Négyszer versenyvizsgáztam, mind
a négyszer megnyertem, de mivel nem volt kolozsvári sze-
mélyim, és Kolozsvár zárt város volt, nem alkalmazhattak.
Az opera pedig folyamatosan kiállt mellettem, és inkább
nem vettek fel senkit. Félévente kiírták az állást, félévente
jöttem versenyvizsgázni. Két évig ment ez így, végül 1988-
ban kihallgatást kértem a pártbizottságnál. Elmondtam,
hogy eredetileg nekem is kolozsvári személyim volt, csak a
párt meg a haza érdekében oda költöztem, ahol megbíztak
egy feladattal. Végül beleegyeztek, hogy elfoglaljam az ál-
lást. A rendszerváltás után élveztem azt a hatalmas terüle-
tet, amit be lehetett lakni. Nem voltak még civil szerveze-
tek, rendezvények, így részt vehettem a Kallós Alapítvány
létrehozásában, a Németh-családdal én szerveztem az elsõ
táncháztábort Erdélyben, sokat ügyködtünk azon, hogy
minden település lehetõleg civil szervezetet hozzon létre.

1990-tõl a Kolozs Megyei Mûvelõdési Felügyelõségen az
volt a feladatom, hogy a magyar kultúra gyakorlását szava-
toljam a magyar közösségekben. Nem volt egyszerû, mert
sok volt még a gyanakvó ember, éppen a néptánc kapcsán:
azzal is vádoltak kutatók, hogy a román zenét magyarként
adjuk el. Szívesen vállaltam 2000-ben az RMDSZ Mûvelõ-
dési és Egyházügyi Fõosztályának vezetését, hiszen a képvi-
selet infrastruktúrájával és háttérerejével lehetõségem nyílt
a magyar kulturális életet átlátni. Az irodámban alkották
meg az egyházak jogi képviselõi és az RMDSZ politikusai
azt az egyházi ingatlan-visszaszolgáltatási törvényt, amit egy
az egyben átvett a román kormány. Megtisztelõ volt, hogy
megszervezhettem a Millenniumi Sokadalmat, ami meg-
elõzte a Kolozsvári Magyar Napokat.

– Elõbb mûvészeti vezetõként dolgozott az operában, 2010
óta igazgatóként. Korábban milyen viszonyban volt a mûfaj-
jal?

– Megvallom õszintén, annyit tudtam az operáról, hogy
egyetemista koromban néhány bemutatóra elmentünk.
Diákéveinkben nem voltunk nagy operába járók, a zenetör-
téneti órákon az operarészen éppen csak átfutottunk. Új
világ tárult elém, de nagyon megszerettem...

– Egészen egyedi produkciók fûzõdnek azóta a nevéhez.
Hogyan született meg például az ötlet, hogy világpremierként
az összes Erkel-operát bemutassa a kolozsvári opera?

– 1991-ben született az ötlet, amikor a Hunyadi Lász-
ló címû operával Gyulán, Erkel szülõvárosában léptünk fel.
A Gyulai Várszínház akkori igazgatójának tettem egy vi-
szonylag felelõtlen ígéretet, miszerint bemutatjuk mind a
nyolc Erkel-operát. Az akkori igazgató, Simon Gábor, Ha-
ry Béla karmester és Dehel Gábor rendezõ is az ügy mellé
állt, megszereztük a kottákat, és végül kultúrtörténeti soro-
zat lett belõle. Az egyedüli opera vagyunk, ahol 10-12 év
leforgása alatt az összes Erkel-operát bemutatták. Arra is
büszkék vagyunk, hogy 1990 óta kortárs magyar operákat is
folyamatosan színre viszünk, programszerûen ezt sem teszi
senki.

– Közeledik a nyugdíjkorhatárhoz. A visszavonulás is köze-
leg?

– Elég régóta foglalkoztat a visszavonulás gondolata.
Telik az idõ, ugyanakkor megnyugtató módon szeretném
látni az opera vezetésének jövõjét. Szeretném, ha még aktív
koromban felváltana valaki, akinek átadhatok valamennyit
mintegy három évtizedes tapasztalatomból. Büszke vagyok
a társulatra, jól érzem itt magam, de a dolgok rendje az,
hogy egyszer átadjuk a helyünket. Nincs bennem hatalom-
vágy, nem futkosok a titulusok után. Sikerült egy fiatal,
jóminõségû csapatot összehoznom az operában, amely mé-
giscsak a legnagyobb, Magyarország határain kívül mûkö-
dõ, hivatásos magyar intézmény. A maga nehézségeivel és
szépségeivel.

2015. június
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Szép Gyula
1952. február 2-án született Szucságban. 1975-ben dip-

lomázott a Gheorghe Dima Zeneakadémia Muzikológiai
és Zeneszerzési Fakultásának Pedagógia Szakán. 2010-tõl
a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója.



Dicsértessék a Jézus Krisztus! Békesség Istentõl! Isten
áldja!

A Csíki-havasokban, az Úz-folyó felsõ folyása mentén a
19. század második felétõl Csinód, Egerszék és Lesõd
néven egy csángó-magyar tanyavilág alakult ki. Jelenleg a
havason 324-en élnek. Ez a száz családot számláló római
katolikus közösség megélhetési viszonyok tekintetében
talán Székelyföld leghátrányosabb helyzetben lévõ magyar
néprajzi csoportja. Mégis itt jelelnleg is többen születnek,
mint ahányan örökre távoznak az élõk sorából. Ez példaér-
tékû kell legyen az egész magyarság számára!

A 2014. június 24-én történt balesetem után a jó Isten és
Mária kegyelmének, a sok felém áramló szeretetnek, meg
az értem mondott imáknak köszönhetõen viszonylag rövid
idõ alatt visszanyertem az emlékezetemet, és fizikailag is
teljesen rendbe jöttem. Tavaly Nagyboldogasszony napján
feleségemmel együtt megfogadtuk, hogy az 5 hektáros ker-
tünk délkeleti sarkába egy ökumenikus kápolnát eme-
lünk. Ez a kápolna fenyõfa rönkökbõl lesz építve és élõ te-
teje lesz, azaz a födémje be lesz gyepesítve. Az 5 m átmérõ-
jû kápolna tervezõje és építésének irányítója Bara Gergely
rönkház építõ szakember, szentélyének berendezõje Hajas
László székelyudvarhelyi fafaragó mûvész. 

A kör alakú kápolna 8 hatalmas, 60-70 cm átmérõjû, füg-
gõlegesen felállított rönk köré lesz építve. A rönkök közét
mintegy ezer darab 35 cm hosszú, kéregtelenített gömbfá-
ból rakjuk ki. A fákat agyag fogja össze. Az épület alját
agyaggal döngöljük, amire az Úzból összegyûjtött lapos
kövek kerülnek. Lesz benne egy 77 cm magas Mária-szo-
bor, amely a Szûzanyát áldott állapotban, mosolygó arccal
fogja ábrázolni. A kápolnában helyet kapnak a magyar pro-
testáns történelmi egyházak jelképei is. 

A kápolna ökumenikus jellege azt hiredeti, hogy a ma-
gyarság esetében a vallásfelekezeti sokszínûség ne gyengít-
sen, hanem erõsítsen bennünket. Máriát minden magyar
magáénak érezheti, hiszen Szent István felájánlása óta az õ
oltalma alatt áll Magyarország. Mária áldott állapotban va-
ló megjelenítésének fõ üzenete, hogy a  MAGYAR
ANYÁK méhében van a nemzet jövõje. Ha mosollyal az
arcukon vállalják a második, harmadik és többedik gyerme-
ket, akkor megállítható a rohamos népességfogyás, sõt gya-
rapodó nemzetté válhatunk. Azzá kell válnunk!

Csinód példa arra, hogy nehéz körülmények között is
képes egy közösség a gyarapodásra. Ha ez mûködik kicsi-
ben, akkor nemzeti szinten is mûködnie kell, amennyiben
képesek vagyunk hinni benne. Mi hiszünk ebben és bízunk
abban, hogy egyre többen lesznek, akik hittel és cselekedet-

tel bizonyítani fogják, hogy a Kárpát-hazában van magyar
jövendõ.

A kápolna felszentelését 2015. augusztus 29-ére (szom-
bat) tervezzük. Szentbeszédet mond Böjte Csaba testvér, a
kápolnát a római katolikus szertartás után megáldja
Szövérffi István református lelkész és Fekete Levente uni-
tárius lelkész. Az avató ünnepségre meg kívánjuk hívni azt
a többszáz embert, akik a tavalyi válságos helyzetünkben
mellénk álltak, segítettek, imádkoztak értünk, mindazokat,
akik segítségünkre vannak és lesznek a kápolna építésében,
és természetesen a tanyavilág népét.  

Az építkezés május végén kezdõdik. Mi önerõbõl a fa-
anyag beszerzését tudjuk vállalni. Többen jelentkeztek hét-
végi kalákára. A kegyszoborra, oltárra és egyéb berende-
zési tárgyakra, a nyílászárókra, a tetõ vízhatlan szigetelésé-
re még nincs meg a keret. Ezért segítséget kérünk mind-
azoktól, akiknek lehetõségük van rá, hogy járuljanak hoz-
zá a kápolna kivitelezéséhez! A támogatók neve megörökí-
tésre kerül a kápolna belsõ falfelületén, a bejárattól jobb-
ra, a rönkkorongokon.

Ha segítséget kapunk, akkor sikerül az idei felszentelés.
Amennyiben teljesen önerõbõl kell megépítsük, akkor a
felszentelésre csak 1-2 év múlva kerülhet sor. Jó volna, ha
idén be tudnánk fejezni a kápolnát, hiszen éppen most fél-
ezer éves a Csíksomlyói Madonna. 

A tervezett Boldogasszony (Mária szíve) kápolnát nem-
csak a villámcsapás utáni felépülésem okán megfogalmazó-
dott hálaérzetbõl akarjuk megépíteni, hanem közösségi jö-
võt építõ szándékkal is. Ide jöhet bárki imádkozni, hálát
adni, megnyugodni, feltöltõdni, gyógyulni. A Mária-út
mentén fekvõ kertünkben eddig is sok ember érezte jól
magát, sikerült feltöltõdnie, s közelebb kerülnie Istenhez.
Éppen ezért a kertünket tájrendezõ szakember segítségével
a SZERETET ÉS MEGBOCSÁJTÁS KERTJÉVÉ kíván-
juk alakítani. Ebben segítségünkre lesz Herczeg Ágnes
budapesti tájépítõ mérnök, az Ars Topia Alapítvány vezetõ-
je. Ebben a kertben már történtek csodák, és hiszünk
abban, hogy aki majd a jövõben ide elzarándokol, meg fog
erõsödni a hitében és a magyarságában. Azt is tudjuk, hogy
mennyire fontos az életünkben a megbocsájtás, amire so-
kaknak szükségük van. Itt elengedheti bárki a negatív érzé-
seit és helyet adhat szívében a szeretetnek.  Abban is hi-
szünk, hogy az itt tartandó miséknek, istentiszteleteknek,
egyéni és közösségi imádkozásoknak, beszélgetéseknek,
együttléteknek köszönhetõen a magyarság lélekszámban is
gyarapodni fog. Szeretettel és köszönettel

Sepsiszéki Nagy Balázs, Csinód, 2015. április–május
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Példaértékû bejelentés
és felhívás az Úz mentérõl



Rövid ismertetõ
Jelen számunkat, – az Erdélyben még fellelhetõ –, szászok

által létrehozott, részben már romosodó evangélikus erõd-
templomok fotóival díszítjük. Az erõdtemplomok eredetérõl
és a szászok által elhagyott településekrõl megpróbálunk
rövid történelmi ismertetést  adni   Egyelõre ötöt mutatunk
be: Beszterce (Beszterce-Naszód megye), Erked (Maros
megye), Kissink (Brassó megye), Nagysink (Brassó megye) és
Teke (Beszterce-Naszód megye). 

BESZTERCE (románul Bistrita, németül Bistritz, koráb-
ban Nosen) Erdélyben található.  Egykor Beszterce-Naszód
vármegye, ma Beszterce-Naszód megye székhelye.

Fõterén áll, az  1563-ban épített, impozáns gótikus szász
evangélikus templom, 76 m-es tornya a legmagasabb temp-
lomtorony egész Erdélyben. A templomot a századok
során barokk és  reneszánsz elemekkel egészítették ki. 
Kõbõl faragott szószéke 16. századi.16-17. századi keleti szõ-
nyegeit szász  kereskedõk adományozták.

1910-ben 13 236 lakosából 5835 német (44%), 4470 román
(33,77%), 2824 magyar (21,33%) volt. 2002 -ben 81 259 lako-
sából 73 613 román (90,59%), 5204 magyar (6,40%),
1958 cigány (2,40%) és 484 egyéb (0,59%) volt.

ERKED (románul Archita, németül Arkeden, szászul Árke-
den) falu Erdélyben, Maros megyében.

Segesvártól 24 km-re fekszik, az Erked patak mellett. 1238-
ban Erkud néven említik elõször. A falunak 13. századi erede-
tû, 1404-ben bõvített szász evangélikus temploma van. A
templomot négytornyos, kettõs falú erõdrendszer övezi.
Kapubástyáján 1529-es évszám olvasható.1910-ben, 1270,
többségében német lakosa vot, jelentõs román, cigány és
magyar  kisebbséggel. A trianoni békeszerzõdésig Udvarhely
vármegye Székelykeresztúri járásához tartozott. 1941-ben
még 553, 1977-ben 281 szász lakott a faluban. A falut ehagyó
szászok, gazdasági épületeiket a székelyderzsieknek adták el,
akik ebbõl építették korszerû házaikat. 1992-ben a falu 760
lakosából 467 román, 218 cigány, 52 magyar, 23 szász volt.

A ma is gyönyörû erõdtemplom Európában egyedülálló
toronyórával rendelkezik.

KISSINK (románul Cincsor, korábban Cincu Mic, németül
Kleinschenk) falu Erdélyben, Brassó megyében. 
Közigazgatásilag Voila községhez tartozik.

Fogarastól 14 km-re nyugatra, az Olttól egy km-re északra
fekszik. Nevének eredete: a német Schenk szó kocsmát, csap-
széket jelent, de elsõ írásos említésekor (1337) latinul de
Parvo Promontorio. A promontorium jelentése pedig hegy-
fok. További történeti névalakjai Kyssen (1434), Clingen-
schenk (1500), Kleyn Schenk (1532). 

Nagysinkszéki szász falu volt, egy alkalommal, 1434-ben
mezõrvárosnak is kinevezték. 1532-ben 27 család lakta, 1599-
ben kozákok, 1603-ban vallon zsoldosok gyújtották fe. 1659-
ben pedig Barcsai Ákos beszállásolt katonái tettek benne kárt.
A falu a 18. században hosszú határvitát folytatott Voilával, a
két falu között ugyanis az Olt képezte a határt, de idõközben
az Olt egy szakaszon új medret talált magának. A települést
1876-ban Nagyküküllõ vármegyéhez csatolták.

Evangélikus temploma 1421-ben gót stílusban épült, egy
XIII. századbeli templom helyére. A védelmi rendszerét
képzõ kettõs védõfalát a XV.században emelték, amelybe
beépítették a római castrum köveit is. A falak mentén négy
torony van, Az egyik tornyon egy napóra nyoma, egy másikon
mértani formák láthatóak.

1850-ben 782 lakosából 576 volt német, 143 román és 56
cigány nemzetiségû; 576 evangélikus és 198 ortodox vallású.
1900-ban 925 lakosából 580 volt német, 325 román és 20
magyar anyanyelvû; 578 evangélikus, 324 ortodox és 18 római
katolikus vallású. 59% tudott írni–olvasni, a nem magyar
anyanyelvûek 3%-a beszélt  magyarul. 2002-ben 651 fõ lakta,
közülük 597 volt román, 31 német, 13 magyar és 10 cigány
nemzetiségû; 577 ortodox, 32 evangélikus és 23 adventista val-
lású. 

A szászok kivándorlása 1978-ban kezdõdött. 1985 után víz-
erõmû létesült az Olton.

NAGYSINK (Cincu, korábban Cincu Mare, (németül Gross
Schenk) falu Erdélyben, Brassó  megyében. 

A települést 1328-ban Chenk néven említik elõször.
Dombon álló XIII századi hatalmas gótikus temploma uralja
a környéket. Fogarastól 18 km-re északnyugatra, a
Szentágota-Voila út mentén fekszik. Szentgotthárdtól 18,
Voilától 14 km távolságra.

Neve a német schenk (= kocsma, csapszék) fõnévbõl ered.
1328-ban Chenk néven említik elõször. A nagysinki kápta-

lan elsõ említése 1351-bõl maradt fenn. 1474-ben a település
már oppidum-ként szerepel: 1500 körül a településen már
iskola mûködött. 1523-ban tûzvész pusztított. 1570-ben
Báthory Zsigmond fejedelem heti- és éves vásár tartását en-
gedélyezte. 1600-ban Mihály vajda csapatai kifosztották a
települést. 1660-ban pestisjárvány pusztított. 1708-ban a kuru-
cok dúlták fel a falut, a templomot is beleértve. A trianoni
békeszerzõdésig Nagy-Küküllõ vármegye Nagysinki járásának
székhelye volt. 1992-ben társközségével együtt, 1866 lakosá-
ból 1009 román, 570 cigány, 209 német és 78 magyar volt.

TEKE  Erdélyben, a Mezõség keleti peremén, Szászrégentõl
25 km-re északnyugatra, Besztercétõl 36 km-re délre fekszik.

Neve valószínûleg török eredetû személynévbõl való. Elsõ
említése Theke (1328).

A középkorban szász település volt, 1403-ban más iskolája
mûködött. Evangélikus temploma gótikus stílusú, a 14. szá-
zadban, tornya a 15. században épült. Várfalait 1870-ben bon-
tották le.

1446-ban mezõvárosként említik. 1565-ben aakult meg a
közös evangélikus-református káptalan, a reformátusok fõsé-
ge alatt. Evangélikusai ezután háromszáz évig a református
egyház felügyelete aá tartoztak. 

1850-ben 1675 lakosából 1220 volt német, 239 magyar, 137
cigány és 73 román nemzetiségû; 1218 evangélikus, 211 római
katolikus, 180 református és 66 görög katolikus vallású. 1900-
ban 2554 fõbõl 1179 német, 596 magyar, 586 román és 193
cigány anyanyelvû; 1088 evangélikus, 567 görög katolikus, 461
római katolikus, 299 református és 117 zsidó vallású volt.
47%-uk tudott írni-olvasni, a nem magyar anyanyelvûek 37%-
a beszélt magyarul. 2002-ben 2089 lélek lakta, közülük 1369
román, 484 magyar, 196 cigány és 40 német nemzetiségû, 1391
ortodox, 350 református, 167 adventista, 58 római katolikus,
46 görög katolikus, 32 pünkösdista és 29 evangélikus vallású.

Forrásmunka: Wikipédia
Összeállította BOÁ
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Az erdélyi magyar politikai érdekképviselet negyedszázada
címû kötet a rendszerváltás utáni erdélyi magyar politikai
eseményeket veszi számba és elemzi, átfogó képet igyekszik
nyújtani az elmúlt huszonöt év közéleti történéseirõl, a hon-
nan indultunk és hová jutottunk kérdéskört boncolgatja, ki-
térve okokra, hibákra és következményekre.

Borbély Zsolt Attila az RMDSZ elsõ hivatalos nyilatkoza-
tának 1989. december 25-i megjelenését tekinti a jelenkori
önálló erdélyi magyar politizálás kiindulópontjának – derült
ki a március 20-i könyvbemutatón Sepsiszentgyörgyön, a há-
zigazda Csinta Samu kérdésére adott válaszából. Innen kezdi
könyve kronológiáját is, és amint megjegyezte, ez a Domokos
Géza és a bukaresti magyar értelmiségiek által megfogalma-
zott szöveg messze elmarad a Kós Károly 1922-ben kiadott
Kiáltó szójától, „több passzus szól arról, mennyire odava-
gyunk a Nemzeti Megmentési Frontért, mint ahány az erdé-
lyi magyarság jogköveteléseirõl”. 

Véleménye szerint másképp alakultak volna a dolgok, ha
nem Domokos Géza az elsõ arc, aki nyilatkozik az erdélyi

magyarság nevében. Utal Király Károly vallomására, aki egy
Ion Iliescuval folytatott tárgyalást elevenít fel, amikor az
elnök kérdésére, hogy mi kell az erdélyi magyarságnak, õ
autonómiával válaszol, de Domokos Géza tagadta ezt. „Óri-
ási hiba volt ez akkor, amikor cseppfolyós volt még a helyzet,
amikor a legnagyobb esélyünk volt saját létérdekeink szerint
alakítani helyzetünket” – fejtette ki a szerzõ. Meglátása sze-
rint akkor kialakítható lett volna egy Maros Magyar
Autonóm Tartomány-szerû struktúra, mely, valószínû, lát-
szatautonómiát biztosított volna, de késõbb feltölthették
volna tartalommal.

Borbély Zsolt Attila felidézte a 90-es évek történéseit, az
elsõ nagy hibákat, úgy véli, akkor a maximumot kellett volna
követelni, erõt felmutatni, „tüskének kellett volna lennünk a
román hatalom körme alatt, amelyet csak akkor tud eltávolí-
tani, ha bizonyos kompetenciákat átad az erdélyi magyarság-
nak” – fogalmazott, és kitért arra is, hogy nagyon fontos lett
volna nemzetköziesíteni ügyünket.

Csinta Samu arról is faggatta a szerzõt, melyek voltak az
elmúlt 25 évben azok a történelmi pillanatok, „melyekben
akár jó irányba is fordíthatták volna a szekeret”. Borbély
Zsolt Attila szerint az elsõ ilyen pillanat Domokos Gé-
za–Szõcs Géza 1991-es marosvásárhelyi párharca volt az

elnöki székért, amikor igen kétes újraszavazással lett elnök az
elõbbi. A második ilyen elszalasztott lehetõség 1993-ban adó-
dott, amikor Tõkés László visszalépett, és az RMDSZ Markó
Bélára bízta az erdélyi magyar kataszter elkészítését és auto-
nómiaprogramja megvalósítását, a következõ pedig, amikor
két év múlva újraválasztották, annak dacára, hogy semmit
sem teljesített ezekbõl a vállalásokból. Az igazi nagy törés
azonban 1996. november 8-án történt, a kormányra lépéskor. 

„Ez volt a legnagyobb hiba, itt rontottuk el a dolgokat,
hiszen ez a kormányzati szerepvállalás pont a fordítottja volt
annak, amit tennünk kellett volna. Ahelyett, hogy külpolitikai
nyomást helyezzünk a román hatalomra, azt üzentük a kor-
mányzati szerepvállalással, hogy itt minden rendben van” –
idézte fel. Korrekcióra jó alkalom adódott 1998 szeptemberé-
ben, amikor az RMDSZ koalíciós partnerei egységfrontot
alkottak az ellenzékkel, és megszavazták, hogy semmilyen
államilag finanszírozott magyar egyetem nem lehet
Romániában. Ekkor ultimátumot adott az RMDSZ, de nem
tartotta magát hozzá, belement a Petõfi–Schiller Egyetem
létrehozásába. Ez egy újabb elszalasztott lehetõség volt, pe-
dig 2005. szeptember 26-ig (Románia EU-csatlakozásának ki-
mondásáig) az önfeladó, román nemzetstratégiát kiszolgáló
politizálás helyett önálló külpolitikát kellett volna gyakorol-
niuk, autonómiapolitikát kellett volna folytatniuk, addig,
amíg erõs alkupozícióban voltak. Most se lenne késõ, ám je-
lentõsen kisebbek az esélyek – vélte a politológus.

Borbély Zsolt Attila beszélt az „autonomista erõk” ’90 óta
folyamatos törekvéseirõl is, az idõleges sikerekrõl (1993-ban
a kolozsvári nyilatkozat elfogadása), majd a vízválasztó 2003-
as szatmárnémeti kongresszusról, amely döntései miatt kivál-
tak az RMDSZ-bõl, megalakították az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanácsot és a Székely Nemzeti Tanácsot, illetve a
választási megmérettetés miatt szükséges Magyar Polgári
Szövetséget, melynek bejegyzését elgáncsolták, így létrehoz-
ták a Magyar Polgári Pártot, a belsõ harcok pedig késõbb el-
vezettek az Erdélyi Magyar Néppárt megalakításához is.
Ezek a szervezetek nem tudtak eléggé megerõsödni, inkább
elszenvedõi voltak az eseményeknek, de bizonyos esetekben
formatív szerepet játszottak, rá tudták venni az RMDSZ-t
autonómiapárti gesztusokra, példaként a Székelyföldi Ön-
kormányzati Nagygyûlés létrehozatalát és a székelyek nagy
menetelését említette.

A terembõl érkezett kérdésekre válaszolva a hogyan to-
vábbról is beszélt: az autonómista erõk megerõsödése szüksé-
ges lenne, ám ennek módját egyelõre nem tudják, próbálkoz-
nak, amivel tudnak. „Bízunk abban, ha sokszor elmondjuk az
igazságot, annak hatása lesz.” Addig is azonban együtt kell
mûködniük az RMDSZ-szel, „nem szabad minden hidat fel-
égetni”, olyan akciókra van szükség, mint amilyen a székelyek
nagy menetelése volt, amely felmutatta az autonómiára irá-
nyuló magyar közakaratot. „Ha Tamás Sándor kezdeményez
egy ilyen megmozdulást, akkor mellé kell állni” – mondotta.

(Háromszék)

Átalvetõ
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Borbély Zsolt Attila 

Erdélyi magyar útkeresés
(Könyv érdekképviseletünk huszonöt évérõl)



Bemutatták Budapesten
Toró T. Tibor könyvét

Március 13-án, a budapesti Pintér Galériában mutatták be
Toró T. Tibor Két pogány közt egy hazáért címû könyvét

Az eseményen Németh Zsolt, az Országgyûlés külügyi bizottságának elnö-
ke elmondta: a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, a Méry Ratio
Kiadó és a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében megtartott
könyvbemutató is jó példa a magyar nemzetpolitikai közgondolkodás sokszí-
nûségére, hiszen a megjelent szerzõk a Kárpát-medence számos részébõl
érkeztek. „Sokan sok helyrõl jöttünk ide, e mai eseményre, mégis annyi min-
den közös bennünk” – hangsúlyozta Németh Zsolt.

Toró T. Tibor moderátori kérdésre válaszolva elmondta: közel érzi magá-
hoz a nemzetpolitikával foglalkozók azon táborát, melynek holdudvarában
olyan fontos elképzelések valósulhatnak meg, mint a Pro Minoritate

Könyvek sorozata. Az Erdélyi Magyar Néppárt
alelnöke kötetében arra keresi a választ, hogy a
kuruc-labanc törésvonal mentén megosztott
magyar politika a rendszerváltás után milyen
utat járt be, s e tekintetben elemzi az elmúlt 25
év politikai eseményeit. Toró véleménye sze-
rint, bár a kuruc-labanc fogalompár a klasszi-
kus olvasatban nem tûnik korszerûnek, mégis
ezzel írható le legjobban a romániai magyar
politika 1989 utáni idõszaka. „A romániai
magyar politikai aktorok sorskérdésekkel
szembeni állásfoglalását mutatja e fogalompár,
vagyis azt, hogy a központi fõhatalomba akar-
nak beépülni – s ezek a labancok –, vagy ezzel
szemben, a fõhatalomtól minél távolabb –
kurucok módjára – igyekszik kivívni az önren-

delkezést” – mondta a Néppárt alelnöke, aki szerint Romániában a román
fõhatalomhoz való viszony osztja ketté a politizáló magyar elitet.
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A szervezet közleménye szerint
az elsõ székely bélyeg az autonó-
miatörekvésekre kívánja felhívni a
figyelmet. Azt üzeni, hogy egy ezer
éve a Kárpát-medencében élõ
nemzeti közösség önrendelkezésre
vágyik, Székelyföld Európa része-
ként akar autonómiát, önrendel-
kezést saját ügyeiben ugyanúgy,
mint a dél-tiroliak, a katalánok
vagy a Finnországhoz tartozó
Aland-szigeteken élõ svédek.

Százötven éve a világ bélyegei nem csupán postai értékcik-
kek, hanem a kibocsátó ország vagy nemzeti közösség kultu-
rális névjegyei is. Fontos üzeneteket hordoznak, melyeket a
kibocsátók szükségesnek tartanak elmondani magukról egy-
másnak és a nagyvilágnak. 

Az elsõ székely bélyeg is ezzel a szándékkal jelent meg. Azt
üzeni, a székely-magyar emberek nyelvük, történelmi, vallá-
si és kulturális hagyományaik megõrzése érdekében akarnak
autonómiát. Az elsõ székely bélyeg igazi filatéliai különle-
gesség, a csíksomlyói búcsút idézi.

A székely bélyeg nem klasszikus postabélyeg, hiszen nem
lehet vele küldeményt bérmentesíteni, de a bélyeggyûjtõk
számára becses filatéliai termék. A levélzáró bélyeg hasonló
célt szolgál, mint a pecsét régen, amikor a borítékok, illetve
összehajtott papírok nem voltak ragasztófelülettel ellátva.

A bélyeg népszerûsítéséhez készült hirdetésben II. János
Pál pápa Emlékezet és azonosság címû könyvébõl idéznek:
„A területek, amelyeket egy néptõl erõvel elszakítottak, bizonyos
értelemben a nemzet »szelleméhez« intézett könyörgést, sõt kiál-
tást jelentenek. A nemzet szelleme ilyenkor fölserken, új életre
kél, és harcba száll, hogy visszaszerezze a földnek az õt megille-
tõ jogokat”.

A menekülõ
Reményik Sándor verse

Ha menni kell, magammal sokat 
vinnék,

Az egész édes, megszokott világot, 
Rámástul sok, sok kedves drága képet 
És egy pár szál préselt virágot,
Vinnék sok írást, magamét, meg

másét,
Sok holt betûbe zárt eleven lelket
S hogy mindenütt nyomomba 

szálljanak:
Megüzenném a hulló leveleknek.
Vinném az erdõt, hol örökké jártam,
Hintám, amelyen legelõször szálltam,
A keszkenõm, mivel rossz másba sírni, 
A tollam, mert nem tudok mással írni, 
Vinném a házunk, mely hátamra nõtt
Az utca kövét küszöbünk elõtt!
Vinném... én Istenem, mi mindent 

vinnék! 
Én Istenem, mi minden futna át
Gyötrõdõ lelkem alagútjain -
Olvasgatnám az ablakok sorát, 
Simogatnám a fecskefészkeket,
S magamba színék minden verkliszót, 
Mint bûbájos, mennyei éneket...
Utánam honvággyal tekintenének 
Az ajtók mind, és mind a pitvarok,
Szeretnék mindent, mindent 

magammal vinni -
És mindent itt hagyok.

Kolozsvár, 1916 szeptember

Székely bélyeget adott ki a pünkösdi 
búcsúra a Székelyudvarhelyért Egyesület



A fenti címmel jelentette meg dolgozatát nemrég Szabó
M. Attila történész, azzal a céllal, hogy a dél-erdélyi Szeben
megye mûemlékeirõl és jelentõs helyeirõl adjon magyar
nyelven tájékoztatást.  Tudomásunk szerint Szeben megyérõl

magyar nyelven mind-
eddig nem jelent meg
ismertetõ, de egyes
helységekrõl szóló mo-
nográfiákat ismerünk
(Oltszakadát, Vízakna,
Erzsébetváros.)

Mit tartalmaz Szabó
M. Attila kiadványa?
Elsõként néhány sorban
Szeben megyét, mint a
dél-erdélyi megyék egyi-
két mutatja be. A megye
mostani alakját 1968-
ban vette fel.  Ekkor
Nagyszeben központtal
olyan közigazgatási egy-
séget hoztak létre,

amely magába foglalta az egykori Szeben vármegye területé-
nek egy részét, Nagy- és Kis-Küküllõ, Alsó- és Felsõ Fehér
vármegyék egyes elemeit. A gazdag múlttal rendelkezõ vidék
nagy ipari, mezõgazdasági és kulturális erõvel bír. Erdély
szerte 210 erõdtemplomot tartanak nyílván, e megye terüle-
tén 52 szász evangélikus erõdtemplomot találunk, ezek egy
része románkori, nagyobbik fele gótikus stílusban épült.  Két
erõdtemplom, a berethalmi és a nagybaromlaki  a világörök-
ség részét képezi. Messze földön híres a kerci ciszterciek
romos állapotban lévõ temploma és kolostora, a kisdisznódi
román kori, épen maradt templom, az almakeréki, volt Apafi
birtokon épült római katolikus templom
és annak freskói. 1990 után a szász
lakosság nagymértékû kivándorlása az
általuk lakott falvak elnéptelenedését
eredményezte. A szász evangélikus
templomok egyik napról a másikra gaz-
dátlanokká váltak. Állaguk megtartása,
gondozása óriási összegeket igényelne,
az erre a célra fordítható összeg pedig
csekély.   

A megye lakossága a legutolsó, 2011-
es népszámlás  alapján 397 322 fõ volt,
nemzetiségi megosztás szerint 338 505
román, 10 893 magyar, 4244 német, 43
680 más nemzetiségû. A magyarság leg-
magasabb létszáma 21881 fõ volt 1977-
ben. A magyarság lélekszámának csök-
kenése aggasztó méreteket öltött. A
csökkenés okaként az elvándorlást, a

beolvadást, az alacsony népszaporulatot említhetjük.  
A továbbiakban a megye jelentõs helységeinek adatai kö-

vetkeznek. Elõbb a két megyei jogú város, Nagyszeben, a
közigazgatási egység központja, valamint Medgyes  adataival
találkozunk, majd Erzsébetváros, Kiskapus, Nagydisznód,
Szentágota és Vízakna  városok leírása következik. A kiad-
ványban 21, a megyéhez tartozó település kapott helyet.  A
szerzõ szándékai között a magyarsághoz kötõdõ helységek,
mûemlékek bemutatása is szerepel. Nagyszebenben pl. a Pe-
tõfi ház, a volt magyar tannyelvû gimnázium, a ferencrendi
nõvérek által létesített és mûködtetett leánynevelõ és tanító-
nõképzõ intézet, a Mészáros utcai református templom és
paplak. Medgyesen a szász evangélikus templom, amelyben
1459–1713 között 21 országgyûlést tartottak, itt hívták meg
1586. január 28-án Báthory Istvánt a lengyel trónra, Bocskai
István a három nemzet akaratából itt lett Erdély fejedelme.
Jelentõs szerepet töltött be a ferencrendiek temploma és
kolostora. A szerzetesek iskolát, fõiskolát mûködtettek itt. A
központban ma is iskolaként mûködik a piarista rend oktatá-
si intézménye, itt tanított Dugonics András, az elsõ magyar
regény, az Etelka írója. Nemrég adták át a magyar tannyelvû
általános iskola új épületét, az intézmény Báthory István
nevét viseli. 

A kötet terjedelmét a pénzbeli támogatás mértékéhez kel-
lett igazítani.  A helységek mûemlékeinek bemutatását 169
színes fotó teszi szemléletessé. A felvételeket Fazakas Attila
József készítette. A kiadvány összeállítóját támogatta a Sze-
ben megyei kulturális örökség felügyelõsége, a nagyszebeni
szász evangélikus püspökség erõdtemplomokat kezelõ koor-
dinációs irodája. A könyv dicséri a baróti Tortoma Kiadó és
a kolozsvári Idea Design & Print gondos munkáját.

A szerzõ
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Szabó M. Attila

Kõtõl kõig – 
Szeben megye mûemlékei és jeles helyei

Nagysink



Jegyzetek 
róluk, rólunk
Az élet, mint a legeredetibb és egyben kiszámíthatatlan

forgatókönyvek írója, úgy hozta, hogy az utóbbi két évben
viszonylag több idõt töltsek erdélyi szülõvárosomban,
Medgyesen.

Ennek köszönhetõen, lassacskán huszonöt éves áttelepü-
lésünk óta, a kék Duna-parti hétvégi sétáim újból a sokkal
szerényebben bukdácsoló, gyakran zavaros vizû Nagy-
Küküllõ – mentére tevõdtek át. Igaz, hogy eddig a Duna
vízét is sajnos csak egyszer, egy nyárvégi délutáni napsütés-
ben láttam elfogadható kéknek, de mindennapjainkban is
gyakran megtörtént, évszaktól és hangulatunktól függetle-
nül, hogy egyéb színek is más árnyalatúnak, olykor csalódást
keltõen fakóbbnak tûntek, mint ahogy azt álmodtuk vagy
hallomások nyomán elképzeltük.

A Nagy- Küküllõ vize sem mutatja magát már régóta tisz-
tábbnak, nyugodtabbnak, csendesebbnek. Fenyvesek lábá-
nál csörgedezve, Zetelaka körül elköszönésképpen pillant
fel a távoli fenyõerdõk évezredes urára, az éghez közelebbi
Madarasi-Hargitára, hogy aztán enyhébb dombok között,
lankásokon keresztül fusson Székelyudvarhelyen, Seges-
váron, Medgyesen át nõvéréhez, a Maroshoz, hátán hordoz-
va a székely vidék emberének kacaját és sóhaját. 

Medgyes, Nagyszeben után a második városa Szeben
megyének, a magyarság vonatkozásában peremvidéknek
számít, szász város volt, történelmével, híressé vált ferde tor-
nyával, a várost néhányszor részben elmosó folyójával, a
Nagy-Küküllõvel. Az elmúlt évtizedben a szépen felújított
Báthory István nevét viselõ magyar általános iskola tavaly
csak 15 gyerekkel indította az elsõ osztályt. Amikor én kezd-
tem a betûvetést, 50-60 körüli létszámmal indult két elsõ
osztály. Ifjúkoromban gyûjtögetett könyvtáram magyar
könyveinek nagy részét a város aránylag gazdag könyves-
boltjának polcairól vásárolgattam. Ma már nincs meg az a
bolt, de egy másikban, méreteiben is szerényebb könyves
üzletben, a magyar könyvek iránti érdeklõdésemre, a fiatal
eladó egy kis mûanyagkosárhoz vezetett, amelyben néhány,
óvodásoknak, kisiskolásoknak való lapocska-könyvecske
lapult szerényen. Ennyi. Az utcán ritkán hallani a románon
kívül más beszédet, és a büszke szászok is – akik azt tartot-
ták, hogy: szász az úr, magyar a szolga, a román meg nincs
sehol –, már alig vannak. Híres gimnáziumukban, ahol a
holdutazás egyik megálmodója, Hermann Oberth is tanított,
ma román diákok érettségiznek, és a régi szász házakban is
õk laknak a legnagyobb természetességgel, mintha mi sem
történt volna. Csak eltelt pár évtized!  A szászok néhány
kötetbe zárták a több mint 800 éves történelmüket, és
csendben elköltöztek. Német kérdés nincs.

A városnak 1930-ban 4204 román, 5974 német, 3876 ma-
gyar, 2011-ben 36222 román,700 német és 4548 magyar
lakója volt.(L.Szabó M. Attila Kõtõl kõig c., 2014-ben meg-
jelent kötetét.) 

Gyerekkoromban otthon a Kossuth Rádió hangja szinte
családtagként velünk volt reggeltõl estig. Mára, a technika
hihetetlen fejlõdésének köszönhetõen sikerült ezt a hangot
oly mértékben „segíteni”, hogy mifelénk már alig hallható,
máig sem értem, hogy miért. Ezért a kolozsvári és a maros-
vásárhelyi rádió adását hallgatom leginkább, mi tagadás,
bõséges, fõleg hétvégi ismétlésekkel, kiegészítve a bukares-
ti adó délutánonkénti egyórás, magyar nyelvû adásával, leg-
inkább a hírekre, politikai kommentárokra, jegyzetekre
figyelve. Nem egyszer fejcsóválva veszem tudomásul a
romániai magyar szakértõk elemzését, okfejtését a román,
valamint az anyaországi kormány tevékenységérõl.

Több évtizede a román fõvárosban élõ ismert újságíró,
szerkesztõ olvassa fel jegyzetét.

Hallgatom elítélõ véleményét a jelenlegi magyar kormány
egyik vitatott intézkedésérõl, és Orbán politikájáról, úgy
ahogyan azt néhány nyugati sajtó, gyakran csúsztatva, világ-
gá kürtöli. Aztán a román politikát is érintõ témára váltva
árnyaltan odadörgölõzik a jelenlegi román kormányon lévõ
baloldali párthoz, lökve egy picit Ponta kormányszekerén,
amit máskor is megtesz. Feltûnõ – gyakran ül mikrofonhoz
–, hogy amint alkalom adódik rá, azonnal odaüt a magyar
kormánynak – ahogyan a román tv hírcsatornák is teszik –,
amikor az Orbán-kormányt elmarasztaló külföldi kritikák
érik, és mostanában bõven érték. Ezek után már nem cso-
dálkozom, hogy inkább a néhai Gyurcsány-kormány intéz-
kedései között talált méltatni valót. Miért is ne, hiszen
demokrácia van, kinek ez, kinek az. Ennek ellenére, vagy
pont ezért, hagymavágás közben azt sugallja bennem a kis-
ördög, bármennyire is próbálom visszaszorítani, hogy ilyen
elemzõk, publicisták, újságírók, szerkesztõk nem véletlenül
ültek és ülnek ma is mikrofon elé olyan elemzésekkel,
melyek a mindenkori bukaresti fülnek is tetszetõsek, habár
nem igazán hinném, hogy mostanában ezeket a véleménye-
ket a román frekvenciákra is lefordítják. De ki tudja?
Mindenesetre a rendszerváltást követõ negyed század alatt
talán ezek a hangok is, meg persze a gazdasági helyzetünk
szomorú alakulása, a Székelyföldet feszültség alatt tartó,
egyre halmozódó és megoldatlan problémák, valamint a
hagyományos és jól bevált divide et impera alkalmazása
járult hozzá az erdélyi magyarságot összetartó erõk gyengí-
téséhez. 

Habár a mai erdélyi magyar politikai elvben nem utasít-
ják el a közös együttmûködés gondolatát, ennek gyakorlati
megvalósulása még várat magára. Ezáltal késik egy új erdé-
lyi magyar egység létrehozása, amelynek alapfeladata a
közös nemzeti érdekek és célok szolgálata lenne. Talán az
RMDSZ-nek kellene határozottabb lépéseket tenni az
együttmûködés irányába.

A tavalyi választásokon a magyar szavazatok 85%-át sze-
rezte meg, ennek ellenére sokan kevésnek tartják az elmúlt
25 évben elért eredményeit, csalódottak, kiábrándultak,
esetleg  más pártok felé fordulnak, ami erõsíti azokat a két-
ségeket, amelyek szerint feltevõdik az a kérdés, hogy tölt-
het-e be továbbra is vezetõ szerepet az erdélyi magyar poli-
tikai életben. Ezzel a lépéssel az RMDSZ bizonyíthatná,
hogy nemcsak a párt kiváltságos csoportja, hanem valóban a
teljes magyar közösség érdeke is foglalkoztatja. A baráti
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beszélgetések során is sajnos gyakran erõsen megoszlanak a
politikai vélemények, nézetek, és ha elõbb meglehetõsen
egységesek voltak, ma már ellenkezõvé, sõt nem egyszer
ellenségesé váltak, gyakran kicsinyes érvek mentén egyre
távolodva a rendszerváltáskor a magyarságot összetartó
gondolatoktól, elképzelésektõl, eszméktõl. A forradalom
utáni lelkesedésünkben nagyon sokan reméltük – naivul – a
várt demokráciát.  Olyan volt a hangulat, hogy a román tv-
ben a magyar szerkesztõk, újságírók arra kérték Ion Iliescut,
az akkor megalakult Nemzeti Megmentési Front vezetõjét,
késõbbi államelnököt, hogy a testvériség szellemében szólna
pár szót magyarul is, ami végül nem történt meg. Helyette
lett marosvásárhelyi pogrom, bányászjárás, meg annyi meg-
alázó, ismert szörnyûség napjainkig.

Nem kis meglepetésemre a román tv egyik vitamûsorá-
ban a jóideje Budapesten élõ liberális filozófus – amúgy
Kolozsvár szülöttje – ékes román nyelven szapulja a magyar
kormányt és a magyarországi demokráciát a mosolygó és
elismerõen bólintgató román vitatársak elõtt, idõnként iga-
zítván a nyakára tekert sálon. Dermedten nézem és hallga-
tom, aztán fennhangon szólok a képernyõhöz: Ejnye, te
ide–oda ingázó nagyszájú filozófus! Miért nem maradtál te
Kolozsváron, hogy az ottani demokráciáért és a magyarság
érdekeiért vesd latba tudásodat, ne Budapestrõl utazgass a
szülõföldre, ócsárolni a magyar kormányt és keverni a
...zaccot, román vendéglátóid  nagy megelégedésére! 

Romániában a tavalyi évvég kiemelkedõ eseménye az
államelnök-választás volt. Ismert az eredmény és az új
elnök életrajzi adatai. Megválasztásakor a szûkszavúnak
ismert Iohannis szívére tett kézzel énekelte a román him-
nuszt, majd e jelbeszéddel is kifejezett lojalitását tetõzte az
ortodox pópák általi felszentelése. Neve J betûjének I-re
változtatása, azaz Johannisról Iohannisra, sem jelenthetett
neki lelki traumát.

Idén februárban, németországi látogatása alkalmával,
arra a kérdésre, hogy tart-e feszültségek megjelenésétõl a
magyar kisebbséggel kapcsolatban, tekintve a határon túli
magyarok védelmére és érdekeinek képviseletére irányuló
magyarországi törekvéseket, azt mondta, hogy:”szokatlanul
nagy érdeklõdés tapasztalható magyar részrõl a határon túli
magyar kisebbségekkel kapcsolatban, Romániában nem érzik
úgy, hogy ez fenyegetést jelent. A magyar kisebbségnek vannak
politikai képviseletei, és “õk a mi tárgyalópartnereink”, majd
hangsúlyozta, hogy “Romániában nincs magyar kérdés.”

Ez a kijelentés enyhén szólva is megdöbbentõ és megle-
hetõsen barátságtalan, hogy ne mondjuk magyarellenesnek.
Ezért a magyar közösségi portálokon azonnal kemény kriti-
kák jelentek meg. A pártvezetõk közül Izsák Balázs, a Szé-
kely Nemzeti Tanács elnöke fordult levélben Iohannis
elnökhöz, amelyben kijelentette, hogy Magyarország kor-
mányának alkotmányos felelõsségvállalása a határain túli
nemzetrészek iránt összhangban van a két ország között
megkötött államközi szerzõdéssel. A romániai magyarok az
ország törvénytisztelõ polgárai, akik Románia fejlõdésében
és demokratizálódásában érdekeltek, és nem jelentenek
fenyegetést az országra. „Ugyanakkor hadd állapítsam meg
sajnálattal, hogy mindez fordítva nem igaz, ugyanis a román
hatóságok egyes intézkedései veszélyt jelentenek a romániai

magyar nemzeti közösség számára. Napi rendszerességgel
jelennek meg hírek arról, hogy az állam különbözõ intézmé-
nyei és hivatalnokai miképpen sértik meg magyar nemzetiségû
állampolgárok jogait, megsértve egyben az állam törvényeit és
alapvetõ emberi jogokat” - állapította meg Izsák Balázs.
Megemlítette a székelyföldi önkormányzatok autonómia-
párti határozatainak bírósági érvénytelenítését és a március
10-re tervezett marosvásárhelyi felvonulás és tiltakozó
nagygyûlés hatósági megakadályozását. „Nyilvánvaló, hogy
a román állam súlyos demokráciahiányára utal annak eluta-
sítása, hogy az 50 székelyföldi önkormányzat kérését demokra-
tikusan, közvitával kezeljék, de erre utalnak az alkotmányos
jogok korlátai, amelyeket Székelyföld lakói elszenvednek.
Ebben a helyzetben tekintjük szükségesnek az Ön beavatkozá-
sát” - írta Izsák Balázs. Befejezéséül megjegyezte, valóban
nincs Romániában magyar kérdés, “de a Székelyföld ügyében
megmutatkozó demokráciahiány révén Románia azt kockáz-
tatja, hogy õ maga teremtsen magyar kérdést”.

Tisztelt elnök  úr, íme néhány kérdés:
– Az ingatlanok visszaállamosítása, illetve a visszaszolgál-

tatási eljárások ellehetetlenítése. Ide sorolható a sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének vissza-
szolgáltatását érvénytelenítõ bírói döntés, amely egyben
elrendeli a kollégium visszaállamosítását, ezáltal akár pre-
cedenst teremtve az eddig jogerõsen visszaszolgáltatott más
egyházi és közösségi ingatlanok újraállamosításának.
Megjegyzendõ, hogy a történelmi magyar egyházak nem
kapták vissza teljes ingatlanvagyonukat, miközben az orto-
dox egyházat különféle ajándékokba részesítette az állam.
Jogosan merülnek fel olyan kételyek, hogy Románia jogál-
lamként valóban teljesíti-e az egyházi javak visszaszolgálta-
tására vállalt kötelezettségeit.

– A tervezett közigazgatási átszervezés veszélyei,
– Meglévõ jogok közigazgatási úton való visszaszorítása.

Ilyen például a magyar nyelvû Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) . 

– Zászlóperek, himnuszéneklési perek, székely jelképek
betiltása, emberi jogok megsértése, gyülekezési és szólás-
szabadság korlátozása, az állampolgárok alkotmányos joga-
inak megsértése stb.

– Kolozsvár városvezetésének idõhúzó, akadályozó hoz-
záállása a város többnyelvû névtáblájának elfogadása ügyé-
ben, akkor amikor a város Európa Ifjúsági Fõvárosa címé-
nek várományosa.

A román belügyminisztérium 2015-2020-ra tervezett
román közrendvédelmi és közbiztonsági stratégiája – ame-
lyet a román kormány elé fognak terjeszteni elfogadásra -,
a közbiztonsági veszélyforrások közé sorolná az etnikai
autonómia követelését. A polgárok biztonságát fenyegetõ
veszélyek között elsõ helyen kerül említésre „a rasszizmus,
idegengyûlölet, a szélsõségesség és az intolerancia minden más
formája, amely etnikai autonómia elérését célozza egyes térsé-
gek vagy régiók számára”.

A román hírszerzés is feladatának tekinti (ezen egyáltalán
nem csodálkozunk!), hogy megakadályozza a területi auto-
nómia megvalósulását Románia területén. Ez derül ki a
Román Hírszerzõ Szolgálat (SRI) akkori igazgatójának,
George Maiornak egy tavalyi sajtónyilatkozatából: „Azon
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vagyunk, hogy ne lehessen kierõszakolni a területi autonómiát
és más olyan dolgokat, amelyekre a szomszédainknak ez az új,
nemzetinek nevezett politikája irányul” – jelentette ki Maior,
egyértelmûen a magyarságra és Magyarországra utalva.

Erre a stratégiára hadd idézzük Marc Gafarot i Monjó, a
Katalán Demokratikus Konvergencia  Párt külügyi kabinet
vezetõjének  gyors, és egyértelmû üzenetét Bukarestnek,
amit a Krónikának (erdélyi napilap) adott:

„Ilyen helyzet Spanyolországban csakis egy antidemokrati-
kus kormányzat alatt – például Franco tábornok autoriter dik-
tatúrája idején – következhetett volna be... Az etnikai közös-
ségek létezésének tagadása szembemegy a legalapvetõbb
emberi értékekkel és veszélyezteti az Erdélyben élõ különbözõ
etnikumok közötti békés együttélést. Ez egy európaiatlan terve-
zet, amely felidézi kontinensünk legsötétebb idõszakait.
Azoknak a magyar és román embereknek az arculcsapása,
akik kéz a kézben dolgoznak a jólétért... Arra bátorítanám a
székely politikusokat, hogy kezdjenek politikai és civil akciókat
mindenhol, különösen otthon. Az ország és a régió lakóit –
magyarokat és románokat egyaránt – tájékoztatni kell arról,
hogy mennyire fontos lehet az életükben az önrendelkezés, a
decentralizáció, ami hatékonyabb kormányzással, a korrupció
csökkenésével, gazdasági növekedéssel jár”.

A politikus szerint úgy tûnik, a román kormány teljes
mértékben félreértelmezte az autonómia és a decentralizá-
ció fogalmát azáltal, hogy a közbiztonságra veszélyesnek
minõsítené Romániában az önrendelkezés követelését. A
politikus szerint a függetlenségéért harcoló Katalóniában is
sok a panasz a spanyol állam Katalóniával kapcsolatos ma-
gatartására, de ez messze eltér attól, amit a székelyföldiek
megtapasztalhattak.

Míg az erdélyi magyarságot ilyen kérdések nyomasztják
és veszélyeztetik, addig Románia – a híresztelésekkel ellen-
tétben – nem jár élen a nemzeti kisebbségek problémáinak
rendezésében.

Tisztelt Elnök úr! Engedelmével figyelmébe ajánlom
szász honfitársa Eginald Schlattner (született Aradon 1933-
ban)  evangélikus lelkész, író,(az ismertebb, sikeres és meg-
filmesített „Der geköpfte Hahn” regény szerzõje) 2005-ben
megjelent Das Klavier im Nebel” c. regényét, amely hiteles
korképet ábrázol a II. Világháború utáni évekrõl, az erdélyi
szászságról, és nem csak róluk. Az író néhány évvel ezelõtt
a következõket nyilatkozta a Romániába látogató Otto
Schily, akkori német belügyminiszternek (saját fordítás):
„Ha érthetõ német nyelven írtam könyveimet, azt hazám-
nak, Romániának köszönhetem, amely soha nem tiltotta
meg az anyanyelv használatát sem otthon, sem az utcán,
sem az iskolában, még 1944 augusztusa után, a
Németország elleni háborúban sem.” 

Mindezek ellenére – amint jól tudjuk –, e nagylelkû „de-
mokráciából” a múlt évtizedekben, fõleg 1990 – ig, sajnos a
szászok olyan tömegesen vándoroltak ki, hogy a két világ-
háború közötti 800 ezres lélekszámból mostanra nagyjából
27 ezer maradt. Ez majdnem mindent elárul, azt is, hogy ma
már nincs szász kérdés Romániában, de magyar kérdés van,
nem is kevés!

A marosvásárhelyi márciusi események 25. évfordulója
alkalmából, a Realitatea tv három és fél órás mûsorában a

mûsorvezetõ és három meghívott vendége próbálta „feltár-
ni az igazságot” az akkori eseményekkel kapcsolatban. A
vendégek: egy középkorú történész, egy újságíró, és a
román biztonsági szervek (SRI) akkori igazgatója. „Ku-
tyából nem lesz szalonna” állapítottam meg tíz perc után,
de végignéztem, és végighallgattam azt a tipikus beszédet,
az egyértelmû „igazságokat”, ellentmondást nem tûrõ (nem
volt ellentmondó!) elõadásukat, amelybõl kiderült az ”igaz-
ság”: a magyarok voltak mindenért a hibások, az utcán
összevert embertõl, Kincses Elõdtõl Sütõ Andráson át,
összeesküvési elméletekig, a Kossuth- rádiót is beleértve, az
akkor úgymond legyengült állapotban lévõ Romániát galád
módon megtámadni akaró, a felbújtatást végzõ irredenta
csoportok, külföldi erõk, és valahol mindenek fölött a KGB
szerepét is kiemelve. Nem semmi! Közben kinyögték, hogy
a románok is felelõsek voltak, de ennél egy szóval sem töb-
bet, azonban egy akkori dokumentumfilm bejátszásból
kiderült, hogy néhány környékbeli faluban a vásárhelyi
Judea ezredes által megszervezett mozgósításon kívül, orto-
dox templomokban hirdették: ha megszólalnak a harangok,
akkor Vásárhelyre kell vonulni, házkörüli eszközökkel (fej-
sze, kasza, dorong stb.) felfegyverkezve, a haza védelmére.
Kész középkor!

Ez a „megemlékezés” - amelynek az volt a célja, hogy
mindenki okuljon belõle, fõleg az ifjúság, hogy ilyen soha
többé ne történjen - , egyoldalúságával, féligazságaival, fer-
dítéseivel, „az igazi okok feltárásával”, azok a bizonyos, az
országra mindenkor leselkedõ veszélyek sejtetésével olyan
volt, mint régen a gõzgépek kazánjait felügyelõ fûtõk mun-
kája: rádobni néhány lapát szenet a lankadó tûzre, hadd
dohogjon a rendszer! 

Nem került említésre Iliescu elnök felelõssége, aki meg-
felelõ beavatkozással megakadályozhatta, sõt megelõzhette
volna a véres eseményeket, de nem tette, mert ez nem állt
érdekében sem a bukott rendszer elit vezetõinek (a temes-
vári és bukaresti sortüzek felelõseinek), sem az akkoriban
újjászervezõdõ volt politikai rendõrségnek, a szekuritáté-
nak.  Ezért ez utóbbi, lojalitásáról és pártja iránti hûségérõl
biztosította Iliescu elnököt, komolyan közremûködve a
júniusi bukaresti bányászjárásokban, hogy „megvédjék” az
ellenzékkel szemben, majd folytatva tevékenységüket a
késõbbi etnikai feszültségek keltésében, akár napjainkig.

Hadd iktassunk ide egy kis intermezzot: Gurmai Zita, az
MSZP politikusa, 2013-ban egy Bukarestben rendezett ün-
nepségen térdre ereszkedve köszöntötte Iliescu ex-elnököt,
a jelenleg kormányzó szociáldemokrata párt alapítóját. Az
egyetlen angolul mondott mondata is hibás volt. No
comment!   

A mindenkori politikumban érezhetõen ott lappang a
Románia és integritása ellen feltételezett összeesküvések-
tõl és támadásoktól való félelem, sõt beteges rettegés –
amely a lakosság egy részét is mételyezi – és ez visszanyúlik
Ceausescu-ig – aki ilyen látomások lázában élte utolsó óráit
is –, és jóval elõbbi idõkre is, hiszen a bûnösök lelkiismere-
te nem nyugodt.

Mostanában korrupciós botrányok miatt „áll a bál” a ro-
mán parlamentben. A Ponta – kormány 14 képviselõje ellen
indult eljárás, de nem maradt ki az ellenzék sem.  Szená-
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torokat, minisztereket hallgat ki és esetenként rendeli el
elõzetes letartóztatásukat az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség. Kiemelkedõ esetnek számít a volt pénzügymi-
niszter letartoztatása, akinek illegális, korrupciós úton szer-
zett vagyona euróban is százmilliókra rúg! Hasonló kihall-
gatások „áldozata” a kormány másik volt minisztere, szoci-
áldemokrata szenátor, aki mellesleg a 18 hónapi autópálya-
építésért felelõs minisztersége alatt „nagyjából semmit sem
csinált, de azt nagyon intenzíven”. Mentelmi jogának meg-
vonását nem szavazta meg a szenátus, ami országos elége-
detlenséget váltott ki, és néhány nagyvárosban tüntetések
voltak. A szavazás alatt a parlamenti képviselõk és tv nézõk
megmosolyogtató, színpadi jelenetnek voltak tanúi, amikor
a volt miniszter homlokát egyik kolléganõje, képviselõtársa
a Szentföldrõl hozott szentelt olajjal kenegette, majd
keresztet vetve rá ûzte el a gonoszt! 

Valószínû, hogy a rendszerváltásig vezethetõ vissza a gaz-
daság szinte minden bugyrában fellelhetõ és a legfelsõbb
szinten is különösebb akadály nélkül virágzó korrupció,
amelyet számos politikus használt ki. Elképzelhetõ, hogy a
kormány legmagasabb szintjén tudtak, tudniuk kellett, leg-
alább is részben, ezekrõl a szövevényes vagyonszerzési
machinációkról, és hallgatólagosan el is fogadták õket.
Kiemelt példa lehet erre, Románia 2000–2004 közötti
miniszterelnökének hasonló korrupciós ügye is, amelyért a

bíróság börtönbüntetésre ítélte, amit le is töltött öngyilkos-
sági kísérlettel dramatizálva.

Az utóbbi idõben a román médiumok gyakran tesznek
említést az ország elleni orosz fenyegetésrõl, és a fokozódó
hangvételû hírek és diplomáciai szóváltások mögött érzõdik
a román aggályok növekedése. Különös elméletek is
szárnyra kelnek, amelyek közül az egyik az, mely szerint
orosz ügynökök épültek be a gazdaság fontos ágazataiba, és
a román érdekek ellen dolgoznak.  

Katonai támaszpontok kiépítésével, amerikai hadi felsze-
relések betelepítésével, amerikai és más NATO- csapatok-
kal való közös hadgyakorlatokkal a Fekete-tengeren, a szá-
razföldön és az ország légterében, Románia a már rég nem
alvó nagy orosz medvének borzolja kedélyeit. Ugyanakkor
tervei szerint, teljes gõzzel kívánja erõsíteni a barátságot
Lengyelországgal és Törökországgal, míg Magyarországot a
nem barát országok közé sorolja, ami számunkra nem
újdonság, és az sem, hogy ez utóbbi irányába sajnos, állan-
dóan elfelejti megemlíteni, illetve egyszerûen elhallgatja,
ha nem is mindig õszinte, de legalább a baráti gesztusoknak
és fõleg érdemi tetteinek hiányát.  

A télutói fuvallatok után „tavaszi szél vizet áraszt”, tartja
az ismert népdal, amit tudomásul véve, érdemes a további-
akban is figyelni a leendõ hullámveréseket.

Keszeg Tibor, Szentendre

Átalvetõ
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Majdnem minden erdélyi városban baj van, ha utcákat, te-
reket, intézményeket vagy bármit akarnának magyar szemé-
lyiségekrõl elnevezni. Sokkal egyszerûbb lenne, ha az ilyen jeles
emberekrõl azt mondanánk, hogy románok voltak, és engedjük,
hogy átkereszteljék õket – utólag – ortodoxnak.

Olyan nevekkel nincs probléma, mint Hunyadi János, akit
Iancu de Hunedoara néven ismernek, és azt mondják, román
volt. Sõt, mivel õ Szibinyányi Jánk néven is ismert Szerbiában,
még ott is lehet egyet s mást róla nevesíteni.

Vagy ott van Dózsa György, akit Gheorghe Doja néven ismer-
nek a románok, ezért még a régi rendszerben is megtûrt utca-
név volt. Nem is csoda, hiszen egyes történészek szerint olyan
szabad dákok leszármazottja, akik a hegyek közé szorulva még
a rómaiaknak sem hódoltak be. Némi gondok akadtak Mátyás
magyar királlyal, de mivel ugyebár õ is román (származású) volt,
hát Matei Corvin néven még lehet futtatni. Kolozsvári szobrán
tábla hirdeti, hogy csak saját népe tudta legyõzni, amikor
Moldvára támadt.

Kinizsi Pál ugyanígy Paul Chinezul lett. Még mindig jobb egy
kínai, mint egy magyar. Lassan Kõrösi Csoma Sándorból – aki
Csomakõrösön született, és a tibeti–angol szótárt megalkotta –
Alexandru Ciuma de Chiurus válhat, hiszen Csomakõrös –
elvégre – Romániában van. Esetleg még néhány évet kell várni.

A többi magyar történelmi személyiséget is át lehet keresztel-
ni, vagy ki lehet mutatni román gyökereit, és akkor rengeteg
magyarról lefordított erdélyi utca- vagy más nevünk lehet. Ezzel
a magyar történészeknek is – egyszer s mindenkorra – egyet kel-
lene érteniük. Ha elismernék, amit egyes román történészek állí-
tanak, hogy Árpád apánk tulajdonképpen a román Voicu volt,
akit Vajkra magyarosítottak, akkor vissza lehet majd helyezni

szobrát Brassóban a Cenk tetejére. Ha a Nagyváradot alapító
Szent Lászlót Sfântu Vasilének nevezik, akkor könnyebb lesz
róla Váradon egy hidat elnevezni. Szentgyörgyön is akkor lesz
Petõfi Sándor utca, ha Alexandru Petrovici-nak hívjuk. Második
Rákóczi Ferencrõl meg azt mondjuk, mint a szlovákok, hogy õ
Frantisek Druhy Rákoci, szlovák, és rögtön névadója lehet sok
mindennek. Sõt, édesanyjáról, Zrínyi Ilonáról egyet s mást még
elkeresztelhetünk, de csakis Helena Zrinska néven. Bukarestben
egy egész lakónegyedet hívnak Berceni-nek Bercsényi Miklós
után – aki a Rákóczi-szabadságharcban kuruc generális volt –,
és most senkit nem zavar.

Nagybányán szintén utcát lehetne elnevezni Horthy
Miklósról úgy, hogy neve Horti Nicolae Baimarean cel Viteaz
lenne. Különben minden olyan híres magyar ember nevét, aki a
mai Románia területén született, románná kell átkeresztelni, és
nem lesz gond nevük nemesebb, hazai célokra való felhasználá-
sával. Sõt, ugyanúgy, ahogy Erdélyben olyan helységekben talál-
ni román személyiségekrõl elkeresztelt utcákat, tereket, intéz-
ményeket, amelyekhez semmi közük, lehetne az Ó-királyságban
a magyarokról is elnevezni ezt-azt, ugyanúgy a kölcsönösség
elve alapján.

A kovásznai szívkórház újranevesítésére sem lett volna szük-
ség (mely keresztelõ a javából, hiszen az ortodox egyház hatha-
tós közremûködésével történik), ha doktor Benedek Gézáról
kiderül, hogy õ tulajdonképpen dák származású. Ezt bebi-
zonyítani pofonegyszerû. Õ nem Benedek, hanem Benedac, ami
Jó Dákot jelent (bene = jó, dac = dák). A Gézáról már akkor
kiderült, hogy dák név, mikor Ceauescu itt járt, és megkérdezett
egy gyerekecskét: hogy hívnak, te dákfióka?, mire az azt vála-
szolta: Géza. Kuti  János

Mindenkit átkeresztelni



Újszilváson, tavaly június 4-én, a Nemzeti
Összetartozás Napján hangzott el az alábbi beszéd.

Kabdebó Flórián 

Örökké emlékezzünk!
Tisztelt Emlékezõk! 
Azon a pénteki napon, a székelyudvarhelyi fõtanácsos, aki

tûzoltóparancsnok és a Székely Dalegylet elnöke is volt egy-
ben, szomorúan csukta be városházi irodájának ajtaját.
Hazafelé indult. A városban az emberek hang nélkül men-
tek a dolguk után, az utcasarkon alkalmi társaságok tárgyal-
ták halkan a világ dolgait. A fõtanácsos, tûzoltóparancsnok
és dalegyleti elnök, az én dédnagyapám, Kabdebó József
sem tudta, mit hoz a hétfõ. Úgy érezte, vége a világnak, szí-
vét olyan érzések szorongatták, mintha gyermekét veszítette
volna el. Nehéz sóhajjal lépett be a Rózsa utcai ház kapuján,
de erõt vett magán, mert nem akarta, hogy gyermekei észre-
vegyék rajta, hogy tudja, más lett a világ. Azt nem tudta, mi
lehet mindennek a magyarázata, és arra gondolt, inkább a
jövõvel, a gyermekeivel s a családjával foglalkozik, mintsem
e felfoghatatlan és érthetetlen eseményen rágódjon. 

Kabdebó Józsefnek igaza volt. A trianoni békediktátumot
nehéz, majdhogynem lehetetlen felfogni. Gondoljuk csak
meg, milyen érzés lehet úgy elindulni egy székely embernek
a szombati vásárba június ötödikén, hogy immár Romániá-
ban baktat szekerével; vagy mit érezhetett a rozsnyói tanár-
ember, amikor számára is világossá vált, hogy nem beszél-
het többet szent királyainkról, szabadságharcos fejedelme-
inkrõl, elszántan küzdõ asszonyainkról. Nem pusztán arról
van szó, hogy elvették sûrû rengetegeinket, hûs tavainkat,
csobogó patakjainkat, õsi városainkat Magyarországtól.
Nem. Ez nem csupán területi csonkítás, nem gazdasági
megnyomorítás volt, hanem egy család lemészárolása,
melynek során kitépték az édesanya ölébõl gyermekeit, s
mostohák kezére adták õket. 

Meg lehet ismerni, mi történt Magyarországgal 1920-
ban? Van ésszerû magyarázat arra, miért jutottunk erre a
sorsra? Természetesen, hiszen nyilvánvaló volt már 1916-
ban is, hogy a népek, amelyeket a sors mellénk rendelt, az
elsõ adandó alkalommal lecsapnak, és felkoncolják ezt az
országot. És ez így is lett. Azt hiszem, a trianoni békediktá-
tum abszurditását az mutatja a legjobban, hogy még
Ausztria is kihasított Magyarországból egy darabot.
Micsoda képtelenség ez!

Azóta érvényes a nagy kérdés, hogy mit gondoljon a ma-
gyar ember minderrõl. Vajon érdemes-e lehajtott fõvel
búsulni, s azt mondani, persze, hiszen ez a mi sorsunk, ezzel
kell élnünk. Én azt mondom: nem, és a válasz kézenfekvõ.
Elég csak visszatekinteni Magyarország 1000 éves történel-
mére. Ugyan mi lett volna hazánkból, ha IV. Béla királyunk,
látván a romokban heverõ országot, az iszonyatos pusztí-
tást, amit a tatár maga mögött hagyott, széttárja kezeit, és
lemond birodalmáról. Talán beszélnénk ma Dobó Istvánról,
ha a roppant török túlerõ láttán inkább feladja a harcot?

Vagy emlékeznénk az Erdélyi Fejedelemség urára, Bocskai
Istvánra, aki szembeszállt a hatalmas Habsburgokkal, mert
nem nézhette tétlenül Magyarország további romlását? És
ugyan mit gondolnánk ma gróf Széchenyi Istvánról, ha nyu-
gat-európai útja során, amikor szembesül a hazája és
Anglia közötti hatalmas különbségekkel, úgy dönt,
Londonban marad, mert ott jobb az élet? Béla királyunk új
országot épített, Dobó István legyõzte a hatalmas szultán
seregét, Bocskai dicsõséges hadjáratot vezetett egy európai
nagyhatalom ellen, Széchenyi gróf pedig hazatért, és min-
den erejével azon volt, hogy fellendítse hazáját. 

Tisztelt emlékezõk! Óriási megtiszteltetés számomra az,
hogy ma megoszthatom Önökkel gondolataimat. Ez ugyan-
is nem csupán egy megemlékezés. Az elmúlt néhány héten
újranéztem a parlamenti közvetítéseket, mert olyan esemé-
nyeknek lehetek a szemtanúja, amire magam is több mint
húsz éve várok. Könnybe lábadt a szemem, amikor az Or-
szággyûlés szavazott az állampolgárságról, és megkönnyeb-
bültem, amikor oly hosszú hallgatás, sokévnyi elfojtott
vágyakozás után végre lett egy olyan hivatalos napunk, ami-
kor kifejezhetjük nemzeti összetartozásunkat és világgá
kürtölhetjük, hogy a magyar nemzet él, és újra nagy lesz. 

Az emberiség történelme úgy alakult, hogy az anya nem
csupán a gyarapodást, a gyermekek nevelését végzi, hanem
összetartja a családot, vigasztal, ha kell, és válságos idõkben
olyan erõvel védelmezi gyermekeit, családját, amire keres-
ve sem találunk példát. Örömmel tapasztalom, hogy Ma-
gyarország, az anyaország kiheverni látszik lázálmos beteg-
ségét, kitisztul végre elkábított elméje, s hamarosan minden
erejét összeszedi, hogy elrabolt gyermekeit újra magához
ölelje. Sokak számára nehéz elfogadni, de Magyaror-
szágnak igenis anyai kötelessége áldozatot hozni árván ma-
radt fiaiért és leányaiért. Szent István intelmeihez és Mária
országához méltóan békésen, mások felé nyitott szívvel, de
anyai elszántsággal kell gondolnunk magunkra, a nemze-
tünkre. Meg kell értenünk, hogy a magyarság egyetlen esé-
lye az összetartásban, a sors közös vállalásában rejlik. A
Nemzeti Összetartozás Napja nem olyan, mint a többi jeles
nemzeti ünnep. Nem a múlt hõsei elõtt tisztelgünk, nem
derûs vagy borús eseményekre emlékezünk, hanem a nem-
zeti egységet fejezzük ki, s azt üzenjük a magyar nemzet
minden tagjának Letenyétõl Munkácsig, Zsolnától
Szabadkáig és Gyõrtõl Székelyudvarhelyig, hogy egy család
tagjai vagyunk. 

A történelem valóban jó tanítómester. Tanuljuk hát meg
a leckét, és figyeljünk arra, hogy mindig friss virág legyen
Rákóczi Ferenc sírján a kassai Szent Erzsébet székesegy-
házban, ha módunkban áll, tegyük tiszteletünket Hunyadi
János elõtt Gyulafehérváron a Szent Mihály székesegyház-
ban, ügyeljünk a kolozsvári Házsongárdi temetõben pihenõ
nagyjaink nyugalmára, gyûljünk össze Csíksomlyón, Újszil-
váson, Budapesten és mindenütt a hazánkban, hogy erõt,
önbizalmat és reménységet adjunk egymásnak.

A dédnagyapámnak igaza volt. Bölcsen tette, hogy a jövõ-
vel, a családjával foglalkozott. Legyünk mindannyian büsz-
kék a felmenõinkre, kitartásukra, amivel lehetõvé tették,
hogy most létünkkel egymást erõsítjük.
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Támogatóink
(A megjelölt elõfizetõi díjakat meghaladó befizetéseket tekintjük
támogatásnak)

Ádám Sára Budapest 3 500
Ajtony Pál Pécs 3 500
András Pál Géza Budapest 3 500
Anonymus Németország 14 858
Balázs József Gödöllõ 500
Balázs Imréné Vác 1 000
Balázs Zoltán Debrecen 500
Bánffy-Jósika János Németo. 3 300
Bányai Attila Zalaszentiván 3 500
Bányai Károly Budapest 2 500
Bedõ Árpád Budapest 8 500
Bereczki Zoltán Debrecen 500
Bernádné Dr. Fülöp Eszter Dunasz.györgy 1 500
Biczó Erzsébet Márok 1 500
Boda Lajosné Dunavarsány 1 500
Boér Ferenc Kolozsvár 5 000
Boros Odette Monor 3 500
Czire Dénes Pilisjászfalu 500
Csergõ Vilmos Paks 6 000
Csibi Erzsébet Budapest 500
Csiszér József Tatrabánya 1 000
Csizmadia Attila Szombathely 1 500
Csongrádi Imre Környe 1 500
Csupor Dezsõ Jakabszállás 3 500
Csutoros Albert Pécs 1 500
Dalmay Árpád Nyíregyháza 1 500
Dénes László Szentendre 5 500
Dr. Andrásy Gyula Újkígyós 3 500
Dr. Antal Balázs József  Budapest 3 500
Dr. Balázs Judit Budapest 3 500
Dr. Bálint Géza Tolna 3 500
Dr. Bartha Levente Szentgotthárd 3 500
Dr. Bay Miklós Budapest 3 500
Dr. Bencsik József Cegléd 1 500
Dr. Biró Gábor Szigetvár 8 500
Dr. Biró József Zete Budapest 5 500
Dr. Búzás Gáborné Abda 500
Dr. Brumár Mihály Karancsság 2 500
Dr. Czakó Judit Budapest 3 500
Dr. Dóczy Katalin Budapest 2 500
Dr. Elekes József Debrecen 5 000
Dr. Farkas Szabolcs Monor 8 500
Dr. Filipp György István Budapest 500
Dr. Fodor Attila Budapest 8 500
Dr. Harmath Ferenc Abony 3 500
Dr. Hortobágyi Gusztáv Budapest 1500
Dr. Hortobágyi Gusztávné Budapest 1 500
Dr. Horváth Sándor Pécs 1 500
Dr. Horváth Zsolt Székesf.vár 8 500
Dr. Imreh Csanád Szekszárd 3 500
Dr. Inczeffy Zsolt Gy. Ócsa 3 500
Dr. Issekutz Sarolta Budapest 3 500
Dr. Kabdebó András Cegléd 1 500
Dr. Kaizler László Mátranovák 5 500
Dr. Kapitány W. András Budapest 3 500
Dr. Kegyes Emese Szamosújvár 4 000
Dr. Király József Komló 3 500
Dr. Kiss András Pócsmegyer 1 500
Dr. Kiss Kálmán Berettyóújfalu 10 000
Dr. Kotsis Lajos Csitár 3 500

Dr. Kovács Antal Celldömölk 10 000
Dr. Kovács Mária Ibolya Örkény 3 500
Dr. Kováts Lajosné Fehérgyarmat 3 500
Dr. Mezei László Tolna 3 500
Dr. Miklós Ildikó Mátészalka 3 500
Dr. Molnár Csaba Szekszárd 1 500
Dr. Molnár József Gy. Szentendre 3 500
Dr. Nagy Jenõ Kalocsa 1 000
Dr. Nagy László Székelyudvarhely 100 RON
Dr. Opra Béla István Mór 10 500
Dr. Ördög István Környe 8 500
Dr. Perneki S. István Szeged 3 500
Dr. Péterffy László Budapest 1 500
Dr. Péterffy Pál Budakalász 3 500
Dr. Rákasi József Pécs 1 000
Dr. Schenker Marianna Budapest 1 500
Dr. Sebestyén Gyula Nagyvázsony 3 500
Dr. Sipos József Szentendre 1 500
Dr. Somay Gergely Paks 1 500
Dr. Szabó Ilona Budapest 3 500
Dr. Szabó Zoltán Szentjakabfa 5 000
Dr. Szakács Csilla Polgárdi 1500
Dr. Szemes Ferenc Szekszárd 3 500
Dr. Szentkirályi István Debrecen 8 500
Dr. Szilágyi Ágnes Budapest 3 500
Dr. Szövérfi Károly Jászberény 3 500
Dr. Szücs György Kecskemét 8 500
Dr. Tamás Attila Pécs 3 500
Dr. Zoltáni Miklós Nagykörös 3 500
Edith Matzak Németo. 600
Eisler Margit Németo. 3 000
Elisabeth Lengyel Németo. 3 000
Erdélyi Gyülekezet Budapest 10 000
Fazekas Magdolna Budapest 500
Fodor Imre        Marosvásárhely ex polgármestere 50 RON     
Fogarasy Lajos Szekszárd 1 500
Gácser János Örvényes 4 500
Germán O. András Budapest 500
Gross Gábor Németország 1 000
Györfi László Budapest 1 500
Gyõri Gyõzõ Monor 1 000
Hantz Lám Irén Kolozsvár 500
Hetényi György Mezõkovácsháza 500
Holányi Julianna Berhida 3 500 
Holányi Zoltán Zalaegerszeg 3 500
Horváth Tivadarné Leányfalu 3 500
Istvánfi Zoltán Monor 500
Jeremiás László Marosvásárhely 100 RON
Jeskel Mária Budapest 500
Joseph Varga USA 500
Józsa Judit Budapest 500
Juhos-Kiss János Budapest 1 500
Kacsó István Budapest 2 000
Kádár István Budapest 2 500
Kastal András Villány 500
Kegyes Attila I. Pécs 3 500
Kemenes Árminné Tárnok 1 500
Kese Zoltán Miskolc 8 500
Király Károly Mezõkovácsháza 3 500
Kiss Ildikó Derecske 500
Kiss Irén Tatabánya 5 000
Kiss Kornél Iván Budapest 500
Kozákné Székely Ildikó Monor 500
László István Monor 500
Magdó Attila Monor 2 500
Máriás József Nyíregyháza 1 500
Máthé András Baja 500
Máthé Vince Monor 500
Mets László Budapest 500
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Molnár Ferencné Érd 1 000
Moravecz Erzsébet Budapest 3 500
Nagy Jenõ Zoltán Újfalu 2 500
Orbán Ferenc Mány 3 500
Orbán Miklós Nagyatád 500
Orsós István Z. Dány 5 000
Palkó Gizella Békéscsaba 500
Pánczél József Pécs 1 500
Pável László Szekszárd 1 500
Placz Józsefné Esztergom 8 500
Podolyák József Budapest 2 500
POFOSZ Nógrád M. Szerv. Salgótarján 1 500
Prof. dr. Bocskay István Marosvásárhely 50 RON     
Prof. dr. Brassai Zoltán Marosvásárhely 10 EU
Prof. dr. Fazakas Béla Marosvásárhely 20 RON
Prof. dr. Kosza Ida Pomáz 500
Prof. dr. Kosztarab Mihály USA 8 925
Prof. dr. Péterffy Árpád Debrecen 6 500
Prof. dr. Szabó T. Attila Balatonfüred 1 500
Prof. dr. Tõkés Béla Marosvásárhely 50 RON
Prof. Nagy Judit Pécs 2 500
Puskás Ibolya Budapest 3 500
Rékasi József Pécs 1 500
Réti Árpád Nagyatád 3 500
Rigó Rudolf Esztergom 500
Rittner Erzsébet Százhalombatta 500
Román Elemér Szentendre 1 500
Schmidt Sándor Budapest 1 000
Sedlmayr Ella Sopronhorpács 2 500
Serbánné Sz. Katalin Mór 1 500

Simon Tamás Csörög 3 500
Sipos Sándor Esztergom 1 500
Spaller Árpád Gyál 3 500
Szabó Sándor Budapest 3 500
Szegedi-Jácint Enikõ Békéscsaba 500
Székely Magyari Ferenc Szentlõrinc 10 000
Szilágyi Béla Debrecen 500
Szurkos Eszter Budapest 1 000
Szûcs Lajos Kozármisleny 1 500
Szûcs Lóránd Gyula Siófok 500
Tamásy Károly Budapest 8.500
Török I & Örsi A. Sárospatak 8 500
Török István Sárospatak 8 500
Tunyogi Károly Budapest 1 500
v. Szakács Attila I. Szatymaz 1 500
Vajda László Vasalja 3 500
Valiskó Ferenc Salgótarján 5 000
Varga István Tengelic 500
Vargyasi Mózes Tevel 1 500
Vass Attila Monor 3 500
Végh Péter Pilisjászfalu 500
Vig Ildikó Budapest 1 000
Vigh Judit Márta Százh.batta 500
Vitályos Iván Szentgotthárd 3 500
Zöldi Aranka Szentendre 500
Zolnai Pál Vecsés 1 500
Zoltán Attila Jászárokszállás 2 500
Zsombori Erzsébet Budapest 500

Köszönjük!

2015. június
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A kör elnöke, Dr. Horváth István Károlyné egyéves tevé-
kenységükrõl számol be az alábbiakban.

2014. június 15: Szekernyés János: A magyarság emlékjelei
a Bánságban címû, 3 nyelvû könyv bemutatója. A könyv
alapmû és példamutató is egyben. 

2014. június 21–22. IV. „Szögedi Nemzet” találkozó, ame-
lyen a magyar nyelv megtartásának lehetõségeirõl beszélt
Tari István (Délvidék) költõ, ehhez csatlakoztak a résztvevõk
hozzászólásai. A találkozóra Újkígyóson került sor, mert a
város polgármestere a III. találkozón meghívta a résztvevõ-
ket a város fennállásának 200. évfordulójára rendezett ün-
nepségekre. Újkígyós lakói zömmel szegedi kirajzású alapí-
tók utódai,  így ennek a találkozónak ott volt a helye!

2014. július 18–19. IX. „Nándorfehérvári Napok” törté-
nész konferenciájának szervezése.

2014. október 17. Vetélkedõ szervezése és lebonyolítása az
I. világháború témakörében –  több civil szervezettel együtt.
Részvevõ versenyzõk: csongrád megyei, szegedi, délvidéki,
erdélyi, olaszországi diákok.

2014. október 27. A Nagyvarjasi harangszó címû könyv
bemutatása. A szerzõk: Nagy István és Szabó István nagyvar-
jasi születésûek, Erdélybõl (Nagyvarjas is szegedi kirajzás!)

2014. december 1. A múlt születése címû trilógia bemuta-
tása, a szerzõ, Cey-Bert Róbert, és a kiadó, Püski István voltak
a vendégek.

2015. március 1.  Dózsa a mûvészetben címmel konferen-
cia rendezése, különös tekintettel Dózsa György szegedi
„legendájára”.

2015. március 27. II. Rákóczi Ferenc emlékhelyinek ko-
szorúzása, ezt egyesületünk 2003 óta minden évben megtet-
te, így járult és járul hozzá a jövõben is a Rákóczi kultusz ki-
alakításához.

Évek óta ismétlõdõ rendezvényeink népszerûek Szegeden,
a „Szögedi Nemzet” találkozók újabb vendégekkel bõvül-
nek. A résztvevõk száma az érintett határon túliakkal együtt
eléri a 2500-at. Az egyesület az újabb résztvevõket is meg-
ajándékozza egy-egy szilfa-csemetével, Szögedi Nagytáj tér-
képpel, és a „Búza apó” emblémával. E program a szegedi,
Szeged-környéki telepesek utódainak Szegedhez tartozását
erõsíti.  Fent említett rendezvényeink mellett vetélkedõ-
programjainkat tartjuk nagyon hasznosnak és eredményes-
nek. A „Nándorfehérvári Napok”, a Rákóczi-emlékhelyek
évrõl évre ismétlõdõ koszorúzása történelmünk olyan fordu-
lóira emlékeztetnek, amelyekre mindenki büszke lehet.
Ezekbe a diák-korosztályt is bekapcsoljuk!

Ha ki kell emelnem rendezvényeink közül egyet, akkor az
a fent említett újkígyósi találkozó. A záró ebéden a majlátiak
(Erdély) bemutattak egy szép fotót arról a szilfáról, amit az
elsõ találkozón kaptak. Egy hatalmas, 3 méteren felüli, na-
gyon szép fa lett belõle. A majláti delegáció vezetõje el-
mondta, hogy ezt a fát öntözték, megjelölték, egy kis táblán
föltüntették, hogy mikor és miért került oda, s ahányszor
elhaladnak mellette, Szeged jut eszükbe. A megható szava-
kon túl feladatot is kaptunk tõlük: segítsünk, hogy azt a
magyar iskolát, ahol szakmai képzés is folyik, ne zárják be
gyerekhiány miatt. Segítettünk, reméljük, lett eredménye!

Beszámoló

Ötágú Síp Kulturális Egyesület Szeged



Évek óta mélylélektani megközelítésben foglalkozom a ma-
gyarság lelkiállapotával. Fõként azok a sorskérdések foglalkoz-
tatnak, amelyek nagy hatással voltak és vannak rá ma is. 

Nemzetünket általunk ismert történelme során sok trauma
érte, melyek közül számomra, az egész magyarság számára a
legmélyrehatóbb esemény a trianoni békediktátum volt. A mai
napig mindannyiunk számára a legsúlyosabb megalázást jelen-
ti és befolyásolja a magyar emberek lelkiállapotát. Azokra is
hat, akik errõl nem tudnak. Erre adhat magyarázatot a mélylé-
lektani megközelítés.                                                                   

A lelkiállapot egy adott helyzetben sok mindentõl függ, így
genetikai adottságoktól, kulturális színvonaltól, és nagymérték-
ben azoktól a körülményektõl, melyeket el kell viselnie, vagy el
kell szenvednie akár egy személynek, akár egy nemzetnek.

A nemzet esetében kevésbé beszélhetünk genetikai adottsá-
gokról, inkább a nemzeti karaktervonások a jellemzõek. Ez
nagyfokban meghatározza az emberek viselkedését különbözõ
jó vagy rossz események során.

Közismert tény, és többször elhangzott konferenciákon vagy
írásban is megjelent, hogy nagymértékben individualista nem-
zet a magyar. Emellett azonban van más, nagyon karakteriszti-
kus vonásunk is. Ilyen a türelemkészség. Gyakran fel is rótták ezt
a türelmetlenek. Nem egyszer láttam fali feliratokon, hogy
„birka nép”. Pedig nem errõl van szó. Ha tudjuk, hogy van mire
várni, képesek vagyunk várni. Pl. az utóbbi évtizedekben az
országgyûlési választásokra, mert tudtuk, hogy azok hozhatnak
változást. Az ellenállás mindenképpen kifejezésre jutott a civil
szervezetek megmozdulásaiban, demonstrációiban, de nem
volt pl. lövöldözés vagy nyílt harc. Legalábbis nem a nemzet
részérõl. 

Ez a várakozási képesség inkább a keleti ember kultúrájának
része. (Süle F.) Mélylélektanilag az egyén, az egyes ember a
várakozás idején az éberség minimális szintjét tartja fenn, mert
tudja, hogy a lényeges történést nem õ irányítja. Ez nyilvánul
meg ebben a türelemben is, mely véleményem szerint mélylé-
lektanilag valami õsi öröksége a magyarságnak. A nyugati
ember, a nyugati társadalom nem ismeri eléggé a várakozás
kultúráját. 

Azt is mondják, hogy hiszékenyek vagyunk, megvezethetõek.
Ez esetben a valóság az, hogy a magyar karakter õsi öröksége a
becsületesség. Hogy a kimondott szó igaz, a kimondott szó
kötelez. Pl. Erdélyben még ma is gyakran nem kötnek írásbeli
szerzõdést, csak kezet fognak. És senkinek nem jut eszébe,
hogy szavát megszegje. Ez rögzült az emberek lelkében, és csak
a sokéves agymosás következménye, hogy sokan a hazugságot
is elhiszik. Ebbõl is fel kell ébredni. 

Egy másik rendkívül fontos karakterisztikum a gyors reakció-
készség.  Csak egy kicsit legyen jobb a helyzet, és a magyarság
máris tettre kész, azonnal cselekszik. Erre a gyors reakciókész-
ségre bizonyíték, hogy 2002 tavaszára, amikor valóban javulni
kezdett az élet körülöttünk, szignifikánsan lelassult a népesség-
fogyás. Ugyanez történik ma is, a születések és a halálozás szá-
mainak egyre javuló statisztikai adataiban. Ennek rendkívül
fontos prognosztikai jelentõsége van a népességfogyás megfor-
dítása tekintetében. 

De fontos az is, hogy a magyarság türelmével nem szabad
visszaélni. Erre markáns példa az 1956-os forradalom és sza-
badságharc. Amikor bekövetkezik a megcsalatással, a nemzet

tönkretételének szándékával kapcsolatos felismerés, akkor ez a
nemzet robbanni is képes. Az akkori általános lelkiállapot leír-
hatatlan boldogságot tükrözött, és a tisztaság, a becsületesség
megnyilvánulásai olyan érzéssel töltöttek el bennünket, mely
nem visszaadható. Ezt én magam is nagyon fiatalon átéltem.
Maga a jelenlét nyújtotta az élményt. Feledhetetlen számomra
a tiszta becsületesség azon megnyilvánulása, amikor a betört
kirakatüvegekben lévõ árukhoz nem nyúlt senki.  Mindezt le
lehet írni versben, prózában, lehet filmet készíteni, drámát írni,
de a jelenlét légköre, a leírhatatlan boldogságérzés nem vissza-
adható. Éppen emiatt volt szörnyû a csalódás november 4-én
hajnalban, amikor meghallottuk a fegyverek zaját és a rádió
bekapcsolása után a segélykéréseket és a megrázó zenét. Amit
akkor éreztem, az nem szomorúság volt, hanem egy leírhatatla-
nul mély fájdalom. Hogy nem sikerült. Bár nagyon fiatal vol-
tam, mégis tudtam, hogy ez a forradalom megtörte a nagy világ-
hatalom, a kommunizmus láncát, de akkor nem hittem, hogy
megérem a bukást. 

Hasonló nagy örömérzések töltötték el minden bizonnyal
elveszített nemzetrészeinket az elcsatolt területek visszatérésé-
nek pillanataiban. Remélnünk kell, hogy lesznek még a magyar-
ság életében újra nagy pillanatok, melyek katarzist hoznak. Óri-
ási jelentõsége van a nemzeti összetartozás törvényének.

Írásom fõ témája a Trianon utáni lelkiállapot, de ezt érdem-
ben jellemezni akkor lehet, ha az eddig megismert történel-
münk során átélt más események hatásaival is foglalkozunk.
Ehhez ismertetnem kell röviden azt az egész elgondolást, mely
kialakult bennem, s amely segít a jelenségek megértésében, de
fontossága abban rejlik, hogy ez a megközelítés irányelveket is
ad a megoldásra.

Mélylélektani megközelítéshez fontos az analitikus iskolák
említése. Hozzám legközelebb áll a zseniális Carl Gustav Jung.
Ezért magamról itt is el kell mondanom, hogy Jung-i modell-
ben gondolkodom, és ennek megfelelõen használok Jung-i ter-
minológiát.

Freud azt mondta, hogy az egyes ember személyiségstruktú-
rája háromszintû. Rendelkezik az én, a felettes én és a tudat
alatti résszel. Szondi Lipót szerint pedig egy családnak is van
családi tudattalanja a kollektív tudattalanban, Jung szerint
pedig a népeknek is, és mindez az egyetemes emberi kollektív
tudattalanban van. Nem szakemberek számára úgy szoktam
szemléletessé tenni ezeket a megállapításokat, hogy a tudatos
tudat – vagyis szakkifejezéssel élve – a kognitív szint, melyen
egymással teremtünk kapcsolatot, hasonlítható a földszinthez.
Ha lefelé megyünk képzeletben, ehhez a legközelebb esõ rész a
személyes tudattalan, majd a családi tudattalan, s a legmélyebb
és legtágabb réteg az összemberi. Ezzel a gondolkodással kije-
lenthetjük, hogy kollektív tudattalanja egy nemzetnek is van.
Jung szerint a pszichés energia helye a kollektív tudattalan,
melynek segítõ funkciója van. Emellett egyéni tudattalanunk-
ban benne van személyes életünk egész története, mely
hypnosisban, transzformált tudatállapotban, röviden transzban
elõhívható akár a méhen belüli életig. Ha pedig ez így van,
akkor nemzetünk egész története benne van kollektív tudatta-
lanunkban. Ehhez az egyes ember nem tud hozzáférni, de kuta-
tásához léteznek eszközök. 

Megjegyezni kívánom, hogy ezen megállapításaimért számta-
lan támadás ért, meglepõ módon szakemberek részérõl is.
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Kosza Ida

A magyar nemzet lelkiállapota Trianon után



Olyanok tagadták a kollektív tudattalan létét, akiknek hivatá-
suknál fogva ennek ismerete szinte kötelezõ lenne. Úgy tûnik
számomra, hogy ezt az egészet nem is értik, de talán nem is
akarják érteni. Mindenesetre igyekeztem erre megfelelõ
választ adni. Egy televíziós mûsor keretében kértem fel Dr.
Süle Ferencet szereplésre, aki a Jung Társaság alapítója és taní-
tásainak legismertebb szakértõje. Elmondta példaképpen, hogy
a zsidó népet sorsa szétszórta a világban. Mégis kollektív tudat-
talanjukban kétezer év óta élt és él az õsi haza képe. Ezt nem
lehetett tagadni. 

A kollektív tudattalanban lévõ pszichés energiának vannak
forrásai. Szerintem ezek a személyes identitás legfontosabb
tényezõi: istenhit, nemzeti identitás, család, társadalmi hova-
tartozás, mely lehet társadalmi osztály és/vagy közösség, s a
nemzet spirituális egysége, éljenek tagjai bárhol. Ezért ami a
magyarsággal bárhol történik, az velünk is történik. Emellett
fontos tényezõ kognitív szinten a szociális biztonság, anyagi és
fizikai értelemben is. Ugyanis ennek hiányában már nem érde-
kes, hogy magyarok vagyunk. Ez a rabszolgalét. 

Nem szükséges részletezni, hogyan rombolták az elmúlt évti-
zedekben, mondhatni évszázadban mindezeket az energiafor-
rásokat. Ennek következtében a megfogyatkozott pszichés
energia miatt a kollektív tudattalan segítõ funkcióját nem tudja
érvényesíteni, így  kognitív szinten az egyes ember kudarc-
elviselõ képessége a minimumra csökkent. Ezzel függ össze az
a kollektív önpusztító folyamat, ami jelenleg is zajlik, és mely-
nek eredményeképpen fogy a magyarság. Ez röviden teóriám
lényege. A cselekvés irányelveit pedig az energiaforrások
visszaépítése jelenti. Ezáltal a népességfogyás megfordulhat.
Gondoljunk a 2002-es tavaszi adatokra, vagy akár a mostaniak-
ra is.

Mindezt azért ismertettem, mert a trianoni lelkiállapotot
csak úgy lehet vizsgálni, ha a magyarság lelkiállapotával egyete-
mesen foglalkozunk.

A magyar történelmet végigtekintve megállapíthatjuk, hogy
súlyosan frusztrált nép vagyunk. De azt is tudjuk, hogy az
összes trauma, mely ért bennünket, nem tudott minket megtör-
ni, túléltük mindet. Tatárjárás, török hódoltság 150 évig,
Habsburgok, az elsõ és második világháború nagy embervesz-
teségei, a szovjet uralom, az 56-os forradalom és szabadságharc
leverése, az úgynevezett rendszerváltás csalódásai. És mégis
élünk, itt vagyunk, a nemzet ki tudta mondani, hogy elég volt. 

A magyar nemzeti karaktert jól jellemzi Ravasz László: „ Ha
testünk nem érezne fájdalmat, belesétálnánk a halál tüzes kemen-
céjébe…. De mivel fáj és éget sorsunk tüzes kemencéje, mást, job-
bat akarunk. A magyar fájdalom életösztönünk riadója! A magyar
bánat nem lemondó.”

Trianon a magyarság megsemmisítését próbálta megvalósíta-
ni. A diktátum meghatározta többek között Magyarország,
Ausztria, Románia, az újonnan létrejött Csehszlovákia és a
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. Ausztria határairól
emellett a Saint Germain-i békeszerzõdés is rendelkezett.
Meghatározták nemcsak az új országhatárokat, de rendelkez-
tek a magyar hadsereg létszámáról, melyet 35 000 fõben hatá-
roztak meg, és megtiltották légierõ és nehézfegyverek tartását.
Mindebbõl látszik, miért nevezzük ezt a szerzõdést békediktá-
tumnak, és a további események jól jellemzik, mennyire meg-
alázták hazánkat.

Trianon után a megsemmisülés szélére került hazánk. Ezen
nem változtathatott volna semmi, sem gróf Apponyi Albert a
békekonferencia Legfelsõ Tanácsa elõtt 3 nyelven elmondott
híres „védõbeszéde” - mely a résztvevõkben igen nagy hatást
keltett -, sem gróf Teleki Pál térképei. A döntések akkorra már
régen megszülettek.

A diktátum következtében Magyarország területe 282 000
km2-rõl 93 000 km2-re csökkent. Az utódállamokban élõ 42
millió lakosból 16 millió volt nemzetiségi. A románokat pedig
valósággal meglepetésként érte, hogy az eredetileg tervezett
terület kétszeresét kapták. Ezáltal a 137 000 km2-es Románia
295 000 km2-es soknemzetiségû birodalom lett. A Szent
Korona Tan a Kárpát medencében harmóniát teremtett,
Trianon után a körülöttünk levõ nacionalizmusok pedig disz-
harmóniát.

A magyar irodalomban írók, költõk mûvei is híven tükrözik a
következményes magyar lelkiállapotot. Köztük vannak hazánk
legnagyobbjai, Babits Mihálytól József Attiláig, Illyés Gyulától
Wass Albertig, és sorolhatnám.

De beszélhetünk külföldi véleményekrõl is. Az aláíró hatal-
mak prominensei is rájöttek késõbb a csalásra. Pl. az egyik alá-
író LLoyd George 1928. október 7-én a londoni Guild Hallban
a következõket mondta: „Az egész dokumentáció, melyet szövet-
ségeseink a béketárgyalások alatt rendelkezésünkre bocsátottak,
csaló és hazug volt, mi hamis alapokon határoztunk.” Yves de
Daruvár franciaországi magyar – magyar katonatiszt édesapa
és francia anya szülötte –, aki Trianon után került
Franciaországba, könyvet írt A trianoni magyar sors  (Püski
Kiadó) címmel.  A feldarabolt hazáról a következõket mondta:
„A trianoni béke a szégyenteljesen kihasznált bírák, sóvár szom-
szédok és tudatlan nagyhatalmak rosszindulatú munkájának gyü-
mölcse.”

Úgy tudjuk, az eseményekben nagy szerepe volt Wilson
elnöknek, és fõként fõ tanácsadójának, Edward Mandell
House üzletembernek, aki Wilson elnök bizalmasa és legfõbb
tanácsadója lett. Tevékenységérõl szól a négykötetes  The
Intimate Papers of Colonel House. Bár katona sohasem volt, a
köztudatban House ezredesként ismerték. Emellett a háttér-
ben Tomas Garrigue Masaryknak volt talán a legnagyobb befo-
lyása ebben a szégyenteljes feldarabolásban, s vele a hozzá csat-
lakozó Benesnek. 

Irodalmi adatok szólnak arról, hogy a szabadkõmûvességnek
milyen nagy szerepe volt a Trianoni tragédiában. Masaryk jól
használta e kapcsolatait, mert a saját hazája érdekében tevé-
kenykedett. Woodrow Wilson elnökrõl is írják, hogy talán sza-
badkõmûves volt. A szervezet szerepérõl Fejtõ Ferenc ír
Requiem egy hajdanvolt birodalomért c. könyvében.

E kis történelmi kitérõ után térjünk vissza a mélylélektanhoz.
Mivel a nemzet kollektív tudattalanjában a pszichés energia
megfogyatkozott, zajlik egy öndestruktív folyamat, fogy a
népesség. Mindezekbõl kiindulva lehet Trianon hatásáról is
beszélni. Az I. világháborúban százezrekben fejezhetõ ki a har-
cokban elesett, a hadifogságból soha haza nem térõ magyar fér-
fiak száma.  Emellett az ország területe kétharmadának elvesz-
tésével elveszítettük magyar nemzetiségû lakosságunk egyhar-
madát. Nemzetiségtudományi tény, hogy veszélybe kerül annak
a nemzetnek a léte, amely elveszíti lakosainak egyharmadát. A
békediktátummal mi elveszítettük nemzetrészeinket. Ebben a
kontextusban az is nyilvánvalóvá válik, hogy a Kádár rendszer-
ben mûködtetett nemzetpolitika, mely a még fokozottabb sze-
parációt mûvelte, valójában a magyar nemzet elleni bûncselek-
mény volt. 

Ezt a hatalmas emberveszteséget joggal nevezhetjük magyar
holokausztnak, s mint a zsidó nép történetében, ugyanúgy él
generációkon keresztül a magyarság kollektív tudattalanjában
ennek a tragédiának a hatása. A transzgenerációs sérülés a kol-
lektív tudattalan mélységéig hatol, és a kellõ tudatosítás kogni-
tív szinten mindez ideig nem történt meg. És az I. világháború
után 20 évvel jött a második, majd utána fél évszázadnak kellett
eltelnie, hogy egyáltalán beszélni lehessen róla, ma pedig lát-

2015. június

EKOSZ–EMTE 39Mûhely



nunk kell, milyen nagy igény van a feldolgozásra. A kollektív
tudattalan azáltal, hogy megõrzi az eseményeket, valójában
segítségünkre van. De ezt a segítséget igénybe is kell venni.
Jung azt is mondta, hogy az egyes ember cselekedeteit kognitív
szinten a kollektív tudattalan tartalmai határozzák meg, anél-
kül, hogy az egyén ismerné cselekedeteinek valóságos, rejtett
okát. Erre magyarázatul mindig a közlekedésben történõ
agresszivitásokat hozom fel példának. Az emberek sokszor
képesek ölre menni semmiségek miatt, akár lövöldözni is, mint
ahogy ez nálunk országúton meg is történt. Ez valójában nem a
konkrét helyzet miatt történik, hanem azért, mert a kollektív
tudattalanban a pszichés energia megfogyatkozott, és ezáltal az
emberek kudarctûrõ képessége akár a minimumra csökkent.
Valahogy így hat Trianon is a magyarság kollektív tudattalanjá-
ból az emberek viselkedésére. Annak ellenére, hogy az elmúlt
évtizedekben mindent elkövettek, hogy az emberek felejtsenek
– és ez a rombolás, a sok agymosás valóban hatott – de a tudat-
talan mûködik. Így történt ez azon a bizonyos december 5-én is.
A hazaáruló propaganda elhitette az emberekkel, hogy a kettõs
állampolgárság megadásával veszélybe kerül az emberek szoci-
ális biztonsága, s ettõl a magyar ember nagyon fél. De más volt
a mélylélektani parancs üzenete. Így az emberek nagy tömege
került önmagával konfliktusba, félt, de tudta, hogy nemet nem
mondhat, ezért inkább el sem mentek szavazni. Persze voltak,
akik tudatosan mondtak nemet. Az idegenszívûek. És ezzel
nagy sebet ejtettünk a határainkon kívül élõ nemzettársaink
szívén. 

Sok kutató – pl. Kopp Máriáék – igazolja, hogy nagyarányú
az anómia megjelenése a magyarságban. (Gör., kb. „meg nem
felelés”: a modern társadalmakban tapasztalható jelenség,
amelyben a hagyományos normák és szabályok úgy lazulnak
föl, hogy nem képzõdnek helyettük újak. Talán úgy is mondhat-
nánk: elidegenedés. A szerk.)  Ez valójában nagyfokú identitás-
vesztést jelent, de fõként erkölcsi romlásra utal. A népesség
vészesen fogy, és egyesek szerint ez a folyamat megfordíthatat-
lan. Mint rémet hirdették, hogy mi történik majd, amikor 10
millió alá csökken hazánk népessége. De én nem így látom, ez
a folyamat ugyanis megfordítható. A megoldás az energiafor-
rások visszaépítése, az istenhit, a nemzeti identitás, a család, a
közösség, a társadalmi hovatartozás. Nem tudok fontossági sor-
rendet felállítani ezek között, de talán a legfontosabb, hogy a
nemzet egy spirituális egység. Ennek irányában az elsõ lépés
megtörtént. A magyar állampolgárság megadását és a nemzeti
összetartozás törvényét – az új, annyit ócsárolt és átkozott alap-
törvényt – megszavazta a kétharmados magyar parlament. A
törvény szövege csodálatos. A gyógyulás szempontjából nagy
jelentõségû mindez, mert a nemzeti kollektív tudattalanra hat,
pszichés energiát jelent. Sokkal nagyobb és mélyebb hatása van
ennek a magyarság lelkére, mint ami a felszínen megnyilvánul.
Van remény. 

A Kárpát-medence egy földrajzi egység. Az itt élõ népek
békességben éltek egymással. A Szent Korona-tan értelmében
minden, az akkori történelmi Magyarországon élõ ember és
azok minden leszármazottja a Szent Korona tagja. Ennek az
egységnek a feldarabolása, megbontása történt Trianonban, és
Trianon nemcsak ránk van hatással.  A körülöttünk élõ mohó
gyûlölet, szélsõséges nacionalizmus hátterében ugyancsak
mélylélektani ok rejtõzik. Az un. Kisantant, a gyûlölködõk jól
tudják, hogy amit hirdetnek, hazugság. Emiatt van lelkük mé-
lyén el nem ismert lelkiismeret-furdalásuk. És ennek mi va-
gyunk az oka, hazugságaik okai. Ezért éreznek irántunk fékte-
len gyûlöletet. Ideológiát is hirdetnek magyargyûlöletükrõl. Új
történelmet írnak saját maguk számára, és a tudatlan embere-
ket ezzel befolyásolják. Van olyan ország, ahol a Kárpát-me-

dence nevet is tiltják. És becsmérelnek mindent, ami magyar. A
magyar kultúra értékeit kisajátítják, magukénak hirdetik.
Moldvában a janicsár papok, akik megtagadták õsi magyar ere-
detüket, azt hirdetik, hogy a magyar „az ördög nyelve”. E
mögött az õ esetükben is a lelkiismeret-furdalás, kisebbségi
érzés áll.

Az elsõ világháború, Trianon után képes volt a nemzet újra
talpra állni. Ez is bizonyítja a magyarság nem átlagos, nem
közönséges életerejét. 1989 után nem történt meg a leszámolás,
az elszámoltatás. Az elmúlt évek alatt az ország nemzeti vagyo-
nát a rabló privatizáció révén majdnem teljesen elvesztette.
Ennek a rombolásnak a következményeit viseljük most, és a mi
feladatunk lenne helyreállítani a jogfolytonosságot.

Végezetül: ismeretes egy pszichiátriai kórkép, a poszttrau-
más stressz-neurosis. A magyarság történetében számunkra
Trianon a legsúlyosabb trauma. Lelkiállapotunkat joggal tart-
hatjuk poszttraumás stressz-betegségnek.  Az egyes ember éle-
tében ez a kórkép sokféle tünettel jár. Depresszióval, szoron-
gással, félelmekkel, pánikkal, élvezeti szerek használatával,
akár öngyilkossággal. Évekig, sokszor az ember egész életében
újra és újra jelentkeznek a tünetek. A tünetek és a trauma
közötti kapcsolatot kimutatni nem egyszerû, komoly szakisme-
retet és vizsgálatot igényel. 

Hasonlóképpen van ez a nagyobb közösség, a nemzet vonat-
kozásában is. A megjelenõ depresszió, a sok egyéb lelki tünet
csak következménye egy súlyos traumának, s ehhez hozzájárul
kognitív szinten a szegénység. 

Az egyes ember életében egyetlen megoldás hoz gyógyulást.
Ez a megoldás spirituális. Ugyanígy a magyar nemzet Trianon-
szindrómájára is egyetlen megoldás van, a magyarság lelki egy-
ségének és identitásának helyreállítása. Mélylélektani megkö-
zelítéssel kijelenthetõ, hogy a jogfolytonosság helyreállítása
megtörtént, különösen most, az Identitás és Párbeszéd konfe-
rencián, amikor Magyarország miniszterelnöke jelentette ki,
hogy a történeti Alkotmányba beépült az új Alaptörvény. Ez a
nemzeti identitás hivatalos helyreállítása. Ugyanígy a nemzet
spirituális egységének helyreállítása is megtörtént hivatalos
szinten a nemzeti összetartozás törvényével és a magyar állam-
polgárság megadásával, melynek felvétele minden magyar
ember joga világszerte. Mindennek sokkal nagyobb a jelentõsé-
ge mélylélektanilag, mint az kognitív szinten látszik. Óriási
pszichés energiát jelent. 

Napjainkban most érvényesülnie kell az egyenlõ esélyek elvé-
nek és az igazmondásnak. És ez folyamatban van. A többi pedig
már a Gondviselés dolga.

A szerzõ pszichiáter, a Partiumi Keresztény Egyetem vendégprofesszora
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A SZÉKELYFÖLD (1918-1919) címû folyóirat nem
ismeretlen a sajtótörténettel foglalkozó irodalomtörténé-
szek elõtt. Utalnék itt Szentimrei Jenõre, Mózes Hubára, de
legfõképpen Kicsi Antalra, aki behatóbban foglalkozott
ezzel a lappal Tompa László monográfiájának megírása
kapcsán. Kicsi Antal A romániai magyar irodalom doku-
mentumaiból. I. (alcíme Egy marosvásárhelyi folyóirat tör-
ténetéhez) címmel egy egész cikket szentel (Vörös Zászló
1971. okt. 31.) ennek a revünek. A lap kitalálója, megalko-
tója, majd szerkesztõje Szini Lajos (1891, Gyergyószár-
hegy–1933, Gyergyószárhegy) volt. A székelyudvarhelyi Ró-
mai Katolikus Fõgimnáziumban végzi a középiskolát.
Ebben az idõszakban közeli, mondhatni baráti kapcsolatba
kerül az amúgy nagyon zárkózott természetû Tompa László
költõvel. 1911-ben Budapesten folytatja tanulmányait, mint
joghallgató. A fõvárosban több lapnak is munkatársa lett,
fõként a Budapesti Hírlapnak. Szini mondhatni elsõként
fedezi fel Tompa Lászlóban a különleges tehetségû és sajá-
tosan erdélyi költõt. 

Az egymásnak írt levelekbõl tudjuk, hogy Szini még buda-
pesti tartózkodása alatt több kiadványban (Alkotás, Új
Revü) is próbálta Tompa László verseit megjelentetni. 

„...A lap munkatársai Haraszthyn kívül Berczik Á. Szemere
Gy., Homok, Tömörkény, szóval már nevesebb írók, a fiatal
senkik közül pedig munkatársa: Szini Lajos. Hát, édes Laci, ez
a fiatal senki arra kéri magát, szeretettel, hogy küldené el hozzá
verseit az Alkotás számára. A lap olyan színvonalú lesz, hogy
egyáltalán nem szégyen dolgozni bele, és az elsõ négy szám
után úgy fizet, mint bármelyik más szépirodalmi lap. Írnék pár
sort magáról bele, és a versei jönnének szép sorjában.
Ezenkívül, ha könyvrõl kritikát írna, azt is fizeti és megköszö-
ni a kiadó. Sokat beszéltem neki Magáról, hát kérem határoz-
za el magát, és mielõbb válaszoljon ez ügyben nekem.”

Feltehetõen Tompában is reményt keltett az a lehetõség,
hogy kitör az elszigeteltség okozta ismeretlenségbõl.
Rövidesen elküldi Szininek néhány versét.

Az Alkotás idõközben megszûnt anélkül, hogy Tompa
László egyetlen versét is közölte volna. Szini nem adja fel,
tovább próbálkozik a Franyó Zoltán által szerkesztett Új
Revû címû lapban. Mint levelében írja november 20-án:
„Tegnap este a New York-ban Franyó Zoltánnak, az Új Revû
szerkesztõjének átadtam a következõ verseit: El Tahitiba
(megjegyzés. A vers elsõ változatának El Tahitiba volt a
címe, a nyomtatásban megjelent változat Tahiti békéje felé
címet viseli), Már nem te voltál, Halott költõk, A parkban,
Egyre távolabb, Gyászlobogó az alkonyatban, Con sordino.
Franyó kiváló kritikájú, Osvát-szerû ember, igen jól is fizet, s
lapjában, az Új Revüben megjelenni határozott kitüntetés.”
Szini, bár nagyon szeretné, próbálkozásai nem járnak siker-
rel, mivel ez a lap is hamarosan az elõbbi kiadvány sorsára
jut, vagyis megszûnik. Tompa László költõként való bemu-
tatkozása a budapesti olvasóközönség elõtt még várat
magára. 

Szini Lajos 1912 decemberében megszakítja jogi tanulmá-

nyait és visszatér szülõhelyére Gyergyószárhegyre. Az írói
pályán kötelezi el magát. 1917-ben megjelenik elsõ humo-
ros történeteket tartalmazó kötete Nyüszkölés címen. Ír
humoreszket, verset, novellát, szociográfiai tanulmányt,
mesét. Írásai különbözõ lapokban jelennek meg, többek
között a dr. Osvát Kálmán kiváló újságíró és író által szer-
kesztett Zord Idõben (Marosvásárhely, 1919 – 1921).

Habár nem tér vissza Budapestre jogi tanulmányainak a
folytatására – amint azt késõbb látni fogjuk - azért nem sza-
kad el végleg Budapesttõl. Mivel írásait a lapok csak ritkán
közlik, elhatározza, hogy saját kiadványt indít. Még nincs
vége az elsõ világháborúnak, amikor 1918 januárjában kör-
levelet küld barátainak, ismerõseinek, amiben értesíti õket,
hogy szándékában áll egy „székely társadalmi, irodalmi és
közgazdasági folyóirat”-ot kiadni Székelyföld címen. A
havonta két alkalommal megjelenõ folyóiratban elsõsorban
a székely írókra, költõkre – többek között Ádám Évára
(szül. Kamenitzky Etel, 1875 – 1958), Portik Andorra, Péterfi
Tamásra (1871 – 1955) és nem utolsó sorban a régi barátra,
Tompa Lászlóra is – számít. A lap elsõ száma 1918. május 1-
jén jelenik meg, Marosvásárhelyen. A programadó cikk és a
beköszöntõ után következnek Tompa László versei, a költõ
fényképes önéletrajza kíséretében. A Kicsi Antal által írt
Monográfia JEGYZETEK fejezetében az Egyes költemé-
nyek alcím alatt a Tompa László verseket a címek betûrend-
jében sorolja fel. Ebbõl tudjuk meg többek között, hogy a
Székelyföldben megjelent versek a következõk voltak:
Havasi tájékon (1918. I. évf. 1. szám); Kisvárosi sáros utcá-
kon (I. évf. 1. szám); Rejtett kincs tudója (Szini Lajosnak
ajánlott) (I. évf. 1. szám); Viharfelhõk alatt (I. évf. 1. szám);
Székely szántó a nagy futás után (I. évf. 2. szám); Zene (I. évf.
3. szám); Megbékélés a változással (1918. I. évf. július 1. nincs
feltüntetve a lap száma, de ha kéthetenként rendszeresen
megjelent, akkor az 5. szám kell, hogy legyen); Mózes Huba
forrásaira támaszkodva feltételezzük, hogy a hatodik szám
már Brassóban jelent meg. (Mózes Huba: Nyelv és iroda-
lomtudományi közlemények XX. évf. 1976/1 szám, 70. old.).

„ A Székelyföld cikkei és információs anyaga erõsen pacifis-
ta állásfoglalást fejeznek ki. Józan és mértéktartó hangvétel jel-
lemzõ (a kikerülhetetlen eklekticizmus mellett) a lap késõbb
megjelenõ számaira is. Épp ezért nem támogatják anyagilag
Szini Lajos revüjét a vagyonosabb rétegek. Ezért küszködik a
lap állandó pénzügyi zavarokkal. S ezért szûnik meg néhány
szám megjelenése után. 

Az ezerkilencszáztízes évek végének elsõ marosvásárhelyi
szépirodalmi lap-kísérlete tehát nem lehetett hosszú életû.
Mégis érdemes számon tartani hagyományaink között. Hisz
egyik elsõ csírája az elsõ világháború befejezése után szárba
szökkenõ romániai magyar irodalomnak. Közvetlen elõdje
Osvát lapjának a Zord Idõ-nek.”- írja a kiváló irodalomtör-
ténész Kicsi Antal.

Mózes Huba a „Sajtó, kritika, irodalom” címû tanulmány-
kötetében (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1983, 28. oldal)
a Székelyföld címû lapról azt írja, hogy „székely társadalmi,
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Egy marosvásárhelyi lap ismeretlen számai



irodalmi és közgazdasági folyóirat. Szerkesztõ: Sziny (sic!)
Lajos. Marosvásárhely – Brassó, 1918 (6 száma jelent
meg)”.

Eddig sehol nem találtunk az erdélyi irodalomtörténészek
mûveiben még csak utalást sem arra, hogy a Székelyföldnek
folytatása lett volna. A monográfia szerzõje, Kicsi Antal
megemlíti azokat a nehézségeket, akadályokat, melyek
abban az idõben Romániában a kutatás elé tornyosultak.
(Az 1960-as - 70-es évekrõl van szó, mert a Monográfia
1978-ban jelent meg). Tompa László verseit, mûfordításait
cikkeit vagy a róla szóló írásokat tartalmazó hazai és külföl-
di lapok gyûjteményei vagy hiányosak, vagy nincsenek meg,
vagy nem érhetõk el. Feltehetõ, hogy az Országos Széchenyi
Könyvtárban való kutatás is nehézségekbe ütközött, miután
az õt érdeklõ anyag nagy része a zárolt kiadványok tárában
(1945 és 1989. november 22-ke között.) volt található. Ide
csak a rendszer által „megbízhatónak” nyilvánított egyének
kaptak kutatási engedélyt. Valószínû, ezért történhetett
meg, hogy erdélyi források  (Kicsi Antal, Mózes Huba,
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon ) említést sem tesznek
a lap további, Budapesthez kötõdõ sorsáról.

A román hatalomváltás új történelmi helyzetet teremtett
az erdélyi magyarság számára, mivel több száz éves törté-
nelme során elõször, egyik napról a másikra kisebbségi
helyzetben találta magát. A román hadsereg 1918. decem-
ber 2-án szállta meg Marosvásárhelyt. Ebben az összezava-
rodott és ellenséges légkörben itt nagyon nehéz lett volna
folytatni a lap kiadását.

Szini Lajos 1919-ben Budapesten próbálkozott a lap foly-
tatásával. Életrajzírói sem számolnak be arról (Kicsi Antal,
vagy a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 5/1-es kötetében
a Szini Lajos szócikkben, Lázár Szini Karola jegyzi), hogy
Szini 1919 elején Budapesten tartózkodott és ott tudomá-
sunk szerint a Székelyföld címû lapnak még három számát
kiadta. Az elsõ szám 1919. január 10-én jelenhetett meg.
Sajnos ez a szám nem járt a kezünkben. Viszont a II. évfo-
lyam (vagyis 1919) 2. és 3. száma megtalálható.

A II. évfolyam második száma 1919. január 25-én jelent

meg. Alcíme már nem „székely társadalmi, irodalmi és köz-
gazdasági folyóirat”, mint ahogyan azt az induláskor jelezte,
hanem „székely érdekeket szolgáló politikai lap”.
Ugyancsak havonta két alkalommal, 10-én és 25-én jelenik
meg. A szerkesztõség és kiadóhivatal Budapest, VIII. ker.
Rökk Szilárd utca 6. szám alatt van. Lényegében a
Budapesti Hírlap székháza, ahol egyben a lapot is nyomják.

A Székelyföld e két számának a legtöbb tanulmánya a
román hatalomváltás utáni Erdélyrõl szól, a zavaros és az
erdélyi magyarság számára érthetetlen új helyzetet ismerte-
ti. A vezércikkek Szini Lajos tollából kerülnek ki. Az elsõ
címe: „Gyáva népnek nincs hazája”, melyben a keserûség és
a remény hangja keveredik.  „Mi, ha magunkra hagy is a
magyarság – fejezõdik be a cikk - küzdeni fogunk földünkért
utolsó leheletünkig, mert a mi zászlónkra a budapesti kormány
nem tudja soha ráírni jelszavát: Gyáva népnek nincs hazája! A
mi szent zászlónkon ez a jelszó: A haza minden elõtt!” A
következõ szám vezércikke, Régi szavak új köntösben (míg az
elõzõt nem, ezt már aláírta Szini Lajos) a forradalom és
ellenforradalom szavak értelmét, illetve jogosságát boncol-
gatja.

„A szászok” címû tanulmány azt rója fel a szászoknak,
hogy bár évszázadokon keresztül autonómiát kaptak a
magyaroktól, az impériumváltáskor, nevezetesen 1919.
január 8-án a Szász Nemzeti Tanács képviselõi Medgyesen
üdvözölték és feltétel nélkül támogatták Erdély románok
általi bekebelezését. 

Székely köztársaság ( írója: -y-):  A románok álláspontjával
szemben a székely nemzet a teljes önrendelkezési jogát
követeli és elõrevetíti, hogy nyugati hatalmakhoz fordul iga-
záért és oltalomért. „ ...A székely nemzet abban az esetben, ha
a béketárgyaláson a mérleg a románok javára dõlne, életét
külön akarja folytatni, mert Erdélyország sorsa nem lehet a
székely nemzet sorsa is. Egymillió székely ember nem akar
semmiféle idegen uralom alá tartózni, hanem szabad, függet-
len államot akar: székely köztársaságot - írja a cikk.

A Magyarországra menekült erdélyiek megmozdulásait
taglalja az Újabb tiltakozó nagygyûlésünk címû beszámoló,
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mely 1919. január 19-én a Székely Nemzeti Tanács által
megtartott budapesti összejövetelrõl tudósít. Ehhez a témá-
hoz kapcsolódik a Székely Testvéreinhez címû írás is, melyben
a Székely Nemzeti Tanács összetételét, tevékenységét, célja-
it és elképzeléseit tárja az olvasó elé. 

Egy norvég újságírónõ, aki az elsõ világháború elõtt több-
ször is járt Magyarországon, gyászolja Magyarországot, és
szóvá teszi azt az iszonyatos veszteséget, mely a magyar föl-
det és népet sújtotta. Egy rövid részlet a Norvég újságíró
levele Magyarországról címû írásból „... Undorító látni,
hogyan csúszik-mászik mindenki a gyõztesek elõtt és fut ver-
senyt egymással, hogy rabszolgáikként a diadalmi szekerükhöz
láncoltassanak! A legyõzöttek érdekében egyetlen hang sem
hallatszik!”

A két lapszámban L. Sipos Kamilló dr. történelmi témá-
kat ismertet:

Kossuth Lajos nemzetiségi politikája Görgei árulásáig (Ez
az írás II. és egyben befejezõ része egy elõzõ számban meg-
kezdett tanulmánynak, amit sajnos nem láttunk)

Kuza oláh fejedelem hitszegése (A Kossuth által elindí-
tott Ausztria elleni fegyverkezésrõl és annak sikertelenségé-
rõl értekezik)

Kézfogó Párizsban címû írásában - A fõleg Magyarország
ellen irányuló román – francia barátságról ír. 

Egy felcsillanó remény olvasható a Székely katonák zászló-
szentelése Szatmáron címû írásból. A nagy tömeg részvételé-
vel lezajlott ünnepségen többek között Dr. Nagy György, a
Károlyi-párt alelnöke, aki maga is sokgyermekes szegény
székely családból származott, tartott lelkesítõ beszédet.
/Részlet: „Egy megalázott, megtöviskoronázott árva nemzet-
nek ti vagytok utolsó reményei. Bennetek nem szabad, hogy
csalódjék a nemzet, a székely õserõ újra meg fogja menteni
Magyarországot....” 

Bár politikai lapként határozza meg, Szini Lajos igyekszik
eleget tenni kultúraközvetítõ szerepének is, mint ahogyan
azt már a lap indulásakor célul tûzte ki. Tudósítást közöl a
Mûcsarnokban rendezett képzõmûvészeti kiállításról Téli
tárlatról címmel.

Az irodalommal foglalkozó rész egyaránt tartalmaz pró-
zai írásokat és verseket is. A próza rovatban közli Csûrös
Zoltán Liliom kisasszony címû novelláját, Follinus Ervin
indiai regéjét Asszonyok címmel, valamint Kalmár Rózsika
Emlék címû karcolatát.

A szerkesztõ a versközlésrõl sem feledkezik meg, annál
inkább, mert saját verssel is jelentkezik. Itt olvashatjuk
Segesdy László Székely anyák!, Szini Lajos: Borszékhez, a
holthoz!,  valamint Szabó Jenõ Búcsú a Székelyföldtõl címû
versét. 

Ha valakiben kétely merülne fel a marosvásárhelyi és
budapesti lap szerkesztõjének azonossága felõl, annak
ajánljuk a szerkesztõi üzenetek egyik bejegyzését, miszerint:
B.K. Szatmár. - Nem téved. A „Nyüszkölés” címû székely
nyelvjárásban írt humorisztikus könyvnek ugyanaz a szerzõje,
aki a lapot szerkeszti. Sajnálatára azonban könyvébõl nem
küldhet, mert az az utolsó példányig elfogyott.

Szini Lajos nem feledkezik meg a régi barátról, Tompa
Lászlóról sem. Teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy a buda-
pesti olvasóközönség Tompa László erdélyi költõrõl a

Budapesten megjelent Székelyföld címû lapban olvashatott
elõször.

Nem tudjuk, hogy a lap elõzõ, II. évfolyam elsõ száma
Tompa melyik versét közölte, de minden bizonnyal abban a
számban is volt a költõnek verse. Az általunk ismertetett
számokban Tompa Lászlónak két verse jelent meg, a Tahiti
békéje felé (II. évf. 2. szám) és a Táncos lovakkal (II. évfolyam
3. szám) Elmondhatjuk, hogy mindkét vers elsõ megjelené-
si helye a Szini Lajos által Budapesten kiadott Székelyföld,
és nem a monográfia szerzõje által megjelölt Kalauz, 1923,
illetve Pásztortûz 1921 7. évf. 1. szám.

Ezek a tények, ha kis mértékben is, de hozzájárulnak
mind Szini Lajos életútjának, mind Tompa László költõi
pályafutásának részletesebb megismeréséhez.

Spaller Árpád
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Tompa László

Táncos  lovakkal
Táncos lovakkal, nagy-vidáman,
Hasíts, hasíts a hóba: szánam.
Mi hátul van - ne bánd, ne bánd!
Röptöd, mely fürgén hajt elõre,
Völgybõl kaptatva dombtetõre,
Engem is újult kedvbe ránt.
Sok apró csengõd riadalma
A tél derûjét fölzsivajgja,
S az, mint a nyúl fut szerteszét.
Hol eddig õsz és gyász komorlott,
Ma hó cicomáz völgyet, ormot.
Sehol sár, semmi szürkeség.
Bár a hóhullás halk zenéje
Zizegve mindig így kísérne,
Csak hóba merülne szemem.
Nõ, nincsen-pénz, s több õsi kétség
Helyett csupán e friss fehérség
Tükrözne békélt lelkemen.
Sík utak haván, könnyû, sík szán,
Csak röpíts, röpíts tova tisztán,
Míg fehér, fehér minden út.
Így csupa fehér domb, fehér fa
Közt csengõzünk be majd a célba,
Hol minden más cél egybefut.
Hol végül is csak meg kell állni:
Egy öreg udvar eperfái
Havas holdfényben lengenek.
S bekopogván az õsi házba,

A tréfás, agg halál pipázva
Vár, s megölelget engemet



Dancs Mária nagy útra készült 1883, vagy talán 1884 nya-
rán. Átalvetõbe rendezgette csekélyke holmiját, ezentúl el
kell tartania magát, gondoskodnia kell megélhetésérõl,
nem szorulhat senkire, mert nincs már senkije. Hallotta,
hogy a hegyeken túl, a Román Királyság fõvárosában mun-
kát lehet találni, ha az ember ügyes, dolgos, megbecsüli
magát. Így beszélték Kõrösön azok, akik már megjárták
Bukarestet, dolgoztak pár évet odaát, s most keresményük-
kel kicsi földet is vehettek idehaza. Kõrösrõl beszélünk még
ekkor, a késõbbi Csomakõrösrõl, hiszen az még ezután lesz,
mikor a falu 1904-ben nagy szülöttének, Kõrösi Csoma
Sándornak az emlékére felveszi a Csomakõrös nevet.
Ismerõs leányok, helybéli legények dolgoznak a messzi
román városban, szekeresek, szolgalegények lovak mellett,
inasok, még szakmát is ellesnek mesterek mellett, a lányok
meg szolgálók, dajkák, úri házaknál cselédek, gyûjtögetik a
hozományra valójukat, álmodoznak a hazatérésrõl. Nagy
szerencse kell ahhoz, hogy magyar házakhoz is elszegõd-
hessenek. 

Bevándorló magyarok nagyobb számban 1850 után érkez-
nek Bukarestbe (a bevándorlásnak részben gazdasági, rész-
ben – 1849 után vagyunk – politikai okai voltak), fõleg értel-
miségiek, mûépítészek, orvosok, gyógyszerészek, nekik
köszönhetõen pár év múlva már virágzó magyar társasági
élet volt a még ekkor igen balkánias városban. Mikor már
számottevõ magyarság élt a fõvárosban, a rendõrparancs-
nok kötelezõvé tette az idegenek bejelentését, ez a rendelet
azután még hosszú ideig érvényben volt. De ki tartotta szá-
mon név szerint az Erdélybõl bevándorolt munkát keresõ-
ket, akik másoknál álltak szolgálatban? Így aztán ne is
keressük Dancs Mária nyomát valamiféle lajstromban. 

Bukarest (az „öröm városa”, szójáték, öröm románul bu-
curie, utalás a fõváros nevére alaki hasonlóság alapján) kez-
detben vajon mit jelentett a fiatal lánynak? Több szoron-
gást, alkalmazkodási kényszert? Örömet aligha. A város
ekkoriban zajos hangyaboly volt, az üzletek estig tartottak
nyitva, az árusok nagy hangon kínálták portékáikat, a kin-
tornások éneke keveredett a nemzeti gárda sípjainak, trom-
bitáinak hangjával, katonák masíroztak fel s alá, konflisok
trappoltak utasaikkal, fuvarosok kiabáltak, marhacsordák
lomhán tûrték a hajcsárok ostorcsapásait. Vasárnaponként
a város cselédei és az iparosok összegyûltek a közkedvelt
Cismigiu parkban, iparos legények kerülgették a lányokat,
de kalandra vágyó katonák is itt találtak társaságra. A
magyar cselédek vasárnaponként a Szent György téren
gyûltek össze inkább, közel a Baratia templomhoz. Ez idõ-
ben még az elején vagyunk a „Regátba” beáramló magyar
munkaerõ jelenlétének a fejlõdõ Bukarestben, de már
ekkor igyekszik a jelen levõ református és római katolikus
egyház nemzeti és felekezeti közösséggé formálni a már ott
élõ magyarokat. Ha tanult is Dancs Mária némi történel-
met az iskolában, bizonyára elfelejtette, hogy a bukaresti

magyarok református egyházát régen, a híres Bercsényi
Miklós kuruc generális ott letelepedett katonái alapították.
A város Berceni negyede bizony a magyar generális nevét
õrzi. Mária Bukarestrõl annyit tudott, hogy ott lakik a
románok királya, az 1866 után megkoronázott német anya-
nyelvû I. Károly. 

Mária tehát útra készülõdött, szomorú szívvel és félelem-
mel, még elbúcsúznia se volt kitõl, szülei már nem éltek.
Édesapja, Dancs Gábor 1875-ben halt meg,  ekkor Mária
csak tíz éves volt, édesanyja, Ördög Zsuzsanna alig egy éve,
1883-ban. A székely kisnemes eredetû család semmilyen
birtokkal nem rendelkezett, az egymás után született gyer-
mekeket nehezen tudták eltartani. Sorban haltak meg kis-
gyermekként a Mária testvérei, Gábor, Rozália, a felnõtt
kort csak Mária, Ráchel és a féltestvérük, Lizi érte meg. Itt
állt Mária egyedül, tizennyolc évesen, és indult, hogy szol-
gálatba álljon valamelyik gazdag bojár vagy polgár házánál.
A nyelvet, melyet Bukarestben beszélnek, õ nem ismerte,
románul honnan is tudott volna, hiszen faluját se igen hagy-
ta el eddigi életében. Csak azt tudta, ha dolgos, szorgalmas,
becsületes, ahogy eddig is, akkor nem érheti baj. Kicsi pén-
zecskéjét kendõbe kötötte, Sepsiszentgyörgyig talán gyalog
is elindult volna, ha nem akad egy vásározó szekér, mely
egészen az állomásig vigye. Vonat volt már Brassóig, beszélt
olyanokkal, akik ültek már rajta, szerencse, hogy már 1881-
ben megépült a sín egészen a szászok városáig, ahol eddig
még nem is járt. És onnan hogyan tovább? Jó emberek
mondták neki, hogy lehet tovább is, egészen Predealig vo-
nattal utazni, ott van a határ Magyarország és az ismeretlen
Románia között. Alighanem a kicsi pénzecskéje is elfogy
addig, vonatra már nem futja, talán szekérre. De nem szo-
kott õ idegenekkel szóba állni, Kõrösön mindenkit ismert,
de kint, a nagyvilágban? Istenem, mi lesz velem idegenben,
sóhajtozik. A brassói állomáson megtudta, hogy bizony van
tovább vonat, már 1879-tõl közlekedik Sinaia, Campina,
Ploieti után Bukarestbe. Riadozik szegény, mind messzebb-
re kerül szülõföldjétõl, az ismerõs tájtól, idegenek veszik
körül, idegen nyelven beszélnek. Mennie kell, húgától,
nõvérétõl elszakadni, talán soha nem is tér vissza, mi lesz a
sorsa.  

Ez idõben éppen Bukarestben élt az ismert festõ, Nicolae
Grigorescu. Hosszabb európai tartózkodás, bécsi, párizsi
alkotó évek, utak után érkezett haza nyugodt otthonra
vágyva, szemét, meggyengült látását is gyógyítani akarta. Az
agglegény festõ házába személyzetet keres, ide szerzi be
valamelyik jóakarója Máriát. A festõnek nincsenek nagy
igényei, bár világot járt ember, franciául, németül beszél,
elegánsan, a kor divatja szerint öltözik, de életmódja sze-
rény, csak a festés érdekli. Grigorescu 1838. május 15-én
született egy dél-romániai kis faluban, Pitaruban. A nagyon
szegény paraszt családban õ volt a sok gyerek között a hato-
dik. Apja korán meghalt, az anya, Ruxandra kicsi gyerme-
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keivel Bukarestbe költözött nõvéréhez, ott keresett megél-
hetést. Bukarest külvárosban, a Téglásoknak nevezett
negyedben (Mahalaua Caramidarilor) telepedtek le. Sok év
múlva, barátja, Al. Vlahuta megírja a festõ életrajzát, idézi
Grigorescu önvallomását: Anyánk varrással tartott el ben-
nünket, a nõvéreim is varrni kezdtek, egyik nagyobb bátyám
anyám rokonához állt be , aki templomban  dolgozott az ikon-
festõ mellett segédként. Én ott láttam hatéves koromban iko-
nokat, nagyon tetszettek. Tízévesen, 1848-ban Anton
Chledek ikonfestõ inasa lett, moldvai kolostorok festésénél
segédkezett. Amikor 1857-ben festõtanulónak Itáliába
jelentkezett, bizonyítványok hiányában elutasították, M.
Kogalniceanu fedezte fel, õ segítette, hogy külföldön festé-
szetet tanulhasson. Ruxandra gyermekei korán dolgozni
kezdtek, iskolát keveset jártak, a híressé vált fia, Nicolae
külföldön tanulhatott felismert tehetségének köszön-
hetõen, mûveltségét nem egyetemeken, hanem autodidak-
ta módon szerezte. Hozzá érkezik Dancs Mária munkát
keresve, hogy szolgálatába álljon.

A kor szokásaival ellentétben a festõ magánéletére a
diszkréció volt jellemzõ, a társaság nem pillanthatott be a
múzsákhoz, modellekhez fûzõdõ kapcsolatába. Bár Grigo-
rescu portréi között sok a férfi tanulmány, úgy tûnik, hogy
kedvenc modelljei mégis a nõk voltak, észrevette lényükben
a költészetet, tekintetükben az álmodozást, a várakozást, a
titkot. Dancs Máriát sokáig nézte, tudta, hogy megtalálta a
legszebb modellt, akit valaha látott: az ifjúság állott elõtte
minden szépségével. Mária nem tudja még, hogy gyönyörû
arcát, finom megjelenését, lényét adja modellként a festõ-
nek, hagyja, hogy jelmezekbe öltöztesse, hogy akár pásztor-
fiúként is megörökítse, vagy tulipános ládája elõtt büszke
parasztlányként ábrázolja, varrogató fiatal nõként, kint a
természetben virágok között álmodozva. Ezek mind, mind
az õ arcai lesznek mindörökre. Mária szép arca, finom voná-
sai, jellegzetes törékeny álla, kicsi keze, az ifjúság szépsége
sugárzik ezekrõl a képekrõl, alkotójának rajongása nemkü-
lönben. A festõ se tudja még, az idõsödõ férfi, hogy az a nõ
áll elõtte, aki élete hátralevõ éveiben mellette lesz, szereti,
fiút szül neki, gondoskodással veszi körül, betegségében
ápolja, mellette lesz a sírig. A barátok, Al. Vlahuta, Al.
Odobescu, V. Alexandri, M. Kogalniceanu, I. L. Caragiale,
akik házában megfordulnak, majd megsejtik a titkot, késõbb
már tudnak is a kapcsolatukról, háziasszonyként ismerik
meg a festõ otthonában jelen levõ Máriát, talán a festõre
való tekintettel még kedvesek is hozzá, mégis... Nem tartják
maguk közül valónak, paraszti diszkréciónak nevezik Mária
veleszületett tartózkodását, szerénységét. Mária tudatában
van helyzetének, háttérbe húzódva él a férfi mellett, akit
szeret a huszonhét év korkülönbség ellenére. 

Nem tudjuk, hogyan telnek a következõ évek. A festõ
egyre sikeresebb lett, sokat utazott, kiállításokon képei hír-
nevet szereztek neki. 1886-ban Párizsban megnyitotta elsõ
önálló kiállítását, egyben mûkereskedését a Boulevard des
Italiens-en, a Martin teremben, mely az impresszionista fes-
tõk kedvenc kiállítóterme is volt. A látogatók tolongtak,
nagy volt a siker, mindenki a román festõ rendkívüli erede-
tiségét, ritka virtuozitását emlegette, a sajtó is melegen
üdvözölte Grigorescut. Ám a sikerek ellenére, barátai,

rajongói legnagyobb csodálkozására még a kiállítás bezárá-
sa elõtt vásznait hirtelen összecsomagolta, bõröndjeivel
vonatra szállt, és meg sem állt Bukarestig. Talán a gyökérte-
lenség érzete, talán az ismert tájak utáni vágyakozás, vagy
valami más van a hirtelen elhatározás mögött? Bukarestben
az állomáson a jó barát, Al. Vlahuta várta, de a festõ éppen
csak köszöntötte, felöltõjét vállára vetve konflis után kiáltott
és elviharzott. Hova, miért olyan sietõs? Csak egy dolog
lehetett ennyire fontos a férfi számára: hírt kapott, hogy fia
született, apa lett. Megszületett Nicolae Grigorescu és
Dancs Mária fia, Gheorghe Grigorescu. Õt látjuk három
évesen, 1889-ben egy ceruzarajzon, rajta: Gheorghita,
Posada, 1889. Grigorescu, a festõ kézírásával. 

Új élet kezdõdött hármuk számára, Grigorescunak immár
családja volt. A fárasztó, zajos bukaresti élet után a festõ
nyugalomra, csendre vágyott, fiának akart örülni, nevelni
akarta, tanítani. 1887-ben Posadara költöztek a fõvárosból,
hegyek, erdõk közelébe a Prahova- völgyébe. Posada meg-
erõsített vám volt akkoriban Komarnik és Sinaia között,
ahol õrszem figyelte a hegyen átkelõket a közeli Predeal
felõl, az Osztrák-Magyar Monarchia és a királyi Románia
között. Itt élt Dancs Mária kisfiával és kedvesével, akihez
életét kötötte. A festõ keveset dolgozott, járta a természe-
tet, vázlatokat készített, de a vidék klímáját nehezen bírta,
látása tovább romlott, pedig már 1884-ben is ezért kereste
fel a leghíresebb professzort Párizsban, de javulás nem
mutatkozott. Mária mindent elkövetett, hogy kényelmes
otthont teremtsen a korábban sokat vándorolt, otthontalan
festõnek. 

1891-ben Campinara költöztek, a mediterrán klímájú kis-
városba, mely Bukaresthez is közelebb van, fürdõjében talán
enyhülést lel Grigorescu is romló egészségére. A brassói
úton megvásárolták a szekeresek régi pihenõházát, melybõl
a festõ mûtermet varázsolt szinte a saját kezével, mindössze
egy kõmûves segéd közremûködésével. Aztán 1904-ben
házat is épített saját tervei alapján, igazi otthont, melyben a
földszinten mûtermet is berendezett, itt saját házi múzeu-
mában állította ki mûvészi gyûjteményét. A sors azonban
nem engedte, hogy megnyugodjon új otthonában, többször
fellépõ tüdõgyulladás gyengítette szervezetét, Mária min-
den gondoskodása ellenére egyre betegebb lett. Bukarestbe
már alig járt át, õ lett barátai szemében a „campinai
Robinson”, érezte, hogy mûvészi terveit már nem valósíthat-
ja meg. Vendégei csodálták gazdag mûgyûjteményét, képei
rajongókat vonzottak, íróbarátai gyakran vendégeskedtek
házában. Késõbb, a festõ halála után írnak is ezekrõl az
élményekrõl anélkül, hogy a ház asszonyának, Gheorghe
anyjának, a festõ élettársának, Dancs Máriának a nevét egy-
szer is megemlítenék. Valószínû, hogy Mária a társasági
életben nem vett részt, gondoskodott jó háziasszonyként a
vendégek ellátásáról, de távol maradt a társaságtól.
Bizonyára a román nyelvet sem beszélte hibátlanul, irodal-
mi, mûvészeti kérdésekben nem lehetett járatos. Vagy talán
megérezte, hogy egyszerû származása miatt a társaság nem
fogadja be, a családban elfoglalt helye sem volt világos, a
közvélemény tudta, hogy a festõ nem házas. 

A Grigorescunál megfordulók, barátai sem nemesi csalá-
dok tagjai voltak, a jó barát Al. Vlahuta szegény parasztcsa-
ládból származott, B. St. Delavrancea Bukarest egyik külvá-
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rosában (r. mahala) született, apja pásztor volt, I. L. Cara-
giale szülei vándorszínészek voltak. Igaz, mindnyájan,
Grigorescuval egyetemben tehetségük révén felemelkedtek,
koruk ismert íróivá váltak, nem hihetjük, hogy Máriát szár-
mazása miatt lenézték volna. Vagy talán anyanyelve, vallása
volt az elutasítás oka? Sejthetünk bármit, ezekre a kérdé-
sekre válaszolni ma már nem tudunk. Nem tudjuk azt sem,
hogyan teltek Máriának campinai évei, kikkel tartott kap-
csolatot, ellátogatott-e az elhagyott Csomakõrösre, elvitte-e
fiát szülõföldjére, megtanította-e anyjának nyelvére, levele-
zett-e testvéreivel. Anyagiakban nem szenvedett hiányt, a
festõ képeit gazdag emberek vásárolták meg. A gyakran
betegeskedõ festõ fiának mondta: Mire jó már, hogy van
mibõl megélnem, de már nincs egészségem. 

1907 nyarán Grigorescu harmadik tüdõgyulladása már
végzetesnek bizonyult. Orvosa és közeli bizalmasa, barátja
dr. Constantin Istrati kiadatlan naplójából, visszaemlékezé-
seibõl tudjuk, hogyan telnek a festõ utolsó napjai, órái,
milyen gondolatok foglalkoztatták, hogyan akart fiáról és
Máriáról gondoskodni. Grigorescutól jövök, cianotikus, nehe-
zen lélegzik, nehezen és lassan beszél. Ploiestirõl kihozatta az
ügyészt, mert végrendelkezni akar, korábbi testamentumát
kiegészíteni. Mondta nekem, hogy meg akar nõsülni, és törvé-
nyesíteni a fiát. Legyél a násznagyom, mondta. Vidám volt,
mosolygott. Mondtam, hogy az engedélyekhez 6-8 nap kell, re-
mélem, addig jobban lesz. Ám nem ártana, ha az ügyésszel is
közölné házassági szándékát. Kérte, hogy mindezt én foglaljam
írásba, õ aláírja. Ez meg is történt. Nõvéreinek életjáradékot
hagyott, fivérének pénzt, Máriának és fiának nagyobb összeget,
de gondolt a tehetséges festõ diákok támogatására is. Még
temetésérõl is rendelkezett: nem kívánta a halottas kocsit,
parasztszekéren vigyék koporsóját. Tanácsomra néhány fest-
ményét különbözõ román múzeumokra hagyta. Majd folytat-

ja július 21-i feljegyzést: Grigorescu nincs többé. Reggel meg-
kezdõdött az agónia, kérték, hozzak papot, aki lelki vigaszt
nyújt. Hideg bal kezét felesége melegítette, tekintetét utolsó,
befejezetlen képére függesztette. 4 óra 10 perckor lélegzett utol-
jára. Nicolae Petrascu 1930-ban írt monográfiájában egészí-
ti ki dr. Istrati visszaemlékezését: Grigorescu ott feküdt egy-
szerû koporsóban a mûteremben, gyermekének anyja feketébe
öltözve szomorú arccal mondta el a festõ életének utolsó per-
ceit. Szabályos arcú, sötétbarna hajú, fekete szemû asszony,
kezei kicsik, a festõ képeinek egyik-másik alakjára emlékezte-
tett, fõleg a Tavasz (Primavara) modelljére, a parasztlányra.
Kérdésemre nehezen válaszolt, fájdalmas hangon szólt, fejét az
ajtófélfához támasztotta… Egy nappal halála elõtt hívatta dr.
Istratit, és kérte, hogy segítsen, szeretne összeesküdni az
asszonnyal, akivel tizennyolc évet élt együtt. A festõ életének
egyik utolsó tanúja tévedett, Dancs Mária nem tizennyolc
évet, hanem legalább huszonkét évet élt együtt Grigo-
rescuval, hiszen gyermekük 1886-ban született, és Mária
minden valószínûség szerint 1883-tól, de legkésõbb 1885-tõl
a festõ házában élt.

A ház, melyben Grigorescu utolsó éveit élte, 1904-ben
épült, annak a szerény háznak a helyén, melybe 1891-tõl a
festõ családjával lakott. A szép új ház 1918-ban leégett, a
személyes tárgyakat, képeket sikerült kimenteni. Gheorghe
Grigorescu újjáépítette apja házát az elõzõ hasonmásaként.
Ma ebben az épületben mûködik Campinán a Nicolae
Grigorescu Emlékmúzeum. Itt élt együtt feleségével, Maria
Danciuval a festõ - mondja egy interjúban Liliana Marin
muzeológus. 18 évet élt Maria Danciuval, de nem voltak háza-
sok, csak halála elõtt egy nappal legalizálta kapcsolatukat,
hogy Mária és fia legyenek az örökösei. Tegyük hozzá, hogy a
házasságlevél mindmáig nem került elõ, a campinai ortodox
templom iratai más templomokéval egyetemben egy mold-
vai kolostor irattárába kerültek, talán nem is kutathatók. A
házasságkötés szándékát viszont a festõ az ügyésznek
átadott testamentumban megerõsítette, minden bizonnyal
utóbb ezt fogadták el törvényesnek. A Grigorescuról 2009-
ben kiadott monográfiában Máriáról készült két portré alatt
is ez áll: A mûvész felesége, A mûvész feleségének portréja,
mindkettõ évszám nélküli. Ám az elsõrõl a fiatal Dancs
Mária tekint ránk, haját ugyanolyan módon megkötött fehér
kendõ takarja, mint a Varrás közben (Cosind) ábrázolt fiatal
lányon látható (szintén évszám nélküli). Ugyanebben a
monográfiában olvassuk: Grigorescu 1907-ben a halálos
ágyán elhatározza, hogy legalizálja kapcsolatukat Maria
Danciuval, törvényesítve együttélésüket, azért, hogy az asszony
kapja meg a neki járó megbecsülést akkor is, amikor már a
festõ nem lesz életben. Egyes források szerint a törvényesítés az
utolsó percben történt meg, mások szerint másnapra halasztot-
ták, ám ekkor már túl késõ volt. Ránk maradt azonban, mint
egy néma vallomás ennek a kapcsolatnak a mély elkötelezett-
sége, melyet a portrék, a rajzok õriznek, megörökítve egy szelíd
és tiszta arcot, mely csak a természetben, a vidéken élõ embe-
rek sajátja.

Dancs Mária további életérõl semmit nem tudunk. Fia
kezdetben apjától tanult rajzolni, majd Bukarestben képzõ-
mûvészeti tanulmányokat folytatott Jean Stariadi festõ irá-
nyítása alatt. Feleségül vette apja barátjának, Al. Vlahu-
tának a leányát, Ana Vlahutát, négy gyermekük született.
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Nem lett belõle híres festõ, apja zsenialitásának benne nem
volt nyoma. Campinán élt, kerámiával foglalkozott, csempé-
ket tervezett, õ építtette át apja házát 1954-ben múzeummá.
Gyermekei Nicolae Gheorghe Grigorescu, Dinu Gheorghe
Grigorescu (mûvészeti akadémiát végzett Párizsban, ott is
élt), Niculina Gheorghe Grigorescu (1920-1986) Bukarest-
ben tanult, rajztanár lett Campinán, 1954 és 62 között õ volt
a Grigorescu múzeum igazgatója, férje, Gh. Stanciu a város-
ról írott monográfiájában adta ki Istrati doktor néhány em-
lékfoszlányát Grigorescuról. Ruxandra Gheorghe Grigo-
rescu építész volt, 1982-ben férjével elhagyták Romániát,
Párizsban telepedtek le. (Ana Vlahuta Grigorescu, a festõ
menye szintén Párizsban fejezte be életét 1989-ben.)

Nem tudjuk, Dancs Mária együtt élt-e fia családjával,
megélte-e unokái megszületését, halálának évét sem ismer-
jük. Nem tudjuk, hogy megmaradt-e református hitén, vagy
a körülményei hatására áttért az ortodox egyházhoz. Azt
azonban tudjuk, hogy unokái ismerték származását, tudták,
hogy magyar, hogy Csomakõrösön született, mely az õ ide-
jükben már Kovászna megye volt. 1997 augusztusában
Párizsból hazalátogatott Dinu Gheorghe Grigorescu, és hú-
gával, Ruxandrával valamint sógorával ellátogattak
Csomakõrösre, felkeresték Bíró Sándor református tisztele-
test, és kérték, hogy az egyházi anyakönyvbe betekinthesse-
nek. Megtalálták, amit kerestek, nagyanyjuk adatait: Dancs
Mária, született 1865. december 20-án, szülei Dancs Gábor
és Ördög Zsuzsanna, megkereszteltetett a református hit-
ben. Testvérei... Az adatok birtokában Remus Nicola-
escuhoz fordultak további információkért. Nicolaescu a
Román Akadémia „G. Oprescu” Mûvészeti Intézet igazga-
tója volt. Nem tudjuk, mit tudott eddig is a legnagyobb
román festõ feleségének, múzsájának származásáról, a hoz-
záférhetõ monográfiák errõl egy szót sem ejtettek, õ is bizo-
nyosságot akart, mielõtt minderrõl nyilatkozna. Megkérte
tehát a csomakõrösi tiszteletes úrtól Dancs Mária adatait,
kiegészítve néhány érdekes kívánsággal: milyen vallásúak
voltak a szülõk, tudtak-e írni, volt e vagyonuk, mivel foglal-
koztak, Mária meg volt-e keresztelve, és ha igen, melyik
templomban. Hozzátette, hogy egy dolgozatot óhajt írni
errõl a témáról, az adatokra azért van szüksége. A derék lel-
kész bizonyára válaszolt neki, ám vagy nem írta meg az igaz-
gató úr a dolgozatot, vagy a campinai múzeumhoz nem
jutott el a híre, és nem olvasták, ugyanis a látogatóknak tar-
tott tárlatvezetésben semmi sem hangzik el Dancs Máriáról,
származásáról, szülõföldjérõl, anyanyelvérõl, leszármazotta-
iról, Párizsban élt unokáiról. E sorok írója néhány év idõ-
közzel kétszer látogatott Campinára, kétszer kereste fel a
Grigorescu múzeumot, kétszer tette fel a festõ múzsájára
vonatkozó kérdéseit, kétszer kapott nemleges választ. A
festõ élettársának, mondjuk bátran -feleségének, fia anyjá-
nak személyét ma is teljes homály fedi. Nem is beszélve
Mária nevérõl, hiszen õt Dancs Mária néven anyakönyvez-
ték, ezt a nevet pedig egyetlen monográfiában sem találjuk
leírva, ha említik, akkor Maria Danciu néven szerepel. Ma-
ga Grigorescu egy Máriának ajánlott rajzában ezt írta: Ma-
ria Danci-nak, ennek a kiejtése így hangzik: Dancs. Tehát õ
fonetikusan írta a magyar nevet, Vlahuta pedig, a barátjáról
szóló monográfiájában le sem írja Mária nevét egyik formá-
ban sem. A már említett Campináról szóló monográfiában

olvassuk (Gheorghe Stanciu munkája), hogy a város híres
festõjének emlékét hûen ápolja, nyughelye a városi temetõ-
ben, a Bobalna utcában van, sírhelyét ma is sokan látogat-
ják. E sorok írója úgy véli, hogy bizonyára felteszik a kér-
dést: kit rejt a harmadik, névtelen, jelöletlen sír? A hármas
síregyüttes közepén a festõ nyughelye látható, rajta neve és
születésének, halálának éve. Mellette balra fiáé, rajta szin-
tén a két dátum: 1886-1955. De kit rejt a harmadik nyug-
hely? Ki lehetett még ide eltemetve? Miért kell személyét,
nevét rejtegetni? Az ortodox egyház a halottak napját nem
ünnepli, de szokás Campinán, tudjuk meg Stanciu úr írásá-
ból, hogy húsvétkor ellátogatnak a temetõbe, megemlékez-
nek halottaikról, virágot visznek. Mit gondolnak a kegyelet-
tel emlékezõk, kinek a sírjára teszik le virágaikat? Megannyi
kérdés, melyekre nincs válasz…

Ha Dancs Mária nevét nem, arcát, alakját, sugárzó szép-
ségét, fiatalságát, tekintetébõl áradó lelki gazdagságát meg-
õrizték a legnagyobb román festõ halhatatlan alkotásai,
melyek elõtt sok százezren álltak és állnak találgatva, ki
lehetett a festõ múzsája, ki lehetett ez a lelkének oly kedves
nõ. Máriát így õrzi számunkra a mûvészet ma is. 

***
Fenti írás hipotéziseket és tényeket egyaránt tartalmaz, Dr.

Nagy Lajos forrásként felhasznált két írásának továbbgondo-
lása Dancs Mária elképzelt életérõl

Serdült Benke Éva, 2014. november
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Az elsõ magyar szakácskönyvet, melyet kézzel írtak és
korunkra is fennmaradt, tudomásom szerint eddig egyedül
báró Radvánszky Géza (1849-1906.) dolgozta fel és jelentet-
te meg 1893-ban a Házi történelmi emlékeink sorozatban.1
Az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus
Könyvtárának és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtárának és Tudásközpontjának digitális feldolgozásá-
ból ismerhetjük meg a méltánytalanul elfelejtett elsõ magyar
nyelvû szakácskönyvet. Radvánszky Géza jóvoltából Régi
magyar szakácskönyvek címmel megismerhetünk néhány
magyar és cseh receptet is a XV. század végérõl, de ami kul-
turális örökségünk szempontjából még sokkal fontosabb,
megismerhetjük az Erdélyi Fejedelemség fõszakácsának
gyönyörû magyarsággal megírt mûvét. Ebben a mûben talál-
juk Az erdélyi fejedelem udvari szakácskönyve a XVI. század-
ból címszó alatt magát a mûvet. 

Radvánszky elég alaposan körbejárta a kérdést, és a könyv
elõszavában elég részletesen boncolgatta, hogy melyik erdé-
lyi fejedelem idején keletkezhetett a mû; szerinte a könyv
írója Báthory István, Báthory Kristóf vagy Báthory Zsig-
mond fejedelmek idejében is szolgálhatott szakácsként a
fejedelmi udvarban. Véleményem szerint a késõbbi erdélyi
fejedelmi fõszakács fiatal korában minden bizonnyal szolgál-
hatott már II. János vagy ismertebb nevén Szapolyai János
Zsigmond magyar király és elsõ erdélyi fejedelem idején is,
hiszen épp tõle tudhatjuk meg azt, hogy a szakácstudomány-
ról mesélõ idõsebb szakácsok között volt olyan, aki 1552-ben
részt vett Perényi Gábor és Guthi Országh Ilona Csejtén tar-
tott esküvõjén. Azért is bizonytalan a mû keletkezésének
idõpontja, mert sajnálatos módon épp a szakácskönyv elsõ
két lapja és a címe nem maradt fenn. Radvánszky fejtegeté-
sébõl és elemzéseibõl megállapíthatjuk, hogy minden bi-
zonnyal az 1500-as évek második felében íródhatott a mû,
valamikor 1580 körül. 

Egyszerûen érthetetlen, hogy 1893-tól a mai napig miért
nem jelent meg nyomtatásban a Szakács Tudomány, mely
címet is szintén Radvánszky fejtette meg, hiszen maga a cím-
lap nem maradt fenn. A kéziratos szakácskönyv már említett
két oldalas hiánya ellenére a több száz, magyarul írt recept
óriási kincse a magyarságnak. A Kriteron Könyvkiadó, épp a
legdurvább magyarellenes Ceausescu diktatúra idején, 1983-
ban jelentette meg a könyvet Bornemissza Anna szakácsköny-
ve címen. A mûvet valójában Bornemissza Anna fejedelem-
asszonynak ajánlva Keszei János írta és jelentette meg 1680-
ban.

Bizonyára más magyar nyelvû szakácskönyvek is létezhet-
tek akkoriban, de a történelem viharában rengeteg köny-
vünk, írásos dokumentumunk megsemmisült. Radvánszky
írja a könyv elõszavában, hogy Bercsényi Miklós ungvári
várának elfoglalásakor a Habsburgok emberei 1701-ben lel-

tárt vettek fel, és ebben kilenc szakácskönyv is szerepelt.
Ezek közül kettõ kézzel volt írva, míg hét könyv nyomtatott
formában létezett. Mára azonban egy darab sem maradt
ezekbõl a könyvekbõl.

A magyar konyha, a sajátos magyar szakácstudomány nagy
királyaink idején is méltó helyet foglalhatott el, de a mohácsi
csatát követõ hosszú évek sorozatos pusztításai nyomán az
aranynál is értékesebb könyveink eltûntek. Már Evlia
Cselebi török utazó említi, hogy 1563-ban, amikor Magyar-
országon járt, milyen hatalmas kincsek voltak e hazában. A
leírások szerint maga Szulejmán török szultán 6 órán keresz-
tül csak állt földbegyökerezett lábbal és bámulta, szemlélte a
hatemeletes Buda várát (ami nem volt azonos a maival),
melynek tetején arannyal szegélyezett ólomcserepek voltak,
s a 360-nál is több terem ablakai, ajtói, redõnyei drágakövek-
kel voltak díszítve. A várban felhalmozott rengeteg könyv
javát pedig a törökök elhordták. 

Visszatérve a Szakács Tudományra, Radvánszky Géza
kiemeli –- az erdélyi fejedelem fõszakácsa e szakácskönyv-
ben maga is említi –, hogy a neki mesélõ szakácsok közül volt
olyan, aki ott volt Perényi Gábor (1532-1567) esküvõjén
1552-ben, és aki olyan leleményesen sütötte ki az ökröt, hogy
az ökörbe beletett egy juhot, a juhba egy kis borjút, a borjú-
ba pedig egy kappant. (Perényi Gábor hozta létre egyébkép-
pen Sárospatakon a híres Gombos-kertet, amivel a feleségét,
Országh Ilonát akarta elvarázsolni. E híres kert a mai napig
megvan és Sárospatak egyik fontos látnivalója.)

A Szakács Tudomány írója, az erdélyi fejedelem fõszaká-
csa könyvében hivatkozik a híres Mihály mesterre is, aki
Bebek György szakácsa volt. Az utolsó Bebek, a család utol-
só tagja a híres-hírhedt Bebek György, a mohácsi vész utáni
idõk legendás alakja volt, aki végvári vitézként is harcolt, aki
szembe mert szállni Habsburg Ferdinánddal vagy éppen a
török szultánnal. Török fogságba is esett, Szapolyai János
Zsigmond magyar király szabadította ki, és ezt követõen Er-
délyben élt, de hatalmas birtokai miatt a Habsburgok folya-
matosan üldözték, s így halt meg 1567-ben.

Radvánszky hangsúlyozza a könyvhöz írott elõszavában,
hogy ami a magyar szakácsmûvészetbõl fennmaradt, az tulaj-
donképpen Erdélybõl került elõ. A magyar konyha azonban
már a XV. században világhíres volt, az európai uralkodók
udvartartása már az 1400-as években igyekezett tanulni a
magyaroktól. Maga az író-fõszakács olyan erdélyi magyar
ember volt, aki különbséget tett a magyarországi magyarok
és az erdélyi székelyek között (székely-atyánkfiait külön
hangsúlyozva). Mindez magából a könyv szövegébõl tûnik ki.
„Mi magyar szakácsmesterek; mi magyarok némely étket csak
disznóhússal szoktunk csinálni”.2 A tizennegyedik-féle lúdból
készült ételnél, ahol rizskásával vegyítik a liba húsát, az aláb-
biakat írja: „mi erdélyiek nem igen élünk vele”3. Megkülön-
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böztette a külföldieket is, amikor külön beszél németországi
vagy lengyelországi élményeirõl, de említi az Erdélytõl kelet-
re és délre lévõ Moldovát és Havasalföldet: „ha idegen
országban akadsz, úgy Moldvában és Havasalföldében, az
ökörfõ û nálok igen kedves étel, minthogy czimerek is ugyan az

némelyiknek.” 4

II. Habsburg Rudolf prágai udvarában is tevékenykedett, s
ekkor leírja, hogy az idegbajos Rudolf császárt meggybõl
készült étellel próbálta gyógyítani. Ez valamikor 1576 után
történhetett. Természetesen Rudolfot az erdélyi szakácsmes-
ter sem tudta meggyógyítani, hiszen a Habsburg császár gyó-
gyíthatatlan genetikai örökséget hordozott magában. A csá-
szár dédnagyanyja a történelembõl ismert Õrült Johanna,
szülei pedig elsõ unokatestvérek voltak. Nagyon kevesen
ismerik a tényt, hogy II. Habsburg Rudolf császár és a bolgár
nemzetiségû, magyarokat gyûlölõ Náprágyi Demeter erdélyi
római katolikus püspök levelezésében szerepel az is, hogy a
teljes erdélyi magyar nemességet – az akkori magyar politi-
kai elitet - ki kell irtani. Náprágyi (Napragyi, akit a székelyek
Náprátyinak gúnyoltak) Demeter 1602-ben megfogalmazott,
Rudolfnak címzett emlékiratában ismételten azt hangsúlyoz-
ta az erdélyi kérdés megoldására, hogy az csak a magyar
nemesség kiirtásával oldható meg5. 

Az erdélyi fejedelmi fõszakács a prágai udvaron kívül más
fejedelmi udvarokban is megfordult.  A szakácskönyv meg-
írásakor már idõs lehetett, hiszen õ maga írja, „ha öreg ember
vagy s az állást eluntad, ülj le egy székre, az konyha ajtaja szé-
lin.” 6

A Szakács Tudomány második része egy nagyon szép taní-
tással kezdõdik: „Mikor reggel felkesz, elsõben Istenedet dicsér-
jed, azután szépen megmosdjál, tiszta fazekadat megöblitsed.”7

Ennél szebben és rövidebben ma sem lehet meghatározni a
keresztény magyar ember hozzáállását a napi munkához:
elõbb lelkileg készülj fel, majd tisztálkodj, és csak ezt köve-
tõen fogjál neki a munkának, de úgy, hogy tiszta edénybe
tegyed a fõzéshez szükséges anyagokat.

Az erdélyi fejedelmi fõszakács 689 ételleírást ad. Az éte-
lek, receptek ismertetését a tehénhússal, vagy, ahogy ma
mondják, a marhahússal, szarvasmarha hússal kezdi. Könyve
ismertetése elején megjegyzi, hogy a régi mesterek, szaká-
csok a tehénhúsból harminchárom féle ételt, étket szoktak
készíteni, õ maga viszont 53 receptet sorol fel, és ötvenne-
gyedikként külön kitér az ökörsütés tudományára. A marha-
hús receptek után külön még 28 borjúhús receptet is leír.
Juhhúsból 29 receptet ír le, majd külön 11 bárányhúsból
készült ételt. A disznóhúsból készült ételek közül 16 ételt
sorol fel, s ezek között megemlíti a vaddisznót is, amelyet
röviden csak erdeinek nevez. Külön megemlíti a disznóból
készíthetõ aprólékok között a kolbászt, májast, vérest és a
gömböcöt is, ami azért is figyelemre méltó, mert egyesek sze-
rint a kolbászt csak egész késõn találták fel, míg mások egy-
általán nem ismerik a gömböcöt. A fûszerezésnél pedig min-
denképpen érdemes felfigyelni arra, hogy a fenti, apróléknak
nevezett termékeknél, más ételeknél sem tûnik fel a paprika.

Az erdélyi magyarok jelentõs része, fõleg a székelyek még
manapság sem nagyon használják a kolbász készítésénél a
paprikát, hanem sóval, borssal ízesítik. A fejedelmi fõszakács
a fûszerezésnél említi, hogy az említetteken kívül még lehet
köménymaggal, fenyõmaggal és majoránnával is fûszerezni a
kolbászt. A véreshez (véres-hurka) javasolja az apróra vágott
vöröshagymát százaz (aszú) borsfüvet (borsika, borsikafû),
majoránnát, a májast pedig vöröshagymával együtt szalonná-
val kell elkészíteni és meg is lehet borsózni. (Zárójelben
mindenképpen érdemes megjegyezni azt, hogy az erdélyi
magyar ember a vöröset ma is vörösnek látja, tehát a vörös-
hagyma az vörös és nem fehér vagy sárga, de semmiképpen
nem sárga-, fehérhagyma, mert az Alföldön a sárgás fehér-
hagymát mondják vörösnek.) 

A disznóhús receptek után 12 malachússal készült ételt ír
le, melyet követnek a lúdhúsból és a tyúkhúsból való étkek.
Megtudhatjuk, hogy milyen egészségesen és változatosan
étkezhettek a XVI. században is az erdélyi magyarok, hiszen
csak a halból készült étkeknél, a csukától a csíkhalig, 197
recept leírását ismerjük meg, de szerepel 13 rák, 9 szarvas, 4
õz, 3 nyúl és egyéb vad elkészítési receptje is. 

Ezek után a tejjel készített étkeket, majd szószokat sorolja
fel. Számos fánk- és torta-recept, almából, körtébõl, meggy-
bõl, barackból készült egyéb ételek következnek. Tojás fel-
használásával 14 féle receptet, túró felhasználásával 4-et, míg
gombából 28 félét közöl. Az eddig felsorolt ételeken kívül
számos más receptet is lehet olvasni, melyeknek az alapja a
bab, borsó, uborka, tök, köles kása, csiga, osztriga, stb.

A Szakács Tudományt olvasgatva a XXI. századi magyar
embernek feltûnhet, hogy több mint 400 év után is az ízes
magyarsággal megírt könyv szövegét minden különösebb
nehézség nélkül el tudja olvasni. Ebbõl is látszik, hogy a
magyar már abban az idõben egy kikristályosodott, hatalmas
szókinccsel rendelkezõ, az árnyalatokat is kifejezni tudó
nyelv volt.  Itt érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy pl. a
mai angol olvasó értelmezõ szótár nélkül Shakespeare mûve-
it eredeti formájában nem tudja elolvasni, nem érti, pedig a
híres drámaíró mûvei nagyjából abban a korban íródtak,
mint az erdélyi fejedelemség fõszakácsának az írása. 

Természetesen nálunk is változott a szóhasználat. A
kukretel szavunkat pl. már nem használjuk: húsleves alapból
készített mártást jelentett, tárkonnyal és zsályával fûszerez-
ve.  Vetrece szavunkat is kevesen használjuk. A vetrece sült
vagy pörkölt szalonnaszeletet, máshol egyéb hússzeletet is
jelent. A tokánynak vagy gulyásnak az egyik fajtája. A
könyvben emlegetett vetrecelevest sült szalonnaszeletekkel,
néha kolbásszal, veres hajmával és kenyérrel készítik el. A
székelyek vetricének ejtették ezt a szót. Talán visszatetszõ
lenne a mai olvasónak, hogy az ételekhez trágyát használtak,
trágyát készítettek. A trágya szó alatt abban az idõben egy
olyan pépes fûszerkeveréket értettek, melyet megcukroztak,
pontosabban mézzel édesítették. Szavaink változása tükrö-
zõdik a radócz szóban is. Egy erdélyi magyar mindjárt a
bukovinai Radócra gondol, pedig a radócz egy olyan paníro-
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zás, mely sok tojással, liszttel történt. Hasonlóan megrökö-
nyödhet az olvasó, ha a pinnáta szót olvassa, pedig nem kell
semmilyen szemérmetlen dologra gondolni, hiszen ez a szó a
sütõlapot, illetve a fedeles öntöttvas edényt jelentette.

Szavaink jelentésváltozását is tapasztalhatjuk, amikor pl.
az olvassuk e szakácskönyvben, hogy erdei fûbõl készült egy
étel. Ez azt jelentette, hogy a vaddisznó fejének (fõ) felhasz-
nálásával készült, amit kimondottan kedveltek a fejedelmi
udvartartásban. A pozsár szó pontyhalat jelentett. A lúdfi,
tyúkfi és tikmony szavaink esetében kislibáról (pipérõl), csir-
kérõl, ill. tojásról van szó. A sása egyfajta szószt, kenyérbél-
lel sûrített mártást jelentett. A havasi páva vagy röviden páva
esetében sem a távoli Indiából hozták az ennivalót, a pávát,
hanem páván a fajdkakast, a fajdot kell érteni.

Annak ellenére, hogy a mai napra általánossá vált a
krumpli, kukorica, paradicsom és paprika fogyasztása, ezek a
növények még nem szerepelnek a XVI. századi étlapokon.
Csak Amerika felfedezése után terjedtek el ezek a hasznos
növények Európában, így Erdélyben is. Mára szinte elkép-
zelhetetlen étkezésünkhöz a krumpli (burgonya, pityóka),
Csík- és Gyergyószéket pedig Pityókaországnak is nevezik. A
többi említett növény is csak lassan terjedt el Európában. E
hiányok ellenére a XVI. század embere is elég változatosan
étkezett. Itt elegendõ ismételten arra gondolni, hogy milyen
sokfajta halból készítettek ételeket. Számos gombával
készült receptet is ismertet a fejedelmi fõszakács, de feltûnõ,
hogy épp az egyik legízletesebb gombát, a rókagombát nem
lehet meglelni a receptek között, valószínûleg másképpen
nevezték.

Érdekes a böjti idõszakra készítendõ diós laska receptjét
olvasni, e sorok írójának nagyanyja is hasonló ételt készített
böjt idején. Az erdélyi magyarok szóhasználata több évszá-
zad elteltével is hasonló, itt elég a májas, véres kifejezések-
re gondolni, hiszen mindenki érti, hogy az alföldi magyarok
májas-, illetve véres hurkájáról van szó. A hurka szót önma-
gában az erdélyi fejedelemség fõszakácsa, de a mai erdélyi
magyar sem nagyon használja, hiszen egyértelmû, hogy a
hurkába (bélbe) töltik a májast, a vérest, de a kolbászt is,
mert a hurka (bél) nélkül a töltelék szétfolyna. 

A magyar gasztronómia alapvetõ mûvét, a Szakács
Tudományt még ha nem is adták ki 1893 óta könyv formájá-
ban, mégis elég gyakran szerepel hivatkozásokban, mint pl.:
Eleink ételei: Válogatás régi szakácskönyvekbõl / Szántó
András. - Mezõgazdasági Kiadó, 1986; R. Hutás Magdolna: Az
ételkészítés mûveleteinek és eszközeinek nyelvi kifejezései legré-
gibb szakácskönyvünkben, Akadémiai Kiadó 1958.; A legré-
gibb magyar szakácskönyvrõl, szerzõ Prohászka János, Magyar
nyelv, 1960. (56. évf.) 1. sz. 134-139. old.; Szénási Zsófia:
Fõúri és közönséges konyhákról - Régi magyar szakácskönyve-
ink, Magyar könyvgyûjtõ 1. évf. 9. sz. / 2001, stb.

Örvendetes olvasni Füreder Balázs Gábor doktori disszer-
tációját8, hiszen az alapos tanulmányból betekintetést nyer-
hetünk az emberiség étkezési kultúrájába, s benne a
magyarság kulináris mûvészettörténetébe is. Néhány mon-
datban említi a Szakács Tudományt is. Több mindennel nem

lehet azonban egyetérteni. A Szakács Tudomány keltezésé-
nek helyérõl azt írja, hogy ismeretlen, de valószínû, hogy
valamelyik erdélyi településen keletkezett, ezzel szemben
én meg merem kockáztatni, hogy az Erdélyi Fejedelemség
fõvárosában, mégpedig Gyulafehérváron íródott ez a mû.
Már Radvánszky Géza alapos tanulmányában alaposan ele-
mezte a keletkezés körülményeit. Füredernek abban igaza
van, hogy a mû keletkezésének pontos évszámát nem ismer-
jük, hiszen hiányoznak elsõ oldalai és a szövegben sem lehet
fellelni az évszámot. Ám a szakácskönyv eredetérõl szóló
fejtegetésével végkép nem lehet egyetérteni. Szerinte
ugyanis a feltételezések szerint valamely német nyelvû sza-
kácskönyv alapján írták, esetleg fordították. Ilyenkor az
ember azonnal Jozef Budenzre és Paul Hunsderferre (mely
nevet késõbb Hunfalvira magyarosítottak) gondol, ugyanis
ez a két német ember az 1850-es évektõl, a magyarellenes
Bach-korszak idején igyekezett a magyar tudományos életet
átformálni és egy nem létezõ történelmet kitalálni. A feje-
delmi fõszakács maga írta le, hogy számos országban járt,
így a németek által lakott országokban is, de épp õ írja le
azt, hogy kiknek köszönheti elsõsorban a szakácsmesterség
megtanulását, s ezek bizony mind magyarok. Ráadásul a
fejedelmi fõszakács név szerint említi híres elõdeit a mûvé-
ben. Nagyon kilóg a lóláb abból a megjegyzésbõl is, hogy ha
nem egy német nyelvû szakácskönyv alapján írták, akkor
minden bizonnyal, németbõl fordították. Ettõl az „apró”
tényezõtõl eltekintve csak javasolni lehet a tanulmány elol-
vasását mindazoknak, akik a magyar gasztronómia történe-
tével akarnak foglalkozni.

Vinkó József a Heti Válaszban is röviden értekezik az
erdélyi fejedelemség fõszakácsának könyvérõl. Vinkó József
igen helyesen állapítja meg a Szakács Tudomány keletkezé-
sérõl, hogy annak írója erdélyi református vallású magyar
ember volt, azonban õ is helytelenül próbálja kideríteni,
hogy a könyvben emlegetett potrobocz milyen étel lehetett.
Vinkó szerint az említett étel „rakott puliszkával tálalt disz-
nótoros étek”, ami azért anakronizmus, mert 1580 körül a
székelyek még nem ismerték a puliszkát, hiszen az amerikai
földrészrõl származó kukorica sokkal késõbb, csak a XVII.-
XVIII. században terjedt el a Kárpát-medencében. A ber-
bécs nem azonos a juhval, a juhok közül csak a  hímnemût
nevezik berbécsnek. A potroboczról egyébként eképpen ír a
fejedelmi fõszakács: „Ezzel így élnek az székely atyafiak. Az
szép tömlõ túrót megszelik szélesen, avagy meg is morsolják, az
kenyeret is megszelik, mint az túrós éteknek, alol az tálban
túrót rak, felyül kenyeret, minden rendit az kenyérnek megrak-
ja túróval, tiszta fazékban vizet fõz, vörös hagymát metsz reá,
vajat bele. Mikor ezek elkészülnek, kolbászt, májast, vérest,
kásást megsüt, s mikor szépen megsül, forró vízben megönti az
tálban, az kenyeret reá rakja, az disznó aprólékját belé fedi s

úgy adja fel.” 9 

Végezetül ismét csak arra szeretném bíztatni a könyvki-
adókat, de a magyar kulturális örökséggel foglakozó szak-
embereket is, hogy adják ki ezt a könyvet. Bizonyára nagyon
sokan meg fogják vásárolni e páratlan értéket.
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8.) Füreder Balázs Gábor: „Hosszú reneszánsz konyhakultúra” magyar nyelvû szakácskönyveinek bemutatása és összehasonlító elemzése,
Doktori (PhD) értekezés; Debreceni Egyetem, BTK, 2009

9.) Radvánszky Géza: i.m, 248. old.



A székely székek
rendszerének 
kialakulása

Sem az általános, sem a gimnáziumi tantervek nem fog-
lakoznak az õsi székely székek rendszerének kialakulásá-
val, így (nem saját hibájából) a mai ifjúság igen keveset tud
errõl.

Ezen székek megismerése minden ifjú hasznára válik
manapság, amikor lépten-nyomon elõfordul megnevezésük
a különbözõ történelmi jellegû szövegek olvasásakor. 

Ugyanakkor jogi alapul szolgál a székelység jelenlegi
harca a Székelyföld autonómiájának létrehozásához.

A székely társadalom három rendje Mátyás király uralko-

dásakor kristályosodott ki: a lovasok rendje, amely a lófõ
székelyek (primpii) nevet kapta, azzal a kötelezettséggel,
hogy a királyt lóháton szolgálja, a gyalogosok (pedites)
rendje, akiknek soraiból késõbb létrejött a puskás gyalogo-
sok (pedites pixidari), a darabontok rendje (a XVI. sz.
közepétõl õk alkották a szabad székely közösség zömét),
felettük állott a fõemberek (primores) rendje.

A XV. század elejére kialakult a székely gazdasági, társa-
dalmi, katonai és biráskodási rendnek megfelelõ sajátos
szervezési forma: a székely székek rendszere.

A Nagyküküllõ felsõ völgyében mintegy 130 falut számlá-
ló Udvarhelyszék a legfelsõbb, úgynevezett anyaszék szere-
pét töltötte be. (Demény Lajos, Székely felkelések...18.
old). Itt székelt a székelyek ispánja, majd fõkapitánya, fõbí-
rája, s a székely peres ügyek felsõ továbbviteli fóruma.

A Maros és Nyárád mentén alakult ki Marosszék (Forum
Siculorum), a késõbbi Marosvásárhely székkel. 

Háromszék, amint a neve is jelzi, eredetileg három
különálló székbõl állott. Ezek között Sepsiszék az Olt és
Feketeûgy közötti síkságra terjedt ki, a Kárpátok délkeleti
láncának nyugati lejtõi alatt. Orbaiszék a Feketeûgy bal
partján, míg Kézdiszék ettõl keletre, a Feketeûgy völgyé-
nek felsõ részén feküdt. 

Csíkszék az Olt és a Maros hegyek közé szorított völgy-
katlanban helyezkedik el. Eredetileg ez a hat szék tartozott
az udvarhelyi ispán, majd fõkapitány és fõkirálybíró hatás-
körébe.

Ehhez az eredeti hat székhez sorolták a hetedik székely
székként Aranyosszéket. Késõbb vált ki Csíkszékbõl Gyer-
gyószék és Kászonszék. Sepsiszék mellett alakult ki már a
XIV. század végén Mikóvárszék, s Udvarhelyszékbõl vált ki
– Székelykeresztúr székhellyel – Keresztúrszék, délen, az
úgynevezett Erdõvidéken pedig Bardócszék. A XVI. szá-
zad elsõ felében említik elõször Marosszék fiúszékét
Szeredát, Nyárádszereda székhellyel.

Mindezek tulajdonképpen az önkormányzatok elsõ meg-
alakulását jelentették, melyeknek legfõbb szerve a „nemze-
ti gyûlés” volt. A székely nemzeti gyûlések helye legtöbb-
ször Székelyudvarhely volt, kétszer pedig a vele szomszé-
dos Agyagfalva (1506, 1848).

Gálfalvi Gábor ny. ig tanító

2015. június
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Tompa László

Tahiti békéje felé...
Tahiti felõl csodák híre szálldos:
Akit a végzet oda kivetett,
Csak áldja mind e dús, kis szigetet,
Mely gyógyulást rejt, álmokkal virágos.
Oh béke réve, szellõs szép szigetke!
Bús vágy hajóztat feléd engem is,
Hogy feledésben, csöndben elmeríts,
S békét sugallj e hajszolt idegekbe.
Fülembõl e zaj, amely itt gyötör rég,
Ott rút bogárként kiperegne mind,
S helyébe lágyan zene fészkelõdnék.
S az undor, amely itt sírig kísér el:
Szívembõl ott úgy oda lenne, mint
Mérges virágok gõze száll fel éjjel –

(1909.)



Az emberi kultúra alapvetõ elemeirõl lesz szó a következõk-
ben. 

A nagyvilág számára a felismerés a közzétételle kezdõdik,
hogy aztán mindenki rájöhessen, milyen pokolian egyszerû
dolgoról van szó, és hogy miért is nem jött rá már eddig vala-
ki. Persze, távolról sem ilyen egyszerû a dolog, hiszen minden
felismerésnek van egy kifejezett elõélete. Ti. a felismerés nem
más, mint egy szellemi kaland, éspedig teljesen ismeretlen
területen. Ez a kaland a fejben zajlik le, tehát a képzelet elvont
dimmenziójában, ahol elõször minden lejátszódik. Erre legin-
kább a kötelékeitõl teljesen felszabadult szellem képes. A siker
ugyanis vagy a sorozatos, helyes döntések summája lehet, ami
a módszeresen, lépésrõl-lépésre folytatott munka eredménye
(feltéve, hogy a kiindulási kérdésfelvetés helyes volt), vagy
lehet egy szellemi felvillanás eredménye is, ez azonban csak
felkészült szellemeket keres fel. Az ilyen felvillanás a szabadon
szárnyalni tudó szellemek sajátja, akik megszabadultak attól a
szellemi kényszerzubbonytól, aminek a neve „a szakma bevett
szabályai”, ill. a rutin. Valamennyi jeles felfedezõ valahol, vala-
mikor eltért a megszokottól, ellenkezõ esetben helyben tapo-
sott volna. Legjelesebbek azok az esetek, amikor nem szakem-
berek tettek felfedezést, a saját szakmától idegen területen: az
orvos Julius Robert Mayer (1814-1878) fogalmazta meg a ter-
modinamika elsõ tételének számító, az energia megmaradásá-
nak törvényét; a zoológus – és nem bakteriológus – Fritz
Schaudinn (1871–1906) volt az, aki felfedezte a syphilis kór-
okozóját; Heinrich Schliemann (1822–1890), Trója felfedezõje
és kiásója sem hivatásos, csak mûkedvelõ-régész volt.
Mindhárom eset azt bizonyítja par excellence, hogy a nem-
szakmabéliek nem a szakma bevett szabályai szerint jártak el,
sõt azokat teljesen figyelmen kivül hagyva  jutottak a legrövi-
debb úton ahhoz, amit felfedezésnek, ill. sikernek neveznek.
Ennek iskolapéldáját szolgáltatja Schaudinn.1 Schliemann
sikere azzal magyarázható, hogy abból indult ki, miszerint
Homérosz leírása igaz, amit a hivatalos tudományos vélemény
elvetett. De az Altamira-barlang falfestményeinek felfedezõje2

ugyancsak amatõr, s ráadásul még volt bátorsága azt is kimon-
dani, hogy a talált lelet a kõkorszakbéli ember kezemunkája,
amit korának tudományos világa kategórikusan visszautasított.
Mondhatni: az amatõrnek nem bocsájtották meg a szakembe-
rek, hogy „belekontárkodott” a szakmába. A felfedezõ,
Sautuola, azonban messze több volt ennél, hiszen szenvedélye-
sen gyüjtötte a kõkorszaki leleteket, s barlangi képekrõl több
cikket is írt. De, ha képzett szakember lett volna, valószínûleg

foglya maradt volna mindannak az ismeretanyagnak, amit
azok a szakemberek tudtak, akik mereven elutasították állítá-
sát. 

A szellemi kaland tehát néha szikraként kipattan és formát
ölt az egész építmény, megtörténik a nagy megsejtés. Volt, aki-
nek (állítólag) álmában jelent meg a keresett „valami”, mint pl.
a benzol-gyürû modellje Kekulé-nál; Crick-nek pedig a lép-
csõn felfelé menet villant fel a DNS-molekula spirális formája.
Ezek a történetek izgatják a fantáziát, habár nem ellenõrizhe-
tõk. Fogadjuk el tehát így. 

A felismerések további sorsa már jól követhetõ, hiszen a
nagy nyílvánosság elõtt zajlik. A felismerõ elsõ kellemetlen
tapasztalata, nemegyszer tragikus helyzete abból adódik – s ez
alól nem túl sok a kivétel –, hogy véle szemben áll a többség, a
továbbra is a megszokott módon gondolkodó környezet.
Akikkel már csak a szükséges szellemi kellékeket, tehát a más-
ként való gondolkodás képességét kellene megértetni, amivel
most még csak a felsimerõ rendelkezik. Konrad Lorenz
(1903–1989) idézi ebben a témában Huxley-t (1894–1963), aki
szerint minden nagy igazság eretnekségként indult, s ortodoxi-
aként végzõdött. Nos, az eretnekség jelzõje tényleg kevés felis-
merõ esetén maradt megspórolva, és nem csak a középkorban.
Hogy aztán az „ortodoxia” mennyire elfogadható, az attól függ
– ahogyan Lorenz folytatja –, hogy mit is értünk ortodoxia
alatt. Mert ha egy mérsékelt, a kultúra hordozóinak többsége
által elfogadott és magáévá tett uralkodó nézetet értünk alat-
ta, akkor ugyan nem ez a legjobb, de elfogadható. Ha pediglen
marad az általában baljósan csengõ fogalomnak értett, tehát
sarkított, kizárólagos, militáns és ellentmondást nem türõ
álláspontnak, akkor bizony vigasztalásra és lelki támogatásra
szorulhatunk. 

Ha eltekintünk az eretnekséggel vádoltak nemegyszer tragé-
diába torkolló üldöztetéseitõl, amelyekben példatáraink kime-
ríthetetlenek, akkor érdekes megállapítást is tehetünk, neveze-
tesen: majdnem valamennyi jelentõs felfedezést kezdetben túl-
értékeltek, s legtöbbször tette ezt maga a szerzõ. A közvéle-
mény részérõl történt túlértékelés érthetõ, és talán azzal
magyarázható, hogy a „végre megértettük” bódulatában mint-
ha a bölcsek kövét kaptuk volna kezeinkbe, ami mindenre
magyarázattal képes szolgálni a továbbiakban. Erre ad tanulsá-
gos példát egy igen jeles felfedezés és az abból, éppen szerzõ-
je által levont téves következtetés: amikor Robert Koch felfe-
dezte a tbc-bacillust, majd a tuberkulinnak nevezett, a baktéri-
um tenyészetébõl nyert nyírkot, amellyel magát a betegséget
gondolta gyógyítani; az ebbõl a tévhitébõl való kijózanodás
mindmáig példája a tudományos felfedezésekbõl levonható
bakklövéseknek is.3 Az ilyen ésszerûtlen történésekben sajnos
a mass media, különösen a globalizáció folyamának a sodrásá-
ba kerülése óta nem egészen dicséretes szerepet is játszik. Elég
lehetne, ha csak a molekuláris biológia valóban látványos felis-
meréseire és az azokból levonvató, a média által messze eltúl-
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Dr. Szõcs Károly

A szellemi alkotásról
Felfedezések és felfedezõk; irányzatok és követõk; mesterek és a tanítványok; 

az oktatás és oktatási rendszer;  a falra festett ördög

Az okos annyira terhes lehet környezetére,
mint az égõ lámpa a hálószobában.

(Ludwig Börne – 1786-1837)

A siker meglehetõsen az utolsó,
amit valakinek megbocsájtanak.

(Truman Capote – 1924-1984)



zott, (a közvéleménynek mint az eddig gyógyíthatatlan beteg-
ségek gyógyítási lehetõségeivé stilizált), inkább science fiction,
mint a reális infók sokaságára, helyesebben: áradatára gondol-
ni. 

A Robert Koch (1843-1910) eltúlzott következtetése mellett
még egy nevezetes, habár kevésbé ismert példa Pavlov (1849-
1936) Nobel-díjjal jutalmazott reflex-tana volt, amivel Pavlov
azt is magyarázta, ami nem volt magyarázható: lelki és szelle-
mi történéseket, amelyekre – ahogyan azt ma tudjuk – a reflex-
tan távolról sem elegendõ. Még Pavlov életében történtek
laboratóriumában azonban olyan dolgok, amelyeket ma
megitélve, minden jel szerint szándékosan, és mint oda nem
illõ, zavaró tényezõt szemérmesen elhallgattak. Egy alkalom-
mal egy nyugati látogató szabadon engedett egy kisérleti
kutyát, ami nyílván precedens nélküli lehetett a poroszos rend
és fegyelem uralta pavlovi intézetben. Ami azonban utána
következett, egyenesen kiábrándító: a szabadon engedett
kutya ugyanis nyívákolta és nyalni kezdte azt a berendezést,
amibõl a reflex kiváltásához a csengõ hangja származott, tehát
úgy tett, mint gazdájával is egy kutya  tenni szokta, amikor
kunyerál. Egy további alakalommal az is kiderült, hogy a nyál-
elválasztás kiváltásához elegendõ volt a néma csengõ felmuta-
tása, tehát hanginger nélkül! Mindezek a tények elegendõk
lehettek volna reflex-tanának helyes(ebb) értelmezésére. Nem
ez történt azonban, ahogyan azt ma jobban tudhatjuk.4

Sigmund Freud (1856-1939) is hasonló módon messze túlér-
tékelte tanai alakalmazhatóságát, mindmáig tartó kiha-
tásokkal, gondolnánk csak a Nyugaton bozóttá terebélyesedett
psycho-szomatikus irányzatokra.5 Charles Darwin (1809-1882)
volt talán eddig az egyedüli, aki saját evolúció-tanát bi-
zonyítható módon alábecsülte. Ennek oka szerénységén kivûl
abban is keresendõ, hogy vallásos volt, rendkivûl fegyelmezett
és saját magával szemben szígorú. De, a darwini tanok valódi
hordereje akkor nem is volt felmérhetõ, hiszen az öröklõdés
tudománya a rá következõ században születik majd meg egy-
részt, másrészt pedig az evolúció tanának legsokatmondóbb
bizonyítékai is csak késõbb kerültek felszínre. 

Az ortodox dogmává vált tanok okán nyílván nemcsak Freud
marasztalható el, hanem ugyanúgy Marx is. Ha pedig ponto-
sabban megnézzük a dolgokat, akkor az is kiderül, hogy a dog-
mává válásért nem annyira a felismerõk maguk, mint inkább a
tanítványok, a követõk tehetõk felelõssé. Errõl azonban
késõbb. Azt és annyit azonban le kell szögezni, hogy tanaiknak
minden dogmává válása – tehát kártékony vadhajtásaik – elle-
nére úgy Freud, mind Marx a 19. és a 20. sz. és az egyetemes
kultúra kimagasló személyiségei, akik döntõ módon meghatá-
rozták a 20. sz. filozófiáját, a történelmi eseményeket, és befo-
lyásuk tovább tart.6

Folytatjuk

Jegyzetek, kiegészítõ magyarázatok:
1 A 20. sz. elején lázas, de megfeneklett keresgélés folyt a vérbaj kóroko-

zója után; a betegvizsgálókból ugyan folyamatosan szállították üvegle-
mezeken a laborba a friss vizsgálati anyagot, amit a bevett szokás sze-
rint elõször fixáltak, majd festettek a legkülönbözõbb eljárások szerint,
de a kórokozó nem akart megjelenni a mikroszkóp alatt. Egyszer fel-
kereste nagybácsiját egy ilyen laborban a fiatal zoológus Fritz Schau-
dinn (1871–1906) és unatkozva kezébe vett egy friss kenetet s teljesen
figyelmen kivül hagyva a bevett szokásokat, – kapta magát, és festetle-
nül a mikroszkóp alá helyezte, majd csak annyit kérdezett: ...mindig
ennyi nyüzsgõ-mozgó van az ilyen kenetekben? Ezután mindenki sorra
belenézett a mikroszkópba, megállapítva, hogy ott van az, amit keres-
nek: az élénken mozgó, csavarodó formát mutató kórokozó, amely

aztán a Spirocheta pallida nevet kapta, utalva spirális formájára, a pal-
lida jelzõvel pedig a nem-festõdõ voltára. Ilyen egyszerû volt a syphilis
kórokozójának a felfedezése, mivel, a nem-szakember nem-ortodox
módon járt el: festetlen, nativ készítményben láthatta a mozgó kóroko-
zókat, amelyek ugyanis nem festhetõk, s azért nem láthatták addig, mi-
vel csak festett készítményben keresték; A történetet Konrad Lorenz
(1903-1989)-tõl tudjuk, aki ezt családi/rokoni történetként jegyezte fel; 

2 Altamira: „messzelátó” annak a dombnak a neve, amely Marcelino
Sanz de Sautuola (1831-1888) birtokán volt, akinek hobbyja volt a kõ-
korszak kutatása; egy napon elment a rég ismert barlangba õsleleteket
keresni, és magával vitte kislányát, a 9 éves Máriát is, aki közben a
mellékjáratokban kóborolt, s a mennyezetre felnézve állatok képeit
pillantotta meg a félhomályban, majd így kiáltott apjához: „Padre, hey
toros!” – apu, nézd bikák! De nem „toros”, hanem (õs)bölények vol-
tak. A leletrõl Sautuola több cikket írt, amelyekben volt bátorsága ki-
mondani, hogy a barlangi képek a kõkorszaki ember több ezer éves al-
kotásai, amit azonban az akkori tudományos világ kereken elutasított; 

3 Amikor Robert Koch (1843–1910) 1890-ben bejelentette az ún. Koch-
féle lymphát – ami tuberkulin néven vált ismertté s amivel a tbc-t gon-
dolta gyógyítani, akkor Koch a termelési haszonból 4 és fél 22 mill.
márkában jelõlte meg az õt megilletõ részt (mai értéke kb. ~50 mill.).
Koch fenti követelését Caprivi (Leo Georg von Caprivi (1831-1899). a
Bismarck utáni birodalmi kancellár a következõ bölcs szavakkal utasí-
totta el: „Lehet nincs messze az idõ, amikor a tudomány az ipar szol-
gálójának fog tünni, de még nem vagyunk ott.” Nemsokára ki is derült
ezután, hogy Koch túlhajszolt tudományos következtetése a medicina
egyik nagy baklövése volt: a tuberkulinnal nem lehet gyógyítani, hanem
csak a tbc-t diagnosztizálni, ma is;

4 Van egy, a reflex-tanhoz csatlakozó, nem túlságosan régi megfigyelés,
galambtenyésztõk tették: szeretett madaraik etetése alkalmával fel-
tünt, hogy az etetõ személy puszta megjelenésekor a galambok kezdtek
fejükkel bólintani. Ennek magyarázata abban áll(t), hogy egyik elõzõ
etetéskor néhány galamb éppen fejbólogatást végzett, amihez, mint ál-
lapothoz kapcsolódott az etetés, s ezáltal a bólogatás az etetés kiváltó-
jának minõsült. Embernél is fellelhetõ jellenség! gondoljunk csak arra,
amikor sportrendezvények során ragaszkodnak a csapat tagjai azokhoz
a külsõségekhez (dressz a játékosoknál, vagy egy pulover az edzõnél)
amelyet az elõzõ, netán több egymásutáni gyõzelem alkalmával is visel-
tek. De a hasonló minta szerinti „kabaláink” száma ugyancsak nagy; 

5 E sorok írójának egy kedves mama, akinek gyerekét kórházi ágyon ke-
zelte, elmondotta egy ún. pszihó-szomatikus klinikán szerzett saját ta-
pasztalatait, ahová epekõ és epehólyaggyulladás miatt utalták be:
három napon keresztül tartott a spéci kikérdezés, visszamenõleg legel-
sõ emlékezhetõségi idõkre, tehát kb. 5 éves korára, amikor egyik-másik
gyermeteg emlékét azon nyomban az epekõvel hozták oki kapcsolatba;
majd egy egész áldó napon keresztûl faggatták szexuális élete felõl,
amit az asszony így írt le: „úgy gübültek-turkáltak az intim dolgokba,
hogy belepirulok ha vissza gondolok”; e sorok írója a sok közül csak
egyet képes leírni, azt is latin szó felhasználásával, amikor ugyanis azt
firtatták, hogy kisgyermek korában ”szopta-e az apai péniszt?” – nos,
mindez arra ”céloz”, hogy valamennyi szervi betegség esetén ”megta-
lálják” a lelki okot, úgy, mintha a pszihó-szomatikus medicina mûvelõi
soha nem is hallottak volna sem baktérium, sem vírusról, mint kóroko-
zókról, vagy ha igen, akkor attól valamiféle agymosás révén megszaba-
dították magukat;

6 A marxi tanokat éppen azoknak sikerült kártékony dogmává változtat-
ni, akik folytonosan hangoztatták azok „alkotó módon való továbbfej-
lesztését”. Nos, éppen ez a továbbfejlesztés sokkal nagyobb kárt tett
benne, mint a nagytõke képviselõi, akik nem  tudtak vele szellemileg
megközelítõleg azonos színtre felemelkedni. Freud esetében meglátni,
hogy a lelki történéseket a 19. sz. flogiszton elméletének hátterébõl
magyarázva, azokat hasonló energetikai elv alapján mûködõ rendszer-
nek gondolta, és amelyiknek a kipufogó berendezéséûl tette meg a
szekszuálitást, ill. a nemi szerveket. Tulajdonképpen úgy a marxizmus,
mind a freudizmus esetében hiányzott a mester nagyságához felemel-
kedni tudó tanítvány, aki képes lehetett volna a modern tudományos
felismerések szintjén újra megfogalmazni a túlhaladott tételeket, mint
pl. a proletárok diktatúrájáról szóló marxi tételt, s ugyanakkor kiküsz-
öböli, Karl Raimund Popper (1902-1994) szerint Karl Marx (1818-
1883) legsúlyosabb hibáját, a történelmi elõrejelzés kényszerképzetét. 
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VII.. 
A Regát éli a maga életét. 
Ez azonkívül, hogy egyszerû bõvített mondat – még egy nem

egészen egyszerû és nem egészen kézenfekvõ igazság is. 
Erdélynek és a többi kapcsolt részeknek alig van olyan pontja

(lakott helyeken egyáltalán nincsen), ahol az új államjogi és po-
litikai helyzet egyben-másban ne éreztetné magát. A Regátnak
meg alig van olyan pontja, ahol a velünk való megnagyobbodás –
a puszta tudomásvételen túl – a lakosság életében, polgári és
nemzeti öntudatában a legkisebb változást is létrehozta volna.
România mare – van. Letagadhatatlanul van. Benne van a béke-
szerzõdésben, a határt megállapító bizottságok munkájában, az
aktív államférfiak önérzetében, a napilapok kisebbségi rovatá-
ban... de sohase találkozom vele a Regát-lakosság hétköznapja-
in. A nagyobb városok kereskedelmi és hotel élete belföldnek
tudja már Kolozsvárt, Szebent, Váradot, de – ez minden. Odáig
is tartanak már, hogy én erdélyi ember jöhetek-mehetek szaba-
don, állampolgári szabad mozgásom korlátozatlan, sem a rend-
õrség, sem a sziguranca nem érdeklõdnek különösebben a szán-
dékaim felõl... azt lehetne mondani, hogy ez még sokkal több,
mintha érdeklõdnék, mert ez a desinteressement a teljes egybeol-
vadásra mutat – pedig csak egyszerû értelmi tudomásulvétel még
ez, rendeletekbõl, lapközleményekbõl szerzett tudomás. A
Regát éli a maga életét, nyomát se lelni benne, hogy mi is
vagyunk, élünk, szervesen hozzátartozunk. 

Ezt tudnunk kell, mert nem egészen haszontalan ez a tudniva-
ló. (Érteni, hiszen könnyen érthetõ: a veszteséget hamarább érzi
az ember minden idegével, mint a nyereséget. Erdély a beállott
változással veszített, – ha mást nem, politikai súlyt. Nálánál erõ-
sebb, heterogén tendenciák hatáskörébe került. Függõségét
minden pillanatban kényelmetlenül érzi. A változást – az egyes
embernek is – tudomásul nem vennie lehetetlenség. Ellenben a
Regát: nyert. Ha mást nem – azt az erõtöbbletet, amely erejébõl
eddig az idegen szuverenitás alatt álló Erdély érzelmi és gazda-
sági vonzására lekötve volt. Ezzel az erõmennyiséggel a Regát
kétségtelenül meggyarapodott. Egészében érzi is, kéjesen, meg-
könnyebbülten. De mit sem éreznek belõle az egyes emberek. A
régi, a megszokott életét éli a Regát tovább...) 

Nem haszontalan dolog ezt tudni azért, mert a Regát közöm-
bössége – fájdalmainkkal szemben – innen érthetõ. 

Nem kevesen vagyunk erdélyiek, akik súlyos csalódással állunk
és élünk az új birodalom közepén. Az elsõ hatalmi túlkapások, a
kultúránk és szabadságjogaink ellen intézett támadások elsõ ide-
jén, bizakodó szívvel néztünk a Regát népe felé. Úgy véltük –
hamar találkozunk majd barátainkkal. Az lehetetlen – mondot-
tuk –, hogy a sok milliónyi román között velünk rokonszenvezõk
is sokan ne találtassanak... 

És hisszük ezt ma is.  
Ám rohan az idõ. Kisebbségeink erkölcsi és anyagi vereségei

már alig elviselhetõk. Semmi kétség – a reánk mért súlyos csapá-
sokért a román nép, a román közvélemény nem felelõs. Tudtán,
és hiszem, akaratán kívül – politikai vezetõi mérik reánk e csapá-
sokat. Hozzá – néptársunkhoz – panaszaink se jutnak el. Puszta
létezésünkrõl is csak formai tudomása van. Valljuk be – másmi-

lyen tudomása még nem is lehet. Érintkezés a kisebbségek és a
román nép között még nem esett. A vezetõk érintkeztek eddig. És
a vezetõknek még a saját népükkel sincs érintkezésük – sem
ezen, sem azon az oldalon... 

– – – 
A vonat lépcsõjén jönnek az embernek ilyen gondolatai, ahogy

áll (zsebében a másodosztályú ülõhelyre szóló jeggyel) Buda-
pestrõl a Prahova hídjáig. Nem is egyedül, többedmagával szo-
rong a lépcsõn is, elégedetlenül, megkínzott román emberekkel.
És minden arcon félelem: hogy az átszállás után még így se lesz... 

Rögtönzött kis fahídon megyünk át. Jobbra tõlünk, pár méter-
nyire a leszakadt Prahova-híd. Hatalmas mozdony, kerekeivel a
vízmederben. A látvány inkább szomorító, mint ijedelmes.
Mozdony a vízben... Hal a szárazon. Európai genie kannibálok
körmei között. Szomorú lehetetlenség. 

De a gondolataim nem járnak megtorlás körül. Lehet, sõt bi-
zonyos: a CFR mûszaki vezetõi csapnivalók. Lehet, sõt bizonyos:
a vezetõkbõl hiányzik a lelkiismeret. És mégis – a bosszú nem
tud felülkerekedni a szomorúságokon. Ami itt életben, vagyon-
ban elpusztult: volt valakié. Egy népé, egy jobbra hivatott, élni
akaró, fejlõdni vágyó népé volt. És az a vízben álló mozdony
szimbólum. Sziklás feladat elõtt – bénult óriás. 

Jó! Visszaélések vannak. Panamák. Fegyelmetlenség van, gon-
datlanság és könnyû lelkiismeret. Mind igaz. De mégis, amerre a
vonat hozott, búzakeresztek álltak, emberek sarjút kaszáltak.
Állomásokon százával rohanták meg szegény emberek a vona-
tot; valahová mennek, valamit akarnak. És nem hiszem, hogy
rosszat akarnak. Sem vonat kisiklást, sem panamát. Nemzetiségi
atrocitást sem. Életet akarnak, a magukét, a gyermekükét. 

Csak szomorú az a mozdulatlan sötétség a Prahova medrében.
Dehogy is gondolok megtorlásra. 

Én sajnálom ezt a népet. 
És magunkat is – nagyon.

VIII.

Campina, július 28. 
Az egzotikum a termõhelyén nem is egzotikum. És Campiná-

ban vonatról szállván, hiába találkoztam nagycsomó tanulmányi
kirándulóval (kikrõl tudtam, hogy mint magam, õk is – petróle-
um-kutakat bámulni jöttek), és hiába imponáltak már messzirõl
a Steaua Romana kéményei... mégsem tudtam ehhez az élmény-
hez azzal a tisztelettel közeledni, amellyel éveken át gondoltam
reá. 

Talán Campina maga, a városról szerzett elsõ benyomás fásí-
tott el. Pályaudvarának dús sínhálózata, állomásépületének csi-
nos vonat felõli frontja után, ahogy várakozásteljesen a városba
lépne az ember – deprimáló falusi miliõ veszi körül. Poros út,
poros lombú fák, házak sehol, mokány lovaktól vont egy-két fiá-
ker, az ember olyan meggyõzõdéstelenül mondja a kocsisnak:
Hotel Boulevard... mert olyan képzelhetetlen, hogy egy Hotel
Boulevard nevû valami ehelyütt fellelhetõ legyen. 

Tízpercnyi hegyre mászás után azért mégis valami városfélé-
ben vagyunk. A Hotelt is megleljük és egy-két vállrándítás után,
a lelkünk egyensúlyát is: így van és nincs másként, ez Campina;
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elvégre nem csalt meg bennünket, nem híresztelte magát világ-
városnak, 10–12 ezer lakója köztudomás volt, még arról sem
tehet, hogy Ploiestivel mindig együtt emlegetik. (És távozván
Campinából, a poros meredekrõl is jobb már a véleményem,
nagyszerû kilátást  enged e lefelé vivõ út a Prahova völgyre.) Van
egy sétaútja is, Bulevardul Elisabeta, estefelé jól öltözött népek-
kel népesül, lovas társaságot is láttam,
férfi módra nyeregbe ült úri hölgyeket. 

Barátságos, derék emberekkel kerül-
tem össze, akik ugyan láthatólag nem
értették – idõközben megint fellépett –
frenetikus petróleum izgalmamat, de
nagyon szívesen mutatták meg, hol
találom a Steaua Romanat, a noua
rafineriát, ahogy itt nevezik. 

A Primaria mellett kell betérni (de
nem könnyen lehet, mert sûrû ember-
tömeg, persze, szegények veszik körül,
valamennyien – kukoricajegyre várva)
a strada I. C. Bratianun alig pár lépést
kell tenni csak, sziszegés meg petróle-
um szag azonnal jelzik, hogy nyomon
vagyunk. Hosszan elnyúló frontjával
(amit frontnak csak azért nevezek, mert az irodákhoz ezen az
oldalon vezet kis léckapus bejáró) a str. Bratianura néz, hátával
a pályaudvarra támaszkodik a világhíres petróleumfinomító.
(Üzemi képességre mind az újabb idõkig a világkonkurenciában
harmadik helyen állott, most az elõtte valók közül az orosz a
játékból kiesett, csak egy amerikai finomító elõzi meg.) 

Úgyis mondhattam volna, hogy: a saját pályaudvarára támasz-
kodik. Az a sok sínpárú terrain, mely rezervoárjai mögött elvo-
nul – és amelyen túl is, imponáló területen, a tartályai kéklenek
– csak a finomító forgalmi eszközeinek rendelkezésére áll.
Megszakítatlan hosszú sorokban állanak a vonatkerékre montí-
rozott ciszternák, a Steaua Romananak saját ciszternaparkja
van. Ötszáz fõbõl áll a fekete gárda, melynek lélekszáma háború
elõtt az ezret is elérte. És az ezret jogosabban vallhatta a magá-
énak, mint ma a fél ezret. A háború extrém szükséglete petróle-
um termékekben szertezilálta, világgá szórta a társaságok cisz-
ternaparkjait, a tulajdonviszonyok csak lassan rendezõdnek, és a
lelkiismeret nem döbben meg egy-egy bárhol is fülön csípett cisz-
terna birtokba vételén. A síneken álló ciszternák bár láthatóan
viselik a Steaua Romana nevet, itt-ott láthatóan viselnek más
neveket is, és láthatatlanná tett jelzések is rejtelmeskednek
egyik-másikon. 

Sziszegés, petróleum szag... a Strada Bratianun járó figyelme
balra fordul. Többemelet-magasságú, ablaktalan vörös tégla
épülettömbök, befutó és kivezetõ vascsövek sûrû érhálózatával.
Beépített óriási kazánok és batteriásan egymás mellé helyezett
kisebb szabad kazánok, és megint csövek, csövek, csövek, földön
kúszó és épülettömbök fölött elhajló csövek, végtelen megszakí-
tatlan hálózat, olykor föld alatt tûnnek el, majd elõbukkannak
megint, s amerre lépsz, amerre nézel, a lábad, a szemed csövek-
be ütközik. Az épülettömbök elõterében és közöttük és mögöt-
tük vörösre festett, meg kékszínû rezervoárok – és valahol közé-
pen a gigászi méreteknek meg nem felelõ kis Biroul – ennyi az,
ami a Steaua Romanaból felületesebb érdeklõdésnek is megnyil-
vánul. A részletek... a részletek nem nyilatkoznak meg senkinek.
Nem a gyártásra gondolok. A finomítás mûvelete nem titok és
nem titkoltatik. Mélyreható tekintettel kérdezték ugyan, hogy a
nyersolaj vagy a termékek iránt érdeklõdöm-e, de mikor világos
lett elõttük, hogy minden távolabb áll tõlem, mint gyártástitkaik
ellesése, és hogy utam csak véletlenül vezetett elõször Campiná-

ba, – akkor készséggel engedték megismernem, amit úgyis tud-
tam, hogy – mint más finomítók – õk is benzint, könnyebb és ne-
hezebb petróleumot, gázolajat és kenõolajakat gyártanak. Mód-
szerük, mint mindenki másé: a frakcionált desztilláció és ezen-
közben nyernek (ez különlegességük más román finomítók kö-
zött) paraffint is – ami persze nem boszorkányos ügyességükre,

hanem olajforrásaik jelentõsebb paraf-
fin tartalmára (3 százalék) vall. 

Nem is a gyártási módszer, nem is a
kvalitás az, ami a Steaua Romanat
ennyi szóra érdemessé teszi. Hanem a
méretek! Gyártásának és még inkább
gyártási lehetõségeinek méretei. Iroda-
fõnökük állítja, hogy nyersolaj termelé-
sük naponta 70–75 vagon (kb. ugyan-
ennyi nyersolajat adnak az Astra szon-
dái is, míg Románia összes többi társa-
ságainak nyersolaj termelése napi 200
vagon. Ez a bemondás eltér, de nem
jelentõsen tér el a petróleum szaklapok
tavaszi adatközléseitõl. És ez a renge-
teg napi termelés – 75 vagon! – nem
meríti ki a Steaua Romana finomítójá-

nak üzemi lehetõségét. Sõt – jelentõs üzemredukcióra kényszerí-
ti. Több mint kétennyi nyersanyagot képes feldolgozni naponta. 

–
Ha van elég nyersolaja. De nincs. Háborús pusztítások (Dr.

Schildhaus igazgató biztosít, hogy a németek nem pusztítottak) a
szondák egy részét használhatatlanná tették, az új fúrások meg
nem mindig járnak szerencsés nyomon. 

Néhány órát töltöttem kinn a S. R. olajterületein. (Nb. a
campinai területein. Mert vannak máshol is.) 

Miniatûr Eiffel-tornyok, úgy tûnnek fel e szondák a vonati
utasnak és közelrõl is állják a hasonlatot. Magasra karcsúsított
faváz, mely – közelrõl látni csak! – egész gépüzemet vesz körül.
Kincsét csõvel el kell venni a földtõl, mert önként (tékozló sugár-
ban) csak ritkán, és akkor is csak felszabaduló elsõ jókedvében
adja. A Steaua olajmezõin már a 318-as szondaszámnál tartanak,
(a legfrissebb kutatóhelyen, hol még csak a faváz s a hatméteres
kút állanak készen, láttam ezt a számot), de a több száznyi olaj-
forrás közül – mint hallom – magától egyik sem buzog. Kanala-
zás folyik a mélybõl – az 500–600 méternyi mélybõl. 

Piszkos, barnás-földes, sûrû folyadék ömlik az ülepítõ kádba...
Ez a folyadék még vízzel fölösen elegy. És van benne törmelék
föld és egyéb szennyezés. Ülepítve és vizétõl nagyjában elkülö-
nítve, csöveken keresztül nyomják a finomítóba. Ott a már emlí-
tett frakcionált desztilláció folyamán – benne rejlõ kincseit, egyet
a más után, leadja. 

Bizonyára szebb volna a petróleumtól, ha nem hazudtolna rá
a felõle elterjedt hírekre, és minden szondán keresztül eruptíve
törne ki szakadatlanul, – ahelyett, hogy el-elszikkadva, újból meg
újból fúrat maga után, kerestetvén bujkáló rétegeit... de az sem
csúnya, amit tényleg a legvalóságosabban megcsinál. 

Hát mit csinál? 
Van! És ezzel a valóságával, – nagyon kevés emberi munkát

igényelve meg – világít a paraszt gyermek olvasó könyve felett,
nem engedi, hogy hõn fusson a kerék, hajt autót, aeroplánokat
és tolja a multimilliomosok szekerét. 

Tiszteletem újra növekedõben. 
Utánamegyek Ploiestibe is.

(Folytatjuk)
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Nyurga alakja ismert volt az egész városban. Legtöbbször
az állomás környékén tûnt fel. Ritkás, szalmasárga haja a
koponyájára tapadt, orra karvaly csõrére emlékeztetett, fura
ellentétben állt ívelt, már-már nõies szájával, gödröcskés
állával. Mindig frissen borotvált volt, kivéve mikor a sze-
kuritáté falai közt töltötte az éjszakát. Elég sûrûn vendége
volt a Rigó utcai épületnek, nem tudott, de nem is akart
lakatot tenni a szájára. Egyenes tartású ember volt, a gerin-
ce nem görbült meg, fizikailag sem… Bolondnak tartották.
Nem ok nélkül. Fõleg ha ivott vadult meg... Naphosszat tud-
ta szidni a románokat egy-egy kisfröccs mellett. Hangosan,
tele szájjal. Nem félt, pedig tudta, hogy verés lesz a vége. Be-
vitték, megverték, kiengedték. S kezdte elölrõl. Volt rá pél-
da, hogy bõröndcipelés közben hangosan kiabálta: Nem bí-
rom, nem bírom!!! Egy fiatalember odavetette neki: Tegye
le, ha nem bírja. Mire õ: Maga marha! A rendszert nem bí-
rom! Persze milicisták is voltak a környéken... Megint be-
vitték... Megint verés lett a vége.

Bucur, a törzskocsma nagyromán iszákosa kicsi köpcös
ember volt. Pocakjánál csak magyargyûlölete volt szembetû-
nõbb. Borvirágos orra még jobban elvörösödött mikor teli
torokkal szidta a magyarokat, s átterjedt dagadt arcára is a
pír, amint Siklódit meglátta belépni. Malac szemével dühö-
sen kancsított, s még jobban rázendített ilyenkor az átkozó-
dásra. Siklódi se hagyta magát, cifrázva szidta a románokat,
még mielõtt az italát megkapta. Izzani kezdett a hangulat, a
többi vendég sunyin hallgatott, nem mertek állást foglalni.
Már nem is figyeltek arra a másik mit mond, csak fújták a
magukét. Bucur az asztalt csapkodta közben, Siklódi hosszú
lábaival toppantott nagyokat. Önmagukat hergelték. Egy idõ
után elhallgattak. Siklódi lehajtott fejjel ült, mintha nehéz
lenne a bortól. Abban a pillanatban emelte fel a fejét és a
hangját, amikor belépett a két egyenruhás az ajtón. Nem
vette észre, talán ha észreveszi se törõdik velük. Hévtõl csil-
logó szemmel kezdte énekelni: Ki tudja merre, merre visz a
végzet... Nem engedték végigénekelni. Mire odáig jutott,
hogy „ne hagyd elveszni...”, már kattant a bilincs a csuklóján.
Nagyobb verést kaphatott mint addig bármikor... Napokig
nem kiabált, nem szidta a rendszert se, a románokat se. Már-
már úgy tûnt, hogy sikerült belefojtani a szót, sikerült meg-
törni... Csendesen cipelte a bõröndöket az állomáson. Egy
nap aztán megvárta, míg sok utas gyûlt össze az állomáson, a
láthatáron milicista sem volt, s elkezdte énekelni ott ahol
abbahagyta utolsó alkalommal: Erdélyt Istenem!!!

Botos Jóska mindig elegánsan járt. Ha nem is öltönyben,
nyakkendõvel, de legalább zakó volt rajta. Ezek a ruhadarab-
ok tele voltak kitüntetésekkel, jelvényekkel. Büszkén járt,
kifeszített mellel, a napfény meg-megcsillant az aranyozott,
ezüstözött fémdarabokon. A maga bolondériájával együtt
finom úriember volt. Soha nem hangoskodott, nem zaklatott
senkit. Ellenõrnek adta ki magát a vásárhelyi buszokon. Ud-
variasan odament az utasokhoz és kérte a jegyeket. Amikor
a buszok kiindultak a garázsból, széles karmozdulatokkal,
segítõkészen irányította azokat. Szaladt a buszok elõtt, mu-

tatva a helyes irányt. Szegény Botos Jóska már a mennyei bu-
szokon száll fel az elsõ ajtón, s mondja: kérem szépen a je-
gyeket elõvenni ellenõrzésre.

Ida a Dacia piac környékén lebzselt mindig. Táskáját ló-
bálva, tánclépésekkel haladt, énekelve. Bolondos teremtés
volt õ is. Volt, hogy kiállt az erkélyre, s meztelenül áriázott.
Mindig a szeretõjével dicsekedett, de senki nem vette komo-
lyan, hogy van olyan férfi, aki szóba áll vele. De aztán egy
szép napon Ida férjhez ment, egy kislánya is született. Nem
tudni, hogy a férje milyen ember volt, de elvette a félkegyel-
mû lányt. Ida elvégezte a teendõit, így-úgy nevelte a kislá-
nyát, takarított, fõzött, bevásárolni járt, természetesen éne-
kelve, tánclépésben, táskáját lóbálva. Egy szép napon takarí-
tás közben rosszul mozdult, elesett és úgy beverte a fejét,
hogy eszméletét vesztette. Mikor magához térítették, egy tel-
jesen új asszony volt. Nem tudta kicsoda az a férfi, ki a kis-
lány... és az agya kitisztult. Normális lett. Csak nem emléke-
zett az „elõzõ” életére, mindig meséltette az emberekkel,
hogy milyen is volt a „táncos-táskalóbálos-áriázós” Ida….
Vannak még csodák.

Borbát Ádám olyan bolond volt, aki túljárt az emberek
eszén. Mai mentalitással nem is neveznénk bolondnak…
Hanem jó „üzletembernek”. Eladta a vásárhelyi cukorgyár fa
kerítését, akadt rá vevõ. No meg egy falu villanyoszlopait, a
templom harangját… Nem sok mindent tudok róla, de a fen-
tieket érdemesnek láttam lejegyezni.

És Jócka. Róla már írtam, de mostanság érdekes dolog
történt vele. Egyik marosvásárhelyi rádió munkatársai elvit-
ték Törökországba. Amikor hazajött, a nõvéremnek mesélte
az élményeit: – Képceld! Meg kellett fürödjek! Le kellett
vágjam a körmeim! Meg ic kellett borotválkozzak! Te, a
repülõn féltem, de lekötöctek. Képceld, nem lehet civarazni
a repülõn! Hol voltatok Törökországban Jócka?- kérdezte a
testvérem. – Há ott ahol sok cónak van! Megvan! Tenger! –
S fürödtél a tengerben? – Nem! Há mind mondták, hogy
menjek, de nem vagyok bolond! Feküdtem a cobámban,
odahocták a cört, néctem a tévét! S ettünk! Képceld! Volt
leves is, második is! Ollinkluciv volt! Acc egy civarat?
Jóckának nagy élmény volt. Már az is, hogy volt leves is és
második is…

Lakó Péterfi Tünde
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Marosvásárhely szerethetõ, fura figurái:
Jócka, Botos Jóska, Ida és társaik
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„Az élet nagy szimfóniájának a szerelem az
alapakkordja. A szerelembõl indul ki nem-
csak az öröm, a harmónia, a test és lélek
békéje, hanem az elõrejutás és a siker is.
Szerelem nélkül fanyar íze van a jólétnek és a
hatalomnak is. Az élet igazi szépsége nem a
pillanatok szépségébõl, hanem a lélek belsõ
nagy harmóniájából áll, melyek derût, fényt
sugároznak még a gondokkal, lemondások-
kal, csapásokkal telített pillanatokra is.

A természet ellen nem lehet büntetlenül vétkezni soha. Sem
azzal, ha letagadunk valamit, ami letagadhatatlan, sem azzal,
ha becsapjuk magunkat. Mert a letagadott vagy megtagadott
dolog azért tovább él és továbbra is fényt, meleget sugároz az
arra érdemesre. Az eltékozolt, aprópénzre felváltott élet azon-
ban az õszbe hajló idõ felé mindig erõsebb és letagadhatatla-
nabb mementóként áll a vétkezõ elé.” (Bozzay Margit)

Bozzay Margit írásait, széleskörû irodalmi tevékenységét
nagyrészt a feledés homálya fedi. Témaválasztásai és mély,
érzelmekben gazdag, de nem csöpögõsen érzelgõs stílusa
végett, elsõsorban a nõi olvasók körében volt népszerû a
maga idején. Talán ennek köszönheti, hogy a késõbbi iroda-
lompolitika soha nem ismerte el õt és nem emelték a mél-
tán megérdemelt helyre, a regényírás feledhetetlenjei közé. 

1893-ban született, Kemenesszentpéteren. Szülei rossz
házassága és e rossz, veszekedésekkel sûrûn tarkított csa-
ládból menekül tizenöt évesen az elsõ férfival, akit megis-
mer, - a házasságba. A saját, rosszul megválasztott életsor-
sát írja meg késõbbi – a Tizenöt éves feleség (Bp.1936) , a
Kenyér és szerelem (Bp.1927) és A lecke vége (Bp.1939) –
három regényében. Az elsõben a nehéz sorsú, jóformán
még tinilány-asszony legmélyebben átélt, keserûséggel telí-
tett életét tárja elénk. A férfi, akihez hozzáment, jóval idõ-
sebb volt nála, mint késõbb kiderül, iszik is, sõt szerencse-
játékos. A fiatal feleséget apósa zaklatja, és mikor ezt fér-
jével is tudatni próbálta, õ nem hisz neki. Viszonyuk egy-
máshoz egyre rosszabbá válik, a férj erõszakos és veri fele-
ségét. Közben két gyermeke születik, míg végül a sok
nehézségen átesett fiatalasszonynak sikerül két fiával
együtt Pestre menekülnie. 

A Kenyér és szerelem már a pesti élet, pénz, munka és kilá-
tás nélküli döcögõs kezdeteit meséli el. Már az öngyilkos-
ság határán menti meg egy állásajánlat az egyik újságnál,
ahol elfogadták a cikkét. Innen kezdve újságírásból tartja el
két gyermekét, nem túl fényûzõen, de megélnek. A szere-
lem ezekben az években ismét kopogtatott az írónõ ajtaján,

de ismét sok gyötrõdést és szenvedést okoz.  A lecke vége
pedig a már felnõtt gyermekeivel való megromló kapcsola-
táról szól, amiben õszintén elismeri saját hibáit.
Tisztánlátón és saját magát nem kímélve írja meg az elron-
tott lépéseit. 

Tulajdonképpen minden regényében a korabeli nõk
nehéz sorsát írja meg, az álláskeresõ lányok hányattatását a
férfitársadalomban. (Az árnyék (Bp.1937), Egy pár selyem-
harisnya (Bp.1940), Vörös köd és Bécsi randevú (Bp.1941) A
sorsom mása (Bp.1942)).

Közben 1939-ig a Pesti Napló asszonyrovatát vezette, az-
tán a Reggeli Magyarország belsõ munkatársa és a Kincses
Újság fõmunkatársa. Élete elokvens bizonyíték rá, hogy az
igazi tehetség minden körülmények között napvilágra tud
törni és kiköveteli a maga igazát. Megírta ezt már Goethe
is, engedtessék meg nekem, hogy õt idézzem: „Ha romba
dõlnek legszebb álmaid,/reményeid el ne hagyjanak./ Mert
sokszor a romok fölött/ a legszebb virágok nyílanak.” 

De még mennyire szépek. Jómagam elsõ alkalommal
huszonkét éves koromban szembesültem a Bozzay Margit-
regények egy részével, de emlékszem, szinte minden részét
végigkönnyeztem. És mégis csak évtizedekkel késõbb
fogalmazódott meg bennem, állt össze mondatokká a gon-
dolat, hogy a rossz szerelem csak szenvedést, kínlódást,
gyötrõdést, bánatot, depressziót hoz ránk. Bizonytalanná
tesz, megfoszt az önbecsülésünktõl, életkedvünktõl, úgy-
szólván kirekeszt a normális emberi kapcsolatokból, a
világból. Ezek a veszedelmes viszonyok, pusztító szerel-
mek, kapcsolatok. Álmunkból felriasztva is fújjuk a leckét,
hogy rossz szokásainkat elhagyva miként védhetjük egész-
ségünket. Naponta óvó, intõ tanácsok, felszólítások tömege
zúdul ránk a médiából: ne dohányozz, ne egyél koleszterin-
dús ételeket, ne hízzál el, sportolj, ne igyál kávét, ne egyél
húst!  Az viszont eszünkbe sem jut, hogy egy rosszul mûkö-
dõ házasság pszichológiai mérge nemcsak érzelmi ínséget
okoz, hanem kihat szervezetünk egész mûködésére, csök-
kenti ellenálló képességünket a betegségekkel szemben,
sõt komoly betegségekbe is taszíthat.   Ezt így, ilyen megfo-
galmazásban még soha sehol leírva nem láttam, hogy jó
szerelem és rossz szerelem. A mûvészek szerint szerelem
csak egyféle van, ami tapasztalatom szerint egyáltalán nem
igaz. Csak éppen az történik, hogy ha beismerjük, hogy
nekem van igazam, akkor többé nem lehet mitizálni a sze-
relmet, mint olyant. S ez megkérdõjelezheti sok-sok irodal-
mi mûnek az igazságát, az igazi ember-természetû valóját.
A fájdalmat soha nem felejti el az ember, de ahogy múlik
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BOZZAY MARGIT

Kemenesszentpéter 1893. január. 3. –Budapest 1942. március. 17.) 



az idõ, megtanul együtt élni vele. De, hogy valamikor, fél-
évszázad múltán írnom lehet majd Bozzay Margitról, az
akkoriban még csak nem is körvonalazódhatott meg ben-
nem. 

Ám térjünk vissza az írónõhöz, aki hõsiesen próbált a fáj-
dalmaival együtt élni, ám élete derekán feladta a harcot. 49
évesen halt meg, ugyan nem tudom biztosan, de gyanítha-
tóan öngyilkos lett. Mondom, huszonkét évesen olvastam
tõle a kisfiához írt, mélyen megrendítõ sorokat, melyek
annál is inkább szívemhez szóltak, mivel nekem is akkor
már két kisfiam mosolya volt életem legfontosabb része.
„Ha majd elértél mindent, amit megkívánsz,/ jusson eszedbe
néha, hogy társtalan volt mindig/ minden vágyam. S a hosszú,
néma, szürke éve,/ mint sötétszárnyú denevérek, tépték a
vágyam/ aranyfátyolát. Ha majd tiéd lesz minden álom,/ ne
feledd, hogy minden délután temettem egyet.// …! Ha majd
fenn keringesz/ a felhõk között, jusson eszedbe,/ hogy az anyád
vágya is mindig oda szállott,/ de béklyóba kötötte a szürke
kötelesség,/ s a te jókedvû gyermekkacagásod.”

És íme, a valamikori kisfiú, Bozzay Dezsõ, valóra váltot-
ta az álmait. Ipari formatervezõ, építõ-iparmûvész lett, a
modern ipari formatervezés hazai úttörõinek egyike. Édes-
anyjáról így vall: „Bozzay Margit úgy látta, hogy az élet
nagy szimfóniájának a szerelem az alapakkordja. És mert
az, és mert ennek az alapakkordnak rossz megütése az
ember életében nyughatatlanságot, a család és a társada-
lom életében felfordulást teremt, az író feladatát ennek az
alapakkordnak tiszta megszólaltatásában látta. Az asszony,
a férfi, a szülõ, a gyermek, a nevelés, a házasság, a szere-
lem, a munka idõszerû és örök kérdéseit tárgyaló cikkei
elõbb a Budapesti Hírlap, majd a Pesti Napló, késõbb szá-
mos bel- és külföldi társadalmi lap, folyóirat hasábjain
jelentek meg. Élete munkájának jelentõs része ezek az írá-
sai, amelyekben a kor, az egyéni lélekválságok fölvetette
kérdésekkel foglalkozott. Talán élete fõmûvét ezekbõl az

élet diktálta írásokból
öntötte volna, ismert regé-
nyei után olyan irodalmi
alakba, mely alkotásainak
koronáját jelentené. De
korai halála ebben is meg-
akadályozta. Akik nem hal-
lottak róla és nem olvashat-
ták egy gyûjtemény lapjait,
a kor fölvetette, de örökké
idõszerû írásokban egy
emelkedett asszonyi lélek

és kimûvelt emberfõ irányító kezét érzik majd életük nehéz
sorskérdéseiben, ha belelapoznak. Az író feladata, hogy az
emberiség elõtt az igazság felé vezetõ utat kövezze. Az
úton járónak könnyebb a feladata, ha elõre okul s nem
téved le arról. S ha az ember az élet terhével vállain jól
érkezik a célba, az író hivatása is beteljesült, mert egész lel-
két, gondolatait, keserves tépelõdéseit, életét s egész
önmagát nem hiába állította a harcba.” Egykori közös
lakóházukon, a Budapest, VI. Bajza utca 8. szám alatt,
2013. május 23-án emléktáblát helyeztek el. 
Bozzay Dezsõ halála után pedig az õ gyermeke már így vall

A lecke vége címû kötet újrakiadásának kapcsán: „Szeret-
ném A lecke vége címû könyvet édesapám, néhai Bozzay
Dezsõ szent emlékére ajánlani. Életében az elmúlt évtize-
dek alatt nagyon vágyott arra, hogy valamikor kiadásra ke-
rülhessenek az édesanyja indexre tett kötetei, a család élet-
története. Boldog vagyok, hogy a nagyobbik fiú, Emil nagy-
bátyám segítségemre volt, hogy megvalósuljon a kiadás és a
mai ember számára e rohanó, elhidegülõ világban néhány
csodálatos, tanulságos órát adjon a könyv olvasójának.
Ebben a kötetben, a trilógia zárómûvében az írónõ nem
kesereg, nem zokog a kátyúba jutott, vagy méginkább az
elsüllyedt házasság és szerelem romjai felett, hanem megír-
ja a csalódások, a kudarcok, a napok és percek tragédiájá-
nak gyógyszerét, melynek gondolatokban és mondanivaló-
ban gazdag tartalma sok-sok tudással, szinte egy életre
szóló bölcsességgel ajándékozza meg az olvasót.”  Ez a
könyv valóban bizonyítéka annak, hogy nincs olyan tragikus
helyzet az életben, amelybõl hittel, akarattal, szeretettel ne
lehetne kiutat találni.

Bozzay Margit utolsó, kétkötetes regényében, Az
asszonyban az egyéni lélekválságok fölvetette kérdésekkel
foglalkozik „Az élet, a szerelem, az emberi lelketlenség,
alávalóság betegeinek” légiója kereste fel kérdéseivel az
írónõt. Az 1943-as kiadás fedõlapján Bozzay Margit utolsó
kézirata látszik. A befejezõ sorokat, betegsége idején már
csak diktálni tudta. 

1942-ben hunyt el, 49 éves korában. Fiával közös sírja a
Kerepesi Temetõben található, sírfelirata a következõ:
„Uram – várom az ítéletet – A büntetést vagy föloldozást – a
Leckét elvégeztem”. Életmûvét felidézve, mi mást kaphatna
a Mindenhatótól, mint tiszta szívbõl fakadó föloldozást, s
mert a földi életben az igazságszolgáltatás általában mindig
késõn érkezik, azért mindannyian tudjuk, hogy kifürkész-
hetetlen az Úr akarata. „Az álmodás… mindig kell… Ha
boldogok vagyunk, azért, hogy boldogságunk még színe-
sebb, szebb, gazdagabb legyen, s ha boldogtalanok: azért,
hogy legalább addig, amíg álmodunk, ne gondoljunk a bol-
dogtalanságra (…) Az álom a szárny, amellyel átrepülünk a
lét   szakadékai fölött.”  

Összeállította: B. Osvát Ágnes
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A korszak közéletében részt vevõ hölgyekrõl, kiváló és sike-
res asszonyokról, tudósnõkrõl, írónõkrõl, mûvésznõkrõl nem
beszélve, néhány kiragadott példa alapján is megkockáztat-
ható tán a felismerés, hogy az irodalmi élettel kapcsolatban
álló nõk akkor nyújtották a legtöbbet, ha nõk maradtak,
betöltve akár a dáma, akár a démon, akár a szolid hitves,
akár a megértõ társ, akár az ideál, akár az anya szerepét.       

Joggal vethetõ fel a kérdés, hogy milyen hatással lehetnek
egy kor irodalmának alakulására a nõk, akik nem a litera-
túra valamely válfaját mûvelik, ám ilyen-olyan okok miatt
mégis a szellemi-mûvészeti folyamat elevenében vannak. A
felvetés már csak azért sem érdektelen, mert a húszas-har-
mincas években a hagyományosan férfiközpontú irodalmi
intézményrendszerben is egyre jelentõsebb, egyre meghatáro-
zóbb súllyal vettek részt a nõk, sajátos nõi szerepeik felhasz-
nálásával.

POLÁNYINÉ – CECIL MAMA
Polányi Cecil, aki a világhírû kémiaprofesszor és tudo-

mányfilozófus Polányi Mihály, valamint a gazdaságtörténész
Polányi Károly édesanyja volt, évtizedeken át nagyhírû
összejöveteleket szervezett. Szalonja a századelõn élte fény-
korát, de Cecil mama – ahogyan ismerõsei nevezték – a két
háború közötti idõkben is megõrizte azt a képességét, hogy
minden tehetségre felfigyelt, s nem lankadt a felfedezésben.
Kalandos életû hölgy lévén, a líceumot még a cári Oroszor-
szágban végezte, aztán férjhez ment, és Magyarországra jött
– a húszas évek végén Illyés Gyula számára már „bájos orosz
diáklány múltú nagymama” lett. A Neues Pester Journalban
jelentek meg szociológiai, mûvészeti írásai, irodalmi kritikái.  

Élénk társasági életet élt, alkalmi rendezvényein, melyeket
hol az Andrássy úton, hol a Duna-parti Carlton Szállóban,
hol a Krisztina körúti vagy Széna téri lakásban tartott, sûrûn
megfordultak a kor neves írói és más mûvészei, gondolkodói
Jászi Oszkártól és Szabó Ervintõl Bartókon és Kodályon át
Balázs Béláig, Gábor Andorig, Déry Tiborig, a fiatalabbak
közül késõbb József Attila és Illyés Gyula is. Déry szerint
idõnként száz ember is zsúfolódott a háromszobás Krisztina
körúti lakásban, ahol olcsó szendvicsek, hamisított egyiptomi
cigaretták várták a vendégeket, a valódi hírességeket és
sznob rajongóikat egyaránt.

Cecil mama szalonja az egész városra kiterjedt, a pszicho-
lógia és a társadalomtudományok komoly szakemberei épp-
úgy látogatták, mint a mûvészvilág bohém figurái. Polányi
Cecil szellemi frissességére jellemzõ, hogy még 1932-ben is
felszólalt azon a konferencián, amely az Ödipusz-komplexus
lélektani és társadalmi jelentõségérõl zajlott. Érdeklõdése,
akárcsak szalonjának nyitottsága, fogadókészsége mondhat-
ni interkontinentális volt, városrészektõl, szakterülettõl füg-
getlen.

KARINTHYNÉ BÖHM ARANKA

A húszas-harmincas években létezett azonban olyan nõi
társulás is, amely a környék alapján szervezõdött. Egymás
közelében lakó barátnõk, hol férjükkel, hol barátjukkal,
aktuális udvarlójukkal az új értelmiségi központ körzetében
ütötték fel tanyájukat. A Lágymányos újmódi vidéke volt
ez, már nem a patinás, régi Buda, hanem rohamosan fejlõ-

dõ, a város szívéhez közeli negyed.
Itt élt Böhm Aranka és barátnõinek
köre: Klug Böske, egy futballbíró
neje, Kondor Lívia és Guthi Erzsi, a
népszerû színpadi szerzõ, humoris-
ta Guthi Soma lánya, aki késõbb
Devecseriné Guthi Erzsébet néven
megírta emlékezéseit, s nem melles-
leg Devecseri Gábor édesanyja is
volt. Az ideggyógyásznak készülõ
Böhm Aranka, Karinthy második
felesége zajos társasági életet élt.

„Nagy házat vitt”, ahogy akkoriban mondták, a takarékos-
ság és elõrelátás fogalmát enyhén szólva mellõzte. A lakás,
mint afféle városi menedékház, szinte szakadatlanul, még
késõ éjjel is üzemelt, a legváratlanabb vendégek sem jöhet-
tek rosszkor.

Aranka temperamentumos, erõs egyéniség lévén, cseppet
sem tûrt beleszólást életvitelébe. Nyílt titok volt, hogy
udvarlókat tart, köztük az egyik leghosszabb, legmélyebb
kapcsolata Déry Tiborral alakult ki. (Szerelmük hajnalán
randevúztak Cecil mama egyik esti fogadásán is.) A barát-
nõk és azok barátai természetesen mindent tudtak, Aranka
gyakran panaszkodásba rejtette kérkedését, férje féltékeny-
ségét. Máig megfejthetetlen feladvány, vajon annyi vita,
veszekedés, félrelépés mellett mi tartotta össze Karinthyt és
Arankát, az állandósult csetepaték ellenére miért nem
hagyták ott egymást?

Anélkül, hogy a rejtélyre egyáltalán megkísérelnénk a vá-
laszt, az ügy bonyolultságát illusztrálandó érdemes figyelem-
be venni azt a játékos példát, melyet Devecseri Gábor jegy-
zett fel, s amely legalább részben segít megérteni két ember
minden érzelmi válságot átvészelõ, különös összetartozását.
A könyvsikert jelentõ Így írtok ti mintájára az író felesége
nemegyszer rögtönzött a Karinthy-házban amolyan élõ kari-
katúrát, paródia-elõadást. Schöpflin Aladárról, a kor kiváló
kritikusáról például mindenki tudta, hogy egyszer elaludt a
saját rádióelõadása közben, olyan szép, egyenletes szuszo-
gással olvasott fel, hatalmas szüneteket tartva. Aranka ezt
remekül tudta utánozni, s a társaság követelésére többször
kifigurázta Schöpflin lassú megszólalású, fel-felszusszanó,
kedélyes horkolásba fulladó elõadását, melynek egyébként
A magyar temperamentum címet adta.
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Kevésbé közismert nõi szerepek 
a Nyugat háttértörténetébõl



A társadalmi nyilvánosság hagyományos terepe a
Verpeléti úti (ma Karinthy Frigyes út) lakáshoz közeli Hadik
kávéház volt a Horthy Miklós úton (ma Bartók Béla út). Itt
élénk közélet folyt, a középpontban hol Karinthy, hol
Aranka, legtöbbször inkább Aranka. A nõk együttese, élü-
kön Arankával, mint valami mennyei felhatalmazású bírói
testület, minden kérdésben fenntartotta a fellebbezhetetlen
ítélet jogát. Ha valakire kimondták a verdiktet, az illetõ job-
ban járt, ha jó ideig nem tette be a lábát a kávéház delejes
körébe. Pedig nem akárkik tartoztak a Hadik vonzáskörze-
tébe: Karinthy mellett Somlyó Zoltán, Nagy Zoltán, Surányi
Miklós, Németh Andor, Déry Tibor, Aszlányi Károly, Buda
távolabbi tájairól Tersánszky, Tóth Árpád. Idõnként átrán-
dult Pestrõl Füst Milán, Nagy Lajos, Hunyady Sándor,
Turcsányi Elek, Heltai Jenõ, Rejtõ Jenõ, Nóti Károly,
Ascher Oszkár. Néha feltûnt a Várhegy oldalában lakó
Kosztolányi, magas termetével, és neje, Harmos Ilona egy-
kori színésznõ, évek óta már anya és feleség csupán.

FENYÕ MIKSÁNÉ, RELLA
A Nyugat egyik szerkesztõjének, Fenyõ Miksának a felesé-

ge egyesítette magában Aranka társasági
lényét és Ilona hûséges, házias természe-
tét. Mindenki szerette, ismerõsei egysze-
rûen csak Rellának szólították. Mûvésze
volt a kedvességnek, a tapintatos ajándé-
kozásnak. Bohuniczky Szefinek, aki kezdõ
írónõként félszegen ült az élõ klassziku-
sok között egy banketten, felajánlotta,
hogy hazaviszik autóval a Zugligetbe.
„Rella megérezte, hogy az én árvaságo-
mat pénzzel és anyagi dolgokkal nem lehet enyhíteni, és rög-
tön tudta, hogy gyengéd jóságra, szeretetre van szükségem”
– emlékezett az írónõ élete „legzavartalanabb” barátságának
kezdetére.

A csendes, szerény, tiszta tekintetû Rella legfõbb erénye a
természetes jóság volt. A Nap-hegyen található villájukban
rendszeresen adott kisebb-nagyobb estélyeket. Mosolyogva
hallgatta, ha vendégei hevesen vitatkoztak körülötte. Õ
maga ritkán nyilvánított véleményt, s olyankor sem lehetett
túlzáson, sznobságon, rossz ízlésen rajtakapni.

„Életszemléletének elnézõ derûje és lényének okossága hozta
össze a Derék utcai villa pompásan berendezett termeibe a
város legkiválóbb szellemi embereit. Rella mestere volt a ven-
dégfogadásnak. Kijött elénk, és búcsúzva kikísért bennünket.
Legszorosabban összetartozott barátai voltak: Schöpflinék,
Halász Gyuláék, Gellért Oszkárék, Beck Fülöpék. De gyakran
megjelent Móricz Zsigmond, aztán néha Kosztolányi, és talál-
koztam szalonjában Babitsékkal és Karinthy Frigyessel is. A
Derék utcai villa az eltéréseket mindig összhangban tartotta. A
gyönyörûen berendezett termekben Rella ízlése uralkodott, és a
pompás uzsonnák, vacsorák, a bõséges italok szívvel telített
könnyelmûséget jeleztek” – jellemzi Fenyõ Miksáné szalonjá-
nak szerepeét Bohuniczky Szefi.

Amikor 1933-ban Rella meghalt, Babits neje, a Török
Sophie néven írással is foglalkozó Tanner Ilonka méltatta az
asszony tevékenységét a Nyugat hasábjain. A folyóirat „csa-
ládtagjának” nevezte, aki „vér szerint és szíve szerint” volt

az, s aki – mint a Nyugat egyik alapítójának és legrégibb
munkatársának, Fenyõ Miksának a felesége – mindig ott
volt, ahol a barátok közül valakin segíteni kellett. S a vendég-
látáson, adakozáson túli, valódi jelentõségére, az alkotó kö-
zegben betöltött pótolhatatlan mivoltára is Török Sophie
mutatott rá:

„Nem volt alkotó, de ha az Olvasó arcát akartuk elképzelni,
akinek még fontos ügy és élmény a magyar írás, aki lelkesen
figyel minden szóra, aki együtt örül és aggódik az íróval, s aki
egy jobb kultúrából táplált finom ízléssel adta szeretetét vagy
ellenszenvét az új mûveknek, akkor a kevesek közt az õ arca
biztosan feltûnt elõttünk. Ha az író elfulladva a csöndtõl, ami
mindjobban körülveszi, kétségbeesetten felkiáltott: kinek írok?
minek írok? ki olvas? ki figyel még? – õt mindig ott találhattuk
azok között, akinek érdeklõdésére és biztatására számítani lehe-
tett; mindig megnyugodhattunk, hogy lelkes szemeibe felfogad
bennünket.”

VÁGÓ MÁRTA
A fiatalabb korosztály számára mégis elsõsorban a saját

nemzedéküket összetartó, vonzerõt jelentõ nõk voltak a leg-
fontosabbak. Például Vágó Márta, aki a Várhegy vízivárosi
oldalában lévõ, Donáti utcai lakásukon adott helyet baráti
vacsoráknak, késõ estig tartó eszmecseréknek, felolvasások-
nak. Ide járt Illyés Gyula és József Attila, továbbá Komor
András író, Szabolcsi Bence zenetörténész, Komlós Aladár
kritikus, Kecskeméti Pál és testvére, Kecskeméti György, a
Pester Lloyd belsõ munkatársa, valamint Ignotus Pál újság-
író, szerkesztõ.

A társas élet e formája nem véletlenül hasonlított Cecil
mama szalonjához, Vágóék jól ismerték a Polányiakat. Vágó
Márta jómódú, közgazdász értelmiségi családból származott.
Szabadgondolkodású, társadalmi kérdések iránt fogékony

úrilány volt, József Attila csakha-
mar beleszeretett. Emlékezé-
seiben leírja történetüket, s azt is,
hogy író barátaival megbeszélte az
esetet, sõt kéretlenül is tanácsot
kapott Komor Andrástól. A való-
színûleg kissé féltékeny Komor
igyekezett lebeszélni Mártát arról,
hogy viszontszeresse a szerelmes
„Tilinkót” (õ hívta így József
Attilát), és házasságra, együtt-
élésre alkalmatlan „beteg”-nek
ítélte a költõt. „Ha elkezdenéd

Attilával, mind következhetnénk utána, mert õ úgyis hamar
elhagyna” – figyelmeztette a lányt.

Az estélyeken idõnként felbukkant Ady özvegye, Csinszka
is, ekkor már Márffy Ödön festõmûvész feleségeként.
Csinszka, midõn értesült József Attila érzelmeirõl, arra biz-
tatta fiatal barátnõjét, „fogja meg” azt a „kis” József Attilát,
hiszen „az az egyetlen igazi tehetség ma”. Márta ösztönösen
idegenkedett ettõl a megoldástól, semmiképpen sem akarta
szabadságában korlátozni szerelmét. A románcnak a család
jövõjét féltõ, reális gondolkodású apa, Vágó József vetett
véget azzal, hogy lányát egy évre Londonba küldte tanulni.

(Fráter Zoltán után összeállította: BOÁ)
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„A vers az éjszaka, az álmok balzsama,/ a lélek görcseit imával oldja szét./ Elernyedsz s hallgatod a csend üze-
netét/ és nincs oly mikroba, mi neked ártana.” (Kamenitzky Antal: A vers)

Kamenitzky Antal versei

SZONETT A FENNVALÓHOZ
Írok egy zsíros konyhaasztalon
és nem törli le az anyám keze.
Jól hallható a csend lélegzete,
de sóhajtásod alig hallhatom.

Csend van, csak szenvedõn a tûz zenél.
Papírlapon egy verssor botladoz.
Majd rám nézel s akkor mindent hagyok,
jövök,   ha anyám után küldenél.

Itt emlékekbõl vannak a falak,
alig tartják a vénhedt háztetõt.
Szemem elõtt feszül a célszalag.

Ha árulnál sem kapnál rám vevõt.
És hogyha tényleg befed a beton
mit eltitkoltál,  vajon megtudom?

MOSOLY

A vers – tudod – engem sem boldogít,
de fényli bennem lobbanásait,
az égre méri rõfnyi életem
és kéken õrzi ember-méretem,
kiont mint vért az alkony zászlaján,
bebalzsamoz nemlétem hajnalán,
arany maszk málló arcom csontjain,
feltámadok s lélegzem, hogyha int.
Barátom õ,  szerelmem,  mindenem,
mosoly a megbocsátó Istenem.

MINT  KÖNNYED PASZTELL
Mint egy mosoly,  a meleg úgy fogad,
a szél megtorpan kinn az ajtófélen,
a ház tulajdon lelked nyáron-télen,
itt néha Istennek hiszed magad.

Itt fonták sorsod régi asszonyok,   
itt nyûtték tested, régen, nagy szerelmek.
Udvarnyi ég, amit föléd szereltek,
amelyen csillagok a lábnyomok.

Itt voltál szolga és parancsot osztó,
itt volt a vers esténként kedvesed
és volt a rím az álmokon poroszló,

itt volt a vágy, a meg nem engedett.
Az élet már egy megfejtett talány,
mint könnyed pasztell függ szobád falán.



JÁNOS vitéz és ILUSKÁJA igaz története

Buda alatt a ráckevei régi temetõben járva egy különös
útjelzõ táblán akad meg a tekintet:

JÁNOS vitéz sírja felé mutat a nyíl. A nyíl irányába halad-
va egy félbetört oszlopú síremlék áll. Rajta a felirat: Itt
nyugszik Horváth Nepomuki János (rangjai és kitüntetései
felsorolva) aki nem más, mint Petõfi Sándor megálmodott
mesehõse: JÁNOS VITÉZ

Minden legendának van valóságmagva, amit nem szabad
hagyni feledésbe merülni.

De hát ki is volt Õ valójában?  A legenda már valóságos
élettörténetté alakul át, korabeli ráckevei dokumentumokra
támaszkodva. Borovsky Samu már 1910-ben megjelent Pest-
Pilis-Solt vármegye Mûemlékei címû monográfiájában emlí-
ti meg a ráckevei mûemlékek között Horváth N. János sír-
emlékét „A jobbágyból lett világlátott huszárkapitányról”
írva.

1774. május 10-én született Ráckevén. Az anyakönyv tanú-
sága szerint Piringer Jánosként látta meg a napvilágot. Apja
Piringer Pál, édesanyja Gáspár Magdolna. A ráckevei nádfe-
deles házból hamarosan az égiek mezejére távozott az édes-
apa, akirõl a kis Jánoskának nem is maradt emléke.

A megözvegyült édesanya – hogy a kisfiú apa mellett nõ-
hessen fel – a gyászév letelte után férjhez ment nemes Hor-
váth János megyei perceptorhoz. Az édesanya kikötése volt,
hogy a házasságkötéssel egyidejûleg a kis Jánost adoptálja a
férje. Így lett Piringer Jánosból Horváth Nepomuki János.

Az új házasság sem volt hosszú életû, az édesanya hamaro-
san meghalt egy következõ gyerekszülésben. A kis Jánost
rövid ideig mostohaapja nevelte, aki italozó lett, elverte cse-
kélyke vagyonát is, és az árvát magára hagyva Ráckevérõl el-
költözött. Ekkor a gyermeket atyai nagybátyja, Piringer
György vízimolnár vette magához. A molnárnak azonban
volt már egy kislánya – Juliska. A két gyerek, Jancsi és Julis-
ka együtt nevelkedett Piringer György házában. Jancsi gye-
rek Ráckevén járt iskolába, majd Szõnyi Pál szabómesternél
lett inas, késõbb segéd.

Fordulatot az 1793-as esztendõ hozott életében. Európa
háborúba ájult. A francia forradalom és a jakobinus mozga-
lom ellen katonai koalíció szervezõdött. I. Ferenc császárnak
katonára volt szüksége, ezért elrendelték az újoncozást.
Ráckevének három lovas huszárt kellett kiállítania teljes fel-
szereléssel a város költségén.

A szabó céh javaslata alapján került Horváth N. János az I.

huszárezredbe, 12 éves szolgálatot vállalva a városért.
Amikor a fejébe nyomták a díszes csákót, a 19 éves fiatalem-
ber egyedül Juliskát sajnálta itthagyni, akihez már gyengéd
szálak fûzték. Minderrõl az 1845-ben írt végrendelete árul-
kodik.

Ezredével szolgálati helyére,
Észak-Itáliába (Taljánországba)
került. Itt kiválóan megtanult né-
metül, olaszul és – mert többször
jártak francia területen – franciául
is. A kemény kiképzés után gyor-
san emelkedett a ranglétrán. 1794-
ben káplárrá /tizedessé/ léptették
elõ.

Közben Franciaországban nagy
változások mentek végbe. Napóle-
on magához ragadta a hatalmat, és
európai hegemóniára tört. 1799-

tõl véget ért a viszonylag nyugalmas garnizoni élet és véres
csaták sorozata következett. 1798-ban Horváth N. Jánost át-
helyezték az 5. (Radeczky) ezredhez. Az elsõ marengói csa-
tában súlyosan megsebesült, amikor testével védte Alvinczy
tábornokot. Hõsiességéért megkapta az Ezüst Vitézségi
Érmet.

A második marengói ütközetben ismét hõsies bátorságot
tanúsított, aminek eredményeként megkapta a strázsameste-
ri rangot, majd alhadnaggyá léptették elõ. A franciák sikeres
elõnyomulása feltartóztathatatlan. 1809 májusban bevonul-
tak Bécsbe, két nappal késõbb magyar földre léptek.
Horváth N. János ezrede ott verekedett június 14-én a vesz-
tes gyõri csatában.

1808-tól kiélezõdött Napóleon viszonya a pápával is, a
franciák megszállták Rómát, 1809-ben májusban megszün-
tették az egyházi államot, mire VII. Pius pápa kiközösítette
Napóleont. 1810-ben szenátusi határozattal kimondták, hogy
a Francia Birodalom második fõvárosa Róma, és római ki-
rály címmel Napóleon fiát ültették a trónra, a pápát Svájcba
számûzték. A francia betolakodókkal szemben Horváth N.
János ott harcolt Rivoli hídjánál és a Piave partján. 1812-tõl
Napóleon csillaga hanyatlani kezdett, 1813-tól már francia
földön zajlott a háború. Napóleon hatalmas vereséget szen-
vedett a lipcsei csatában. Az újabb hadjáratban Horváth N.
János már kapitányként vett részt, önálló lovasszázad élén.
Katonai érdemeiért ekkor kapta meg az Armadia Keresztje
kitüntetést.
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1814 márciusában nemzetközi nyomásra Napóleon vissza-
helyezte a pápát jogaiba. A francia követ elõzetesen jelezte,
hogy a pápát napokon belül átadják a határ mellett szolgáló
Radeczky ezred „fiók strázsájának”. Ez a „fiók strázsa” Hor-
váth N. János lovasszázada volt. A század két nap alatt kelt
át az Alpokon a pápát kisérve. A 72 éves pápa az Alpokon
átvezetõ havas útszakaszon dideregve fázott, ekkor Horváth
N. János saját köpönyegét és mentéjét terítette az alvó pápá-
ra. Ezt a jelenetet a vatikáni könyvtár folyosóján ma is látha-
tó falfestmény örökíti meg, melyen a hintóban alvó VII. Pius
fehér huszárköpennyel van letakarva. Körülötte mentében
lévõ huszárok lovagolnak, csak egyikõjükön nincs dolmány
és mente.

Az egyházi vezetõk és Róma lakossága hálás tisztelettel fo-
gadta a magyar huszárokat. A pápa díszlakomát adott tiszte-
letükre. Õszentsége az ezrednek zászlót adományozott, Fe-
renc császár az ujjászervezendõ pápai hadseregnek száz ma-
gyar csikóval, száz lovas fegyverzettel és kétezer gyalogsági
felszereléssel fejezte ki elismerését. Horváth N. János pápát
kísérõ küldetése a nemzetközi nagypolitika részévé vált. 

Megkapta az ezüst sarkantyús csizmát, majd Nápolyban a
királytól átvehette a Szicíliai Arany-Kereszt kitüntetést.
1845-ben íródott végrendeletében az ezüstsarkantyús csiz-
mát hajdani Juliskája fiának hagyományozta, a kitüntetések-
kel kapcsolatban pedig úgy rendelkezett, hogy síremlékére
véssék fel a Krisztus Keresztet, a Szicíliai Keresztet és az
Ármádia Keresztjének másolatát.

1814 júliusában az ezredet visszarendelték az osztrák-fran-
cia határ térségébe. A távozó ezred tisztjeit a pápa audienci-
án fogadta, Horváth N. Jánost pedig a Krisztus-Rend Gyé-
mánt csillag rendjellel tüntette ki, ez a pápa által személyesen
adományozható legmagasabb kitüntetés. Így lett Horváth N.
János a Krisztus-rend és a Szent György-rend lovagja.

Ez a rendjel 1815-ben Milanóban készült, rajta arcképe
felismerhetõ. Halála után a Krisztus-rend csillagát Juliska
örökölte. Juliska halála után a ráckevei katolikus templomba
került, ahol az áldoztató kehelyre forrasztották. 1937-ben
letétként a székesfehérvári Egyháztörténeti Gyûjteménybe
helyezték el, ma is ott õrzik. /Ktsz.99./

Napóleon bukása után Európa fellélegzett. Jánosunk is
megelégelte már a 22 évi katonai szolgálatot és nyugdíjazá-
sát kérte. Ekkor mindössze 41 éves volt. Milanóban még
megfesttette saját portréját, majd hintón visszament szülõvá-
rosába Ráckevére. Elsõként Juliskát kereste, aki az elmúlt 22
évben férjhez ment Gáspár János vízimolnárhoz és szeretet-
tel nevelte szintén János névre hallgató egy szem fiacskáját.
A kapitány eltemette lelkében a régi szerelmet, de életük
hátralévõ része végig szoros barátsággá vált, amit 1845-ben
írott végrendelete is tükröz. „Gáspár Jánosnénak született
Piringer Juliannának hagyom... a kapitányi portrémat a feke-
te rámában, s minden fenn maradó pénzemet s a Krisztus és
Armádia Keresztem. Ezüst sarkantyús csizmáját pedig
Juliska fiára hagyta. (Az arckép a Gáspár családtól a rácke-
vei Árpád Múzeum tulajdonába került. Ltsz. 66.432.1)

Ráckevén házat, földet vásárolt, de 1824-ben ismét unifor-
mist öltött a császár hívására, és fõkapitányi rangban a test-
õrségben vállalt szolgálatot. A gárdánál tizenegy évet szol-
gált, majd hatvanegy éves korában végleg búcsút mondott a
katonaéletnek. Letelepedhetett volna bárhol, de a szíve

hazahúzta Ráckevére. Ettõl kezdve már csak emlékeinek élt.
73 évet adott számára a sors. 1847. február 7-én halt meg
Ráckevén.

De hogyan lett a legenda valóság magvából János vitéz?
Egyáltalán, Petõfi hogyan tudhatott az árva gyerekbõl lett
legendás huszárkapitányról?

Petõfi a János vitézt 1844-ben írta. Dömsödön egy évvel
késõbb tartózkodott, így tehát korábban kellett hírt hallania
a vitézrõl! Petõfi pedig Ráckevén sohasem járt, akkor hon-

nan az információ? Magyarázat
erre is van. A kulcsot Ács Károly
személye jelenti, aki ugyancsak
1823-ban született Ráckevén, jogi
tanulmányait Kecskeméten végez-
te. A jogot tanuló Jókai 1842
õszén egészségi okokból Pápáról
Kecskemétre iratkozott át, aki Ács
Károllyal közeli barátságba került.
1843-ban Kecskemétre érkezett
Petõfi is. Korábban Jókai és Petõfi
együtt diákoskodtak Pápán. Jókai
hozta össze Petõfivel Ács Károlyt.
A többhónapos együttlét során
mesélhetett a ráckevei Ács Károly

a neves huszárkapitányról. Barátságuknak köszönhetjük
Petõfi Sándor örökéletû szépséges „János vitéz” –ét.

A mûvet Kosztolányi Dezsõ „magyar Odüsszeának” ne-
vezte. Az író eszményképet teremt a nép számára, hiszen
Kukoricza Jancsi, az árva juhász, Tündérország királyává
válik.

Ráckeve város lakossága János vitéz emlékére díszkutat
állított a Szent István téren.

A dokumentumok az Árpád Múzeumban megtekinthetõk.

2015. június
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0365-803670   Mobiltelefon: 0770-173128,
0771-293784
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Tisztelt olvasóink! 
Jelen lapszámunk Híreink rovatában, az EKOSZ beszámoló-

jában ejtettünk szót arról, hogy lapunk támogatására beadott
pályázatunkat mind a Nemzeti Kulturális Alap, mind az Emberi
Erõforrások Minisztériuma elutasította. Szomorú hír ez, durva
lépés egy nemzetinek tudott-érzett kormány regnálása idején egy
olyan lappal szemben, amely nemzeti értékeinket, a magyar nem-
zet egységét, a leszakítottak ügyét igyekszik szolgálni. (Hogy
milyen színvonalon és milyen sikerrel, azt olvasóink ítélik meg,
de a mögöttes szándék és érzelmi töltet, a befektetett munka
mértéke, önzetlensége egyértelmû). Így aztán be kell jelente-
nünk: pillanatnyilag a jelen- és a következõ, szeptemberi lapszám
kiadásának anyagi fedezete biztosított (ez is annak köszönhetõ-
en, hogy olvasóink zöme a megjelölt elõfizetõi díjon felül adako-
zik, nem ritkán, és nem kis összeggel), a decemberié viszont egy-
elõre nem.. 

Magyarázatként el kell mondanunk, hogy az elõfizetõi alapdí-
jakat belföldi olvasóink számának megfelelõen alakítottuk ki,
miközben Erdélybe jószerint ajándékba küldjük. Errõl nem aka-
runk lemondani, mert úgy érezzük, ez adja lapunk értelmét, de
az ehhez szükséges pénzügyi hátteret sok éve nagyobbrészt a
hivatalos támogatásokból fedeztük. Az Önök nagylelkûsége segít
most a felszínen maradni, és igyekszünk további forrásokat is fel-
kutatni. Ebben a helyzetben kell szembesülnünk a ténnyel, hogy

az elõzõ, márciusi lapszámunkkal szétküldött befizetési csekkek-
re meglehetõsen sokan nem reagáltak. (Nyilvántartásunk április
30.-val zárul!) Számukra, úgy bel- mint külföldre- figyelemfelkel-
tõ szándékkal ismét beteszünk egy sárga csekket. A befizetés
elmaradását ezután sajnos annak jeleként leszünk kénytelenek
értékelni, hogy nem kívánják tovább olvasni lapunkat, és azt sen-
kire nem akarjuk ráerõszakolni. (Amennyiben idõközben meg-
küldték az összeget, természetesen rájuk mindez nem vonatko-
zik, továbbá bármilyen félreértés, hiba esetén- szoktunk mi is
hibázni!- kérjük, a sárga csekket kézbe vevõk keressenek meg az
impresszumban jelölt elérhetõségek bármelyikén.) Külföldi
(Erdélyen kívüli) olvasóink esetében is így járunk el. Jól tudjuk,
hogy nehézségekbe ütközik az átutalás vagy a pénz postai meg-
küldése, de a legtöbben megtalálták ennek módját.

Elõfizetõi díj változatlanul:  1500 Ft. belföldre,  Európába 10
EU, a tengeren túlra 20 USD egy évre.  Elõfizetni természete-
sen banki átutalással is lehet, a következõképpen: 
Belföldrõl: Erdélyi Körök Országos Szövetsége. Számlaszám:
10918001-00000063-39990003, UniCredit Bank, Szekszárd. 
Külföldi átutalás esetén: Erdélyi Körök Országos Szövetsége
2200 Monor, Kapisztrán János u. 49. Számlaszám: 10918001-
00000063-39990003. IBAN: HU34 1091 8001 0000 0063 3999
0003. Bank-kód: UNICREDIT BANK - SWIFT (BIC):
BACXHUHB

Támogatóink listáját lapunk 36–37. oldalán olvashatják!

Lapunk pillanatnyilag 2008-ig visszamenõleg az interneten a 
következõ címeken olvasható: www.ekosz.hu, www.erdelyikor.hu.
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